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Ängdala och
meningen med arkeologin
Elisabeth Rudebeck

Inledning
Inom den uppdragsbaserade arkeologin i Sverige idag finns flera stora problem. 
Bland annat framhålls det ofta att bearbetningen och kunskapstillväxten rörande ma
terial från exploateringsundersökningar inte har "hållit samma takt” som tillväxten av 
det arkeologiska källmaterialet och att undersökningsresultaten därför endast till 
ringa del finns med i forskningsdebatten (se t ex Åkerlund 1991 och Kyhlberg 1991). 
Detta torde väl de flesta arkeologer kunna hålla med om och också beklaga. Orsa
kerna till detta problem star bl a att finna i 1960-talets olyckliga konstruktion av 
den uppdragsbaserade arkeologin. Uppdragsbaserad arkeologi skulle vara en "ser
vice för samhällsplaneringen” och man skulle inom dess ramar inte ägna sig åt forsk
ning, utan endast åt fältmässig och "objektiv” framtagning samt registrering, upp
ordning och teknisk rapportering. Det sågs som en uppgift fór forskare vid universi
teten att bedriva forskning kring dessa källmaterial, något som endast har skett i 
ringa omfattning. Denna gamla uppdelning i teori och praktik, grävning och kun
skapsproduktion eller dataframtagning och forskning, lever tyvärr fortfarande kvar 
i stor utsträckning.

Sedan en tid tillbaka har detta system dock ifrågasatts, eftersom det har blivit allt 
tydligare att materialens potential inte har kunnat realiseras - eller annorlunda ut
tryckt: materialen har inte getts någon mening - utan forskning (Kyhlberg 1991, 
Ersgård 1991, Larsson & Rudebeck 1993). Samtidigt har det ställts allt större krav 
på att uppdragsarkeologin ska presentera "vetenskapliga motiveringar” inför under
sökningarna och det framhålls också att man inom exploateringsarkeologin bör ta 
ansvar för "vetenskaplig uppföljning” av de framtagna källmaterialen. Ökad publi
cering av resultat och utvärderingar av metoder efterlyses också. Konkreta planer 
för hur dessa förbättringar ska organiseras och finansieras (inom ramen för upp
dragsverksamheten?) är däremot ovanliga. Från exploatörers och statsmakternas sida 
ställs samtidigt krav på att uppdragsarkeologin ska minska sina kostnader, eller kost
nadsökningar, för undersökningarna.

De olika budskapen till exploateringsarkeologin är sålunda: det ska undersökas 
och produceras vetenskap billigare, snabbare och bättre än tidigare (Kommitté
direktiv 1991, s2). Förde flesta arkeologer med erfarenhet av exploateringsarkeologi 
framstår detta som motsägelsefullt och som tecken på att det råder en viss förvirring 
rörande hur exploateringsarkeologin arbetar, hur kostnadsutvecklingen ser ut och 
vad en forskningsprocess innebär.
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I följande artikel vill jag diskutera sambanden mellan problematisering, metod
utveckling, organisatoriska och ekonomiska resurser och potentiella resultat inom 
svensk exploateringsarkeologi utifrån ett exempel från en serie undersökningar i ett 
intensivt exploaterat område. Jag har själv deltagit i de flesta av dessa undersök
ningar, antingen som grävningsledare eller som assistent. De problemställningar, 
metoder och resultat som presenteras här har flera personer medverkat i att utforma 
och formulera (Rudebeck, Seitzer Olausson & Säfvestad 1980, Ringberg & Rude- 
beck 1982, Rudebeck 1986, Nielsen & Säfvestad 1986, Rudebeck 1987, Nielsen & 
Rudebeck 1991, von Rostovanyi 1991, Nilsson 1991, Larsson 1991, Svensson 1991, 
Sarnäs 1991). Det är min avsikt här att, via ett konkret och för mig välbekant exem
pel, peka på och kritisera generella problem inom svensk exploateringsarkeologi. 
Alla synpunkter som framförs rörande undersökningsinriktningar, prioriteringar och 
analysmodeller är mina egna.

Först presenteras geologi, fornlämningsbild och undersökningar i det område som 
jag valt som utgångspunkt för diskussionen. Jag försöker framhålla sambanden mel
lan innehåll och form - dvs mellan möjligheten och förmågan att ge mening, utvärde
ra, problematisera och pröva nya synsätt och metoder — i anslutning till varje mer 
redogörande stycke. Ett centralt tema är mening och artikeln avslutas därför med ett 
förslag till hur man skulle kunna ge mening åt ett kronologiskt komplext material 
och därmed förhoppningsvis inspirera till framtida problematisering av det vi tror 
oss veta om förhistorien.

Jag vill tacka antikvarierna Billy Nielsen och Håkan Assarsson, som ställt mate
rial från Ängdalaundersökningarna mellan år 1986 och 1990 till förfogande. Vidare 
vill jag tacka antikvarie Barbro Lindahl Jensen och 1 :e antikvarierna Nils Björhem 
och Ingmar Billberg, stadsantikvarie Tomas Romberg, fil dr Debbie Olausson och 
antikvarie Stefan Larsson fór genomläsning, korrigeringar och synpunkter på ma
nus.

Bakgrund till undersökningarna
I området kring Ängdala gård i Södra Sallerup, ca 10 km öster om Malmö centrum 
(Malmö kommun, Södra Sallerups socken), har arkeologiska undersökningar utförts 
av Malmö museer under ca 15 års tid (fig 1). Nästan varje år sedan 1977 har Malmö- 
krita AB öppnat kritbrott i området och lika ofta har kritbrytningen föregåtts av 
arkeologiska undersökningar. Malmökrita AB är alltså den exploatör som bekostat 
undersökningarna. Exploatören har vid flera tillfallen till länsstyrelsen överklagat 
kostnaderna, som det heter ”i förhållande till det vetenskapliga värdet för de arkeo
logiska undersökningarna i området. Det är min förhoppning att det av följande redo
visning ska framgå att värdet inte är något som finns i sig utan att det skapas av 
arkeologer, genom att undersökningar utvärderas och lämningar ges mening, alltså 
genom forskning.

De årligen undersökta ytorna har varierat i storlek mellan ca 4 000 och, som mest, 
ca 14 000 m2 (fig 1 och 15). Sammanlagt har mellan år 1977 och 1991 ca 105 000 
m2 avbanats inför de arkeologiska undersökningarna och då är inte det område om
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Fig 1. Översikt över området kring Kvamby-Södra Sallerup-Tullstorp, ca 10 km öster om 
Malmö centrum. 1 = bebyggt område, 2 = gammalt kritbrott, 3 = inventerad "stenålders- 
boplats" (fornminnesinventeringen 1985), 4 = inventerat troligt område med flintgruvor, 5 = 
gränsen fór Södra Sallerups medeltida by, 6 = gravhög och överplöjd gravhög, 7 = Ängdala 
gård, 8 = område där arkeologisk undersökning ägt rum, 9 = Ängdalaundersökningar 1977— 
1991, 10 = vattendrag, 11 = område prospekterat för framtida kritbrytning, 12 = område där 
arkeologisk undersökning pågår (juni 1992). General view of the area around Kvamby- 
Södra Sallerup-Tullstorp, 10 kilometers east of the city of Malmö.

ca 20 000 m2 som kom att bevaras som fast fornlämning medräknat (se avsnitt om 
område C 1982-1983 och fig 13). All mark utgjordes före exploateringen av åker. I 
det följande presenteras översiktligt områdets geologi och fornlämningsbild.

Geologi
Södra Sallerup ligger på gränsen mellan ett småkuperat backlandskap åt sydost och 
det flackare slättområdet åt nordväst, väster och söder. Trakten domineras av back
ar med små mellanliggande sänkor, vilka utgjordes av våtmarker under förhistorisk 
tid, men som numera är utjämnade genom erosion, plöjning och utdikning. Moränen 
i området utgör es huvudsakligen av moränfin- och morängrovlera.
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Den fornlämningstyp som främst utmärker området är, de for Sverige unika, flint
gruvorna. Den geologiska bakgrunden till förekomsten av flintgruvor är att morän
en i området innehåller stora block, s k skollor, av skrivkrita. Dessa skollor kan 
vara ett par hundra meter långa och maximalt ca 30 m tjocka. De förekommer inom 
ett 4,5 km långt och 700-800 m brett stråk i sydväst-nordostlig riktning ungefår 
mellan byarna Kvarnby, Södra Sallerup och Tullstorp (fig 1). Skollorna överlagras 
ibland av grus, glacial lera och två moräner med mellanliggande sand. På flera stäl
len överlagras kritan av endast en eller ett par meter moränlera och den går även i 
dagen under den nuvarande matjorden på vissa ställen. Kritskollorna har troligen 
transporterats till området av en landis som ryckte loss dem från södra Östersjöns 
botten. Skollorna frös fast i isens undre del och isen rörde sig därefter norrut och 
smälte sedan av, varvid kritblocken avsattes (Ringberg & Rudebeck 1982, s 85). 
Inuti kritan förekommer flintknutor samlade i mer eller mindre uppbrutna lager. Den 
övre delen av kritskollorna är ofta förändrad genom upprepad frost, upptining, jord- 
flytning och vittring. Genom dessa processer har grus, sand och moränlera kommit 
att inlagras i kritans övre delar.

Fornlämningsbild
Flintgruvor och dagbrottsområden
Flintan (Senon- eller Maastrichtflinta) är av god kvalitet och den förekommer i mer 
eller mindre oregelbundna knutor av olika storlek. Den vanligaste storleken på 
knutorna är mellan ca 5 och ca 20 cm längd (max mått). Större knutor, 25 cm långa 
eller mer, förekommer men de är sällsynta.

Flintknutorna har utvunnits ur gropar av olika djup. Djupa lodräta schakt, maxi
malt ca 7 m djupa, med korta horisontella utvidgningar i kritan, har grävts genom 
upp till 5 m moränlera och sedan genom en till ett par meter krita. Dessa djupa 
schakt brukar benämnas gruvor. I områden där kritan, och därmed flintan, förekom
mit ytligt har man utvunnit flintan ur grundare gropar, vanligen maximalt ca 2 m 
djupa, ofta sammanhängande i större gropsystem, s k dagbrottsområden (fig 3, 4 
och 9). Fem flintgruvor och tre dagbrottsgropar har, genom l4C-dateringar på mate
rial från de undre delarna av fyllningslagren, daterats till tidig- och mellanneolitisk 
tid, med tyngdpunkt på tidigneolitisk tid (Lu-2054, Lu-1633, Lu-1636, Lu-1780, 
Lu-2102, Lu-2510, Lu-2212, Lu-2509; se tabell 1).

Det kan uppskattas att en yta om ca 200 000 mr grävts bort genom kritbrytning i 
området sedan slutet av 1800-talet utan att någon arkeologisk undersökning ägt rum 
i förväg. Detta kan innebära att många tusen flintgruvor, dagbrottsgropar och natur
ligtvis även andra typer av lämningar har förstörts utan föregående undersökning. 
Kanske har knappt 30%, eller mindre än 10% om man räknar med ett större antal 
gruvor, av det ursprungliga antalet gruvor/dagbrottsgropar upptäckts genom de se
naste årtiondenas arkeologiska undersökningar. Ett område med ca 400 flintgruvor 
och dagbrottsgropar är skyddat som fast fornlämning (fig 13), men av de gruvor och 
dagbrottsgropar som därutöver upptäckts, och dokumenterats genom plan- och/eller 
profilritning och/eller foto, kan mindre än 10% beräknas ha undersökts på något 
sätt före utplånandet (Nielsen & Rudebeck 1991, s 67).
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Fig 2. Generaliserad plan över de undersökta ytorna kring Ängdala gård och de fom- 
lämningstyper som funnits i området. I = undersökt yta med respektive undersökningsår,
2 = enstaka konstaterade flintgruvor (1977-1981), 3 = enstaka övriga anläggningar (1977- 
1981), 4 = forntida våtmarker, 5 = område med tät förekomst av boplatslämningar, 6 = 
större kulturlager, 7 = område med flintgruvor eller dagbrottsområde (ofta förekommer även 
boplatslämningar i dessa områden, men de har ej markerats här), 8 = tolkade långhus och 
grophus, 9 = utbredningen av Södra Sallerups medeltida by, 10 = gammalt kritbrott, 11 = 
område som störts vid avbaningen. Obs! skillnaden i fornlämningsförekomst mellan de ytor 
som undersöktes före och efter år 1981. General plan of the excavated areas around 
Ängdala farm.

Boplatslämningar
Förutom flintgruvor och dagbrottsområden har en stor mängd boplatslämningar från 
i stort sett hela förhistorien, och även från tidig medeltid, påträffats i området (fig 2). 
Förhistoriska begravda markytor förekommer också inom en del dagbrottsområden. 
Dessutom förekommer naturligtvis lämningar från historisk och modern tid, dvs
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Tabell 1. 14C-dateringar av anläggningar i Ängdalaområdet med de kalibrerade värdena (ett 
sigma) till höger. Kalibrering enligt Pearson, Pilcher, Bailie, Corbett & Qua 1986 och Stuiver 
& Pearson 1993. C-14 datings.

Lab nummer Anl nummer 14C-ålder BP Kal 1Ó Period Anl typ

Lu-2054
Kvarnby

A3, 1975 5080±60 3983 BC-3818 BC TN Gruva
Lu-1633 G4, 1977 5010±65 3946 BC-3706 BC TN Gmva
Lu-1636 G5A, 1977 5080±65 3982 BC-3787 BC TN Gmva
Lu-1780 21b, 1979 4940±110 3934 BC-3640 BC TN Dagbrott
Lu-2102 A22, 1981 4560170 3372 BC-3106 BC TN Dagbrott
Lu-2508 A62, 1981 2800150 1009 BC-905 BC YBRÅ Gmva,

Lu-2510 C:G24, 1983 4990160 3935 BC-3703 BC TN
övre del
Gmva

Lu-2212 C:G25, 1983 4960170 3905 BC-3694 BC TN Gmva
Lu-2509 B:220, 1983 4140160 2881 BC-2611 BC MN Dagbrott
St-11338 A330, 1986 22651195 755 BC-100 BC YBRÅ/ Gmva,

St-11340
0,4 m djup 
A330, 1986 32001295 1876 BC-1100 BC

FÖRROM
SN/ÄBRÅ

övre del 
Gmva,

St-11339
0,95 m djup 
A330, 1986 3425170 1876 BC-1675 BC SN/ÄBRÅ

övre del 
Gmva,

Lu-3652
1,35 m djup 
A2408, 1991 4990180 3934 BC-3695 BC TN

övre del 
Grav i
gruva

bebyggelse, vägar, dräneringar, pipelines och åkermark. Boplatslämningarna utgörs 
av härdar, gropar av olika slag, stolphålsområden, långhus och kulturlager av olika 
omfattning. I den övre delen av fyllningen till flintgruvor och dagbrottsområden - 
dvs i den svacka som bildats i överdelen av dessa anläggningar efter det att de till 
största delen fyllts igen - förekommer ofta kulturlager, stora mängder flintavslag, 
avfallsgropar eller härdar från perioder långt efter det att flintbrytningen upphört i 
området, dvs lämningar från senneolitisk tid, bronsålder, järnålder och vikingatid/ 
tidig medeltid. Sålunda är flintgruvorna och dagbrottsgroparna inte att betrakta som 
en typ av lämning från en viss tidsperiod, utan som ackumulerade anläggningar,

1 2
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med potentiell information även om långt senare tiders aktiviteter i trakten (fig 7 
och 8). Rester efter (sannolikt) forntida åkrar, dvs årderspår och fossil matjord, fö
rekommer också i vissa områden (fig 9).

Trakten är rik på sänkor där mer eller mindre vattenpåverkade, eller vattenav- 
satta, lager förekommer. Dessa sänkor har dikats ut under modern tid och de ingår 
nu i åkermarken. Sänkorna innehåller ofta artefakter och kulturlager samt anlägg
ningar i form av härdar, gropar och vattenhål. Att större våtmarker har använts som 
offerplatser i förhistorisk tid är känt sedan länge. Att även mycket små fuktiga svack
or i terrängen också verkar ha varit offerplatser är något som har blivit alltmer uppen
bart genom senare tids forskning och undersökningar (Karsten 1989, s 82-83, Lin
dahl Jensen 1992). Trots denna kunskap har undersökning av våtmarksområden inom 
exploaterade ytor inte blivit en självklar del av den arkeologiska undersökningen.

Andra undersökningar i området
Flintgruvor och boplatser från brons- och järnålder har undersökts i områdena i och 
kring de äldre kritbrotten vid olika tidpunkter: kring sekelskiftet, på 1950-talet och 
vid slutet av 1960-talet (Holst 1906, Schnittger 1910, Althin 1951, Widholm 1974). 
Under åren 1968 och 1975 undersöktes två mindre ytor inför Malmökrita AB:s sto
ra krittäkt nordost om Kvarnby (fig 1). I båda dessa områden påträffades flintgru
vor. I den övre delen av ett par flintgruvor påträffades avfallsgropar från bronsålder, 
något som då föranledde en datering av flintgruvdriften till yngre bronsålder (Salo- 
monsson 1971, arkivmaterial MHM: 1950 och opublicerad rapport MHM:5210). 
En senare 14C-datering på material från undre lager i en av de gruvor som undersök
tes år 1975 gav dock en ålder av 5080L60 BP (Lu-2054, se tabell 1).

Förutom de arkeologiska undersökningarna i samband med kritbrytningen har ett 
par större områden i direkt anslutning till Ängdalaområdet undersökts i samband 
med dragningen av Sydgasledningen år 1983—1984 (fig 2 och 5). Dessa områden 
var synnerligen rika på boplatslämningar, huvudsakligen från bronsålder, äldre och 
yngre järnålder och vikingatid/tidig medeltid (tyvärr föreligger ännu inte någon rap
port från denna undersökning; ett kortfattat preliminärt resultat har publicerats i 
"Arkeologi och Naturgas i Skåne”, 1985).

Ytor av olika storlek har undersökts och exploaterats för villabebyggelse sydväst 
och väster om Ängdalaområdet mellan år 1989 och 1992. Inom en av dessa ytor, 
kvarteret Bolagsbacken, påträffades bl a gropar i ytligt liggande - och uppenbarli-

Fig 3. Profil genom ett dagbrottsområde från 
undersökningen år 1991 (jfr fig 9).
1 = moränlera, 2 = krita, 3 = fyllning: mer eller 
mindre kritblandad moränlera, 4 = fyllning: 
lerblandad krita, 5 = humusblandat lager,
6 = kol/sotblandat lager, 7 = sten, 8 = flinta,
9 = flintavslag, 10 = sand, 11 = gräns för maskin
schakt.
Section through a surface mining area 1991.
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Fig 4. Profilschakt genom ett dagbrottsområde år 1981. Foto E Rudebeck. 
Section through a surface mining area 1981.

gen mycket flintfattig - krita (fig 1). Inom ytan har också boplatslämningar från 
mellanneolitikum, senneolitikum och yngre järnålder påträffats och dessutom två 
mindre våtmarker. I och kring den ena våtmarken, ett källkärr, har ett stort antal 
artefakter och anläggningar från senneolitisk tid påträffats (Lindahl Jensen 1992). 
Exploateringen i området kring Södra Sallerup har alltså under de senaste tio åren 
varit omfattande.

Komplexiteten i området
Som framgått av ovanstående är Södra Sallerup och Ängdalaområdet ett kronologiskt 
och rumsligt synnerligen komplext område. Detta var dock inte något man kände till 
när undersökningarna påbörjades i Ängdalaområdet år 1977 och därmed kunde un
dersökningarna då inte planeras utifrån frågeställningar rörande kronologisk kom
plexitet.

Som illustration till komplexiteten i området kan en sektor om 20x20 m från 1989 
års undersökning tjäna (fig 5 och 6). Vissa delar av den yta som undersöktes detta 
år kan sägas vara de mest komplexa i Ängdalaområdet. Det säger sig självt att det 
är tidskrävande både att plandokumentera, gräva ut och tolka förekomsten av an
läggningar inom områden som detta.

Ett exempel på att flintgruvorna kan vara kronologiska ackumulationer ses i pro-
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Fig 5. Plan över det område som undersöktes år 1983-1984 för Sydgasledningen, till höger, 
och det område som undersöktes i Ängdala år 1989, till vänster, med exempel på dateringar. 
Obs! att långhusens form är schematiskt återgiven. 1 = anläggning med TRB-keramik, 2 = 
anläggningar från bronsålder, 3 = anläggningar och långhus från äldre järnålder, 4 = 
långhus från folkvandringstid/vendeltid, 5 = långhus och anläggningar från vikingatid/tidig 
medeltid, 6 = grophus, 7 = stolphål och anläggningar, 8 = tolkat långhus, odaterat. Vägen 
utgjordes av en hålväg som är känd sedan 1700-talet, men som sannolikt har ett äldre 
ursprung. Den 20x20 m stora sektor som markerats inom 1989 års område ses förstorad och 
mer i detalj i fig 6. Plan of the area excavated in 1983-1984 (right), and the area ex
cavated in 1989 (left), with examples of datings.

filen genom ani 2408 från 1991 års undersökning (fig 7 och 9). Denna anläggning 
grävdes huvudsakligen med den mycket destruktiva metod som varit normal vid un
dersökning av flintgruvor, dvs profilschaktning med hjälp av grävmaskin. Anlägg
ningen utgjordes egentligen av tre, eventuellt fyra, sorters anläggningar: en gruva, 
en grav, ett eventuellt grophus och ett kulturlager med avfallsmaterial överst. Flint-
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Fig 6. En 20x20 m stor sektor 
av den yta som undersöktes år 
1989 (jfr fig 5). Lager 1-3 är 
fyllningslager i ett dagbrotts- 
område, sannolikt från neolitisk 
tid. 1 = krita, 2 = lerblandad 
krita/kritblandad moränlera,
3 = moränlera, 4 = humöst 
lager/grop/dike, 5 = sot/kol- 
blandat lager, 6 = stolphål,
7 = ansamlingar av flintavslag,
8 = modern störning (pipeline),
9 = daterat långhus, 10 = osä
kert/odaterat långhus, R = ro
mersk järnålder, V = vikinga
tid/tidig medeltid.
A 20x20 m large part of the 
area excavated in 1989 (cf. fig 
5). An example of the spatial 
complexity in the Ängdala area.

gruvan var minst 5 m djup och av okänd ålder, men sannolikt från neolitisk tid. Det 
översta lagret i anläggningen kan tolkas som att ett övergivet grophus kommit att 
användas som avfallsgrop. I detta lager påträffades bl a keramik av sen järnålders- 
karaktär och en fragmentarisk vävtyngd.

Graven hade anlagts i den svacka som bildats i överdelen av den igenfyllda gru
van. Endast delar av skelettet återfanns i graven och detta kan inte bedömas bero 
bara på den inledande destruktiva grävmetoden. Troligen har nedgravningen för gra
ven i gruvans fyllning varit så grund att kroppen kunnat grävas upp av något asätan- 
de djur (Rausing 1991). Bäckenben och lårben tyder på att den begravda var en 
kvinna, och kranium, tänder och epifyser tyder på en ålder av 20-25 år (bestäm
ningen gjordes av osteolog Lena Nilsson, Stadsantikvariska avdelningen, Malmö 
museer). Under människobenen fanns en hjärtformad stenpackning med knytnävs- 
stora stenar och flintor samt ett par större stenar alldeles under den gravlagdas hu
vud. Ett ben från den gravlagda kvinnan har l4C-daterats till tidigneolitisk tid (Lu- 
3652, kalibrering enligt Stuiver & Pearson 1993; se tabell 1).

Ytterligare ett exempel på den kronologiska ackumulationen i flintgruvorna kun
de ses i anl 330 från 1986 års undersökning (fig 8). Tre l4C-dateringar från fyll
ningslager av olika djup visar en tydlig tendens till kronologisk ackumulation över 
lång tid (St-11338, St-11339, St-11340; se tabell 1). Den äldsta dateringen hamnar
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Fig 7. Profil genom ani 2408 från undersökningen år 1991: en minst 5 m djup flintgruva 
med en sekundär grav på ca 1,5 m djup och ett eventuellt grophus överst. Lager 4-9 är 
fyllningslager. 1 = moränlera, 2 = sandig moränlera, 3 = krita, 4 = mer eller mindre krit- 
blandad moränlera, 5 = svagt humös och svagt kritblandad moränlera, 6 = humös morän
lera, 7 = sot/kolblandad humös moränlera, 8 = bränd lera och kolbitar, 9 = moränlera och 
krita blandat, 10 = flinta, sten och skörbränd sten, 11 = mindre flintor och stenar, 12 = gräns 
för detaljerad dokumentation av profil, a = stolphål, b = stolphål ca 40 cm väster om 
profilen. Ben = käke, fragm lårben och underarmsben av människa. Keramik = vikingatida 
inhemsk keramik. Section through structure 2408, from the excavation in 1991.

i senneolitikum/äldre bronsålder, den mellersta i senneolitikum/äldre bronsålder, med 
en tendens till att vara ett par hundra år yngre än föregående, och den yngsta date
ringen hamnar i yngre bronsålder/forromersk järnålder.

Den tidig- och mellanneolitiska aktiviteten i Ängdalaområdet hade fram till 1991 
endast kunnat knytas till trattbägarkulturen, eftersom man inte påträffat lämningar 
vare sig från gropkeramisk kultur eller stridsyxekultur. Under 1991 ändrades dock 
detta genom att stridsyxekeramik påträffades. I ett starkt humöst, sekundärt fyll
ningslager i en dagbrottsgrop framkom stora mängder välbevarade djurben, bl a fisk
ben, och en bränd benspets tillsammans med ett antal keramikskärvor av stridsyxe- 
typ. Fyllningslagret överlagrades av det kulturlager från senneolitikum/äldre brons
ålder som omfattade ca 600 m2 av den västra delen av den undersökta ytan (fig 9).

Syftet med ovanstående redogörelse var att påvisa att både den rumsliga och kro
nologiska komplexiteten i området - och även den neolitiska ”kulturella” komplexi
teten - var större än vad man från undersökningarnas början anat. Orsakerna till att 
dessa insikter inte fanns från början hade med undersökningstraditioner, avbanings- 
metoder och avsaknaden av förundersökningar att göra.
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Fig 8. Profil genom en flintgruva, ani 330 från 1986 års undersökning. Lagerbeteckning: 
se fig 7. a = 14C-datering till senneolitikum/äldre bronsålder, b = 14C-datering till senneo- 
litikum/äldre bronsålder, c = 14C-datering till yngre bronsålder/förromersk järnålder (jfr 
tabell). Section through a flint mine.

Förundersökningar och avbaningsmetoder
Förundersökningar
Någon systematisk och planerad förundersökning förekom inte i området förrän 1986. 
Detta år framlade Malmökrita AB sina mer långsiktiga planer på kommande krit- 
täkter i området och det blev därmed möjligt att göra en förundersökning av hela det 
planerade täktområdet.

Dessförinnan, år 1985, hade undertecknad inventerat området som ett led i RAÄ:s 
fornminnesinventering (fig 1 och 10). Genom denna inventering kunde potentiella 
flintgruvsområden ungefärligen avgränsas utifrån de områden där upplöjd krita och 
stora mängder bearbetad flinta förekom i matjorden (jfr fig 13).

På ett mer informellt plan förekom viss ”förundersökning” och rekognosering i 
området redan från undersökningarnas början. Bl a fick den antikvariska personalen 
ibland ta del av Malmökrita AB:s borrningsresultat från de områden som plane
rats för kritbrytning. Dessa borrningar visade moränlerans tjocklek ovan kritan samt 
kritskollornas maximala tjocklek. Det resultat som dessa mer informella ”förunder
sökningar” gav var huvudsakligen att man kunde förutsäga förekomsten av flintgru
vor/ dagbrottsområden på alla de ytor som planerats för kritbrytning. Dessvärre över
ensstämde inte alltid borrningsresultaten med kritans verkliga djup under moränle
ran, något som orsakade störningar i Malmökritas tidsplanering och därmed en ökad 
tidspress för den arkeologiska verksamheten, ibland med påföljande ”bortpriorite- 
ring” av vissa områden för att inte hindra kritbrytningen.

1 8 Ängdala och meningen ...



+26.80

Fig 9. Plan över den yta som undersöktes år 1991, med exempel på anläggningstyper. Ett 
öst-västligt dagbrotts- och gruvområde ses i områdets mellersta del. Nivåerna avser m ö h 
under matjorden längs schaktgränsen. 1 = kulturlager från senneolitikum/äldre bronsålder,
2 = fossil matjord, 3 = en 1-2 m bred sträng av områdets ursprungliga matjord som spara
des för undersökning av markprocesser i området; A = anl 2408 (jfr fig 7), B = en dagbrotts- 
grop under kulturlagret - ett fyllningslager i gropen innehöll stridsyxekeramik, C = långhus 
från senneolitikum/äldre bronsålder, D = område med årderspår, Profilschakt: jfr fig 3.
Plan of the area excavated in 1991, with examples of structure types.

Den planerade täktytan för åren 1986-1992, som förundersöktes 1986, omfattade 
totalt ca 62 000 m2. Matjorden avbanades av grävmaskin i 8 m breda och ca 30 m 
långa stråk och provschaktens sammanlagda yta var ca 4 800 m2, dvs att ca 7,7% av 
den totala ytan förundersöktes (Nielsen & Säfvestad 1986). Vissa delar av området 
kunde inte förundersökas på grund av att det saknades tillstånd till markarbeten i 
området. Ytan på de schakt som dras i samband med förundersökningar inom Malmö 
kommun brukar variera mellan ca 5 och 10% av den totala exploateringsytan (munt
lig uppgift från antikvarie Jörgen Kling, Stadsantikvariska avdelningen, Malmö mu
seer). Utifrån en sådan skala på förundersökningen är det endast möjligt att få en 
mycket översiktlig bild av fornlämningsbeståndet, speciellt i ett komplext område 
som Ängdala.

Utifrån förundersökningens resultat föreslogs en högre prioritering inom de om
råden, som förutom flintgruvor/dagbrottsområden också förutsades innehålla boplats
lämningar, dvs de ytor som kom att undersökas 1986 och 1989. Det är alltså fram
för allt förekomsten/frånvaron av boplatslämningar, främst i form av stolphål, och 
därmed misstanken om spår efter långhus inom områdena som bestämt prioriterings
graden.
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Fig 10. Generaliserad framställning av olika metoder, undersökningar och provtagningar för 
Angdalaundersökningarna mellan år 1977 och 1991. General account of different methods, 
investigations and sample-taking in the Angdala excavations.

A vban ingsmetoder
Den sedvanliga avbaningsmetoden för exploateringsundersökningar var under 1970- 
talet den, att en arkeolog följde schaktningsarbetena genom att gå efter de stora 
larvbandsdrivna bladschaktmaskiner eller schaktvagnar som banade av matjorden. 
På detta sätt upptäcktes endast kraftigt humösa lager och/eller mycket sot- och kol- 
blandade anläggningar och, för Ängdalaområdets del, även starkt kritblandade an
läggningar som kontrasterade mot moränleran. Maskinerna förstörde naturligtvis 
ytan genom sina larvband och resultatet blev att endast spridda anläggningar kunde
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Fig 11. Matjordsavbaning med grova och destruktiva metoder. Från undersökningen år 
1979. Foto E Rudebeck. Stripping topsoil with crude and destructive methods.

dokumenteras över ett i övrigt sönderkört fält (fig 11). Den manuella upprensningen 
av de påträffade anläggningarna blev, efter en sådan avbaning, självfallet mycket 
arbetskrävande. Anläggningarna inmättes under denna tid vanligen en och en och 
det var ofta inte förrän efter undersökningens slut som en översiktsplan kunde er
hållas.

Ovan beskrivna avbaningsmetod föregick undersökningarna i Ängdalaområdet un
der åren 1977-1979. År 1977 var dessutom även den moränlera som överlagrat kri
tan bortschaktad när undersökningarna började. Det som alltså återstod att doku
mentera och undersöka var då resterna efter de anläggningar som även grävts ned 
genom kritan, dvs flintgruvor.

Genom djupschaktningar i utgrävningsområdet och genom tidspress blev det van
ligtvis omöjligt att utföra undersökningarna på önskat sätt. Det var från början up
penbart att det inom områdena fanns betydligt fler lämningar än de som kunde do
kumenteras före förstörelsen. Med andra ord fanns det från början en medvetenhet 
om att den fornlämningsbild som framträdde knappast var representativ.

År 1979 påbörjades den stora undersökningen av planerad industrimark i Fosie IV 
i sydöstra Malmö. Man började där använda en mer varsam avbaningsmetod som 
innebar att en grävmaskin, efter den grova avbaningen, försiktigt rensade av ytan 
(fig 12). Metoden kallas i fortsättningen för maskinell finrensning. Genom denna 
metod påträffades ett mycket större antal anläggningar än genom den äldre metoden 
(Björhem & Säfvestad 1989, s 13-14). Det blev alltmer uppenbart att man genom
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Fig 12. Matjordsavbaning genom maskinell fmrensning. Från undersökningen år 1991. 
Foto E Rudebeck. Stripping topsoil with refined mechanical methods.

denna metod fick en riktigare bild av forn 1 äniningsbeståndet och därför framfördes 
önskemål om att metoden även skulle användas i Ängdalaområdet (under år 1980 
företogs ingen avbaning, så önskemålen gällde för 1981). Eftersom denna metod 
blev mer tidskrävande för maskinerna, och därmed mer kostnadskrävande för ex
ploatören, uppstod en del kontroverser när dessa önskemål framfördes. År 1981 
kompromissades en lösning fram genom att två områden finrensades av grävmaskin, 
medan den övriga delen av området schaktades av som tidigare.

Den maskinella finrensningsmetoden innebar att ett mycket större antal anlägg
ningar än vid tidigare undersökningar påträffades. Metoden medförde även en stor 
arbetsbesparing för arkeologerna genom att den manuella upprensningen underlät
tades. Däremot krävdes nu en betydligt större arbetsinsats för plandokumentation. 
Plötsligt fanns det kanske hundratals anläggningar och klart framträdande lager över 
ytor där man genom den äldre metoden endast skulle påträffat ett fåtal anläggningar.

Efter år 1981 blev det i Ängdalaområdet rutin att med maskin finrensa hela den 
yta som skulle undersökas, efter det att det mesta av matjorden schaktats bort av 
bladschaktmaskiner. Inför Sydgasundersökningarna 1983-1984 och 1989 års un
dersökning av områdets östra del avbanades matjorden från början av grävmaskin 
med släntskopa, vilket motiverades av den kända förekomsten av ”sköra” boplats
lämningar inom dessa ytor.

Genom den maskinella finrensningen med efterföljande planritning fick den arkeo
logiska dokumentationen i området en påtaglig standardhöjning och det stod också
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klart att flintutvinningen haft en betydligt större omfattning än vad man tidigare 
förmodat. Det var alltså genom en kritik av den för tiden sedvanliga avbaningsme- 
toden som en ny avbaningsmetod infördes. Denna i sin tur förändrade fomlämnings- 
bilden i området och genom denna insikt ändrades också undersökningarnas inrikt
ning.

Problemställningar och metoder
Alla arkeologiska undersökningar väcker många frågor och idéer och det föranleder 
oss ofta att ändra de synsätt, problemställningar och metoder som vi från början 
hade. Sådana förändringar är kreativa processer och de sker inte på något förutsäg
bart sätt, som låter sig rationaliseras till enkla orsak-och-verkan-förhållanden. Om 
framställningen nedan ger intryck av sådan enkelhet kan detta skyllas dels på för
enklingar av utrymmesbesparande skäl, dels på att undersökningarna naturligtvis 
betraktas utifrån dagens erfarenheter och dels på att jag vill fokusera på vissa pro
blem.

Eftersom de tre första årens undersökningar var likartade avseende avbanings
metod och undersökningsmetoder presenteras frågorna inför dessa tillsammans. 
År 1981 sker alltså förändringar i avbaningsmetoden, något som påverkar fråge
ställningar och undersökningsmetoder. Det stora flintgruvsområdet i område C, som 
plandokumenterades och delvis undersöktes år 1982 och 1983, ger anledning till ett 
separat avsnitt, eftersom detta område kom att bevaras som fast fornlämning (fig 2 
och 13; Malmökrita AB:s etappbenämningar för krittäkter kring Ängdala gård mel
lan 1977 och 1985 var: A = söder om gården, B = väster-nordväst om gården, 
C = nordost om gården).

Undersökningarna från och med 1982 och fram till 1991 var likartade avseende 
avbaningsmetod och delvis avseende probleminriktning och undersökningsmetoder. 
Det var, som nämnt, inte förrän år 1986 som en planerad förundersökning ägde rum 
i området, något som gjorde att efterföljande undersökningar kunde prioriteras och 
planeras mer långsiktigt. Förundersökningens resultat och prioriteringar utifrån den
na diskuteras i ett separat avsnitt efter följande presentation.

Undersökningarna mellan år 1977 och år 1979 
Undersökningen av gruvorna inriktades på frågor rörande:
A) Tekniska aspekter på flintbrytningen, dvs gruvschaktens utformning, djup etc.
B) Redskap och metoder som använts vid flintbrytningen.
C) Datering av flintbrytningen.
D) Flintförekomsten i kritan.
E) Flintbearbetningen som ägt rum i omedelbar anslutning till flintgruvorna. 

Undersökningarna hade formen av en relativt detaljerad dokumentation och, till
stora delar manuell, utgrävning av enstaka gruvor och anläggningar. Maskinkraft 
användes för att bryta igenom väggarna till, eller dra schakt igenom, de gruvor som 
skulle undersökas närmare. Utnyttjandet av grävmaskin var litet och den manuella
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Fig 13. Flygfoto över ca 400 flintgruvor i område C 1982-1983. Detta område är åter täckt 
med matjord och bevarat som fast fornlämning. Norr om flintgruvsområdet ses en damm i 
ett äldre kritbrott. De ljusa områdena i den omgivande åkermarken är upplöjd krita som 
tyder på förekomst av flintgruvor. Foto VIAK. Aerial photo of c. 400ßint mines.

utgrävningen av flintgruvor var omfattande i jämförelse med förhållandena efter år 
1979.

Undersökningen år 1981
I samband med denna undersökning kom delvis andra frågor att dominera:
F) Den egentliga fornlämningsbilden i området.
G) Flintgruvdriftens omfattning, och eventuella förändring, över tid sågs som ange
lägen att ytterligare utreda. Det rådde under denna tid bland många arkeologer en, 
mer eller mindre explicit uttryckt, föreställning om att flintbrytningen dels hade syf
tat till ”yxfabriker”, dels var ”industriellt” organiserad och därmed en starkt specia-
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liserad sysselsättning - ibland tolkad som ett slags slavarbete (Salomonsson 1971, 
s 128). Ett motsatt alternativ till denna tolkning av flintutvinningen skulle vara att 
den ägt rum extensivt under lång tid och som en mer integrerad del i det neolitiska 
samhällets råvaruförsörjning. Förekomsten av dessa olika synsätt gjorde att det blev 
viktigt att, bl a genom 14C-dateringar, försöka att noggrannare tidsfästa flintbryt- 
ningen i området.
H) Gruvornas och dagbrottens djup och diameter var också faktorer som bedömdes 
som intressanta att försöka reda ut, speciellt med tanke på att genom beräkningar av 
de uppgrävda massornas volym skulle arbetsinsatsen vid flintbrytningen kunna be
räknas.
I) Flintbearbetningens rester och flintförekomsten i kritan skulle undersökas för att 
man skulle få en uppfattning om hur mycket flinta som brutits ur gropar och gruvor, 
hur flintan bearbetats i gruvområdet och vad bearbetningen syftat till.
J) Det sågs som angeläget att försöka kartlägga boplatsförekomsten i området och 
speciellt att undersöka karaktären på de (eventuella) boplatser som kunde anses vara 
samtida med flintbrytningen. Att det förekommit bosättningar från senare tidsperio
der stod klart genom att material från yngre bronsålder påträffats i den övre fyll
ningen i ett antal gruvor.

Sammantaget visade det sig vid denna undersökning att flintbrytning ägt rum i 
stort sett överallt där kritan förekom mellan 0 och ca 5 m under moränleran. Det 
kunde också konstateras att det fanns enstaka spridda större gropar, vilka tolkades 
som prospekteringsgropar eller ”gruvförsök”. Ett intressant faktum som upptäcktes 
vid denna undersökning var att även den, i moränen förekommande, grövre Danien- 
flintan bearbetats i området. I och med att dokumentation och utgrävning inom de 
maskinellt finrensade områdena blev tidskrävande kunde anläggningar utanför dessa 
områden endast undersökas i ringa omfattning.

Område C 1982 — 1983
Vid matjordsavbaningen i område C, nordost om det område som undersöktes 1981, 
påträffades omedelbart ett stort antal flintgruvor (fig 2 och 13). Den södra utkanten 
av detta gruvområde hade berörts genom undersökningarna år 1981. När matjords- 
avbaningen avslutats hade ca 400 flintgruvor, inklusive mindre dagbrottsområden, 
och ett större antal boplatsanläggningar påträffats. För att göra en lång historia kort 
kan konstateras att Riksantikvarieämbetet beslutade att detta område inte skulle få 
exploateras, utan sparas och skyddas som fast fornlämning. RAÄ bidrog också med 
medel, 150 000 kr, för en plandokumentation av hela ytan och en partiell utgrävning 
av boplatsområdet.

En del av denna summa skulle också avsättas för flygfotografering med efterföl
jande stereometrisk ritning av ytan i skala 1:200 (fig 13 och 14). Flygfotograferingen 
utfördes av VIAK och den stereometriska ritningen utfördes av ingenjör Arne Bome- 
lin, VIAK. Avsikten med projektet var att utvärdera den manuella planritningen, i 
skala 1:50, i förhållande till den planritning som skulle erhållas genom den stereo
metriska ritningen. Resultatet av den stereometriska ritningen blev relativt bra, dvs 
att nästan alla flintgruvor fanns med på den stereometriska ritningen, ofta fanns
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Fig 14. Två sektorer av område C 1982-1983. En jämförelse mellan 1 = den manuella 
planritningen (ursprungligen i skala 1:50) och 2 = den ritning som utfördes av ingenjör 
Arne Bomelin, VIAK, utifrån den stereometriska flygfotograferingen av området. Obs! att 
endast anläggningarnas yttre konturer markerats, a = område med god överensstämmelse, 
b = område med mindre god överensstämmelse. Two parts of area C. A comparison 
between 1 = the manual drawing and 2 = the drawing done on the basis of stereometric 
aerial photography.

också gränser mellan mörka och ljusa fyllningslager markerade. En nivåkarta med 
10 cm ekvidistans utfördes också. Avgränsningar av enskilda gruvor och lager var 
mestadels god, men i vissa fall hade troligen fuktfläckar i marken tolkats som an
läggningar och ibland hade vissa, vanligen svagt humösa, anläggningar eller fyll
ningslager inte kunnat urskiljas på flygbilderna (fig 14b). De mindre anläggningar
na, såsom mindre härdar och stolphål, hade i stort sett inte kunnat observeras vid 
den stereometriska ritningen efter flygfotot. Den manuella dokumentationen gav där
med betydligt mer information angående förekomsten av mindre anläggningar samt 
gruvornas karaktär, fyllningslager och artefaktmaterial vid ytan.

En profil genom matjorden längs med områdets norra schaktkant dokumenterades 
genom profilritning var tionde meter. En sådan dokumentation har ett källkritiskt 
värde eftersom den gör det möjligt att bättre förstå och analysera de skador som 
åsamkats fornlämningarna och de förändringar i topografiska förhållanden som or
sakats av senare tiders plöjning. Genom att i matjordsprofilen iaktta var kritinbland- 
ning förekommer samtidigt som man har ”facit” fór var gruvor finns, kan man också 
utvärdera ytinventeringens tillförlitlighet som indikator på förekomst av flintgru
vor.

Detta år påträffades för första gången spår efter långhus i Ängdalaområdet. Da
terande material påträffades varken i stolphålen eller i de anläggningar som grävdes i 
anslutning till huslämningarna. Det ena huset var ett ca 25 m långt och 6-7 m brett 
sidsulehus och det andra var ett ca 12 m långt och 5,5 m brett hus utan inre stolp- 
konstruktion. De två husens inbördes läge gör det troligt att de är samtida och san
nolikt utgör de resterna efter en gård från yngre järnålder/vikingatid (fig 2) (Rude- 
beck 1986, s 34-35).
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Undersökningarna mellan 1982 och 1991
De problemställningar som angavs för 1981 års undersökning kan i stort sägas ha 
fortsatt att gälla under de senare årens undersökningar. Ytterligare ett par viktiga 
problem som kommit att få alltmer uppmärksamhet har varit:
K) Resursanvändningen i området över tid. De resurser, förutom flinta, som kan ha 
varit aktuella var krita: som färgämne, t ex till lerklinade husväggar, moränlera: till 
husväggar och keramik, sten: till redskap och konstruktioner, våtmarker: för vatten
hål, brunnar och foder samt naturligtvis växter, djur och mark för insamling, jakt, 
bete, odling och bosättning (Nielsen & Rudebeck 1991). Att flintan använts sekun
därt, dvs att den utvunna flintan hade insamlats från markytan och bearbetats i om
rådet även efter neolitisk tid och ända fram i vikingatid/tidig medeltid, stod klart 
utifrån de olika redskapstyper och sekundärt tillhuggna flintor som påträffats i om
rådet (Rudebeck 1986 och 1987).
L) Den kronologiska komplexiteten och med denna sammanhörande frågor. Här av
ses spåren efter ackumulation och erosion i lämningarna samt topografiska föränd
ringar genom flintbrytning, utdikning och plöjning. Hur och när har olika områden 
odlats, bebotts respektive använts på något annat vis?
M) Ovanstående frågor bör begrundas och analyseras tillsammans med frågorna om 
hur människor relaterat till det landskap som ständigt skapades och återskapades i 
trakten, alltså frågorna om människors ideologiska förhållande till landskapet.

Olika prioriteringar har gjorts på olika ytor och fornlämningsbildens komplexitet 
har varierat. För alla ytorna gällde en plandokumentation, dvs planritning i skala 
1:50. De olika undersökningarnas inriktning visas i generaliserad form i fig 10.

Prioriteringar utifrån förundersökningen år 1986
Förundersökningen år 1986 kan sägas ha givit en god bild av förekomsten av flint- 
gruvor/dagbrottsområden. En del större kulturlager, de flesta våtmarksområdena och 
vissa boplatsytor kunde också förutsägas, men deras avgränsning kunde knappast 
avgöras genom förundersökningen. Det som inte kunde förutsägas utifrån förunder
sökningen var mer spridda rester efter stolphål och andra boplatslämningar samt ett 
par större kulturlager. Den stora kronologiska komplexiteten i vissa områden kan 
inte heller sägas ha framgått av förundersökningens resultat. Det bör åter påpekas 
att hela den planerade täktytan inte kunde förundersökas på grund av att schakt- 
ningstillstånd saknades inom vissa delar.

Den allmänna målsättningen utifrån förundersökningen var att ytorna skulle plan- 
dokumenteras i skala 1:50 och att boplatsområden, gruv-/dagbrottsområden och tom
ma ytor skulle avgränsas. I övrigt gällde de frågeställningar som formulerades un
der avsnittet om 1981 års undersökning. Det ansågs vidare väsentligt att erhålla 
dateringar av olika anläggningstyper i området. År 1986 och 1989 prioriterades in
tensiv undersökning av boplatslämningar. År 1987 och 1988 prioriterades intensiv 
undersökning av flintgruvor och flintslagningsplatser. Med ”intensiv undersökning” 
av gruvor har hela tiden menats att profilschakt drogs genom ett antal gruvor och/ 
eller genom dagbrottsområden, att profiler ritades och att en manuell utgrävning av
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delar av fyllningslagren ägde rum. Åren 1990-1992 skulle ytorna undersökas ex
tensiv! med en punktvis intensiv undersökning av flintgruvor (Nielsen & Säfvestad
1986).

Kännedom om komplexiteten inom den yta som undersöktes 1989 hade man er
hållit genom de angränsande Sydgasundersökningarna mellan åren 1983 och 1984. 
Delar av bebyggelselämningarna inom detta område tolkades som den tidiga före
gångaren till Södra Sallerups medeltida by. Just den sena järnålderns/tidiga medel
tidens bybebyggelse har man sällan haft möjligheter att undersöka, och medeltida 
arkivalier som berör byarna är ovanliga (Sarnäs 1991). Hur dessa byar varit struk
turerade är alltså något som är relativt okänt. Detta område kunde därför bedömas 
vara av stort intresse och fick därför den högsta prioriteten av de arkeologiska un
dersökningarna i Ängdalaområdet mellan åren 1986 och 1992 (fig 15 och 16).

Genom inriktningen på undersökning av boplatslämningar år 1986 och 1989, och 
genom att gruvorna alltså inte betraktats som även potentiella boplatslämningar, så 
lågprioriterades undersökningen av gruvor/dagbrott dessa år. Genom en jämförelse 
av kostnad i kr/m2, antalet arbetstimmar per undersökning samt antal m2/arbets- 
timme kan man se att själva förekomsten av gruvor/dagbrottsområden inte har för
anlett någon högprioritering i paritet med prioriteringsgraden fór boplatslämningar 
vid något undersökningstillfälle mellan åren 1986 och 1991 (fig 15 och 16). Detta 
kan inte anses vara tillfredsställande, speciellt om man tar i beaktande att gruvorna 
och dagbrotten representerar kronologiska ackumulationer med potentiell informa
tion om senare tiders bosättning och aktiviteter i området. Själva den rikliga och 
komplexa förekomsten av fornlämningar i området som helhet och dagbrottens och 
gruvornas dimensioner har alltså aldrig föranlett någon ökad budget. Genom att varje 
prioritering också innebär en ”bortprioritering” kommer ”bortprioriteringen” just i 
detta område att bli av en helt annan dimension än inom ett mindre komplext områ
de.

Slutsatsen blir att förundersökningens omfattning inte gav en helt rättvisande bild 
av området och att prioriteringarna därför ibland har baserats på ett otillräckligt 
underlag. Dessutom har ”paradigmet” om stolphålens/långhusens prioritet som in
formationskälla rörande forntida bosättning och aktiviteter gjort att andra typer av 
lämningar inte betraktats som lika värdefulla fór förståelsen av hur människor vis
tats i landskapet genom tiderna. Inför framtida undersökningar är det viktigt dels att 
förundersökningarna får en större omfattning, dels att flintgruvornas potentiella in
formationsvärde om långsiktiga förändringar i landskapet beaktas.

Kostnadsutveckling
Inför genomgången av kostnaderna fór de olika undersökningarna bör det påpekas 
att före år 1985 debiterades kostnaden för rapport enligt en, för undertecknad okänd, 
rapportkvot, efter det att grävningarna avslutats. De rapporter som färdigställts och 
de artiklar och publikationer som utgivits har delvis finansierats genom externa me
del (fonder), delvis genom rapportdebitering samt delvis genom Stadsantikvariska 
avdelningens interna konto. En mer systematisk beräkning skedde alltså först 1985,
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genom att 30% påslag för rapport debiterades. Rapportkvoten höjdes år 1986 till 
40% och år 1987 och 1988 var den ca 45%. 1989 höjdes kvoten till sin nuvarande 
nivå, 50%. För nedanstående jämförelser hänvisas till fig 15 och 16.

Kostnaderna för undersökningarna mellan år 1977 och 1979 följer inte något kon
sekvent mönster. Mellan 1977 och 1978 ökar kostnaderna litet, medan kostnaden 
per m2 minskar något. Samtidigt sker en kraftig ökning av antalet arbetstimmar och 
timdebiteringen minskar år 1978 till mindre än hälften av 1977 års debitering. År 
1979, med den extremt stora ytan tillsammans med den extremt låga kostnaden för 
undersökningen trots att timdebiteringen steg kraftigt, är en anomali vars orsaker 
förblir ett mysterium.

Förekomsten av ett betydligt större antal anläggningar år 1981 motsvarades inte 
av en ökning av antalet arbetstimmar jämfört med år 1978 — det blev istället en 
minskning. Då ett stort antal anläggningar framträdde genom den maskinella fin
rensningen åtgick mer tid till plandokumentation och sålunda, proportionellt sett, 
mindre tid till utgrävning. Orsakerna till kostnadsökningen för 1981 står att finna i 
kombinationen av den större ytan, jämfört med år 1978, och den kraftigt ökade 
timdebiteringen.

De ytor som undersöktes mellan 1982 och 1991 avbanades på ungefär samma sätt 
och fornlämningsbilden inom ytorna var likartad. En större komplexitet i fornläm- 
ningsbilden gällde framför allt för de ytor som undersöktes åren 1986, 1989 och 
1991. För att kunna jämföra undersökningsintensitet mellan de olika undersökning
arna behandlas ytorna här som likvärdiga avseende fornlämningsbild, trots att detta 
naturligtvis är en förenkling. Genom att betrakta kurvan för m2/arbetstimme i fig 16 
kan man sålunda jämföra undersökningsintensitet (ju högre undersökningsintensitet 
desto färre m2/timme och vice versa). Man kan där se att undersökningsintensiteten 
inte ökar generellt, utan att den varierar från undersökning till undersökning. Tim
debiteringen fór arkeologiska undersökningar ökar generellt relativt litet, från ca 
173 kr/tim år 1985 till 213 kr/tim år 1991 (omräknat enligt konsumentprisindex per 
april 1991). Den kraftigt ökade reella timdebiteringen beror till största delen på att 
Stadsantikvariska avdelningen från andra halvan av 1980-talet, genom omorganisa
tion av Malmö museer, kom att bli en egen avdelning, som i fortsättningen själv 
skulle bära kostnader för hyra, administration m m. Dessa kostnader måste alltså 
täckas genom en höjning av timdebiteringen (anges med ”inklusive kostnads
täckning” i fig 16). Höjningen av rapportkvoten medverkade också till höjningen av 
den reella timdebiteringen.

Ur diagrammet fig 16 kan man utläsa att grävningskostnaden per m2 minskar mel
lan 1986 och 1991, år 1989 undantaget. Observera att kostnaden kr/m2 år 1991 
endast är 8 kr högre än kostnaden kr/m2 år 1981, trots att endast delar av ytan fin- 
rensades år 1981, medan hela ytan finrensades år 1991. Antalet m2/arbetstimme är 
mer än dubbelt så stort år 1991 som år 1981.

Vad blir slutsatsen av allt detta? Ja, självfallet har arkeologins kostnader ökat 
under de 15 åren mellan 1977 och 1991. I medeltal har grävningskostnaden befunnit 
sig mellan ca 40 och 60 kr per m2, med en markant topp på 136 kr per nr under år 
1989 (alla kostnader anges enligt konsumentprisindex, KPI, per april 1991). Gräv
ningskostnaden per m2 år 1977 var 44 kr och grävningskostnaden 1991 var 51 kr
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Fig 15. Ängdalaundersökningar 1977-1979 och 1981-1991.
Diagram över kostnader i milj kr, enligt konsumentprisindex (KPI) per april 1991 (fet linje), 
kvadratmeter (grå linje) och timantal (tunn linje).
Obs! Värdena för 1982-1984 är medeltalet för tre års undersökningar, område C 1982-1983 
ej medräknat. År 1980 företogs ingen undersökning. Obs! att från och med år 1986 ingår en 
rapportkvot i kostnaden.
The Angdala excavations. Diagram over cost (million Sw. crowns; bold line), square meters 
(grey line) and working hours (thin line).
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Fig 16. Ängdalaundersökningar 1977-1979 och 1981-1991.
Överst: diagram över kostnad, kr/kvadratmer enligt konsumentprisindex (KPI) per april 1991. 
Obs! att i kostnadema/kvadratmeter fr o m 1986 års undersökning ingår rapportkvot.
Det undre diagrammet:
Debitering kr/arbetstimme för arkeologisk undersökning enligt KPI per april 1991 (fet linje). 
Reell debitering kr/arbetstimme (inkl kostnadstäckning) enligt KPI per april 1991 (grå linje). 
Kvadratmeter per arbetstimme (tunn linje). M = medeltal kvm/tim
Obs! Värdena för 1982-1984 är medeltalet for tre års undersökningar, område C 1982-1983 ej 
medräknat. År 1980 företogs ingen undersökning.
The Ängdala excavations. Above: diagram over cost, 5w. crowns/square meter.
Lower diagram: Debit Sw. crowns/working hour of archaeological excavation (bold line), 
actual debit Sw. crowns/working hour (grey line), square meter per working hour (thin line). 
M = average square meters/working hour.
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per m2 (exklusive kostnadstäckning och rapportkvot), dvs 7 kronors höjning per m2 
på 14 år, eller i genomsnitt 50 öre per m2 och år. De senaste två årens budgetering 
visar på en klart nedåtgående tendens, så att 1991 års undersökning var den mest 
tidspressade, i termer av m2/arbetstimme, förutom ”anomalin” år 1979, av de 15 
årens undersökningar i Ängdalaområdet (fig 16).

Kostnadsökningen beror alltså huvudsakligen på att den reella timdebiteringen 
(=kostnadstäckningen) höjts och inte på att de arkeologiska undersökningarna har 
blivit dyrare per m2 mellan 1981 och 1991 eller på att antalet m2 per arbetstimme 
skulle ha minskat generellt. Kostnadsökningarna beror alltså inte på att undersök- 
ningsgraden, eller -intensiteten, har ökat. Den ökade reella timdebiteringen har mer 
och mer kommit att betala andra poster än de arkeologiska undersökningarna. En 
del av kostnadshöjningen beror dock på en metodförbättring för arkeologin, nämli
gen den ökade rapportkvoten.

Sammanfattning
När det gäller förhållandet mellan problemställningar, metoder och resurser kan slut
satserna sammanfattas enligt följande (jfr även fig 16):

Före den maskinella finrensningen rådde dessa förhållanden:
• ett fåtal enskilda anläggningar påträffades genom en slump
• de anläggningar som undersöktes, undersöktes relativt noga
• frågeställningar rörande detaljerade fyndkontexter dominerade
• tyngdpunkten låg på synkrona problem
• förhållandevis mycket manuell grävning och en mindre del maskingrävning
• relativt goda resurser (m2/arbetstimme) med tanke på det ringa antalet lämningar 
(utom år 1979) och problemställningar

Den maskinella finrensningen medförde alltså:
• ett mycket större antal fornlämningar påträffades
• en ökad insikt i den kronologiska och rumsliga komplexiteten i området
• en mångfald nya frågeställningar och problem att ta ställning till, samtidigt som 
även tidigare frågeställningar fanns kvar
• diakrona frågeställningar kom att få ökad betydelse
• större tidsåtgång för dokumentation (speciellt planritning)
• mindre resurser (m2/arbetstimme) till undersökning i proportion till det mycket 
större antalet lämningar och frågeställningar och därmed ökad tidspress
• det blir rutin att endast gräva ena halvan av de anläggningar som undersöks
• mycket maskingrävning

Det torde ha framgått av ovanstående att avbaningsmetoden förändrades utifrån kri
tiken av de då rådande metoderna och att problemställningarna förändrades i och 
med metodutvecklingen. Genom att en kontinuerlig rapportering och utvärdering av 
undersökningarna inte har genomförts, huvudsakligen beroende på att fältundersök
ningar prioriterats på rapportskrivningens bekostnad och på att resurser för forsk
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ning saknas, ökar risken fór teoretisk och metodisk stagnation och även risken för 
att prioriteringar och inriktningar inför fortsatta undersökningar kommer att base
ras på ett otillräckligt eller felaktigt underlag.

I förhållande till den kronologiska och rumsliga komplexitet, som blev en påtaglig 
konsekvens av den maskinella finrensningsmetoden, och de många frågor och pro
blem som följde därpå, har möjligheterna att utföra undersökningarna och att ut
värdera resultaten på ett tillfredsställande sätt inte ökat i motsvarande grad. Detta 
leder till en ond cirkel genom att klena eller obefintliga utvärderingar och resultat
presentationer från undersökningar ger stöd till en inställning som hävdar att det 
som undersöks inte verkar ha något större värde, eftersom det ju inte beforskas och 
publiceras. Det blir därmed svårt för antikvariskt ansvariga att hävda ökade kostna
der inför undersökningar på grund av lämningarnas stora ”vetenskapliga” värde. 
Andra konsekvenser blir att problematisering av synsätt och metoder knappast upp
muntras, och inte heller inriktningar på att undersöka på nya sätt, i de fall då detta 
också skulle innebära krav på ökade resurser.

Förslag till uppläggning av en framtida analys
Nedan följer ett förslag till hur man skulle kunna arbeta utifrån en generell modell 
för att analysera, ge mening åt och utvärdera dokumentationen och undersökning
arna i Ängdalaområdet. Det är just kronologiskt komplexa områden som detta som 
är svårast att analysera, syntetisera och presentera. Analysmodellen förefaller att 
lämpa sig speciellt väl för sådana områden.

Olika tider — olika aspekter
Trots att Ängdalaundersökningarna från början inte utgått från någon modell av 
detta slag, menar jag att den skulle kunna användas då den främst handlar om att 
anlägga olika aspekter på materialet. Ett källkritiskt problem är att i Ängdalaområdet 
har mestadels endast ett mindre antal anläggningar verkligen undersökts. Ett antal 
anläggningar har undersökts partiellt medan flertalet anläggningar är dokumentera
de i plan och inte undersökta vidare. Då det är stora ytor av likartad karaktär som 
dokumenterats och eftersom olika typer av undersökningar har givit olika sorters 
information, menar jag att modellen dels skulle fungera som ett sätt att strukturera 
materialet, dels som en metod att ge det mening och dels som en metod att utvärdera 
undersökningarna — och därmed också ge en bas för att föreslå förändringar inför 
framtida undersökningar. Modellen har den fördelen att den inte baseras på en tra
ditionell uppdelning mellan natur/ekologi och kultur/mentalitet, utan istället utgår 
från olika sorters tid eller tidsaspekter.

Under hela förhistorien och fram till nuet har mark- och vegetationsprocesser, 
mer eller mindre initierade av människan, ägt rum i området. Vi finner resterna efter 
en kontinuerlig förstörelse och förändring av tidigare perioders lämningar. Varje 
tidsperiods lämningar bör därför analyseras i ljuset av hur föregående och efter
kommande tidsperioders människor relaterat till landskapet mentalt och hur de, uti
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från dessa olika mentaliteter, handlat i landskapet - och omvänt: hur handlingarna i 
landskapet kan tänkas ha påverkat mentaliteterna.

Inom Annales-skolan arbetar man på olika sätt med både det generella, struktur, 
och det specifika, enskilda händelser, inom en speciell modell för olika sorters tider 
(Bintliff 1991). Man ställer inte strukturen mot det specifika, utan menar istället att 
båda hör till verkligheten i lika stor utsträckning, men på olika tidsnivåer. 1 det 
kortaste tidsperspektivet, événements, det som kan motsvaras av unge tär en livstid, 
undersöks de specifika enskilda händelserna. Det är denna sorts tid som politisk och 
narrativ historia analyserar och det är denna tid vi som individer upplever. Nästa 
tidsnivå är conjonctures eller moyenne durée (”mellantid”), dvs flera generationer 
eller århundraden. Här verkar det vi betecknar som social och ekonomisk historia, 
demografi, samhällens, ideologiers och mentaliteters historia. Den mest omfattande 
tidsnivån är longue durée (”den långa tiden”), dvs geohistoria, folks och civilisa
tioners historia, stabila teknologier och världsuppfattningar - alltså det som är den 
mest generella historien.

För ett arkeologiskt sammanhang verkar ett arbetssätt inspirerat av ovanstående 
modell vara fullt av möjligheter i försöken att analysera och förstå vad som har 
skett inom ett område under en viss tid. Jag menar då att det kunde vara fruktbart att 
betrakta materialet ur dessa tre aspekter eller tidsperspektiv. De spår och läm
ningar vi påträffar är ju dels rester efter en unik händelse, dels har de tillkommit 
inom en mer generell ram, den kulturella, sociala och ekonomiska tiden, och slutli
gen har lämningarna funnits ända fram till nuet och de har därmed, på ett eller annat 
sätt, kommit att utsättas för de krafter som verkar inom longue durée.

Jag vill vidare ställa denna föreslagna modell mot det som jag betraktar som ett 
mer traditionellt sätt att bearbeta material från arkeologiska undersökningar, nämli
gen det att man aktivt försöker urskilja och behandla varje arkeologisk period för 
sig, som om de vore separata enheter. Genom detta synsätt söker man inte efter 
tecken på att de enskilda periodernas lämningar i själva verket är resultatet av vad 
som har hänt i området under alla senare - och tidigare - perioder. Man riskerar 
alltså att betrakta varje periods lämningar som något en gång för alla givet, möjli
gen med reservationen att modern tids djupplöjning påverkat bevaringsgraden. Jag 
vill hävda att i kronologiskt komplexa områden är många anläggningar och andra 
spår resultatet av både en kronologisk ackumulation och av en successiv erosion 
eller annan typ av förändring och att man bör utgå från detta och inte primärt från 
sökande efter kronologiskt ”rena” perioder vid analysen av lämningarna.

Skiss till en mening med Angdala
Det finns alltså mänskliga spår och lämningar i Ängdalaområdet från ett tidsrum om 
drygt 6000 år. Under hela denna tid har markprocesser, mer eller mindre initierade 
och/eller påverkade av människan, ägt rum. Vi finner spår efter markerosion, åkrar, 
sänkor med vattensjuk mark som dikats ut under senare tider, dvs mer eller mindre 
kontinuerlig förstörelse/förändring av tidigare perioders lämningar.

Under olika tider har man haft olika ”aktiviteter" fór sig i området och resterna 
efter dessa måste tolkas utifrån både det specifika och det generella perspektivet
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och naturligtvis utifrån de föreställningar man har om människan och hennes verk
samhet.

Ett problem här är naturligtvis att det kan vara svårt att datera flera av de större 
skeendena och de mer omfattande markprocesserna. Man har inom arkeologin i allt
för liten utsträckning ägnat sig åt att försöka förstå och finna metoder för att datera 
den här sortens processer. Detta beror sannolikt bl a på att man länge hade uppfatt
ningen att rester av förhistoriska åkrar knappast skulle finnas kvar i en fullåkers- 
bygd som den i sydvästra Skåne. Det har dock visat sig att sådana rester är vanliga
re än vad man tidigare antagit (se t ex Björhem & Säfvestad 1993, s 159-164 och 
Rudebeck 1988). Vid undersökningen i Ängdala år 1991 påträffades spår efter forn
tida åkrar i form av årderspår och fossil åkermark. Traditionellt har exploaterings- 
undersökningarna i Malmöområdet (och även i landet för övrigt, förmodar jag) kon
centrerats på undersökning av de enskilda lämningar/anläggningar som framkom
mer under matjordstäcket. Detta har gjort att matjorden, som ibland är mycket tjock 
och då delvis består av fossil matjord/siltlager, inte setts som en potentiell informa
tionskälla rörande forntida odling eller landskapsförändring.

Ett sätt att analysera ett kronologiskt komplext område som Ängdalaområdet skulle 
alltså kunna ta sin utgångspunkt i de tre tidsnivåerna som beskrevs ovan. I samband 
med det längsta tidsperspektivet, longue durée, bör man fundera över de övergri
pande teoretiska problemen rörande människan som kulturvarelse, drivkrafter i his
torien, idéer om materiell kultur etc, dvs ”de stora frågorna”. Vare sig man formule
rar sig kring detta eller ej kommer arbetet att styras av de, mer eller mindre medvet
na och explicita, föreställningar man hyser om dessa ting. Dessutom ingår i det långa 
perspektivet ekologiska och geologiska processer, både från tiden före det att män
niskor vistades i trakten, från hela förhistorien och historisk tid fram till nu. Det 
som bör studeras är t ex jordarter och deras olika egenskaper, hydrologi, klimat, 
näringsförhållanden, försurning, urlakning, erosion, ackumulation, djur- och växt
liv etc. Det bör observeras att en generell förståelse av långvariga fenomen och 
processer delvis måste ha sin utgångspunkt i det platsspecifika arkeologiska materia
let, men att kunskap om sådana fenomen kanske framför allt erhålls genom källor 
som inte har anknytning till just den lokal som studeras.

Den andra tidsnivån, moyenne durée, skulle kunna utgöras av de traditionella 
arkeologiska perioderna, men även andra tidsindelningar, t ex utifrån jordbruks
teknologi och markanvändning, boplatsstruktur, social struktur eller annat, är möjli
ga. Tidsspecifika sociala strukturer, ideologier, teknologier, ekonomier m m är här 
utgångspunkten. Denna nivå innebär också att man studerar och analyserar plats- 
specifika företeelser och dessas relation till andra platser. Vad detta konkret skulle 
innebära är alltså dels en vanlig kronologisk studie och indelning, där varje vald 
tidsperiod preciseras avseende lämningar och spår, dels att man relaterar varje så
dan tidsperiod till de effekter som nästföljande perioders aktiviteter och processer 
haft på lämningarna och vilka effekter tidigare perioders aktiviteter och processer 
har haft på den aktuella tidsperiodens lämningar. På så sätt bör man kunna göra sig 
en bild av vad som förändrats, försvunnit och förstörts samt hur och varför detta har 
skett. Sålunda skulle man kunna få en bild även av sådant man inte finner spår efter 
från respektive period. Viktigt här är alltså att aktivt söka efter senare och tidigare
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perioders inverkan på den aktuella tidsperiodens lämningar, t ex sekundär använd
ning, förändring eller förstörelse av artefakter, gropar, tidigare boplatsytor och tidi
gare perioders topografiska förändringar av terrängen. Det sistnämnda är speciellt 
aktuellt i Ängdalaområdet, där flintgruvdriften torde ha förändrat terrängen i stor 
utsträckning, något som i sin tur påverkat och begränsat senare perioders aktiviteter 
i området. Det är t ex uppenbart att varje boplats i området kunnat bli odlingsbar 
mark för senare tiders befolkning. Kanske har man avsiktligt sökt sig till äldre bo
platser för att bryta den näringsrika marken för odling.

Det som arkeologer ofta refererar till som ”störningar från senare perioder”, ”sön- 
derplöjda boplatser”, ”blandade kulturlager” etc bör ses som källor till kunskap 
och inte som faktorer som minskar materialens källvärde. Problematiskt blir här de 
spår och lämningar som inte kan dateras, av ekonomiska eller av andra skäl, och hur 
dessa ska kunna tolkas på ett meningsfullt sätt i relation till de olika tidsperiodernas 
aktiviteter. Det är naturligtvis önskvärt, för att ett område på bästa sätt ska kunna 
analyseras enligt denna modell, att man i största möjliga utsträckning har kunnat 
datera även vissa ”triviala” anläggningar såsom härdar och fyndtomma gropar. Det 
är naturligtvis över lag svårt att tolka odaterade anläggningar, speciellt om deras 
största potentiella informationsvärde kan bedömas vara just deras datering (Per Gus
tafsson i Åkerlund 1991, s 325).

Det väsentliga med detta steg i analysen är alltså just att man aktivt söker sam
band, relationer och påverkan mellan de olika tidsperiodernas lämningar. Man bör 
även skapa sig bilder av det aktuella landskapet under olika tider för att försöka 
föreställa sig hur människor verkat i det och relaterat till det, både materiellt och 
mentalt.

Den tredje tidsnivån är enskilda händelser, événements, vilka först kan ges en 
mening - eller överhuvudtaget urskiljas - i relation till de generella strukturer man 
fått en bild av genom analyserna utifrån de föregående tidsnivåerna. Det man här 
söker är dels något som kan kallas den ”unika vanliga” händelsen, t ex hur en bygg
nad konstruerats mer i detalj, hur en viss anläggning, eller anläggningstyp, utfor
mats, spår efter vissa aktiviteter m m. Ofta är bevaringsgraden direkt avgörande för 
hur detaljerat ”händelsen” kan beskrivas - observera att det däremot inte bör vara 
bevaringsgraden som avgör vad som ska beskrivas i detalj, utan att prioriteringen 
bör utgå från frågeställningar och/eller fenomen som man tycker att det vore rele
vant att illustrera. Det andra man söker kan kallas den ”unika unika” händelsen, 
dvs lämningar som kan tolkas som spår efter någon speciell eller dramatisk händel
se, som uttryck för en individ, som ovanliga i relation till de generella och ”norma
la” lämningarna från en viss tid.

Avsikten med den modell som skisserats är inte att till varje tidsnivå relatera vissa 
typer av data (artefakter, anläggningar etc), utan istället att till tidsnivåerna knyta 
vissa aspekter och frågeställningar. Med detta vill jag ha sagt att det inte är så att 
varje tidsnivå kan analyseras genom ett visst material eller i någon hierarkisk eller 
kronologisk ordning, utan att data på olika sätt ska relateras till och tolkas i förhål
lande till varandra, sättas i samband med andra sorters data, relateras till det som 
inte påträffats, dvs att delar och helheter ses i ett ständigt växelspel. Man bör söka 
det generella för en viss företeelse, t ex flintgruvor, genom analys av flera specifika
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flintgruvor av olika ålder och utseende, genom analys av geologiska förhållanden, 
genom analys av planritningar och spridning, genom analys av fyllningslager, via 
koppling till samtida boplatser, utifrån en föreställning om människan och samhäl
let under den tid då flintbrytningen ägde rum, utifrån kännedom om flintteknologin 
under den aktuella tiden och naturligtvis utifrån andra arkeologers erfarenheter och 
kunskaper om dessa företeelser. Flera olika sorters data och för-föreställningar måste 
alltså samverka vid analyser utifrån alla tre tidsnivåernas perspektiv och frågeställ
ningar.

En analys utifrån denna modell, som naturligtvis måste preciseras ytterligare in
för det konkreta arbetet, skulle kunna fungera som bas vid utvärderingen av de un
dersökningar som gjorts under ca 15 års tid i Ängdalaområdet. Det skulle bli möj
ligt att påvisa vilka frågor och problem som kan respektive inte kan belysas utifrån 
arkeologisk dokumentation och undersökning enligt de synsätt, metoder och priori
teringar som varit rådande i Ängdala. En utvärdering skulle även kunna bidra till 
det mest värdefulla i arkeologin - som i all forskning överhuvudtaget - nämligen 
det att generera fler frågor, upptäcka nya problem och därmed inspirera arkeologer 
till nya tankar och handlingar.

Slutord
Avsikten med denna artikel har varit att påvisa att det endast är genom kritik och 
problematisering av våra kunskaper och metoder som initiativ till nya synsätt och 
metodutvecklingar kan födas. För att detta ska kunna åstadkommas krävs dels att vi 
får möjlighet att undersöka lämningarna utifrån olika problemställningar och med 
olika metoder, dels att vi får möjligheter att ge våra resultat någon mening genom 
utvärdering, forskning och publicering. De resultat som denna forskning sålunda 
kan bidraga med kommer sedan att, i sin tur, kritiseras och problematiseras. Idag 
finns små möjligheter fór den uppdragsbaserade arkeologin att arbeta på detta sätt 
och därmed kan de framtagna materialen sällan ges någon mening — de riskerar att 
bli ”meningslösa”.

Summary
The purpose of the article is to discuss certain problems within Swedish rescue ar
chaeology. The main emphasis is on the connection between problem orientation, 
development of methods, organizational and economic resources, and potential 
results.

The starting-point for the discussion is an intensively exploited area in Södra Sal- 
lerup in south-west Scania (Malmö municipality). Since the later part of the 19th 
century chalk has been quarried commercially in this area. With one exception, the 
chalk quarrying is the reason why antiquarian authorities have regularly given per
mission to remove ancient remains from the area. Inside the chalk there are flint 
nodules (Senonian or Maastricht flint) of good quality. During the Early Neolithic 
there was extensive extraction of this flint from vertical shafts, up to seven meters
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deep and without underground galleries, and from larger connecting pit-systems of 
lesser depth, so-called surface mining areas. In addition to these remains, the area 
contains settlement remains from the Early, Middle and Late Neolithic, from the 
Early and Late Bronze Age, from the Early and Late Iron Age, and from the early 
Middle Ages. Remains from these latter time periods are found in the upper fill of 
many mines.

The excavations around Ängdala farm in Södra Sallerup between the years 1977 
and 1991 were led by staff from Malmö Museum. These excavations are here de
scribed with respect to problem orientation and evaluation, as well as to methods of 
soil-stripping, documentation and excavation. Cost development during the 15 years 
of excavation is also described. During the first years of excavation soil-stripping 
was done with the aid of bulldozers with caterpillar tread, a common and very de
structive method at that time. It was clear, however, that the area contained a greater 
number of remains than could be found with this method. The introduction and tes
ting of new and more careful methods during the Fosie IV investigations, e.g., refi
ned stripping with the aid of excavating machines, led eventually to improvements 
in the soil-stripping also in the Ängdala area. It was apparent, after careful mecha
nical stripping, that the spatial and chronological complexity of the area was much 
greater than had been assumed.

Over time, the critique of then current methods and resource allotment, as well as 
the improved methods, the partly changed and expanded problem orientation, the 
new results, and the renewed critique of methods and resource allotment, etc., have 
all led to changes in the picture of ancient remains and prehistory in the Ängdala 
area. The practical possibilities of investigating the remains on the basis of the newly 
gained insights have not improved during this time, however. Over the years, time 
pressure has increased, the time spent on surface documentation has increased, and 
machines must be used more often at the expense of manual excavation. For archaeo
logy, the main improvement is that since 1985 a quota for report-writing is regularly 
calculated on the basis of the total time of investigation. At present 50 % of the time 
(personnel hours) spent in the field is added for work on the report.

It is a problem, therefore, that although the awareness of the potential of different 
remains and investigation methods has increased, the possibilities of conducting the 
investigations, researching and evaluating the results in a satisfactory way have not 
increased to the same degree.

Finally, a suggestion is made as to how the Ängdala excavations may be analysed 
and evaluated on the basis of a model inspired by the Annales-school, i.e., analysing 
the general - the structure - and the specific - the occurrences - on the basis of 
different time levels. The model stresses that an understanding of complex areas, 
such as the Ängdala area, should be based on the relationships between remains 
from different times, and not primarily on attempts to distinguish the remains from 
each archaeological period and treat them as something individual and conclusive. 
All remains are the result of erosion and accumulation through natural processes 
and through the actions of earlier and later people in the landscape. In order to un
derstand how people related mentally to the landscape, we must take the relation
ships between remains from different times as our point of departure.
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This type of analysis would reveal which questions and problems can, and which 
cannot, be clarified through archaeological documentation and excavation accord
ing to the views, methods and priorities in the Ängdala area. An evaluation would 
contribute to something that is of great value within archaeology, within all research 
in fact: It would generate more questions, highlight new problems, and therewith 
inspire archaeologists to new thoughts and actions.
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Bytomtsarkeologi i Skåne
- några exempel från UV Syds arbetsområde
Bengt Söderberg

Vid Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering i Malmöhus län 1985-1987 re
gistrerades samtliga byar och gårdar med medeltida belägg som fornlämningar. I 
samarbete med länsstyrelsens kulturmiljöenhet markerades bytomternas lägen på 
ekonomiska kartan och korta beskrivningar upprättades. Som underlagsmaterial 
användes i huvudsak skifteskartorna (Holmgren & Tronde 1990). Även om bytomter
na redan förut i praktiken behandlades som fornlämningar, så har inventeringsarbetet 
skapat överskådlighet och förenkling. Detta har medfört att antalet arkeologiska 
undersökningar i samband med exploateringar inom bytomter har ökat i Malmöhus 
län.

Föreliggande uppsats är tänkt som en utvärdering av genomförda undersökningar 
och ett avstamp inför det fortsatta falt- och rapportarbetet. Tanken har varit att i 
enkel och överskådlig form visa på källmaterialets omfattning. Undersökningarna 
redovisas därför i tabell- och kartform. Några av undersökningsresultaten diskuteras 
i relation till kulturlandskapet och de agrara näringarna. De bytomter som under 
vikingatid och tidig medeltid härbärgerade ett slags centralorter inom handel och 
förvaltning diskuteras avslutningsvis. På vilket sätt avviker de arkeologiska under
sökningsresultaten från dessa orter jämfört med de byar där den agrara verksamhe
ten var mer eller mindre allenarådande? I en andra artikel redovisas en mer ingåen
de analys av kungalevet Gårdstånga, som även i någon mån berör köpingeorten 
Löddeköpinge. En tredje artikel, av Anders Löfgren, UV Syd, är metodiskt inriktad 
och tar upp problem och problemlösningar i samband med en arkeologisk under
sökning av Tuna by på Ven. Erfarenheterna från denna undersökning går att överfö
ra även på andra bytomtsundersökningar.

Under senare år har arkeologer i Sverige och Danmark i allt högre utsträckning 
intresserat sig för den vikingatida och medeltida landsbygden, kanske delvis som en 
följd av att exploateringsaktiviteten i de medeltida städerna har avmattats något. 
Istället för att tynga framställningen med ytterligare en forskningshistorik i ämnet 
hänvisas till arbeten med sådana översikter i litteraturlistan.

Källmaterialet
De redovisade undersökningarna är utförda av UV Syd i Malmöhus län mellan 1980 
och mars 1992. Listningen baserar sig på en datakörning, men eftersom en systema-
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Fig 1. Bytomter i Malmöhus län, numrerade enligt förteckning. Fylld cirkel med kors 
kyrkby. Village sites in Malmöhus county.

tisk dataregistrering påbörjades först 1987, är det möjligt att några mindre undersök
ningar före detta år inte är medtagna. Ambitionen har varit att få med samtliga, 
frånsett undersökningar på byarnas kyrkogårdar.

Uppgifterna har excerperats från slutredovisningar och rapporter. Lägesbeskriv
ningar har hämtats från fornminnesregistret, skifteskartor och, i några fall, skånska 
rekognosceringskartan. En viss inkonsekvens och osäkerhet präglar lägesbeskriv
ningarna, då kartmaterialet är av mycket skiftande kvalitet. Uppgifter om anlägg
ningar och fynd har av platsskäl begränsats. På platser med många olika anlägg
ningstyper har endast medtagits anläggningar som är viktiga från bebyggelsesyn
punkt. Endast daterande fynd av konventionellt slag har listats. Keramiktyperna har 
angivits enligt Broberg & Hasselmo 1981, s 29. Övriga daterande fyndgrupper har 
endast angivits med syftet att ge en uppfattning om dateringsunderlag. I några fall 
har uppgifter inte kunnat anges exakt, beträffande t ex undersökningsyta. Där slut
undersökning ägt rum har den föregående förundersökningen inte medtagits.
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I den löpande texten åtföljs bynamn av listnummer för att underlätta studier av 
lista och karta (fig 1).

Till sist ska det påpekas, att även Malmö museum och Kulturen i Lund har utfört 
bytomtsundersökningar inom sina undersökningsområden i länet, dvs Malmö kom
mun respektive Lunds stad. Även Skånes Hembygdsförbund har utfört undersök
ningar på bytomter. Dessa undersökningar berörs inte i artikeln.

Kommentar till undersökningarna
Den i inledningen nämnda fornminnesinventeringen 1985-1987 är klart märkbar i 
undersökningsstatistiken. Från dessa år märks en klar ökning av antalet undersök
ningar, som sedan i stort sett är konstant. Under de senaste åren har ett tiotal 
förundersökningar utförts inom bytomter vart år. Möjligen kan detta antal komma 
att sjunka något i byggkrisens årtionde. Å andra sidan märks en ökning i antalet 
ledningsdragningar inom bytomterna.

Av totalt 53 förundersökningar inom 40 bytomter, har 17 ärenden gått vidare till 
slutundersökning, eller drygt 32%. Av de 36 förundersökningarna som inte ledde 
till slutundersökning bestod fyra av begränsade schakt grävningar i samband med 
kabelnedläggningar etc. Dessutom tillkommer två slutundersökningar som ännu ej 
utförts. Justeras siffrorna i enlighet med detta, utgör slutundersökningarna drygt 
40% i relation till antalet förundersökningar (se not s 64).

Det ska betonas att förundersökningar i flera fall har givit nog så intressanta resul
tat, men att ytterligare insatser inte alltid bedöms tillföra ny kunskap. Tämligen 
ofta kan det påvisas att ett från skifteskartorna känt gårdsläge tas i bruk först under 
nyare tid. Dateringar av historiskt kända gårdslägen är nödvändig kunskap i diskus
sionen om byns ålder och bebyggelsehistoria. Fortsatta undersökningar av gårds
tomter som etableras under ny tid är ofta svårmotiverade. I detta sammanhang bör 
man betänka utvecklingen av ”nyare tids arkeologi” i städerna och vara öppen för 
frågeställningar där skriftligt källmaterial i högre grad kan integreras med de arkeo
logiska resultaten.

De 17 slutundersökta ytorna inom totalt 15 bytomter varierar i omfattning mellan 
300 m2 i Dalby och 12 000 m2 i Önnerup. På samtliga platser har medeltida och/ 
eller vikingatida bebyggelselämningar dokumenterats. Lämningarnas karaktär va
rierar starkt, även om en hel del gemensamma drag förekommer. I många fall, där de 
topografiska förutsättningarna är gynnsamma, har naturligtvis även äldre boplatser 
och gravar dokumenterats (se t ex fig 2).
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Undersökningar inom bytomter i Malmöhus län
utförda av UV Syd 1980-1992

1 Fjä las torp
Brunnby sn
1987 FU

Yta: Sökschakt 160 m2 Läge: Hist känt gårdsläge
Anl: - 
Fynd: -

2 Laröd
Allerums sn 
1988 FU

Yta: Sökschakt 440 m2 Läge: Hist känt gårdsläge
Anl: Syllhus
Fynd: BIL4, passglas

3 Ödåkra
Fleninge sn
1991 SU

Yta: 640 m2 Läge: Hist känt gårdsläge
Anl: Stolphus, syllhus, brunnar
Fynd: BII:1,BII:4, CII

4 Björka
Kropps sn
1990 FU

Yta: Bef ledningsschakt Läge: Hist känt gårdsläge
Anl: —
Fynd: -

5 Väla
Kropps sn
1991 SU

Yta: 400 m2 Läge: Hist känt gårdsläge
Anl: Stolphus, brunnar
Fynd: BIL4

6 Filborna Yta: Sökschakt 430 m2 Läge: Inhägnad åker, bygata
Helsingborgs sn Anl: Stolphål, gropar
1991 FU Fynd: All

7 Raus
Raussn
1990 SU

Yta: 700 m2 Läge: Hist känt gårdsläge vid kyrka
Anl: Stolphus, brunn, gropar
Fynd: Pärla, kam, AI, Ali, BI, BILI, BIL3, BIL4

8 Välluv
Välluvs sn
1986 SU

Yta: 720 m2 Läge: Perifert
Anl: Grophus, stolphål, gropar
Fynd: All

9 Hilleshög
Härslövs sn 
1986 SU

Yta: 450 m2 Läge: Hist känt gårdsläge
Anl: Grophus, syllhus, stolphål, ränna, gropar
Fynd: A, BI, BII:1,BII:4

10 Frillestad
Frillestads sn 
1990 FU

Yta: Sökschakt 540 m2 Läge: Genom bytomten
Anl: - 
Fynd: -
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11

12

12

13

13

14

14

15

16

17

17

Mörarp
Mörarps sn
1987 FU

Tuna
S:t Ibbs sn
1985 FU

Tuna
S:t lbbs sn
1989 SU

Nedre
Glumslöv
Glumslövs sn
1990 FU

Övre
Glumslöv
Glumslövs sn
1991 FU

Härslöv
Härslövs sn
1986 FU

Härslöv
Härslövs sn 
1989 FU

Tirup
Tirups sn
1988 FU

Billeberga
Billeberga sn
1989 FU

Löddeköpinge
Löddeköpinge sn
1988 FU

Löddeköpinge
Löddeköpinge sn
1989 SU

Yta: Sökschakt 185 m2 Läge: Hist känt gårdsläge nära kyrkan 
Anl: - (inför exploateringen revs 1600-talshus)
Fynd: -

Yta: Sökschakt 400 m2 Läge: Centralt 
Anl: - 
Fynd: -

Yta: 2 500 m2 Läge: Hist kända gårdslägen
Anl: Stolphus, syllhus, rännor, gropar, lerbottnar 
Fynd: Mynt, All, BLI, BII:1,BII:4

Yta: Sökschakt 700 m2 Läge: Perifert 
Anl: - 
Fynd: BIL4

Yta: Sökschakt 80 m2 Läge: Perifert 
Anl: -f 
Fynd: -

Yta: Sökschakt 320 m2 Läge: Perifert 
Anl: - 
Fynd: -

Yta: Sökschakt 70 m2 Läge: Nära kyrkan 
Anl: Stenläggning 
Fynd: BIL4, CI1

Yta: Sökschakt 240 m2 Läge: Perifert 
Anl: Syllhus 
Fynd: B1L4

Yta: Sökschakt 800 nr Läge: Hist känt gårdsläge 
Anl: - (inför exploateringen revs 1600-talshus) 
Fynd: BIL4

Yta: Sökschakt 80 m2 Läge: Centralt 
Anl: Stolphål, rännor 
Fynd: A

Yta: 990 m2 Läge: Perifert
Anl: Grophus, stolphål, rännor, gropar, härdar 
Fynd: All, AIV
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17

18

18

18

19

20

21

21

22

23

24

Löddeköpinge Yta: 5 000 m2 Läge: Perifert
Löddeköpinge sn Anl: Stolphus, grophus, gropar, rännor, brunn, härdar 
1990 SU Fynd: Mynt, smycken, pärlor, kammar, All, AIV

Kävlinge Yta: 2 sökschakt? Läge: Vid kyrkan
Kävlinge sn Anl: - (omrört)
1983 FU Fynd: -

Kävlinge Yta: Sökschakt 190 m2 Läge: Perifert?
Kävlinge sn Anl: -
1986 FU Fynd: -

Kävlinge Yta: Sökschakt 110m2 Läge: Perifert?
Kävlinge sn Anl: —
1987 FU Fynd: -

Fjelie Yta: Sökschakt 65 m2 Läge: Toft
Fjelie sn Anl: -
1990 FU Fynd: -

Önnerup Yta: 12 000 m2 Läge: Hist kända gårdslägen, tofter, bygat
Fjelie sn Ani: Stolp-, syli- och grophus, rännor, brunnar, gropar
1983, 1984 SU Fynd: Mynt, kammar, AI, Ali, AIV, BI, BII: 1-4, CII, kakel

Hjärup Yta: 1 400 m2 Läge: Hist kända gårdslägen
St Uppåkra sn Anl: Stolphus, syllhus, brunnar, gropar, ugn, lerbotten
1987 SU Fynd: Mynt, kammar, AI, Ali, AIV, BI, BII: 1^4, CII

Hjärup Yta: Sökschakt 700 m2 Läge: Hist känt gårdsläge, perifert
St Uppåkra sn Anl: Gropar
1991 FU Fynd: -

St Uppåkra Yta: 2 sökschakt Läge: Hist känt gårdsläge
St Uppåkra sn Anl: Brandlager
1989 FU Fynd: BII:4, kritpipa

Burlöv Yta: Sökschakt 770 m2 Läge: Vid kyrkan
Burlövs sn Anl: —
1985 FU Fynd: -

Brågarp Yta: Sökschakt 50 m2 Läge: Perifert
Brågarps sn Anl: -
1987 FU Fynd: -
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25

26

27

27

28

29

29

30

31

31

32

Kyrkheddinge Yta: Sökschakt 1 440 m2Läge: Centralt
Kyrkheddinge sn Anl: Härdar
1987 FU Fynd: -

Dalby Yta: 300 nr Läge: Nära kyrkan
Dalby sn Anl: Syllhus, grundmurar, stenläggning, stolphål, grop
1982 SU Fynd: Mynt, All, BI, BII: 1, BII:4, CII

Gårdstånga Yta: 2 500 m2 Läge: Hist kända gårdslägen, tof
Gårdstånga sn Anl: Stolphus, grophus. ter, bygata
1989 SU brunnar, gropar

Fynd: Mynt, smycke, kammar, AI-II, AIV, BI, B1I:1, BIL3-4,
CII

Gårdstånga Yta: Bef ledningsschakt Läge: Hist känt gårdsläge
Gårdstånga sn Anl: Syllhus, stolphål (endast delvis grävd i botten)
1990 FU Fynd: A, BII.4

Boo Yta: Bef ledningsschakt Läge: Genom bytomten
Bosjöklosters sn Anl: -
1990 FU Fynd: -

Slagtofta Yta: Sökschakt 540 m2 Läge: Centralt hist kända gårds-
Flörby sn Anl: Syllhus (omrörda), platser
1988 FU stolphål, gropar

Fynd: Bll:4, kritpipa

Slagtofta Yta: Sökschakt 130 m2 Läge: Hist känt gårdsläge
Hörby sn Anl: Syllhus
1990 FU Fynd: BI1:4

Ilstorp Yta: 6 100 m2 Läge: Obebyggd tomt vid bygatan
Ilstorps sn Anl: Stolphus, syllhus, gropar
1983 SU Fynd: A, BIV.l

Lilla Köpinge Yta: 3 300 m2 Läge: Perifert
St Köpinge sn Anl: Stolphus, grophus
1984 SU Fynd: Pärlor, AI, All, AIV, BII: 1, Bll:4

Lilla Köpinge Yta: 3 000 nr Läge: Perifert, hist känt gårdsläge
St Köpinge sn Anl: Stolphus, grophus
1985 SU Fynd: Mynt, pärlor, A, Bil: 1

St Köpinge Yta: 600 m2 Läge: Tofter, bygata
St Köpinge sn Anl: Stolphus, syllhus (omrört), grophus, gropar
1991 SU Fynd: A
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33

34

35

36

36

36

37

38

39

40

Gräntinge
Genarps sn
1990 FU

Yta: Sökschakt 650 m2
Ank - 
Fynd: BII:4

Läge: Hist kända gårdslägen

Bara
Bara sn
1991 FU

Yta: Sökschakt 20 m2
Anl: Ränna, grop
Fynd: Bil: 1,BII:4

Läge: Hist känt gårdsläge

St Svedala
Svedala sn
1987 FU

Yta: Sökschakt 12 m2
Ank - 
Fynd: -

Läge: Nära kyrkan

Vellinge
Vellinge sn
1990 FU

Yta: Sökschakt 60 m2
Ank - (utschaktat)
Fynd: -

Läge: Perifert, hist känt gårdsläge

Vellinge
Vellinge sn
1990 SU

Yta: 500 m2
Ank Grophus, stolphål, gropar 
Fynd: Ali, CII, BII:4

Läge: Bygata, hist känt gårdsläge

Vellinge
Vellinge sn
1992 FU

Yta: Sökschakt 740 m2
Anl: Stolphål, lergolv, brunn 
Fynd: All, BII:4

Läge: Perifert, hist känt gårdsläge

Kämpinge
Rangs sn
1990 FU

Yta: Sökschakt 50 m2
Ank- 
Fynd: -

Läge: Perifert

Hammarlöv
Hammarlövs sn 
1989 FU

Yta: Sökschakt 85 m2
Anl: Härd
Fynd: BI1:4, kritpipa

Läge: Nära kyrkan

Kyrkoköpinge
Kyrkoköpinge sn 
1989 FU

Yta: Sökschakt 25 m2
Anl: (utfyllnad)
Fynd: -

Läge: Hist känt gårdsläge

Gussnava
Skårby sn
1982 FU

Yta: Kabelschakt 800 m2 Läge: Genom bytomten
Anl: Stolphål, gropar, brunnatf?)
Fynd: BII:4
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Fig 2. Hittar ni nåt? Stridsyxegrav och långhus från forromersk järnålder på Vellinge 
bytomt. Foto Bengt Söderberg. Battle Axe grave and longhoiise on Vellinge village site.

By och gård i kulturlandskapet
Geografen Sven Dahl uppskattade att det totala antalet gårdar i 1600-talets Skåne 
uppgick till 13 912. Av dessa var 1 286 ensamgårdar och 340 dubbelgårdar. Reste
rande 11 946 gårdar var fördelade på 1 196 byar (Dahl 1942, s 16). Enligt beräk
ningar från danskt område överensstämde bebyggelsens utbredning vid tiden för de 
stora skiftena i stort sett med den högmedeltida situationen (Porsmose 1988, s 237).

Folklivsforskaren Åke Campbell var den förste som systematiskt kartlade den 
traditionella tredelningen av det skånska kulturlandskapet i slättbygd, skogsbygd 
och risbygd, diagonalt uppordnade i landskapet, med slätten i väster och söder, sko
gen i norr och öster och risbygden i övergångsområdena (fig 3). Indelningen basera
des bland annat på odlingssystem, hägnadstyper och byggnadsskick, som kunde 
utläsas avjordrevningsprotokoll och skifteshandlingar från 1600- och 1700-talen (Campbell 
1928).

Slättbygdshushållningen karaktäriserades av tresädet och inägorna. I den täta by
bygden reglerades ofta markanvändningen genom ett hägnads- och odlingssamarbete 
i form av vångalag, i vilka en mängd byar kunde ingå (Dahl 1968). Skogsbygds-
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Fig 3. Bytomterna i kulturlandskapet. Delvis efter Campbell 1928. Village sites in the 
cultural landscape.

hushållningen, som baserades på skogsbruk och ensäde, krävde större ytor och be
byggelsen bestod som regel av mindre byar och ensamgårdar. Begreppet risbygd 
utvecklades under 1700-talet som en teknisk term, vilken främst syftade till att klar
lägga att byn inte kunde beskattas för spannmålsproduktion som en slättby, och inte 
heller för skogsmark som en skogsby (Campbell 1928; se även Sjöbäck 1939, 1947). 
Bebyggelsen i risbygden var mycket varierad, med byar av olika storlek och ensam
gårdar. Den dominerande näringen i risbygden var kreaturshållningen vilket förutsat
te ängsmark på inägorna och vidsträckta betesallmänningar ”mellan skogen och 
plogen”, och där ängalaget utgjorde en motsvarighet till slättbygdens vångalag. I 
själva verket var ängalaget förmodligen den ursprungliga organisationsformen, me
dan vångalaget utvecklades senare, som en anpassning och utveckling av de speciella 
förutsättningar och produktionsförhållanden som rådde inom den täta bybygden. 
Denna övergripande institution finns belagd från 1500-talet, men anses ha tillkom
mit betydligt tidigare (Dahl 1968, s 76).
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Gränserna mellan kulturmiljöerna och de ekonomiska strategierna varierade i tid 
och ger naturligtvis en förenklad bild av lokala förhållanden. Den utpräglade speciali
seringen, t ex spannmålsproduktion på slätten, är ett efterreformatoriskt fenomen. I 
stora drag kan vi dock räkna med att indelningen, som baserar sig på naturgeogra
fiska förutsättningar, speglar medeltida och äldre förhållanden (Emanuelsson m fl 
1985).

Av översiktskartan framgår att det största antalet arkeologiskt undersökta objekt 
är belägna på slätten och i synnerhet ”Västerslätt”, där även de ytstora under
sökningarna har genomförts. I övrigt har få byar som är belägna i mer eller mindre 
utpräglade ris- och skogsbygdsområden undersökts. Av dessa har ännu färre givit 
resultat i form av undersökt medeltida bebyggelse (se nedan). Som nämnts har grän
serna mellan landskapstyperna varit flytande, men tendensen över en längre tid har 
varit en expansion av slätt- och risbygdshushållning på skogens bekostnad.

Bortsett från att Malmöhus län domineras av traditionell slättbygd så beror 
överrepresentationen av slätthushållningsbyarna delvis på exploateringstrycket - de 
kustnära slättbygderna är överrepresenterade beträffande arkeologiska under
sökningar överhuvudtaget. Dessutom är byarna på den fornlämningsrika slätten i 
allmänhet bättre kända än risbygds- och skogsbyarna.

Byar i Lundabygden
Slättlandskapet väster om Lund består av landets bästa åkerjord, sydvästmoränen. 
Terrängen är flack och mjukt böljande, vilket medförde att större sammanhängande 
sankmarksområden var relativt få. Före utdikningarnas tid genomdrogs landskapet 
av långsträckta sanka ängsdrag. Mellan dessa erbjöd terrängen goda boplatslägen 
och självdränerande åkermark. Bygden är rik på fornlämningar och från yngre järn
ålder finns många kända boplatser. Ofta är de yngre järnåldersboplatserna belägna i 
nära anslutning till byarna (fig 4).

Skifteskartorna uppvisar ett landskap med tät bybebyggelse, där inägorna i stort 
sett upptar hela terrängen mellan byarna och där ett övergripande samarbete beträf
fande odlingssystem och hägnader utfördes inom vångalagen (Dahl 1968, se även 
Emanuelsson m fl 1985). I stort sett var endast själva kustzonen mindre lämpad för 
odling och denna utnyttjades i regel som betesmark (Dahl 1942). I Lundabygden 
fanns även vissa ”luckor” i 1700-talslandskapet, som utnyttjades extensivt till bete 
eller möjligen havreodling. Dessa områdens uppkomst är i stort sett okänd, men kan 
i en del fall sannolikt sättas i samband med den senmedeltida agrarkrisen.

I Önnerup (nr 20) undersöktes en yta som omfattade totalt ca 12 000 m2, i sam
band med sydgasprojektet 1983-84 (fig 5). Ledningen drogs genom bytomten och 
vinklade av, vilket medförde att byn kunde avgränsas i tre väderstreck. Ett mycket 
omfattande fyndmaterial framtogs, från byns etablering på 1000-talet, och fram till 
skiftet. Trots den stora undersökningsytan har endast 3 till 4% av bykärnan under
sökts (Stenholm 1986).

Den undersökta ytans omfattning gör det möjligt att bedöma strukturer som når 
utöver den enskilda gårdstomten. Det kan konstateras att byn mycket tidigt, möjli-
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Fig 4. Vikingatida boplatser i ett 1700-talslandskap. Lägg märke till vångalaget som 
innefattar Flädies södra vång, Fjelies västra vång och Önnerups havrevang. Delvis efter 
Dahl 1968. Viking Age settlements in an 18th-century landscape.
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Fig 5. Bygatan i Önnerup med de undersökta ytorna rastrerade. Renritning av storskiftes- 
kartan (1795-1800). The village street in Önnerup. The excavated areas are hatched.

gen redan från början, var en forte-by, dvs en by med en öppen plats mellan två 
husrader. De undersökta tomterna, belägna på ömse sidor om bygatan, avgränsades 
från denna av en mängd rännor, grävda (ofta omgrävda) under olika perioder. De 
undersökta lämningarna ger ett intryck av hävd under i stort sett hela perioden.

Bland de undersökta bebyggelselämningarna på gårdstomterna dokumenterades 
grophus, högremshus och hus med jordgrävda stolpar i de takbärande väggarna 
(fig 6). Från hög- och senmedeltid dokumenterades rester av hus på stensyl lar. De 
yngsta bebyggelseskedena var bortodlade. Kvar från nyare tid fanns i stort sett endast 
diverse nedgrävningar i form av brunnar, gropar och rännor.

I Hjärup (nr 21) kunde samma kontinuitet påvisas inom historiskt kända gårds
tomter, med en liknande serie hustyper, grophuset undantaget (fig 7). Fyndmaterialet 
var likartat, och en någorlunda samtida etablering på de historiskt kända bytomter
na under 1000-talets första hälft är trolig. På båda platser fanns kulturlager bevara
de, främst från tidigmedeltid. Rikt varierade fyndmaterial vittnar bland annat om ett 
tidigt handelsutbyte med Lund och/eller Löddeköpinge. Undersökningsytan i Hjä
rup var dock mindre, ca 1 400 m2, och skifteskartorna av betydligt sämre detaljerings
grad, vilket försvårar en helhetstolkning (Arkeologi i Sverige 1987, 1990, s 329).

Önnerup och Hjärup kan ses som ett resultat av en omfattande bybildning som 
äger rum under sen vikingatid-tidig medeltid. Erland Porsmose menar att många av 
dessa nybildade -torpbyar skall ses som optimalt anpassade till nya driftsekonomis
ka metoder inom jordbruket, vad beträffar bonitet, läge i terrängen och bytomtens 
läge i förhållande till vångarna (Porsmose 1988, s 242-248). Båda byarna har an
lagts på flacka förhöjningar i omedelbar närhet av mindre bäckar. I närheten finns 
kända vikingatida boplatser, eller klara indikationer i form av platsnamn och/eller 
förhöjda fosfatvärden. Byarna ingick i vångalag med flera av de angränsande byar
na under 1700- och 1800-talen (Dahl 1968, s 79-81).
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Fig 6. Långhus av trelleborgstyp i Önnerup. Ritningen upprättad av Claes Pettersson. 
Longhouse of Trelleborg-type in Önnerup.
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Fig 7. En av de relativt få senmedeltida huslämningarna som har påträffats under by- 
grävningama. De sönderplöjda husrestema dokumenterades i Hjärup.
Late medieval house remains.
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Byar i Helsingborgsbygden
Den nordöstra delen av Helsingborgsbygden ligger på gränsen mellan flack och ku
perad terräng inåt landet. Jordmånen varierar, men räknas idag till de bättre i lan
det. De kända fornlämningarna är till stor del belägna på de lättare jordarna och vid 
kusten i sydväst, medan den norra delen och inlandet är sämre representerade. Så 
finns t ex inga kända fornlämningar från yngre järnålder registrerade i Kropps och 
Fleninge socknar, där byarna Väla (nr 5) bestående av åtta gårdar, och Ödåkra (nr 3) 
bestående av fyra gårdar, var belägna. Även grannsocknen Allerum i väster saknar 
registrerade fornlämningar från denna period, frånsett möjligen i kustbandet.

Vid 1600-talets mitt bestod bebyggelsen i bygden av stora och små byar med in
slag av ensam- och dubbelgårdar. Flera skifteskartor, t ex över Ödåkra och Laröd 
(nr 2) i Allerums socken, visar att bytomterna ibland utmärks av en löslig struktur 
och jämförelsevis stora avstånd mellan gårdsenheterna (vilket har medfört att by
tomterna Laröd och Ödåkra är uppdelade i fyra respektive två fornlämningsområ- 
den, enligt fornminnesregistret).

Boskapshållningen var, fram till 1800-talets jordmobilisering, den klart domine
rande näringen, och en stor del av landskapet upptogs av vidsträckta betesallmän- 
ningar (fig 8). Inägorna bestod till stora delar av ängsmark med inslag av skog. På 
de lättare jordarna i sydväst, främst vid Råån, var slätthushållningen och spann
målsodlingen dominerande.

En undersökning av en ca 400 m2 stor yta utfördes på en historiskt känd gårds
tomt, nr 2 i Väla by (nr 5) i Kropps socken (Söderberg 1993a) (fig 9). Den äldsta 
dokumenterade bebyggelsen inom gårdstomten visade sig bestå av ett 28x5 m stort 
hus med jordgrävda stolpar i de takbärande väggarna. Huset har varit indelat i tre 
rum, varav det mellersta sannolikt har fungerat som rökstuga (fig 10).

Två träkolsprover från stolphål i huset lämnades in för vedartsanalys. Analysen 
utfördes av Tomas Bartholin på dendrokronologiska laboratoriet i Lund. Det visade 
sig att träkolen från stolphålen bestod av ett antal trädslag (asp, hassel, björk, al, 
bok, ek, ask m fl) med varierande ålder. Hassel valdes ut till l4C-analys. Ett prov 
med hassel <25 år daterades till BP 690±75 (Ua-5545) och ytterligare ett prov med 
hassel <10 år till BP 510±70 (Ua-5546). Kalibrerade värden med två sigma anger 
intervallerna AD 12IO-1410 respektive AD 1280-1490 (Stuiver and Pearson 1986). 
Analyserna utfördes av The Svedberg-laboratoriet i Uppsala.

I och invid huset var tre stenskodda brunnar nedgrävda, vilket antyder att tomten 
var kontinuerligt bebyggd efter etableringsskedet. Endast keramik av typ yngre röd
gods framkom vid undersökningen. Inga fynd kunde säkert knytas till huset.

I grannbyn Ödåkra (nr 3) i Fleninge socken (Söderberg 1993b) bestod den äldsta 
bebyggelsen på en historiskt känd gårdstomt av ett 12x5 m stort hus av samma kon
struktion som i grannbyn Väla. En stenfodrad förrådsgrop i huset innehöll keramik
skärvor av typ äldre röd- respektive vitgods, vilka daterar bebyggelsens etablering 
till 1300-talet. Fem brunnar i husets närhet antyder även här en kontinuitet efter 
etableringen. Skifteskartan visar dock att några gårdar och gathus varit hopklumpa- 
de på en liten yta, varför brunnarna sannolikt tillhör två gårdsenheter.

Undersökningsresultaten från Väla och Ödåkra uppvisar många likheter. Den älds
ta dokumenterade bebyggelsen etablerades under 1300-1400-talen och utgjordes av

Bytomtsarkeologi i Skåne.... 55



ALUR. UM
/'z/Xr' '

HE-L5IMGROR G

Fig 8. Byar och betesallmänningar i Helsingborgsbygden vid 1700-talets mitt. Delvis efter 
Sjöbäck 1939. Villages and communal pastures in the Helsingborg district in the mid-18th 
century.

snarlikt konstruerade stolphus (fig 11). Den yngre bebyggelsen bestod av hus på 
stensyllar vilka dock var omrörda. En bebyggelsekontinuitet efter etableringen inom 
gårdstomterna antyds dock av de många brunnarna. Slutligen kan det nämnas att 
fyndmaterialen från de båda byarna var mycket begränsade.

Av intresse för det ovan förda resonemanget om kulturmiljöer är det faktum att de 
konceptkartor som upprättades 1746 (t ex Väla) eller tidigare i Kropps socken och
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Fig 9. Väla by. Renritning av 1746 års karta. Bebyggelsens läge på gränsen mellan inägor 
och fäladsmark är vanligt förekommande i bygden. Väla village. Reproduction of the 1746 
map.

närbelägna Allerums socken, upptar byarna såsom liggande i skogsbygden. På flera 
av dessa konceptkartor har emellertid ordet ”skogsbygden” överstrukits och ersatts 
med termen ”i risbygden” (Sjöbäck 1939). Åkerbruket bedrevs som ensäde och sto
ra ytor med betesängar och skog fanns på inägorna.

Filborna (nr 6) är en av Helsingborgsbygdens större byar, belägen några km söder 
om de ovan nämnda byarna, öster om Helsingborg (fig 12). 1 närheten av bytomten
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Fig 10. Stolphuset i Väla på platsen för den fyrlängade gård nr 2. Pilama markerar stolphål 
med träkol som 14C-analyserades. House with posts in Väla on the site of farm no. 2.

Fig 11. Hög- eller senmedeltida hus i Ödåkra by (de snittade stolphålen är preparerade med 
markeringsfärg). Förrådsgropens mörka fyllning avtecknar sig vid den stenskodda brunn 
från nyare tid som är nedgrävd i huset. Foto Bengt Söderberg. High or late medieval house 
in Ödåkra village.
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Fig 12. Filboma by. Renritning av 1815-1825 års karta. Vid förundersökningar har mindre 
ytor undersökts i byn. Fynd av äldre svartgods (stjärna) indikerar en utbredd tidigmedeltida 
bybebyggelse. Filborna village. Reproduction of the 1815-1825 map.

har ett skattfynd framkommit, vilket tyder på att en vikingatida bebyggelse finns i 
anslutning till bytomten (Hårdh 1976). En förundersökning i Filborna utfördes på 
centralt belägen mark, som enligt skifteskartorna inte rymde någon bebyggelse. Ett 
omfattande system av stolphål och gropar dokumenterades, och tolkades som gårds- 
lämningar. Äldre svartgods av typ All kunde knytas till bebyggelselämningarna. 
Inga spår framkom efter yngre bebyggelse på denna plats. Slutundersökningen på 
Filborna bytomt har skjutits upp på obestämd framtid (Söderberg 1991). På sen
sommaren 1992 utfördes en undersökning i Filborna (ej listad!) i samband med att 
fjärrvärme drogs genom by tomten, varvid mindre ytor inom tre historiskt kända 
gårdslägen i byn berördes. I anslutning till två av dessa gårdar framkom keramik av 
typ All, vilket antyder en etablering av dessa gårdar i tidig medeltid och att en tidig
medeltida bebyggelse sannolikt har funnits inom stora ytor på bytomten (Söderberg 
1992a).

Väl a, Ödåkra och Filborna är centralt belägna i förhållande till omfattande områ
den av fäladsmark, ofta med sidlän t och/eller sank terräng. Ortnamnet Väla syftar
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på ”vadställen” (Pamp 1983, se även Sjöbäck 1947), medan Ödåkra har tolkats 
ömsom som ”de öde liggande åkrarna” (Pamp 1983), och ”de på öar (i sankmarken 
- egen anm) liggande åkrarna” (Sjöbäck 1947). Namnet Filborna, ”fölhage”, ”föl- 
backe” (Pamp 1983), är ett konkret exempel på boskapshållningens betydelse.

Ytterligare ett stycke åt sydväst, i Rååns dalgång, undersöktes en 700 m2 stor yta 
i Raus (nr 7). Flera vikingatida boplatser är kända i denna fornlämningsrika trakt. 
På platsen för gård nr 8, belägen strax norr om den romanska stenkyrkan, kunde 
gården följas tillbaka till 1100-talet. Huslämningar från högmedeltid och senare vi
sar på bebyggelsekontinuitet från denna tid. Närheten till Köpinge by och det topogra
fiska läget gör att Raus har nämnts som möjlig kandidat till vikingatida köpingeort. 
Ingenting framkom genom undersökningen som styrker en sådan teori (Löfgren 
1992). I närbelägna Välluv (nr 8) framkom grophus och spridda anläggningar från 
sen vikingatid-tidig medeltid perifert på bytomten. Inga spår fanns efter senare be
byggelse (Nagmér 1988). Även i dessa byar, som var belägna i anslutning till de om
fattande betesallmänningarna norröver, praktiserades ensäde under 1700-talet.

Bytomterna och de äldsta centralorterna
Ett antal byar har varit bärare av andra funktioner än de agrara. Köpingeorterna 
fungerade som handelsplatser under vikingatid och tidig medeltid. I Löddeköpinge 
(nr 17) samt Stora och Lilla Köpinge (nr 31-32) har dokumenterats bebyggelse
lämningar, som kan relateras till marknadsaktiviteter.

I Löddeköpinge var den äldsta marknadsplatsen belägen utanför bytomten. Under 
900-talet tycks aktiviteterna förskjutas till den historiskt kända bytomten och områ
dena i anslutning till denna. Den delen av handeln som innefattade sjöfart och lager
hållning förflyttades i motsatt riktning, mot åmynningen och hamnanläggningen 
Lödde kar, som sannolikt uppfördes under 1000-talet (Ohlsson 1976, 1980; Rausing 
1991). Den 5 000 m2 stora yta som undersöktes 1990 av UV Syd, och som var belägen 
i den nordöstra utkanten av bytomten, innehöll bland annat långhus och ett stort antal 
grophus från perioden ca 800-1150 och lämningar av 1600-1700-talsgårdar. En om
strukturering av gårdstomterna tycks således eventuellt ha ägt rum under 1100-talet. 
Tidigare har dock en kontinuitet påvisats inom andra delar av bytomten (Ohlsson
1979).

Inom ramen för Ystadsprojektet har Sten Tesch och Mats Riddersporre bl a stude
rat bebyggelseutvecklingen under vikingatid och tidig medeltid i Stora Köpinge sock
en. Genom att kombinera retrospektiv analys av de äldsta lantmäterikartorna med 
resultaten från arkeologiska undersökningar kan en vikingatida-tidigmedeltida gårds- 
reglering skönjas. Samtliga byar i Stora Köpinge socken är bolskiftade. Tofternas 
storlek är relaterade till byns bolinnehav. Ursprungligen kan toften ha tjänat som 
gårdstomt och dokumentation på den enskilda gårdens del i byns marker. Hypotesen 
är, att den vikingatida bebyggelsen på tofterna utgör ett övergångsstadium till den 
stationära, historiskt kända bebyggelsen (Riddersporre 1988, Tesch 1991). De un
dersökta ytorna i grannbyn Lilla Köpinge, på motsatta sidan av Nybroån, berörde 
förutom vikingatida och tidigmedeltida lämningar även bebyggelse från högmedeltid

60 Bytomtsarkeologi i Skåne...



Fig 13. Framrensning av grophus strax utanför den historiskt kända bytomten i Stora 
Köpinge. Invid grophuset fanns även lämningar efter ett långhus. Foto Bengt Söderberg. 
Excavating a sunken dwelling.

och nyare tid (Arkeologi i Sverige 1985, 1987, s 268). I Stora Köpinge framkom vid 
en VA-grävning 1991 vikingatida/tidigmedeltida bebyggelselämningar (fig 13) strax 
utanför byn och på de historiskt kända gårdstofterna (Söderberg 1992b).

Bland de orter vilka betecknades som kungalev och utgjorde kronogods i Kung 
Valdemars jordebok 1231 fanns, förutom städerna, ett antal byar uppräknade. 
Kungalevsorganisationens politiska och ekonomiska funktioner överfördes under 
1100-talet till riksborgarna och städerna (Andrén 1980, 1983). I kungalevet Gård
stånga (nr 27) dokumenterades en till synes obruten kontinuitet av grophus och lång
hus från ca 900 och fram till 1200-talet (se separat artikel). Ett annat exempel är 
Dalby (nr 26), där ett tidigmedeltida kungapalats och ett högmedeltida kloster har 
dokumenterats vid kyrkan. Dalby var dock inte inlemmat i kungalevsorganisationen 
utan var ett kungligt arvegods. De äldsta undersökta bebyggelselämningarna här
rörde från 1000-talet (Cinthio 1966, Wallin 1985).
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Sammanfattande diskussion
Den gårds- eller tomtkontinuitet som mer eller mindre tydligt har påvisats inom en 
del tidiga centralorter av typ köpingeorter och kungalev, kan inte lika tydligt skön
jas inom de övriga listade bytomterna. Förhållandet mellan den vikingatida bebyg
gelsen och medeltidsbyn tycks i allmänhet karaktäriseras av det omdiskuterade 
”kontinuitetsbrottet” på 1000-talet (för en diskussion av kontinuitetsbegreppet, se 
Jeppesen 1981, Skansjö 1983, Callmer 1986 och Madsen 1985).

Johan Callmer har visat att det råder ett nära rumsligt samband, en områdeskonti
nuitet, mellan vikingatida och medeltida bebyggelse på de skånska slättbygderna 
(Callmer 1986). Någon tydlig platskontinuitet på bytomten kan dock inte konstateras 
i källmaterialen för närvarande. Några exempel finns dock på överlappning av vi
kingatida och medeltida bybebyggelse, och frågan är ingalunda utredd. I Stora Köp
inge socken har bybildningen eventuellt ägt rum ”stegvis”, med matrikulerade tofter 
i ett första skede (Riddersporre 1988, Tesch 1991). Det kan inte uteslutas att man 
genom retrospektiva kartanalyser skulle kunna spåra liknande bybildningsprocesser 
inom flera av de listade bytomterna.

I köpingeorter och kungalev förefaller i alla händelser sambandet med den vikinga
tida bebyggelsen att vara mer påtagligt än i de ”vanliga”, agrart präglade byarna. 
Förhållandet kan väl sannolikt förklaras med att de icke-agrara funktionerna (han
del, förvaltning) gjorde att dessa orter intog en särställning i förhållande till de agrara 
bosättningarna. Omvandlingen av köpingeorterna och kungalev (som inte utvecklas 
till städer) till ”vanliga” agrara bosättningar, är knuten till städernas och borgarnas 
framväxt och påbörjas först under 1100-talets andra hälft (Andrén 1983).

Sannolikt pågår mer eller mindre omfattande omstruktureringar av agrar bybe
byggelse i olika former under hela medeltiden (Callmer 1991). Att byarnas be
byggelsehistoria ses som en dynamisk process är viktigt inte minst ur ett forsknings- 
historiskt perspektiv. Traditionellt betonas ofta det konservativa draget i bondesam
hället, och fokuseringen på det s k ”kontinuitetsbrottet” mellan vikingatid och tidig
medeltid har kanske i viss mån befrämjat ett statiskt synsätt på byns utveckling (jfr 
Cinthio 1982, s 1). Diskussionen om byns tillkomst och utveckling har dock ännu så 
länge huvudsakligen varit diskussionen om slättbyarnas historia, och visst förmed
lar de arkeologiska materialen från Fljärup och Önnerup en stark kontinuitet under 
perioden ca 1000—1800. Sättet att bygga gården förändras, men gården ligger i stort 
sett fast på gårdstomten. En del faser är tydligare än andra, så är t ex fyndmaterialen 
och anläggningarna från tidig- och högmedeltid ofta omfattande, medan senmedel
tiden är mindre väl representerad. Detta kan till viss del bero på bevaringsför- 
hållanden, men kan också tolkas så att bebyggelsestrukturen förändras i agrarkrisens 
kölvatten, genom ödesmål, hopslagning av gårdar etc.

De arkeologiska undersökningarna i Väla, Ödåkra och Filborna utanför Helsing
borg är av intresse eftersom skånska ensädesbyar i ris- och skogsbygd hittills i stort 
sett endast daterats och diskuterats utifrån skriftliga källor, ortnamn etc. 1 motsats 
till förhållandet på slätten finns inga kända vikingatida boplatser i anslutning till 
Väla och Ödåkra. Ekonomin var av extensiv karaktär och präglades av ensäde och 
djurhållning. Den äldsta dokumenterade bebyggelsen inom de undersökta, historiskt 
kända gårdstomterna bestod av stolphus med takbärande väggar. Ett antal brunnar,
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yngre än dessa hus, visade att bebyggelsen på gårdstomterna varit i stort sett konti
nuerlig sedan bebyggelseetableringen under 1300-1400-talen. Det är naturligtvis 
inte möjligt att datera byarna i stort utifrån undersökningar av enskilda tomter. Kan
ske ska undersökningsresultaten relateras till de ovan nämnda omstruktureringar som 
ägde rum under t ex senmedeltid? Finns det i dessa skogs- och risbygdsbyar en kär
na av bebyggelse som är äldre? Kan bykärnorna eventuellt härledas till ensamgårdar, 
som har koloniserat betesmarkerna? När påbörjades uppodlingen av betesmarker
na?

Genom fornminnesinventeringens registrering av bytomter i Malmöhus län finns 
nu en grundförutsättning för att genom arkeologiska undersökningar erhålla ny kun
skap om bebyggelsehistoria från skilda kulturmiljöer i länet, även utanför de rika 
och förhållandevis väl undersökta slättlandskapen. Kanske kan undersöknings
resultaten från skogs- och risbygdsbyarna så småningom ge en något mer nyanserad 
bild av den medeltida landsbygdens utveckling, och därmed även av slättbyarnas 
historia.

Summary
During the period 1985-1987 all the villages and farms in Malmöhus county with 
evidence from the Middle Ages were registered as ancient remains. The survey was 
undertaken by the Central Board of National Antiquities in conjunction with the 
county administrative board in Malmö.

The article broadly examines the archaeological rescue work done within this ca
tegory of remains by UV Syd, the southern unit of the Board in Lund. The source 
material consists of 53 investigations within 40 villages, conducted during the time 
period 1980-March 1992. The investigations are listed together with data about 
location, year of investigation, type of investigation, the investigated area, the loca
tion of the area within the village site, as well as the results of the investigation in 
the form of structures (mainly house types) and datable finds.

The list shows that the number of trial investigations on village sites has increased 
markedly from 1987 and on. In recent years about ten trial investigations have been 
carried out annually. If we exclude trial investigations in connection with the laying 
of pipes, then about 40% of the trial investigations have led to full-scale excava
tions.

The classic division of Scania's cultural landscape into three districts - plains, 
brush, and woodland — forms the basis for a study of the source material. By far the 
majority of investigations have taken place in environments on the plains, where 
area continuity between the prehistoric settlement and the medieval village is well 
known, as is place continuity, i.e., continuous settlement on the separate plots in the 
medieval village. The historically known villages on the plains have an even distri
bution, and the terrain between the villages consists largely of infields where grain 
cultivation and the three-field system dominate.

The archaeological results exemplified by Önnerup and Hjärup near Lund are re
presentative of many of the villages investigated on the plains of Scania and Den
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mark. The historically known farm sites were first settled during the 11th century, 
and their structure remained largely unchanged until the time of the First Enclosure.

Relatively few investigations have taken place in brush and woodland environ
ments. The historically known settlement in the Helsingborg district shows great 
variation, with large and small villages and fairly many single and double farms. 
Large areas consist of commons and meadows. It was first during recent years that 
clear medieval remains were documented in this environment, where the economy is 
characterized by the single-field system and the keeping of livestock.

East of Helsingborg lie the villages of Väla and Ödåkra. Archaeological investig
ations of historically known farm sites within these village sites have shown that 
settlement began during the 14th—15th centuries. In the village of Filborna there 
are, however, indications of an extensive settlement within the village site already 
during the early Middle Ages. In the Helsingborg district the relationship between 
prehistoric settlements and medieval villages has not been clarified. No Viking Age 
settlements are known in this area, with the exception of Filborna, where a silver 
hoard from the late Viking Age clearly indicates Viking Age settlement in the vicin
ity of the village site.

Finally, the article discusses a number of village sites which are characterized by 
central-place functions during the Viking Age and early Middle Ages. Archaeological 
investigations within köpinge places (Viking Age and early medieval trading plac
es) as well as kungalev (places with late Viking Age - early medieval royal manors) 
seem to show that place continuity is more apparent at these places during the trans
ition between the Viking Age and early Middle Ages, and that a restructuring of 
settlement began first during the second half of the 12th century.

The registration of village sites in Malmöhus county has provided us with a corn
erstone on which to build knowledge about the manifoldness of settlement-history 
that is indicated by our present source materials.

Not
Under perioden april 1992-mars 1993 utfördes arkeologiska förundersökningar inom tio 
bytomter. Förutom i Filborna (som nämns i artikeln) så utfördes undersökningar på histo
riskt kända gårdslägen i Vellinge och Stora Herrestad, där de berörda gårdarna kunde föl
jas ner i tidig medeltid. I Kämpinge, nära Falsterbohalvön, dokumenterades tidigare okänd 
senmedeltida bebyggelse strax utanför bytomten. På ett gårdsläge inne i byn undersöktes 
anläggningar av medeltida karaktär. I grannbyn Stora Hammar undersöktes tidig- och hög
medeltida bebyggelselämningar på bygatan, utanför de historiskt kända gårdstomterna. I 
Räng dokumenterades bebyggelselämningar av medeltida karaktär. I Löddeköpinge åter
fanns vikingatida/tidigmedeltida bebyggelselämningar på ett historiskt känt gårdsläge nära 
kyrkan. I Laröd undersöktes ett historiskt känt gårdsläge, som togs i anspråk först under 
nyare tid. I Flädie undersöktes ett kabelschakt utan att några bebyggelselämningar fram
kom. I Västra Tommarp, slutligen, återfanns inte heller några bebyggelselämningar.
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Kungens Gårdstånga
- från Odin till adel
Bengt Söderberg
med bidrag av Sabine Sten

Denna uppsats anknyter till föregående artikels presentation av skånsk bytomts- 
arkeologi, och är tänkt som en fördjupad studie, där kungalevet Gårdstånga exem
plifierar orter som förknippas med verksamheter i form av politisk kontroll och varu
byte under vikingatid och tidig medeltid. 1 vilken mån kan fysiska lämningar som 
belyser kungalevets funktioner spåras i Gårdstånga? Hur ska de arkeologiska resul
taten tolkas, och på vilket sätt avviker resultaten vid en jämförelse med samtida 
bosättningar?

Framställningen bygger på en arkeologisk undersökning av den gamla bytomten i 
Gårdstånga, utförd av UV Syd sommaren 1989. Äldre arkeologiska undersökningar 
och studier som belyser skånska kungalev och kungsgårdar sammanfattas i korthet, 
och Gårdstångas roll i ett regionalt sammanhang diskuteras, t ex relationen till den 
närbelägna köpingeorten Löddeköpinge. Såväl arkeologiskt som historiskt och kul- 
turgeografiskt källmaterial ligger till grund för framställningen.

Fig 1. Förgyllt hängsmycke i Borrestil 
från Gårdstånga. Längd 4,3 cm. 
Teckning Monica Centerwall.
Gilt pendant from Gårdstånga.
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Fig 2. Vikingatidens vägnät. Efter en rekonstruktion av Blomqvist 1951. Kungalev är 
markerade med fyllda cirklar. Gårdstånga är beläget nordost om Lund.
The Viking Age road network. Kungalev are marked with dark circles. Gårdstånga is 
north-east of Lund.

Gårdstånga och vikingatidens vägnät
Ragnar Blomqvists karta över ”de viktigare vägarna i Skåne vid tiden för Lunds 
uppkomst” (Blomqvist 1951, s 15) är en lämplig utgångspunkt vid en studie av de 
äldsta skånska centralorterna (fig 2). På kartan är bl a köpingeorterna och några av 
de äldsta städerna markerade. Dessutom har samtliga orter som benämns kungalev i 
Kung Valdemars jordebok lagts in på kartan. Det är signifikativt hur kungaleven 
och köpingeorterna tangerade såväl vatten- som landvägar. I Lund knöts landska
pets alla ändar ihop. Den gamla vägled som förenade landskapets sydvästra och 
nordöstra delar passerade via Getinge bro Kävlingeån en dryg mil öster om Lund. 
Brostället utpekades av Saxo Grammaticus, ”Getungam appellant pontem , som den

6 8 Kungens Gårdstånga...



plats där förhandlingar ägde rum mellan kung Valdemar den store och de östskånska 
bönderna i samband med det skånska upproret 1181 (Blomqvist 1951, s 100-101).

Norr om ån låg kungalevet Gårdstånga. Namnet Gårdstånga bars av två grann
byar, och i de fall särskiljande beteckning uppträder i äldre källor, var denna som 
regel östra och västra. Östra Gårdstånga var beläget ytterligare en bit uppströms ån, 
strax norr om Flyinge gård, och kallas numera just Flyinge. Tolkningen av ortnam
net Gårdstånga beror på om den andra leden ska uppfattas som -stånga eller -tånga. 
Det sistnämnda alternativet betyder ungefär ”kringgärdad landtunga” eller ”land
tungan med gårdsplatsen”. Bland de troliga betydelserna av ordet stång i ortnamn 
finns gränsmärke (t ex öppning i gärdsgård som stängs med stång) eller bro (Wed- 
mark 1961, s 20—28). En sannolik tolkning är att förleden är gård i sin äldre bety
delse ”gärdsgård” och senare leden stång, avseende den stång som användes för att 
stänga öppningen i gärdsgården med (Pamp 1983, s 94). Det äldsta kända omnäm
nandet av Gårdstånga dateras till 1000-talets första hälft (se nedan).

Gårdstångas läge på gränsen mellan Frosta och Torna härad, där vägleden passe
rar Kävlingeån, var uppenbarligen centralt i förhållande till dåtidens kommunika
tionsnät. Vid en tolkning av ortens tidiga historia är begrepp som kommunikation, 
kontroll och nåbarhet centrala.

Runstenar
Genom de äldsta skriftliga källorna, runinskriptionerna, länkas Gårdstånga sugges
tivt ihop med vikingar och krigståg. Forshedastenen utanför Värnamo i Småland 
berättar om en drabbning på orten: ”Rolf och Äskil reste denna sten efter Livsten, 
sin fader. Han föll i Skåne vid Gårdstånga, och de förde honom till Finnveden” 
(Jansson 1977, s 88). Till samma tid, 1000-talets första hälft, dateras även två run
stenar från Gårdstånga. Runstenarna återfanns 1867 i kyrkomuren och skildrar lev
nadsöden som påminner om Livstens: ”....usti og Gunnar rejste (eller ’satte’) disse
stene efter deres faeller kn... (og) ...björn. De drenge var viden om (uforfaerade) i 
viking” samt ”Asser satte disse stene efter Tobbe”. Runstenarna har, vilket kan utlä
sas av den sistnämnda inskriften, ingått i en stensättning (Jacobsen & Moltke 
1941-42,s375-377).

Runstenarna i Gårdstånga tillhör en grupp av ”Efter Jelling”-stenar som är kon
centrerade runt Lund. 1 grannbyarna Flyinge (Östra Gårdstånga) och Holmby vid 
Kävlingeån finns liknande stenar. Gruppen utmärks bland annat av att titeln ”faci
le” associeras med ”dreng”. Dessutom förekommer ”broder". Uttrycket ”i viking" 
förekommer på två stenar. Ibland återfinns formuleringen ”han dog...” åtföljd av en 
geografisk bestämning. Klavs Randsborg har föreslagit att gruppen till stor del be
stod av yngre män, som mot krigstjänstgöring fick disponera över jordagods: förlä- 
ningar som i händelse av dödsfall inte övertogs av innehavarens släkt, utan snarare 
av andra unga krigare, bröder eller faeller (Randsborg 1980, s 25-45).
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Fig 3. Gårdstånga från nordväst. De undersökta ytorna i bildens mitt. Flygfoto Lasse Wallin. 
Godkänt för spridning. Gårdslänga from the north-west. The excavated areas are in the 
middle of the picture.

Gårdstånga och Kung Valdemars jordebok
I Kung Valdemars jordebok från omkring 1230 nämns Gårdstånga i två sammanhang. 
Orten är medtagen i kongelevslistan, där ett antal städer och orter på landsbygden 
är förtecknade. Kungaleven var kungens ämbetsgods (kronogods) i motsats till arve
godset (patrimonium). Termen ”kongelev”, i fortsättningen kungalev, förekommer 
inte i någon annan skriftlig källa (Andrén 1983).

Anders Andrén har, utifrån fördelningen av de olika kungliga godstyperna, påvi
sat att olika system av kungalev existerade parallellt i Danmark. I Skåne förekom 
kungaleven som regel i varje härad, medan västra Danmark dominerades av patri
monium. Den mer regelbundna fördelningen av kungalev i östra Danmark (På Born
holm fanns regelmässigt fyra kungalev per härad) har tolkats så att Jellingesläkten, 
utifrån sin maktbas av arvegods i västra Danmark, inkorporerade Själland, Skåne, 
och sist Bornholm, i det danska riket (Andrén 1983).

I Skåne fungerade ett kungalev sannolikt som uppbördscentrum för ett härad, och 
var som regel beläget nära gränsen mellan två härader. Några kungalev, t ex Lund, 
har sannolikt varit centrum för två härader (Andrén 1980, 1983). Kungaleven i Skåne 
anses ha tillkommit omkring år 1000 som ”den grundläggande enheten i den kungli
ga maktapparaten, dels som residensgårdar fór det resande kungadömet, dels som 
lokala centra, varifrån de kungliga rättigheterna har kunnat hävdas i land, sysslor
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och härader” (Andrén 1983, s 36 ).
Fram till ca 1150 utgjorde kungalevsorganisationen basen för kungamakten. Där

efter överfördes funktionerna till nyanlagda riksborgar och städer. En del kungalev, 
i synnerhet de som var belägna i inlandet, stagnerade och förlorade sin politiska 
betydelse, medan andra utvecklades till städer. En notis i Kung Valdemars jordebok 
kan tolkas som en bekräftelse på Gårdstångas minskade betydelse: ”Köpte abbot 
Jon av Öved för så god jord som två mark gulds i Gårdstånga. Och var skött i Hel
singborg norr om kapellet så till fyra märken. Mot söder i den väg, som ligger söder 
om Skinnfällsmosse, mot väster i stenkällan, mot norr i den närmaste landsvägen, 
mot öster (sträckande sig) från Bjuglinge Bodställe och till det yttre vadstället öster 
om Ebbes gård. Vad som är tillägnat med orätt där, det är konunglev tillika med Bo 
Ingesens alvar” (Bååth 1925, s 258). Skötningens fyra märken uppvisar topografis
ka drag som väl passar in i terrängen vid Gårdstånga, även om ägonamnen inte kan 
identifieras. Av notisen framgår att mark säljs av och att mark ibland kunde ”till
ägnas med orätt” inom kungalevet. Gårdstånga fortfor dock att vara ett mindre, kung
ligt län till år 1561, då marken övergick i adlig ägo och bildade stommen i Viderups 
adelsgods.

De skånska kungsgårdarna och arkeologin
Under 1960-talet bedrevs arkeologiska undersökningar av kungapalatset i Dalby. Or
ten Dalby ägde under 1000-talet en kortvarig status som biskopssäte, parallellt med 
Lund. Den kungliga egendomen i Dalby var arvegods (patrimonium). En träbyggnad 
vid kyrkan uppfördes under 1000-talet, men ersattes tidigt av ett stenhus. Stenhuset 
var bl a försett med källare och stod, via en tvärlänga, i förbindelse med kyrkans 
västparti (Cinthio 1966).

I Lund omtalades 1256 ”kungens gård” och att kungen fäller ”blodsdomar på den 
helige Laurentius kyrkogård”. Under perioden 1375-1385 skänktes kungsgården till 
domkyrkan. Denna sades vara belägen ”på västra sidan av kyrkogården” (Andrén 
1980, s 18). I nuvarande Kyrkogatan, väster om domkyrkan, finns flera historiskt och 
arkeologiskt kända huslämningar vilka kan ha ingått i en kungsgård. Ett stenhus upp
fördes senast under slutet av 1000-talet. Huset var omgärdat i väster och i norr av en 
stenmur. Byggnaden revs 1702, efter att ha använts som domskola en tid. Ett tegel
hus, omkring 45 m långt och 9 m brett, har sannolikt uppförts ”samtidigt som muren 
norr om det äldre huset raserades, troligen under 1200-talet, kanske redan i slutet av 
1100-talet” (Andrén 1980, s 71-72).

I Nedraby, eller Arvalund - kungalev i Ingelstads och eventuellt också Herrestads 
härad (Tesch 1983) - utfördes mindre arkeologiska undersökningar under åren 1958- 
1960 i samband med restaureringen av kyrkoruinen. Platsen är belägen på en kulle 
där Örupsån mynnar ut i Nybroån, 4 km norr om köpingeorten Stora Köpinge. Det 
konstaterades att kyrkan var uppförd på ett upp till 0,5 m tjockt kulturlager. Överst i 
lagret fanns stora träkoisstycken ”som en fantasifull arkeolog gärna tänker sig som 
lämningar efter en nedbrunnen stavkyrka” (Strömberg 1961, s 74). Ytterligare läm
ningar efter 1000- och 1100-talsbebyggelse framkom utanför kyrkan, där även jämna 
stenläggningar har påträffats under plogdjup (Strömberg 1961).
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I Oxie by, kungalev i häradet med samma namn, dokumenterades vikingatida- 
tidigmedeltida bebyggelselämningar vid undersökningar på 1970-talet i Malmö Mu
seums regi. Bland de undersökta lämningarna fanns bland annat slaviska grophus. 
Väster om kyrkan påträffades ett hus, medan det i norra utkanten av byn, inom ett 
historiskt känt gårdsläge, framkom åtta hus, fördelade i två grupper om tre hus i 
varje, samt två separata hus. Ytterligare fem hus var samlade i en cirkel. Samtliga 
hus på den sistnämnda platsen var orienterade i samma väderstreck, och hade ”tyd
ligen placerats efter en bestämd plan” (Mandahl 1986, s 49).

I Sireköpinge, kungalev i Rönnebergs härad, har ett kapell funnits, enligt skriftli
ga källor från 1600-talet. Åkernamnet Capelstoften indikerar kapellets läge nordost 
om den nu stående kyrkobyggnaden vid ån (Anglert 1986).

I Stora Heddinge, kungalev i Stevns härad på Själland, undersöktes 1980 mindre 
ytor väster om kyrkan. Kungen hade patronatsrätt till kyrkan fram till 1466. I skrift
liga källor nämns att fogden utövade sina maktbefogenheter i kungsgården, som var 
belägen ”taet på kirken” (Hedeager m fl 1982, s 144). Det äldsta lagret med bebyg
gelselämningar i St Heddinge ,4C-daterades till 1010 e Kr (enligt not i Hedeager m fl 
1982, s 147). Utgrävningen var en del av ett projekt, där tio byar undersöktes. Fynd
materialet i Stora Heddinge avvek från de övriga vad beträffar både kvantitet och 
kvalitet. Slutligen ska nämnas att Stora Heddinge även är känd från en lista över 
köpstäder (Hedeager m fl 1982).

By och mark i Gårdstånga
Marken utmed dalgångens sidor består av 1 ermorän, ibland uppblandad med grus 
och sand. Själva ådalen (bl a bytomten) domineras av isälvsavlagringar, dvs en bland
ning av grus, sand, mo och lera.

I samband med storskiftet 1764 upprättades karta och handlingar över Gårdstånga 
by. Inägorna i Gårdstånga omfattade vid denna tid ca 425 hektar mark. Enligt lant- 
mäterihandlingarna indelades denna i fyra kategorier: åker, hårdvallsäng, översi 1- 
ningsäng och bytomt. I nord och nordost begränsades inägorna av de högt belägna 
hårdvallsängarna. På backarna utmed dalgången brukades åkervångarna: västra, nor
ra och östra vången. Bytomten sträckte sig från kyrkan i öster utmed ån till Getinge 
bro i väster, där utmarken tog vid. Översilningsängarna var belägna i anslutning till 
ån och bytomten, på åns båda sidor och på en holme.

Bebyggelsen på bytomten bestod 1764 av kyrkan, prästebolshemmanet (gård nr 
1), 11 hemman och 8 torp. Till prästebolshemmanet hörde även det hospital som 
Anna Brahe lät uppföra under 1600-talet. Getinge Krog räknades även till bytom
ten, men låg avskilt från denna genom låglänt och delvis sank ängsmark, invid Get
inge bro. Bebyggelsen var koncentrerad till flacka förhöjningar väster om kyrkan. 
Till bebyggelsen hörde mindre täppor, åkerstycken och ängar.

Gårdstånga var beläget i randzonen mellan slätt- och ri sbygdshushål 1 ning (se ar
tikeln Bytomtsarkeologi i Skåne). Självdränerande, förhållandevis lättbrukade åk
rar på dalgångens sluttningar, översilningsängar och våtmarker vid ån, erbjöd förut
sättningar för ett varierat näringsfång.
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Fig 4. Inägoma i Gårdstånga 1764 (storskiftet). Fornlämningar och fornlämningsindike- 
rande ägonamn markerade. Bengt Söderberg och Monica Centerwall i samarbete med Sven 
Nerius, Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.
The infields in Gårdstånga 1764.

Fornlämningar, ägonamn, tegnamn
Kävlingeåns dalgång tillhör sannolikt en av de mest fornlämningsrika bygderna i 
landet. Eftersom ådalen präglas av ett långvarigt och intensivt jordbruk finns dock 
endast få fornlämningar bevarade synliga ovan mark. Resultaten från Riksantik
varieämbetets fornminnesinventering (1985-1987) i kombination med en studie av 
de gamla ägo- och tegnamnen ger dock en antydan om fornlämningarnas samman
sättning på Gårdstångas marker. En genomgång av samtliga kända namn på gårdar 
och hus, ägonamn och platsnamn har utförts av Bertil Wedmark (Wedmark 1961). 
Källmaterialet har hämtats från Lunds stifts landebok 1570 (Lb), 1764 års lantmä- 
terihandlingar (Lmh akt nr 3 Gårdstånga sn) och Prästrelationerna (Pr).

Hårdvallsängarnas nordvästra del kallades Dam engenn (Lb). Redan i slutet av 
1100-talet nämns ”een mölla i Gårstånga” (Rep. I, nr U 48). På 1600-talet omtala
des att en väderkvarn byggts istället för en ”i gamla tyder nyttiad vattnqvarn derpå
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grunden, som aff wattuflodh blifwit uthbrute och sedan alldrig kommet att oppbyg- 
gias” (Hvid. XXXIV:36). Uttrycket ”derpå grunden”, liksom tegnamnet från 1500- 
talet, indikerar att en medeltida vattenkvarn legat vid Rödbäck. Bäcken rinner i en 
djupt nerskuren bäckravin med gott fall från hårdvallsängarna och utmarken i norr 
ner till Kävlingeån. Vid recognoscering av området återfanns resterna av en för
dämning i form av en raserad stenmur vid bäcken. Läget överensstämmer med de 
platsindikationer som 1500- och 1600-talskällorna anger.

I västra vången finns uppgifter om Salomo höyes agir (Lb) respektive Salomons 
hög (Pr 1667 resp 1690). Landsvägsbacken på västra vången kallades förr Stejle
backen (Ingers 1939) och var, enligt tradition, en avrättningsplats. 1935 påträffades 
vid vägarbete delar av två skelett (RAÄ 27). Det konstaterades att graven redan i 
äldre tider hade varit utsatt för ”skadegörelse” (fornminnesregistret). Förleden Stejle 
(påle varpå en avrättad hängdes upp) är inte ovanliga i ortnamn. Av särskilt intresse 
i detta sammanhang är de paralleller Bertil Wedmark har funnit i gamla tingsorter 
som Fulltofta (Stejlabacken), Hörby (Steglerör) och i kungalevet Ravlunda (Stegle- 
fallet) (Wedmark 1961, s 127).

I norre vång finns uppgifter om ”tuende steene, östen i wangen som nu kaldes 
Puge ounen” (Pr 1667). Det aktuella åkerfallet benämns Steen agerenn (Lb) och 
Stenåkrafallet (Lmh). På gränsen mot Kråkryggafallet (Lb, Lmh) har en yta med 
enstaka flintavslag registrerats vid fornminnesinventeringen. Vid flygfotografering 
1989 upptäcktes cropmarks inom Gaars agerenn (Lb), vilka tolkades som boplats
lämningar. Vid markinventeringen framkom flintavslag. Namnet Gaars agerenn syf
tar troligtvis på närheten till bytomten (Wedmark 1961, s 73).

I östre vång finns Höijestens fallet (Lmh). Där fanns ”en höy steen, huilcken of- 
wer jorden i laengden er 4 1/2 skaanske aine...” (Pr 1667). År 1690 omtalas ”nogra 
stycken backar” (Pr 1690) men inga stenar. Vid fornminnesinventeringen har två 
överodlade högrester registrerats på åkerstycket (RAÄ 29, 30). Längst i öster, på 
Ljungsfallet (Lmh), är sannolikt Thre höys agerenn (Lb) belägen. Motsvarande namn 
finns även på andra sidan by gränsen, i östra Gårdstånga. På 1764 års karta nämns 
”en liten kulle” på platsen. Inga synliga rester finns idag. I Sandåkrafallet (Lmh) 
finns en registrerad stenåldersboplats. Dessutom har ett område med enstaka flint
avslag markerats på platsen för Klockebieren (Lb, Lmh). Klockebieren är namnet 
på den höjdsträckning som är belägen invid kyrkan.

Fornlämningsindikationer förekommer således över stora delar av byns marker 
och i synnerhet på den sydöstra delen av inägorna. Förhöjda fosfathalter finns, en
ligt Arrhenius fosfatkarta, i huvudsak i anslutning till bytomten och i sydöst.

Gårdstånga kyrka
Vid foten av en kulle intill Kävlingeån är Gårdstånga kyrka belägen, åtskild från ån 
endast av en smal gräsremsa och den södra delen av kyrkogården. Av en murverks- 
undersökning 1979 vet man att den ursprungliga romanska kyrkan bestod av absid, 
kor och långhus, uppbyggda av huggna gråstenar och sandstenar. Västtornet, vars 
nedre del var uppbyggd av gråsten och den övre av tegel, tillkom senare under me-
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Fig 5. Bytomten i Gårdstånga. Renritning av 1764 års storskiftcskarta. 
The village site in Gårdstånga 1764.

deltiden, liksom eventuellt ett vapenhus (Jönsson 1979). I samband med en renove
ring år 1622 lät Anna Brahe uppfora ett gravkapell norr om kyrkan. Eftersom tornet 
bär samma årtal är det troligt att även detta renoverades på samma gång. På den 
närbelägna kullen fanns en åker som i Landeboken (1570) benämns Östre Klocke- 
biere. 1624 nämns utgifter i samband med att klockan flyttas från ”klocknehusitt” 
till tornet (Wedmark 1961, s 86).

Två gårdar, nr 2 och 3, var belägna strax väster om kyrkan. Under 1800-talet 
anlades kyrkogård på platsen för dessa då utskiftade gårdar. Det var troligtvis i 
samband med detta arbete som de två omnämnda runstenarna framkom.

Den arkeologiska undersökningen
Den arkeologiska undersökningen omfattade drygt 3 000 m2, fördelat på 2 ytor och 
13 sökschakt inom bytomten (fig 6). Yta A, som var ungefar 1 500 m2 stor, var 
belägen på en öst-västligt orienterad flack höj drygg, mellan 20 och 21 m ö h. De
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Fig 6. Schaktplan med nivåkurvor och befintlig bebyggelse. Yta A (i norr), Yta B och 
sökschakt. Skala 1:4 000. Excavation plan.

två sökschakt som drogs norr om yta A visade att tämligen omfattande utfyllningar 
ägt rum i delar av detta område.

Inom yta A dokumenterades drygt 1 500 anläggningar från stenålder (keramik och 
flintföremål daterades till mellan- och senneolitikum), romersk järnålder-folkvand- 
ringstid (keramik och ett fibulafragment), vikingatid samt medeltid och nyare tid. 
Anläggningarna avgränsades i stort sett av det hägn som enligt skifteskartan av
gränsade torparlotterna 10, 19 och 20. I den sydöstra delen av yta A utvidgades 
schaktet något, och en undersökning av kulturlager kunde genomföras. Detta visade 
sig vara den enda platsen på de undersökta ytorna där substantiella kulturlager före
kom. 1 övrigt maskinschaktades ytan ner till steril sand.

Den ca 1 200 m2 stora yta B var i stort sett belägen på tomtmark tillhörig hemma
net nr 9, enligt skifteskartan. Nära ån och mellan 18 och 19 m ö h undersöktes ca 
500 anläggningar och kulturlagerrester, huvudsakligen från medeltid och nyare tid. 
I övrigt schaktades matjorden bort, ner till steril sand, som här var något blandad 
med mo och lera.

Vid förundersökningen drogs sökschakt i alla väderstreck. Anläggningar doku
menterades i plan men undersöktes som regel ej. Dessutom ytinventerades området. 
Slutligen totalundersöktes även två sökschakt mellan ytorna A och B under slutun
dersökningen.
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Fig 7. Grophusbebyggelsen inom yta A. De mörkt tonade anläggningarna är härdar, de 
ljusare är grophus. Sunken dwellings within area A.

Bebyggelsen på torparlotterna (yta A)
Av de undersökta anläggningarna bestod mer än 95% av stolphål. Dessa var så kon
centrerade till vissa ytor att ”man inte kunde se skogen för träden” (fig 7). Som 
bekant är all bebyggelse som inte kan tolkas i fältsituationen ännu svårare att tolka 
vid skrivbordet, i synnerhet som stolphusen som synes inte var lättolkade konstruk
tioner och dessutom belägna i ett gytter av anläggningar från olika skeden. På så vis 
kan inga säkra vikingatida stolphuskonstruktioner beläggas inom yta A. De stolphus 
som relativt detaljerat kunde identifieras har tolkats som tillhörande yngre skeden, 
övergången vikingatid och tidig medeltid, samt högmedeltid.

Den vikingatida grophusbebyggelsen var desto enklare att finna. Sammanlagt tret
ton grophus konstaterades, av vilka nio var helt eller delvis belägna inom yta A och 
fyra i anslutande sökschakt. Grophusen fördelade sig i två grupper, vilket tolkades så 
att undersökningsytan delvis tangerade två bebyggelseenheter. Även andra an
läggningar, från denna och senare perioder, fördelade sig på ett likartat sätt. Grän
sen mellan enheterna sammanfaller ungefär med skifteskartans gräns mellan nr 10 
och nr 19. Fortsättningsvis refereras till den östra respektive västra gruppen/tomten. 
Ett separat grophus i sökschaktet ett stycke österut antydde att likartade bebyggel
seenheter fanns i denna riktning.

Sju 14C-dateringar från grophusbebyggelsen föreligger (tabell 1). Sex av dessa 
grundar sig på prov från keramikavskrap och ett från träkol. Proven kommer från 
golvlager i sex grophus. Svedberglaboratoriet i Uppsala utförde accelerator- 
bestämningarna och resultaten kalibrerades enligt Stuiver & Pearson 1986. Date
ringarna är med ett sigmas intervall samlade inom perioden 642-998 cal AD, och 
med två sigmas intervall 580-1150 cal AD. Fyndmaterialet och grophusens kon-
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Tabell 1. Sammanställning av kalibrerade l4C-dateringar från golvlager i sex grophus 
(kalibrering enligt Stuiver & Pearson 1986). C-14 datings.

Lab
nummer

Daterings
objekt

Material 14C-ålder BP Kal 1 ó Kal 2 ó

Ua-5114 Grophus
A2

Matrest 1120+90 778 AD-998 AD 680 AD-1150 AD

Ua-5515 Grophus
A120

Matrest 1330170 642 AD-770 AD 580 AD-868 AD

Ua-5116 Grophus
A208

Matrest 1120+80 779 AD-996 AD 687 AD-1147 AD

Ua-5117 Grophus
A1439

Matrest 1210160 691 AD-890 AD 670 AD-980 AD

Ua-5540 Grophus
A151

Träkol 1255175 668 AD-869 AD 640 AD-977 AD

Ua-5541 Grophus
A151

Matrest 1110145 886 AD-985 AD 778 AD-1017 AD

Ua-5542 Grophus
A189

Matrest 1280185 654 AD-859 AD 602 AD-976 AD

struktionsdrag talar för att grophusbebyggelsen spänner över en ca 200-300 år lång 
period, från omkring 850 till ca 1100 e Kr. Vad beträffar grophusens relativa ålder 
så stämmer l4C-dateringarna i stort sett väl med fyndmaterial och konstruktionsdrag i 
de enskilda grophusen.

Fig 8. Utgrävda grophus i den östra gruppen. Det ovala huset i förgrunden var äldst. 
Foto Bengt Söderberg. Excavated sunken dwellings.
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Fig 9. Detaljplan över ”slaviskt” grophus. Detailed plan of "Slavic" sunken dwelling.

Av den östra gruppens åtta grophus undersöktes tre helt och ett till största delen. 
Ytterligare ett dokumenterades delvis i profil. En serie av olika konstruktionstyper 
dokumenterades, från det ovala lilla huset (det äldsta) och det avrundat rektangulä
ra mellanstora huset av traditionellt slag, till två slaviskt influerade grophus. Av de 
sistnämnda grophusen var det stratigrafiskt äldsta huset ca 25 m2 stort och försett 
med ingångsschakt, hörnhärd, rökugn och sittbänkar (fig 8). Takkonstruktionen hade 
på sedvanligt sätt burits av två stolpar i husets mittaxel. Det andra slaviska grophu
set var nergrävt i det äldsta husets södra del. Det kan antas ha varit något mindre, ca 
20 m2 och var försett med en välbevarad rökugn. Husgropen var anmärkningsvärt 
grund, i synnerhet jämfört med det äldre slaviska grophuset, och konstruktionen skilj- 
de sig även genom att hörnstolpar burit taket, istället för stolpar i husets mittaxel. 
Båda dessa drag tyder på att grophuset har varit försett med plankväggar och en mer 
utvecklad takstol. Under detta sistnämnda hus framkom ytterligare ett grophus vars 
konstruktionsdetaljer inte kunde avgöras, eftersom det huvudsakligen var beläget 
söder om yta A.

I den västra, något glesare grophusbebyggelsen, dokumenterades samtliga fyra 
hus i sin helhet. Av dessa skilj de ytterligare ett hus ut sig genom att vara försett med 
rökugn (fig 11). I övrigt var detta hus, liksom de övriga, normalstort (ca 10-15 m2) 
och med stolphålen i mittaxeln.
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Fig 10. Den bäst bevarade rök
ugnen påträffades strax under 
ploggången. Foto Bengt Söderberg. 
Chimneyless fireplace.

De s k slaviska grophusen har nyligen behandlats av Sten Te sch (Tesch 1993, s 
238), som ifrågasätter om det är korrekt att använda termen slavisk i förbindelse 
med de skånska grophusen. Grophus med rökugn i ett hörn är visserligen vanligt 
förekommande på slaviskt område i Syd- och Sydösteuropa (Chapelot & Fossier 
1985, s 111-128), men hustypen finns inte på västslaviskt område i södra Baltikum, 
dit de påtagligaste kulturförbindelserna med skånskt område kan spåras. De skån
ska grophusen har sällan strikt vertikala hörn och är inte alltid fyrkantiga, vilka 
också är utmärkande drag för de slaviska grophusen. De takbärande stolparna är 
inte heller alltid placerade i hörnen. 1 Gårdstånga är de takbärande stolparna i minst 
två fall placerade i grophusens mittaxel. Dessutom är ett av grophusen rektangulärt 
med rundade hörnor, och i ett av husen upptas hörnet av en härd medan rökugnen är 
belägen längre in i huset.

Fyrkantiga grophus med rökugnar har framkommit bl a på Fyn, Jylland och Island, 
vilket tyder på att de ingår i den germanska kultursfären (Tesch 1993, s 239). I Löd- 
deköpinge, där flera fyrkantiga grophus med rökugnar har undersökts under årens 
lopp (se bl a Ohlsson 1980), framkom 1990 en rökugn i ett oregelbundet avlångt 
grophus, där stolphålens placering ger intryck av vindskydd snarare än tak. Ytterli
gare en rökugn dokumenterades på samma undersökningsyta, men den saknade tyd
lig anknytning till grophus. Av de anförda exemplen från Gårdstånga och Lödde- 
köpinge, som visar att rökugnar förekommer i grophus av vitt skilda slag, kan man 
eventuellt dra slutsatsen att den skånska rökugnen efter en introduktionsfas anam
mades som ett självständigt element i en lokalt präglad byggtradition.

Ett omfattande fyndmaterial tillvaratogs från grophusen: det största fyndmaterialet 
utgjordes av djurben (se bidrag av Sabine Sten). Keramikmaterialet var likaså av 
stor omfattning och dominerades helt av det äldre svartgodset. I de äldsta husen 
fanns uteslutande äldre svartgods av typ AIV i golvlagret, i några hus var A1V- 
godset blandat med All-gods. 1 de yngsta husen förekom uteslutande All-gods, bort
sett från enstaka fragment av vackert utförda hängkärl. All-godset i Gårdstånga har 
stora likheter med den äldsta Lundakeramiken (Wahlöö 1976), och de omfattande 
material som under senare år har framtagits vid byarkeologiska undersökningar i
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Fig 11. Grophus i den västra gruppen med rökugn och kvarstående profilbänk. 
Foto Bengt Söderberg. Sunken dwelling with chimneyless fireplace.

Hjärup, Önnerup och Löddeköpinge (se artikeln om bytomtsarkeologi i Skåne). En 
mycket stor del av mynningarna var inåtsvängda (Roslund 1992).

Hantverket representerades i första hand av vävstugefynd som vävtyngder, sländ- 
trissor, "Tinbl-bein”, nålar etc. I det mest perifert belägna huset i den västra grup
pen fanns spår efter bronsgjutning i form av deglar. Mindre fragment av såväl deg- 
lar som slagg förekom även spridda i andra hus. I övrigt tillvaratogs kammar, kam
fodral, isläggar, betseldetaljer, knivar, nycklar, pilspetsar, spännen med mera. Im
portvaror i form av tälj sten (grytfragment), skiffer (brynen) och glimmerskiffer 
(kvarnstensfragment) förekom. Slutligen framkom en förgylld sfärisk vikt med till
plattade poler, som är dekorerade med pärlkransar och tre cirklar (tre örtugar). Ty
pen förekommer bl a i Lund, där de har påträffats i lager daterade till perioden 1020- 
1050 (Molander 1976, s 190).

Enstaka fynd av mer exklusiv karaktär kan också noteras, t ex ett brännförgyllt 
hängsmycke dekorerat med ansiktsmask i Borrestil (fig 1). Mannen med de stirran
de ögonen och dekorativt stiliserat hår och skägg är mest känd från runstenarnas 
bildvärld, och ska väl ses i relation till den vikingatida stormansklassens Odinkult. 
Ett antal likartade motiv finns dock i form av smycken, där de lämpligt nog har 
arrangerats som "vändbilder”, vilket ytterligare understryker Odins dubbla och gåt
fulla väsen. Tre liknande masker är kända från Danmark och ytterligare fyra från 
Norge (Jacobsen 1990). En nära nog identisk svensk motsvarighet till Odin från 
Gårdstånga framkom 1992 vid de arkeologiska undersökningarna i samband med 
motorvägsbygget mellan Strängnäs och Eskilstuna (Eskilstunakuriren 6 nov 1992).

På den östra delen av yta A dokumenterades lämningarna av ett långhus som helt 
eller delvis överlagrade tre grophus (fig 12). Huset var orienterat i samma riktning
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Fig 12. Tidigmedeltida stolphus och brunnar inom yta A. Early medieval house with posts, 
and wells.

som grophusen: det var 7 m brett och kunde följas ca 14 m fram till schaktväggen i 
öster. Huset var av s k högremstyp, dvs med takbärande inre stolppar. Dessa var dock 
ojämnt fördelade, liksom väggstolparna. Delar av lergolvet i husets västra del var 
bevarat, liksom delar av en broläggning söder om huset. 1 anslutning till lergolv 
och broläggning fanns stora mängder keramik av typ äldre svartgods (All) liksom 
en pärla och ett mynt av korstyp, slaget under Sven Estridssons regeringstid 1047- 
1074 (Hauberg nr 11. Bestämning av Ulla Silvegren, Lunds universitets historiska 
museum). Huset kan stratigrafiskt dateras till 1000-1100-talet, vilket inte motsägs 
av fyndmaterialet.

Söder om det ovan redovisade stolphuset, överlagrande dess broläggning, fram
kom spridda lämningar efter ytterligare ett hus (fig 13). Här fanns delar av lergolvet 
bevarat, liksom en knappt 11 m lång räcka av stolphål, vilken utgjort husets syd
vägg. Dessutom fanns enstaka stolphål i nordväggen bevarade. Stolphålen var ner
grävda i kulturlagret, men lätta att finna då fyllningen bl a bestod av bränd och 
obränd lera. Stolphålen nådde i flera fall ej ner i bottensanden. Husets bredd kunde 
fastställas till ca 4 m. Inga spår fanns efter takbärande inre stolpar. Taket har därför 
sannolikt burits av väggstolparna. På golvet fanns keramik av typ äldre rödgods och 
yngre svartgods. Dessutom tillvaratogs bland annat ett silverspänne och ett remän- 
debeslag av kopparlegering. Lagren utanför huset innehöll en blandning av keramik 
av typ äldre svartgods och äldre rödgods. Fyndmaferialet visade att huset huvudsak
ligen var i funktion under 1200-talet.

Till den yngre stolphusbebyggelsen i den östra gruppen hörde två generationer 
brunnar, vilka fyndmässigt väl motsvarar de beskrivna stolphusen. Inga trä
konstruktioner påträffades i dem. Lokaliseringen av brunnarna och fyndsam-
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Fig 13. Läge fór tidig- eller högmedeltida huslämning och brunnar inom yta A. 
Early or high medieval house remains and wells.

mansättningen i dem påminde starkt om två brunnar som dokumenterades inom den 
västra gruppen. Då inga kulturlager överhuvudtaget fanns bevarade inom den västra 
delen av ytan, utgör dessa två brunnar de mest påtagliga beläggen för att en bebyg
gelse yngre än grophusen funnits även där. En av brunnarna var för övrigt delvis 
nedgrävd genom ett grophus. Liksom i den östra gruppen fanns det ett stort antal 
stolphål i den västra gruppen och det är möjligt att ”bygga” i stort sett vilka huskon
struktioner man vill i skrivbordssituationen. Problemet är således att i detalj beskri
va huskonstruktionerna. Sannolikt ligger flera hus, förmodligen även från tidigare 
perioder (romersk järnålder?) inkörda i varandra, och det finns inga bevarade struk
turer av typen lergolv eller broläggningar att utgå ifrån vid ett tolkningsförsök. En 
ytterligare komplicerande faktor är att perioden ifråga är en brytningstid även vad 
beträffar husbyggande: högremshus, mesulahus och hus med takbärande ytterväg
gar har dokumenterats på bytomter i Skåne och Danmark .

Två huslämningar avtecknade sig dock tydligare än andra alternativ. De var be
lägna bredvid varandra i ett grophusfritt område, orienterade i samma riktning som 
samtliga andra dokumenterade huskonstruktioner. Det tydligaste huset kunde följas 
ca 17 m i schaktet. Husets bredd uppgick till drygt 6 m om man räknar med en 
svalgång (eller snedställda stolpar) i norr. Huset kan eventuellt delas in i tre delar, 
med takbärande mellanväggar. Huruvida huset (eller husen) är samtida med huset i 
den östra gruppen är naturligtvis omöjligt att avgöra. Det överlappar inte något grop
hus eller andra klart daterbara anläggningar och kan möjligen vara äldre.

I den sydvästra delen av yta A dokumenterades slutligen nedgrävningar som rela
terades till skifteskartans torp nr 19, bland annat en brunn med bottenram.
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Gård nr 9 (yta B)
Till det förhållandevis sparsamma fyndmaterialet från yta B hörde några få skärvor 
av typ äldre svartgods (AIV), som framkom i gropar. I det magra och delvis omrör
da kulturlager som förekom sporadiskt inom undersökningsytan fanns däremot hög
medeltida keramik i form av äldre rödgods och yngre svartgods. En stor del av de ca 
500 undersökta anläggningarna inom yta B tillhör sannolikt denna högmedeltida 
fas. Inga säkra huskonstruktioner kunde urskiljas bland anläggningarna. Det äldsta 
klart urskiljbara huset inom yta B återfanns i form av en vinklad stolphålsrad, som 
var nergrävd i det högmedeltida kulturlagret. Lämningarna var dock alltför frag
mentariska för en tolkning av hustypen. Inga fynd kunde knytas till stolphålsraden 
som stratigrafiskt var senmedeltida eller yngre.

Resterna efter den utskiftade gård nr 9 utgjordes av en omrörd stenansamling norr 
om stolphålsansamlingen, där keramik av typ yngre rödgods förekom som enda ke
ramikgrupp. Yngre rödgods fanns även i de två undersökta brunnarna i yta B, vilka 
båda var försedda med bottenram.

Hålväg och inventerade gårdslägen
Mellan ytorna A och B (gård nr 9 och torp nr 10) är en väg markerad på skifteskar
tan. Två sökschakt grävdes mellan de båda ytorna. I båda schakten avtecknade sig 
vägen som en hålväg med djupa hjulspår i botten (fig 14). Bredvid hålvägen fanns 
ytterligare hjulspår. I bottenlagret framkom oglaserat rödgods och fönsterglas med 
smältrand. Det kunde konstateras att hålvägen vid något tillfälle fylldes igen och 
försågs med en beläggning av ”knadder”, dvs småsten och dylikt. Det förefaller 
sannolikt att vägen, som enligt kartan dels ledde fram till gård nr 1 och dels ner mot 
ån (och ett vadställe?), är av medeltida ursprung.

De utskiftade gårdarnas lägen kunde som regel urskiljas som flacka förhöjningar 
mot den omgivande markytan. Denna iakttagelse gjordes även på kyrkogården, som 
efter skiftet utvidgades till att omfatta största delen av gårdarna nr 2 och 3.

Ytfynd insamlades från några av de gårdslägen som fanns på åkermarken. På plat
sen för gård nr 7 tillvaratogs äldre svartgods och ett fragment glaserat golvtegel (lik
nande golvtegel framkom i den yngsta brunnen i ”Västergård” på yta A). Vid gård 
nr 12 framkom en skärva äldre svartgods och vid gård nr 13 framkom skärvor av 
yngre svartgods, äldre rödgods och stengods. Yngre rödgods kunde ytplockas på 
samtliga tillgängliga gårdslägen.

Sammanfattande diskussion
Gårdstångas historia är flerskiktad och komplicerad. De arkeologiskt belagda läm
ningarna kan hänföras till flera perioder innan kungalevet etablerades på orten, till 
tiden då kungalevsorganisationen var en maktfaktor och till tiden för dess upplös
ning. Slutligen undersöktes även lämningar från nyare tid, efter 1561, då Gårdstånga 
övergick i adlig ägo.
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Fig 14. Sektion av hålväg mellan yta A och yta B. Jämför 1764 års karta. 
Foto Bengt Söderberg. Section of a hollow way.

Fornminnesinventeringens resultat i kombination med äldre ägonamn och Arrhe
nius fosfatkarta visar att förhistoriska boplatser och gravar i synnerhet förekommer 
inom den sydöstra delen av byns marker. Det är troligt att bosättning har funnits 
mer eller mindre kontinuerligt i området sedan stenålder. Inom yta A dokumentera
des fynd och anläggningar från mellan- och senneolitikum samt romersk järnålder- 
folkvandringstid.

När kungalevet etablerades i Gårdstånga, troligen omkring år 1000 (Andrén 1983), 
skedde detta på en plats där bebyggelse redan fanns. Sju 14C-dateringar från grop
husens golvlager faller med ett sigma inom intervallet 642-998 cal AD. Fyndmate
rialet tyder dock snarast på att grophusbebyggelsen ska dateras till perioden ca 850- 
1100 e Kr. Det kan inte uteslutas att några grophus i själva verket är äldre. Eftersom 
de två hypotetiska bebyggelseenheterna inte är totalundersökta, så kan man inte re
servationslöst besvara frågan hur långt tillbaka i tiden grophusbebyggelsen sträcker 
sig. Grophusens läge och orientering, liksom fyndmaterialens sammansättning, ta
lar dock fór att bebyggelsen är kontinuerlig.

Grophusen och de yngre bebyggelselämningarna inom yta A fördelade sig i en 
östlig och en västlig grupp. I den östra gruppen finns dubbelt så många grophus som 
i den västra, belägna inom en ungefär lika stor yta. Den östra gruppen, där för öv
rigt också det äldsta grophuset fanns, etablerades sannolikt tidigast.
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De dokumenterade ”slaviska” grophusen inom yta A kan sättas i direkt samband 
med kungalevets etablering på platsen. Sten Tesch har uppmärksammat att denna 
typ av grophus som regel endast uppträder på platser med anknytning till varubyte, 
dvs köpingeorter och kungalev (Tesch 1983, s 75, 1993, s 237), platser där främ
mande kulturpåverkan är ett mer frekvent inslag.

Eftersom kulturlager fanns bevarade i den östra delen har den yngre bebyggelsen 
lämnat tydligare spår efter sig inom detta område. Två stolphus överlagrade grop- 
husbebyggelsen. Det äldsta härrörde från 1100-talet och det yngsta daterades till 
1200-talet. Två brunnar undersöktes i den östra gruppen, vilka sannolikt direkt ska 
kopplas till de båda stolphusgenerationerna. Inga kulturlager fanns i den västra de
len av yta B, men två brunnar fanns även där, lokaliserade på samma sätt och med 
ett fyndmaterial som inte motsäger att en likartad bebyggelseutveckling ägt rum inom 
denna tomt. Av tolkningsforslaget framgick de svårigheter som var förknippade med 
att skilja ut, datera och tolka stolphusbebyggelsen inom främst den västra gruppen.

1 övrigt dokumenterades efterreformatoriska lämningar, bl a en brunn, som tillhör
de torphuset nr 19, beläget strax söder om yta A. Inga fynd eller anläggningar inom 
yta A kan knytas till perioden ca 1300-1600.

På platsen för skifteskartans gård nr 9 fanns, bortsett från några enstaka anlägg
ningar, inget som talar fór att bebyggelsen etableras före 1200-talet. De äldsta säkert 
dokumenterade huslämningarna var senmedeltida eller yngre. I stort sett är ”stolp- 
hålsproblematiken” giltig även för yta B. Gård nr 9 var belägen på en flack söder
sluttning, topografiskt sett klart sekundärt i förhållande till torparlotterna. Slutligen 
skall det nämnas att tidigmedeltida keramik framkom i ytan på platsen för gårdarna 
nr 7 och 13. Högmedeltida keramik fanns vid gård nr 13.

Fig 15. Yta A och sökschakt inlagda på 1764 års karta. Grophus (fyllda cirklar) och yta med 
bebyggelselämningar (streckat). Area A and trial trenches inserted on the 1764 map.
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Kungalevet
Den undersökta bebyggelsen inom yta A var belägen på åbrinken, en flack öst
västlig höjdrygg. Området som innehöll bebyggelselämningar från vikingatid och 
medeltid kunde avgränsas väl till åbrinken, och motsvarades av torparlotterna 10, 
19 och 20 på skifteskartan (fig 15). I själva verket överensstämmer tomtgränserna 
så väl att man frestas tro att en ursprunglig vikingatida tomtindelning finns bevarad 
på skifteskartan. Ett grophus och andra anläggningar framkom i sökschaktet längst 
mot öster, vilket antyder att en tredje vikingatida bebyggelseenhet fanns inom tomt 
nr 20. Då inga tomtgränser i form av rännor, hägn etc återfanns, får man nöja sig 
med det mer allmänna konstaterandet att bebyggelsen av allt att döma har varit pla
nerad.

Åbrinken har varit ännu mer markerad i terrängen än vad som framgår av dagslä
get. Sökschakten norr om yta A visade att utfyllningar ägt rum i denna del av områ
det. I den västra delen av yta A avgränsade en svacka bebyggelsens utsträckning. På 
skifteskartan är, förutom torparlotterna, även prästgården nr 1 belägen på höjdsträck
ningen. Öster och söder om gård nr 1 var marken låglänt. Höjdkurvorna bildar ett 
hak, som förmodligen har formats av ett nord-sydligt bäckflöde. Topografin anty
der således en gruppering av bybebyggelsen, med kyrkan och gårdarna nr 2 och 3 i 
öster och övrig bebyggelse i väster. Det förefaller sannolikt att kungsgården var 
belägen väster om kyrkan, på platsen for gård nr 2 och 3. Anknytningen till kyrko
byggnaden är uppenbarligen regelmässig för kungsgårdarna (och stormansgårdar). 
Läget invid ån och en kulle, i ett område som delvis avgränsades av lägre och tidvis 
sank terräng, är skyddat men ger samtidigt möjligheter till kontroll av omgivningar
na, och i synnerhet åloppet. Fyndet av runstenarna i kyrkogårdsmuren motsäger hel
ler inte att kungsgården var placerad vid kyrkan. Möjligen kan den medeltida omge
staltningen av kyrkans västparti sättas i samband med att kungalevet omdisponeras, 
och att kyrkan får en annan roll i socknen. En alternativ tolkning är att stenkyrkan 
uppfördes först i samband med en omstrukturering och att det finns en äldre före
gångare (jfr kapellet i Sireköpinge), möjligen på platsen för gård nr 1.

Bebyggelsekontinuiteten under vikingatid-medeltid är påtaglig inom yta A, jäm
fört med andra skånska bytomter. Förvisso förekommer ofta vikingatida lämningar i 
eller invid bytomter, men mera sällan på matrikulerad mark och inte i en jämförbar 
omfattning. Ibland, som t ex i Önnerup, påträffas enstaka grophus som förmodligen

Fig 16. Profil mot söder i det sydöstra hörnet av yta A. Under ploggången lergolv i hög
medeltida hus (lager 2). Stensamlingen i lager 12 tillhör broläggningen i det tidigmedeltida 
huset. Det slaviska grophuset i botten är nedgrävt genom ett vikingatida kulturlager (lager 
8). Section toward the south in the south-east corner of area A.
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är lämningar efter det första skedet i en bebyggelseetablering inom gårdstomten. En 
jämförbar kontinuitet har i Skåne hittills endast belagts inom köpingeorterna, eller 
på andra orter där speciella funktioner kan beläggas, t ex i Borgeby vid Löddeköp- 
inge, där borgen kan ha haft vikingatida föregångare (Holmberg 1977). Den mest 
påfallande parallellen utgör den omfattande grophusbebyggelse med slaviska inslag 
som var belägen på matrikulerad mark inom bytomten i kungalevet Oxie (Mandahl 
1986). Här, i Oxie, karaktäriseras övergången mellan vikingatid och medeltid av 
omfattande, till synes planerad, bebyggelse på ett historiskt känt gårdsläge. Vi vet 
dock inte hur grophusbebyggelsen förhåller sig till den yngre bebyggelsen på tom
ten.

Fyndmaterialet från Gårdstånga kan karaktäriseras som rikt varierat. 1000-tals- 
mynt och vikter förekommer i allmänhet inte på ”vanliga” bytomter, och rester från 
hantverksaktiviteter är tämligen sällsynta på bytomter, medan de däremot ofta före
kommer på de vikingatida boplatserna. Det är dock svårt att argumentera för att 
fyndmaterialet från Gårdstånga på något helt avgörande sätt skiljer sig från vad 
som kan framkomma vid undersökningar av bytomter respektive boplatser.

Relationen mellan bebyggelsen på torparlotterna och de gårdar, som efter fynd av 
tidigmedeltida keramik får antas ha existerat parallellt i alla fäll under 1100-talet, 
kan uppfattas på flera sätt. Ett tolkningsforslag är att kungalevet befolkades av män
niskor med olika slags förpliktelser. En del av dessa var landbor och knutna till den 
agrara produktionen genom gårdarna. En annan del av befolkningen var sysselsatt 
med arbete som var direkt knutet till kungsgården. De kan t ex i egenskap av hant
verkare, ha varit engagerade i hanteringen av den uppbörd som insamlades från hära
det, och som utgjordes av naturalier. Möjligen kan en sådan hypotetisk uppdelning 
underbyggas av att bebyggelsen inom yta A tycks upphöra under 1200-talet, vid en 
tid då man kan förvänta sig att omstruktureringar ägde rum inom kungalevet, och 
som ledde till att den agrara verksamheten i högre grad renodlades. Vid ungefär 
samma tid som bebyggelsen inom yta A upphörde, så etablerades bebyggelse på 
platsen för gård nr 9.

Gårdstånga och Löddeköpinge
Genom inventering av fornlämningar och ägonamn på inägorna, så kunde två ”insti
tutioner” lokaliseras som bör relateras till kungalevets funktioner. Vattenkvarnen 
och avrättningsplatsen hör definitivt hemma i en organisation där politisk och eko
nomisk makt utövades. Avrättningsplatsen, ”stejlebacken”, är med stor sannolikhet 
belägen invid den gamla vägleden, där varnande exempel sannolikt statuerades med 
största effekt. Vattenkvarnen var belägen vid Rödebäck, bäckravinen som avgrän
sade inägorna i väster. Om detta är platsen för den kvarn som nämns under 1100- 
talet i de skriftliga källorna, kan endast en arkeologisk undersökning avgöra. Myck
et talar dock för att så är fallet. Kvarndriften förknippas särskilt med de äldsta stads- 
bildningarna och kungamakten, som i hög grad var initiativtagaren till dessa in
komstbringande anläggningar. Genom skatter och pålagor försäkrade sig kvarnher
ren om sin andel av traktens spannmålsproduktion (Thun 1986, Ek 1980).

Köpingeorterna har tidigare nämnts som exempel på platser där olika aktiviteter
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ägde rum som överbryggar det s k ”kontinuitetsbrottet” mellan vikingatida och ti
digmedeltida bebyggelse. Vid Nybroån i Ystadstrakten lokaliserades köpingeplatsen 
till en åkrök mellan byarna Stora och Lilla Köpinge. Sten Te sch har relaterat aktivi
teterna på handelsplatsen till det närbelägna kungalevet i Nedraby (Arvalund) och 
föreslagit att köpingeorterna bland annat fungerade som avsaluplatser för den upp
börd som kronan drog in genom kungaleven (Tesch 1983, s 93, 1993, s 238). Kö
pingeorterna var som regel belägna några kilometer inåt landet, vid ett segelbart 
vattendrag. Som framgår av kartan över vikingatidens vägnät förlädes kungaleven i 
flera fall vid samma vattendrag, ett stycke längre in i landet.

I Löddeköpinge var den äldsta handelsplatsen belägen på ett invallat område väs
ter om den historiskt kända bytomten (Ohlsson 1976). Under senare delen av vi
kingatiden omorganiserades handel saktiviteterna och stora investeringar gjordes i 
hamnanläggningen Lödde kar, en 160 m lång kaj som byggdes 1 km utanför åmyn
ningen på 4 m djup. Ungefar en fjärdedel av karet är idag synligt ovan vatten (Lind
quist 1976). Anläggningen har daterats till 1000-talet (Ohlsson 1980). En investe
ring av denna storlek måste rimligen tillskrivas kungamakten. Gad Rausing har fö
reslagit att skrymmande varor som smör, hudar, kött, spannmål, järn och boskap 
enklast transporterades på vintervägarna till karet, där de förvarades i väntan på 
sommarens utskeppningar (Rausing 1991, s 143-148). Genom Gårdstånga och an
dra kungalev kunde ett relativt svåråtkomligt överskott från inlandet insamlas och 
sedan omsättas via köpingeorterna. Kungalevens politiska och administrativa bety
delse bör dock betonas framför eventuella handelsaktiviteter under 1000-talet.

Kungalevsorganisationen kan uppfattas som själva övergången mellan köping och 
stad. Till en början gynnades köpingarnas handelsfunktioner, då kungaleven i hög 
grad lokaliserades till samma kommunikationsstråk. Etableringen kan tolkas som 
ett sätt att uppnå ökad kontroll över just köpingeorterna, och den bör ha haft såväl 
stabiliserande som dynamiska effekter på t ex varuflödet. En del av kungaleven, 
som t ex Lund och Helsingborg, är dock strategiskt placerade i förhållande till kom
munikationsnätet utan att vara avhängiga av den gamla strukturen. Dessa kungalev 
kom under tidig medeltid att utvecklas i allt högre grad, medan andra kungalev, 
främst i ”inlandet” tynade bort (Gårdstånga, Sireköpinge, Oxie, Gylle, Södra Åsum, 
Nedraby etc). Större resurser koncentrerades till de nya centralorterna på de gamla 
köpingeorternas bekostnad, vilket på sikt innebar att den grupp av kungalev som 
mest ensidigt var knuten till den alltmer föråldrade ”köpingestrukturen”, var dömd 
att återgå till den agrara anonymiteten (Jfr Cinthio 1975, 1982, Andrén 1983, 1985).

Benmaterialet
av Sabine Sten
Vid undersökningen i Gårdstånga insamlades och analyserades knappt 55 kg djur
ben. Omkring 44 kg av dessa tillvaratogs i första hand från grophusens golv- och 
fyllningslager. Urvalet innebär att de har deponerats under en relativt lång tidsrymd 
under vikingatid-tidig medeltid. Eventuellt kan ett fåtal ben härstamma från äldre 
bosättningar under järnålder. Denna felkälla kan dock inte vara av någon signifi-

Kungens Gårdstånga... 89



kans. Den relativa fördelningen mellan de olika husdjursarterna, baserat på individ
antalet (av totalt 66 individer) var: häst 7%, nöt 26%, får 4%, get 2%, får/get 20% 
och svin 41%. Övriga identifierade djurarter var hund, gås, höns, rådjur, räv, mull
vad, tornfalk, sparvhök, obestämd tätting, groda samt plattfisk, abborre, torsk, mört, 
karpfisk, gädda och sill.

Drygt 10 kg djurben insamlades från lager och anläggningar som daterades till 
perioden tidig medeltid-högmedeltid. Den relativa fördelningen mellan husdjurs- 
arterna, baserat på individantalet (av totalt 25 individer) var: häst 8%, nöt 36%, get 
8%, får/get 20% och svin 28%. Övriga identifierade djurarter var hund, katt, groda, 
höns, gås och torsk.

Den osteologiska analysen tyder på att gården (gårdarna) i stort sett var självför
sörjande vad beträffar husdjurshållningen. En överrepresentation av ben från nöt
bog tyder på att ett och annat köttstycke har inköpts utöver den egna produktionen. 
Ben av unga djur som föl, kalvar, lamm och spädgrisar var inte ovanliga i materia
let.

Jakt har haft mindre betydelse för invånarna, även om enstaka ben av vilt före
kommer, alla funna i det vikingatida och tidigmedeltida skedet. Det tämligen rika 
fiskbensmaterialet från den vikingatida och tidigmedeltida perioden visar att främst 
havsfisk har utgjort en betydande del av kosten.

Hästar
Ben av häst påträffades i alla kulturlager men med tyngdpunkt i de vikingatida och 
tidigmedeltida lagren. Hästskor förekommer också i det arkeologiska materialet från 
denna tid. I ett grophus påträffades en halskota från en vuxen häst, med ett djupt 
snittspår från slakten. Både gamla hästar och föl har slaktats.

Ben efter slaktade hästar finns på kungsgården i Fornsigtuna i Uppland (Vrete- 
mark 1991), på de vikingatida boplatserna Pollista i Uppland och Saleby i Väster
götland (Vretemark 1988a och b), i den medeltida landsbyn Lilla Tvären i Skåne 
(Lindroth 1987) och i det slaviska grophuset i Oxie by (Lepiksaar 1974). Däremot 
saknas belägg för att man ätit hästkött i de vikingatida samhällena Birka och Sigtu
na (Ericson m fl 1988, Vretemark 1985), på det tidigmedeltida Ven (Sten & Ericson 
1991) och inte heller i de svenska medeltidsstädernas äldsta lager finns tecken på 
att man ätit hästkött (Sten 1987). Det senare har ofta tolkats som en följd av kristen
domen, eftersom denna förbjöd ätande av häst - det kanske viktigaste offerdjuret 
under hedendomen. Konsumtion av hästkött stred följaktligen mot kyrkans direktiv 
och detta kunde sannolikt övervakas effektivt inne i städerna. På landsbygden var 
övervakningsmöjligheterna sämre, vilket kan vara en anledning till att vi finner häst
ben bland matresterna i de tidigmedeltida agrara miljöerna men inte inne i städerna.

Gårdstångahästarnas storlek varierade mellan 131 och 142 cm, vilket är helt jäm
förbart med uppländska hästar som under vikingatid hade en mankhöjd på ca 140 cm 
(Vretemark 1988a). Detta kan också jämföras med de medeltida hästarna från 
Gamla Lödöse (135-140 cm) och Lund (128-144 cm) (Lepiksaar 1965). Nutida 
gotlandsruss och fjordhästar har en mankhöjd på 110-130 cm respektive 135-145 
cm (Johansson 1958). Hästarna i Gårdstånga påminner alltså i storlek mer om fjord-
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Fig 17. Tåben (phalanx I) av nötkreatur 
påträffat vid en broläggning. Djuret har 
haft en varbildning som uppstått efter en 
infektion i benet. Benet kommer från ett 
ungt djur där den nedre (proximala) leden 
ej vuxit fast. Benet jämförs här med ett 
normalt tåben till höger.
Foto Gabriel Hildebrand.
Bovine toe bone, to the left with abscess, 
to the right normal.

hästar liksom den häst som hittades i grophuset i Oxie (Lepiksaar 1974).

Nötkreatur
Nötkreaturen i Gårdstånga har haft en ekonomisk betydelse både som mjölk- och 
köttproducenter. Påfallande många ben av kalvar har hittats, vilket tyder på att man 
troligen hade det gott ställt och kunde slakta djur som ännu inte nått full slaktvikt. I 
ett av grophusens fyllning hittades ett skalltaksfragment från pannans vänstra del 
som visar att djuret bedövats med ett rejält slag i huvudet i samband med slakten. 
Vid slakten togs inte endast köttet tillvara, utan även hornslidor som skulle använ
das som råvarar inom hornslöjd. I samma grophus som nämnts ovan och i en ugn/ 
avfallsgrop hittades hornkvicke med huggspår från att hornslidor avlägsnats.

Storleken på Gårdstångas nötkreatur varierar mellan 100 och 112 cm, vilket gör 
dem helt jämförbara med övriga vikingatida och medeltida svenska nötkreatur (Vrete- 
mark 1988a, Sten 1984) men tämligen småväxta jämfört med nutida. I två grophus 
har lårbenskulor med nötningsspår påträffats. Huggspår strax nedanför lårbensku- 
lorna visar att lårbenet avlägsnats från bakdelen så att lårbenskulorna har blivit 
kvar i bäckenbenets ledhålor. Båda lårbenskulorna har en blank ledyta som visar att 
djuren led av en slitageskada i höften. Denna typ av skada uppstår när brosket mel
lan lederna försvunnit och ben börjat att leda direkt mot ben. Skadan har säkert 
orsakat både smärta och stelhet i höften hos djuret. I ett av grophusen hittades också 
ett tåben med en onormal benpålagring. Denna kan ha uppstått om djuret haft en 
sårskada i foten under längre tid. Ett annat tåben funnet i samma hus visar att djuret 
haft en varbildning i benet till följd av en infektion (fig 17).

Får och getter
Bland matrester och slaktavfall från får och get dominerar får. Liknande förhållan
de har konstaterats både i svenska och danska medeltidsstäder. Utslaktningen av får 
har skett på årslamm, ijolårslamm och äldre djur. Denna åldersfördelning visar att 
får hölls både för köttet och ullen. Fynd av sländtrissor och vävtyngder visar att 
ullen togs tillvara och att ullprodukter tillverkats på platsen. Under äldre tid var det
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Fig 18.1 en ugn/avfallsgrop hittades ett mellanfotsben (metatarsus) av ett får. Benet jämförs 
här med ett normalt ben till höger. Fåret från Gårdstånga har troligen drabbats av en 
varbildning i mjukdelarna med en benhinneinflammation som följd. Enligt patologer i 
Uppsala har fåret kanske haft en öppen fraktur där huden skadats och en infektion kan ha 
givit en ovanlig kallusbildning (benvävnad som nybildas under läkning av benbrott). Denna 
skada kan ha uppkommit om fåret haft ett hinderdon på bakbenet (Dalin m fl 1994). 
Röntgenbild Lantbruksuniversitetet i Uppsala. Foto Gabriel Hildebrand.
Foot bone of sheep with injury that may have been caused by a fetter round the hind leg.
To the right normal bone.

vanligt att man använde får som mjölkdjur och av mjölken tillverkades ost. I Dan
mark användes tidigare fårmjölk främst till smörtillverkning (Berg 1949). Av såväl 
får som getter togs hornslidorna tillvara efter slakten för att användas som råvaror 
inom hornslöjden.

I en ugn/avfallsgrop hittades ett mellanfotsben av ett får som visar att djuret troli
gen drabbats av en varbildning i mjukdelarna med en benhinneinflammation som 
reaktion (fig 18).

Svin
1 det vikingatida och tidigmedeltida Gårdstånga spelade uppenbarligen svinen en 
betydande roll som köttproducenter. Höga andelar av svin finns under sen järnålder 
och tidig medeltid också på Ven (Sten & Ericson 1991) och i städer som Sigtuna 
(Sten 1987) och Visby (Sigvallius 1988) samt på kungsgården Fornsigtuna (Vrete- 
mark 1991). Gårdstånga har hållit egna svin och svinkött har varit det vanligast 
förekommande på gården. Åldersfördelningen visar att över hälften av svinen slak
tades innan de blivit 3 år, med andra ord innan de uppnått full slaktvikt. Ben av
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Fig 19. Horn {cornu) av en rådjursbock. 
Hornet hittades på ett golvlager i ett grop
hus. Nedre delen av hornet uppvisar spår 
efter hugg som tillkommit efter det att hornet 
avlägsnats från skalltaket.
Foto Gabriel Hildebrand.
Roebuck antler with hack-marks.

spädgrisar har hittats i flera grophus.
Svinens storlek har i Gårdstånga varit mellan 66 och 74 cm, vilket är jämförbart 

med t ex vikingatida och tidigmedeltida svin i Uppland (Sten 1987, Vretemark 1988a). 
Flera ben av svin har hittats som visar att djuren haft inflammationer som påverkat 
skelettet. I ett grophus hittades ben som vuxit ihop, bl a bröstkotor.

Fjäderfä
Både höns och gäss har haft viss ekonomisk betydelse i Gårdstångas djurhållning. 
Hönsen var småväxta och är storleksmässigt jämförbara med exempelvis de medel
tida tamhönsen i Lödöse (Lepiksaar 1965). I ett av grophusen har ben efter en gås 
påträffats med bl a ett välbevarat kranium med snittspår på skalltaket.

Hundar
Några hundar, både mellanstora och stora, har funnits på gården. De har lämnat 
tydliga spår efter sig i form av tugg- och bitmärken på benen bland matrester och 
slaktavfall.

Övriga däggdjur, fågel och fisk
I ett grophus har ett horn av en rådjursbock hittats. Den nedre delen av hornet bär 
huggspår som tillkommit då hornet avlägsnats från kraniet (fig 19). Jakt på räv har 
förekommit men inte i någon större utsträckning. I ett grophus hittades ben av en 
räv som uppenbarligen burits hem hel till gården för att flås. 1 ett grophus hittades 
ben av en mus. Ett armbags- och ett överarmsben av en mullvad hittades på ett
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lergolv. Benen behöver inte vara samtida med huset utan kan komma från ett djur 
som under senare tid grävt sig ner i kulturlagret. Skelett av grodor förekommer ock
så i materialet.

Intressanta fynd är ben av tornfalk och en sparvhökshona vilka leder tanken till 
yngre järnålderns storgravar i Mälardalen. I samtliga hittills undersökta storgravar 
förekommer ben av rovfåglar såsom duvhök, sparvhök och pilgrimsfalk. Rovfåglar
na var dresserade och användes av de privilegierade i samhället vid jakt (Sten & 
Vretemark 1988). Tornfalken är en erkänt lättdresserad jaktfågel.

En mängd fisk har konsumerats i Gårdstånga och fisken hämtades ur både havet 
och sjön (fig 20). Följande fiskar har hittats: sill, plattfisk, torsk, abborre, gädda, 
mört och braxen. Ben av havsfiskar dominerar i materialet. Vid den osteologiska 
undersökningen av ett grophus i Oxie by hittades endast ben av havsfisk såsom platt
fisk, torsk och sill (Lepiksaar 1974).

I en härdgrop/ugn hittades en stark koncentration av fiskben som visade sig vara 
rester efter enbart havsfiskar, nämligen torsk, sill och plattfisk. Torskar som konsu
merats i Gårdstånga uppskattas ha varit omkring 70 cm långa. Abborrarna har varit 
stora, omkring 40 cm längd. Fiskbenen visar att både salt- och sötvattensfiskarna 
har tagits till Gårdstånga i orensat skick.

Sill

Plattfisk

Torsk

Abborre

Gädda

Karpfisk

Braxen

Mört

Fig 20. Procentuell fördelning av identifierade fiskar (pisces) i de vikingatida och tidigme
deltida anläggningarna i Gårdstånga. Percentage distribution of identified fish.
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Summary
The article ties in with the essay on village site archaeology in Scania and deals 
with Gårdstånga as an example of the village sites associated with central-place 
functions during the Viking Age and early Middle Ages. The archaeological source 
material from Gårdstånga derives from a rescue excavation in 1989. Historical and 
human-geographical source materials have also been used.

Gårdstånga is situated about ten kilometers east of Lund, where the old main route 
to the north-east crossed the Kävlinge River. The place-name was inscribed in the 
11th century on a rune stone in Forsheda, Småland, in a context which bears a rela
tion to the two rune stones found at Gårdstånga church, and which is associated 
with vikings and warfare expeditions. The importance of the place is also clear from 
King Valdemar's Land Register (c. 1230) where it is listed among kungalev, i.e., 
royal property. The Gårdstånga rune stones are interpreted to mean that the place 
was enfeoffed to the king's men during parts of the 11th century.

The kungalev organization has been described as ”the fundamental component of 
the royal power apparatus” during the period c. 1000-1150. Based on the distribu
tion of kungalev (royal property) and patrimonium (inherited property), the spread 
of property types has been interpreted to mean that the Jellinge dynasty expanded its 
power base of inherited property in western Denmark by successively incorporating 
Zealand, Scania, and finally Bornholm into the Danish empire. The importance of 
the property organization decreased during the 12th century due to the rise of the 
towns and strongholds. A note in King Valdemar's Land Register reveals that parts 
of Gårdstånga were sold off, and it hints that this was related to difficulties in main
taining supremacy within the kungalev.

The excavated settlement on the village site in Gårdstånga was established during 
the Viking Age at the latest. Results of C-14 analysis indicate that the settlement 
has its roots in the Vendel period. This is contradicted somewhat by the find materi
al, which is clearly dominated by the All-ware that was introduced toward the end 
of the 10th century. As there has been no full-scale excavation, it is possible that the 
place was occupied continuously from the Vendel period or early Viking Age to the 
high Middle Ages. Direct place continuity during the Viking Age-high Middle Ages 
is unusual in Scania.

The settlement remains include ”Slavic” sunken dwellings, or sunken dwellings 
with chimneyless fireplaces. Dwellings of this type have been found earlier, above 
all within köpinge places and kungalev. The settlement remains were limited to 
three small lots which according to a map from 1764 had been used by the crofts. 
An additional excavated area, within a farm site, showed that settlement began there 
during the high Middle Ages. During fieldwalking on other farm sites, early and 
high medieval potsherds were found. One hypothesis is that the settlement in Gård
stånga can be divided into two groups. The historically known farm sites were estab
lished during the early and high Middle Ages and they were occupied by tenant farm
ers. The settlement on the croft lots began much earlier and it shows an unusual 
continuity. During the kungalev period the settlement may have been more directly 
connected with the royal manor.

Written and archaeological sources tell us little about the inner structure of the
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kungalev. Within the village infields an early medieval watermill and an execution 
site have been found with the help of written sources, field- and place-names, as 
well as fieldwalking. A study of royal manors in Scania shows that their location on 
the village site is nearly always closely connected with a church. The church in 
Gårdstånga has a distinctive topographical location adjacent to the river. The rune 
stones in the churchyard wall may indicate that this was the site of the royal manor. 
In the kungalev of Sireköpinge there is, however, evidence of a chapel some dist
ance away from the 12th-century parish church. For Gårdstånga s part, it seems 
possible that a royal manor with a chapel was situated within e.g., farm no. 1, just 
east of the croft lots.

Finally, the article discusses the relationship between the kungalev and köpinge 
places.The suggestion has been made that the köpinge places in Scania served, among 
other things, as places to sell the products which the Crown collected through the 
kungalev. In Löddcköpinge on the Kävlinge River trading activities were re-organ
ized during the late Viking Age and the harbour ”Lödde kar” was established in the 
river mouth. A possible explanation for these large investments is that the Crown's 
sale of products increased when resources from the interior became available through 
the kungalev organization.

The kungalev organization can be viewed as the transition between köping and 
town. The localization of several of Scania's kungalev to the interior can be seen as 
an adaption to, and an expansion of, the Viking Age köpinge structure. When the 
important role of the köpinge places was later overtaken by the developing towns, 
Gårdstånga and many other kungalev lost their significance too. A new base for 
power and trade was created through the kungalev which were strategically situated 
in the communications network but which did not have to rely on an outmoded struct
ure.

The osteological analysis of 55 kilograms of animal bones shows that Gårdstånga 
was largely self-sufficient with respect to the keeping of domestic animals, and that 
fish composed a significant part of diet. Hunting, on the other hand, seems to have 
played a minor role.
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Tuna by på Ven
Anders Löfgren

Ven är och har varit en omskriven ö. Med sitt strategiska läge i Öresund mellan 
Själland och Skåne är det inte förvånande att ön kan visa upp lämningar efter bo
sättningar från stenålder och framåt. Ön är 2,4x4,5 km stor och utgör församlingen 
S:t Ibb i Landskrona kommun.

En av de mer bemärkta personer som förknippas med Ven är den danske astro
nomen Tycho Brahe, som år 1576 fick ön i förläning av den danske kungen Fredrik 
II. Bönderna i Tuna by fick slita med tunga dagsverken när observatorierna Urani- 
borg och Stjärneborg skulle byggas. Efter det att Tycho Brahe tvingades lämna Dan
mark 1597 förföll byggnaderna snabbt (Artursson 1992). Uran i borg var belägen en 
knapp kilometer söder om Tuna by på öns högsta punkt, ca 45 meter över havet. 
Den nordöstra delen av trädgården till slottet har nyligen restaurerats, med vallar, 
gångar, prydnadsväxter och lusthus.

Tuna by är omnämnd vid namn för första gången i ett jordrevningsprotokoll så 
sent som år 1670. De äldsta lantmäterikartorna går tillbaka till 1700-talet. Namnet 
Tuna har fått många olika tolkningar. Dessa varierar från grundbetydelsen, som inne
bär en hägnad eller inhägnad plats, till en beteckning för handelsplats, administra
tivt centrum, kultplats m m. S:t Ibbs kyrka, som dateras till 1200-talets första hälft, 
är uppförd uppe på branten vid Kyrkbackens hamn på den västra sidan av ön (Gus
tafsson 1964). Avståndet till Tuna by är ca 1 km.

Äldre skriftliga omnämnanden är fåtaliga. Från 1340-talet finns flera belägg, som 
beror på att ön ingick i den svenske kungen Magnus inlösen av Skåne med Ven mot 
kontanter år 1343 (Hallberg 1979). I samband med att en norsk flotta bränner ner 
Helsingör år 1287 skall den även ha härjat på Ven. Först 1660, två år efter freden i 
Roskilde, blir Ven svenskt område.

Ingen exploatering utan arkeologi
Frånsett anläggandet av en golfbana och en semesterby har exploateringarna på Ven 
varit av ringa omfattning under de senaste 50 åren. Med tanke på att endast ca 300 
människor bor på ön, var planerna år 1989 att bygga ett trettiotal hus i Tuna by att 
betrakta som ett stort ingrepp. Riksantikvarieämbetet, UV Syd, uppdrogs att göra 
en förundersökning på det planerade bebyggelseområdet.

Av tidigare undersökningar kan nämnas en förundersökning på fastigheten Tuna 
12:6, som utfördes år 1985, norr om Götevägen. Totalt avbanades vid detta tillfälle 
ca 400 m2 av den gamla beteshagen utan att några äldre lämningar kunde konstate
ras. Ytterligare observationer hade tidigare gjorts i samband med va-schaktningar,
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Fig 1. Tuna by 1791. Renritning år 1926 av storskifteskartan från 1791. Av de numrerade 
gårdarna är det endast gård nr 13, den befintliga s k Trettongården, som inte ingick i 
exploateringsområdet. Tuna village 1791.

både inom och utanför bytomten, utan att man kunnat påvisa någon medeltida be
byggelse (Stenholm 1985).

Förundersökn ingen
Med ledning av storskifteskartan från 1791 över Tuna by kunde det konstateras att 
nio av gårdstomterna på denna karta skulle omfattas av exploateringen (fig 1). Samt
liga dessa gårdar flyttades ut i samband med enskiftet 1805. Området för de gamla 
gårdstomterna, som idag omges av vägar på tre sidor, tillskiftades gård nr 13 som 
fick ligga kvar på sin ursprungliga plats.

Tre faktorer kom att styra valet av plats för provschakten år 1989: den tänkta 
placeringen av de nya husen, läget för de äldre gårdarna och de topografiska beting
elserna. De nio schakten lades ut för att täcka så stor del av exploateringsytan som 
möjligt (fig 2). Lämningar efter nio husgrunder dokumenterades och fynd från främst
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Fig 2. Schakt vid förundersökningen. □= eftermedeltida huslämningar. Trial trenches.

nyare tid tillvaratogs. I schakt 1 och 2 återfanns rester efter gård nr 22. Förekom
sten av keramik och kakel från 1600-1800-tal bidrar till en sen datering av gården. 
Schakt 3 grävdes längs Landsvägen. Denna yta var enligt den äldre kartan obe
byggd, och det visade sig också att inga lämningar från vare sig förhistorisk eller 
historisk tid kunde upptäckas i detta område.

Eftersom flera anläggningar och fynd av förhistorisk karaktär hade konstaterats i 
schakt 2, grävdes ytterligare två schakt, nr 4 och 5, för att ringa in en mindre höjd 
sydväst om ”Trettongården”. Lämningar i form av fragmentariska lergolv, syllste- 
nar, rännor och stolphål från gårdarna nr 23-26 rensades fram i schakten. Av de 
fynd som kunde kopplas till den bebyggelsen var samtliga från tiden efter 1500.

Ett stort antal stolphål och några härdar samt förhistorisk keramik visade att plat
sen varit lämplig för bosättning under lång tid. I schakt 5 tillvaratogs nackpartiet till 
en tjocknackig flintyxa. Som komplement drogs ytterligare ett mindre schakt, nr 9, 
mot sydväst. Där påträffades ett lergolv och tegel från gård nr 26. Anläggningarna 
blev fårre och upphörde så småningom helt mot söder. Schakt 6-8 grävdes utmed 
Norreborgsvägen i öster. Rester efter gårdarna nr 20 och 21 dokumenterades i

Tuna by på Ven 1 01



schakten. Fynd av kritpipor och sentida keramik visar att dessa gårdar hör till de 
yngsta inom denna del av bytomten. Undersökningsområdet kunde således begrän
sas till ca 3 000 m2 på de högst belägna partierna av exploateringsytan.

Vid förundersökningen registrerades 65 anläggningar, varav de flesta utgjordes 
av odaterade stolphål. Fynden bestod av förhistorisk keramik, flintavslag, lerklining 
och en tjocknackig yxa från en äldre bosättning som funnits på platsen före den 
medeltida byn. Dessutom tillvaratogs keramik, tegel, kritpipor och ett bryne från 
gårdarna i Tuna by under perioden 1600-1800. Först i och med slutundersökningen 
kunde även den medeltida bebyggelsen ringas in och dokumenteras.

Slutundersökningen
Slutundersökningen ägde rum under hösten 1989. Vid avbaningen av matjorden an
litades en större grävmaskin som använts i samband med va-schaktningar på ön. 
Redan de första dagarna stod det klart att betydande rester av den medeltida byn 
skulle beröras av exploateringen. Olika lösningar diskuterades för att klara det mer- 
arbete som skulle bli följden av att lämningarna visade sig vara fler och mer kom
plicerade än vad förundersökningen visat. Resultatet blev en omprioritering till för
mån för de medeltida lämningarna. Arbetsstyrkan bestod av två arkeologer och två 
biträden, där arkeologerna till största delen ägnade sig åt dokumentation av anlägg
ningarna. De fynd och anläggningar som kan hänföras till tiden före 1000/1100-tal 
kommer endast översiktligt att behandlas i denna artikel. Det är sannolikt att flera 
av de odaterade stolphålen kan tillhöra den förhistoriska bebyggelsen.

Med ledning av förundersökningen kunde området med anläggningar avgränsas. 
Avgränsningen visade sig stämma i tre av väderstrecken. I sydväst grävdes endast 
ett mindre provschakt, nr 9. En av anledningarna var att en kabel här skar området. 
En annan var det faktum att eftermedeltida fynd, särskilt yngre rödgods, dominera
de inom denna yta. Avståndet från schaktet till exploateringsytans gräns mot den 
övriga bebyggelsen var ca 20 m. Den mellanliggande ytan användes som upplag för 
den matjord som banades av.

En av förklaringarna till att så mycket fanns kvar av den medeltida och den senare 
bebyggelsen var att matjordstäcket på sina håll var tjockare än 0,5 m. Eftersom 
detta område legat inom de olika gårdstomterna har det inte varit lika intensivt odlat 
som andra åkerstycken. När det visade sig att anläggningarna sträckte sig ännu längre 
västerut, grävdes två kompletterande schakt för att eventuellt lokalisera ytterligare 
gårdslängor och rännor.

Från stenålder till enskifte
Bosättningarna har grovindelats i tre faser, där fas 1 representerar ett förhistoriskt 
skede. Slipade flintyxor, pilspetsar av flinta, keramikskärvor och lerklining från hus
väggar är några av de fynd som gjorts i matjord och i anläggningar. Fyndet av en 
tresidig pilspets med tånge visar att ön varit bebodd av det jägar- och fångstfolk 
som går under benämningen gropkeramiker.
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Fas 2 omfattar den medeltida perioden och inleds med att ett mindre hus uppförs i 
Tuna by under 1100/1200-talet. I Kung Valdemars jordebok (Valdemar II Sejr 1202- 
1241) upptas ön Ven med tillägget ”hus hara”, som betyder att det fanns bebodda 
hus på ön (Flallberg 1979).

Inom undersökningsytan går det att konstatera hur byn växer efterhand, men ef
tersom vi saknar kunskap om övriga områden inom bytomten, vet vi inte om det kan 
finnas- fler gårdar som uppstått under tidig medeltid, för att sedan utvecklas och 
bilda stommen i Tuna by. En lockande teori är att de undersökta tomterna bildat 
kärnan i byn och att vi följaktligen har haft tillfälle att undersöka upprinnelsen till 
själva bybildningen.

Fas 3 omfattar tiden från slutet av 1500-talet fram till enskiftet år 1805. Från 
slutet av denna period finns flera lantmäterikartor som visar hur bebyggelsen under 
1700-talet har beröringspunkter ned i medeltid. Ett par av de arkeologiskt under
sökta gårdstomterna med avgränsande diken har direkta paralleller i det senare kart
materialet. En del av gårdarna kan emellertid inte påvisas i det arkeologiska materia
let från medeltiden. De fyra gårdar (14,20, 21,27) som låg i området där Norreborgs- 
vägen går fram i dag har alla anlagts under fas 3. Dessa har därför inte omfattats av 
undersökningen.

Undersökningen omfattade en sammanlagd yta av 3 000 m2. Där undersöktes 1 837 
anläggningar, varav drygt 85% utgjordes av stolphål (fig 3).

Kartan som arkeologiskt redskap
De kartor som är mest användbara i studiet av de medeltida byarna är nästan uteslu
tande av senare datum, dvs 1600—1700-tal. Visserligen finns Ven på en karta från 
1586 där ett tjugotal gårdar avbildas i Tuna by, men den karta som visat sig vara 
mest användbar är den över storskiftet 1790-91 med beskrivning av lantmätaren 
Carl Jacob Björkegren (Eriksson 1989). Eftersom originalkartan i storlek 67x120 cm 
som förvaras på lantmäterienheten i Malmö (akt 7, skala 1:4 000) är hårt sliten, 
har även en avritning från 1926 använts vid studiet av gårdstomterna.

Av intresse är även en mantalslängd för Sancte Ibbs socken från 1769. Genom att 
jämföra denna med de personer som representerar de olika gårdarna i samband med 
skiftena, får man en inblick i vilka som bebott de olika gårdarna under denna peri
od, som innebar så dramatiska förändringar för befolkningen i byn. I och med en
skiftet 1805 läggs delar av den gamla byn öde och nya och effektivare brukningsen- 
heter uppstår. Akt 9, som är enskifteskartan från 1805, visar hur gårdarna flyttat ut 
på skiftet. I detta sammanhang övertar gård nr 13 den mark som blir tillgänglig på 
de gamla gårdstomterna.

Att enskiftet inte bara innebar fördelar visar en beskrivning från mitten av 1800- 
talet, där det omtalas vilka svårigheter de hemman fick som kom att hamna på öns 
nordvästra udde. Stormarna gjorde att havet tog med sig jorden, med den påföljden 
att gårdarna nr 18, 22 och 23 inom en tid av 58 år hade förlorat över sju tunnland 
tillsammans.

Om djurhållningen på ön omtalar samma källa (Gustafsson 1849): ”Boskapssköt-
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Fig 3. Slutundersökningen. Schaktplan 
med tomtdiken markerade. The full-scale
excavation, the plot ditches are marked.

sein är inskränkt i avseende till öns ringa areal och måste oxar och kor köpas från 
fasta landet, någon ändring härav kan desto mindre väntas som innebyggarna är 
nödsakade att för åkerbrukets skyndsamma bedrivande under den därtill tjänliga 
årstiden underhålla ett stort antal hästar vilka mer än halva året är onyttiga. ... Oxar 
och kor är av svensk ras, de förra 12-14 qvarter de senare från 10-12 qvarter stora. 
Fåren är av svensk härkomst men småväxta.”

Genom att jämföra innehållet i de äldre handlingarna framgår det att kungsgården 
mellan åren 1769 och 1791 blir ägare till 10 hemman i byn. Dessa kronoskattehem- 
man ingår inte i storskiftet utan enskiftas istället. Gård nr 23 bebos år 1769 av 
Tufwe Persson med hustru och ett barn samt drängen Mårten. Trettio år senare står 
Anders Andersson som ägare till gården. Eftersom han avlider före maj 1791 är det 
hans änka som får slutföra det som senare i och med enskiftet innebär slutet på en 
700 år lång bosättning på en och samma gårdstomt.
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Fig 4. Renritning av storskifteskartan 
inlagd på en nutida karta. Kartan visar 
hur stor del av tomterna nr 23-25 som 
undersöktes. Map showing the extent 
of excavation on plots 23—25.

Bebyggelseutveckling och tomtindelning
Av de nio gårdar som omfattades av undersökningen och provschakten visade sig 
fyra ha medeltida ursprung. Resultaten tyder på att gård nr 23 är den enda som klart 
kan föras tillbaka till tidigmedeltid. Gårdarna nr 24-26 anläggs under hög- och sen
medeltid. Tomtdiken avgränsade gårdarna nr 23-25 (se fig 3). Det norra diket för 
gård nr 23 framkom i de tre sökschakt som grävdes norr om undersökningsytan. 
Dessa diken visade sig passa in på de tomtgränser som finns på storskifteskartan 
från 1791 (fig 4). De tre tomterna har en bredd på 36, 28 respektive 20 m. Inga 
daterande fynd har gjorts i gränsdikena. På tomt nr 23 skär diket genom en lerbot- 
ten. Samma dike överlagras dessutom av ett eftermedeltida hus på tomt nr 24. Allt 
tyder på att dessa diken anlagts senast under 1300-talet.
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Fig 5. Planritning av några lerbottnar. 
A574 är störd av ett medeltida hus och 
A853 har grävts sönder av ett tomtdike.
På leran i A922 låg en vävtyngd av 
bränd lera. "Lerbottnar" (claystructures).

Vid en arkeologisk undersökning i Käglinge by 1988 har Malmö Museer gjort lik
nande iakttagelser av byggnadskontinuiteten bakåt i tiden utifrån en storskifteskarta 
från 1792. Den avbanade ytan var i detta fall nära 15 000 m2 stor (Kling 1992).

En framträdande anläggningstyp är lerbottnarna. Anläggningstypen i sig är doku
menterad i stort antal längs den skånska kusten. Dessa lerklädda gropar med en 
diameter på vanligtvis 1-4 m förknippas med det intensiva sillfiske som bedrevs 
under höstarna. Lerbottnarna dateras till 1000/1100-tal och fram till 1200/1300-
tal. Det är överraskande att finna denna typ av anläggningar i en medeltida bondby 
1 km från närmaste kust. Samma iakttagelse har tidigare gjorts i Lilla Köpinge (Tesch 
1992, s 226).

Sex lerbottnar påträffades (fig 5). Dessa, som härrör från byns äldsta skede, var 
med ett undantag belägna inom det som senare blir reglerade tomter. Inom gårdarna 
nr 24-26 låg endast en anläggning, medan tomt nr 23 som visat sig vara äldst, inne
höll tre lerbottnar. Även om endast delar av de yngre tomterna undersöktes, kan 
man ändå säga att anläggningarna tycks vara överrepresenterade inom den äldsta 
tomten. Inga säkra daterande fynd gjordes i lerbottnarna. En vävtyngd av bränd lera 
påträffades i en lerbotten på tomt nr 24. Fyndet visar att lerbottnarna har haft flera 
olika användningsområden och funktioner. I samband med studiet av denna anlägg
ningstyp i Skanör och Falsterbo tolkar Lars Ersgård lerbottnarna som uttryck för 
bebyggelse (Ersgård 1988, s 46).

Problem vid matjordsavbaningar
I samband med att området schaktades av påträffades spridda anläggningar en bit 
upp i matjorden. I de flesta fall rörde det sig om rester efter lergolv och enstaka 
syllstenar från den yngre bebyggelsen. Gränsen mellan vad som kan betecknas som
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kulturlager och vad som är matjord är i de flesta fall omöjligt att avgöra i samband 
med avschaktning av stora ytor. Inblandningen av träkol, ben, tegelfragment, lerkli- 
ning etc ökar markant i närheten av anläggningar. Detta gäller i ännu högre grad 
förekomsten av t ex keramik och djurben, dvs spåren efter hushållens dagliga liv. 
Med andra ord finns kulturlagren i anslutning till bebyggelsen. Tack vare det bitvis 
tjocka matjordslagret hade även yngre gårdslämningar bevarats. I många fall är det 
endast nedgrävningarna för de jordgrävda väggstolparna som återstår. Denna typ av 
byggnadsteknik tycks leva kvar på Ven ända in på 1600-talet, då syllstenshuset kom
mer att dominera. Svårigheten att konstatera lämningar efter en medeltida bebyg
gelse i byarna är uppenbar. En anledning till detta är bristen på daterande föremål, 
typ keramik. I en del fall, när senare tiders markanvändning varit alltför intensiv, 
återstår endast fragment av de äldre gårdarna.

I den nordöstra delen av undersökningsytan framkom ett stort antal stolphål ca 0,2 
m över den sterila sanden. Stolphålen avtecknade sig tydligt mot den omgivande 
jorden, eftersom den övre delen av fyllningen bestod av lera och bitar av lerklining 
som ingått i väggkonstruktionen.

Matjorden sparades på en knappt 200 m2 stor yta och ett hundratal anläggningar 
rensades fram i plan. De flesta stolphålen hade ingått i två huslängor, A149 och 
A150. En stor del av ugnarna i dessa hus fanns kvar, vilket visar att det var fråga om 
bostadslängor som turligt nog undgått plogen. En vanlig situation i de skånska medel- 
tidsbyarna är att jorden har brukats så intensivt att endast de nedre partierna av 
stolphål och gropar återstår. Eventuella golvnivåer, ugnar och de grundare stolphå
len har då utplånats.

Om avbaningen hade gjorts direkt ned till steril sand, hade det varit omöjligt att 
dra några som helst slutsatser ifråga om hus Al50, vilket har gett information om 
den äldsta fasen i Tuna bys historia. Så hade t ex den stora mängden djurben som 
insamlades från golvnivån varit borta. En djupare plöjning hade inneburit att stolp
hålen och det mesta av huset försvunnit. Det som i så fall blivit kvar hade troligen 
tolkats som ett omrört kulturlager med inblandning av lera, träkol och lerklining.

Undersökningen har visat på svårigheterna att rätt datera och bedöma status på 
anläggningarna vid förundersökningen. Ofta berör exploateringarna i de gamla by
kärnorna små ytor. För att konstatera och ringa in den äldre bebyggelsen fordras 
ofta större ytor kombinerat med lagergrävning redan i förundersökningsstadiet. Detta 
är en metod som tar tid och är kostnadskrävande. Resultatet blir ofta kompromisser 
som innebär att den vetenskapliga målsättningen löper risk att skäras ned.

Tomt nr 23
Förekomsten av flera förhistoriska härdar och fynd av keramik och flintartefakter 
visar hur goda boplatslägen har utnyttjats även under andra tider. Att krönläget med 
den väldränerade sanden som underlag har varit populär illustreras av fem hydd-/ 
tältbottnar som grävts ned i den sterila sanden på tomt nr 23.

Över dessa tillfälliga bostäder har ett 11 m långt och 4 m brett hus, A150, upp
förts under tidig medeltid (fig 6). Huset var orienterat i öst-väst och har ursprungli-
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Fig 6. Fins A150 med utbredning av golvlager vid ugnen. Väggarna i den östra delen har 
vilat på en träsyll. Skala 1:100. House A150.

gen bestått av två rum men byggts till med ytterligare ett rum. I väster låg bonings
delen som innehöll ett 4x4,5 m stort rum med resterna av en ugn i det sydöstra 
hörnet. I husets mittparti har ett 3x4 m stort rum fungerat som förstuga med ingång i 
söder. Denna form av parstuga har haft kraftiga stenskodda hörnstolpar och varit 
försedd med en mellanvägg med tätt ställda stolpar. Huset har byggts till i öster med 
ett 3x4 m stort rum vars väggar har vilat på en träsyll. Förekomsten av två mittstol
par i detta rum kan tyda på att det haft ett loft, och rummet kan då ha fungerat som 
stall.

Eldstaden mätte 1,1x1,4 m och bestod av en ugn med ett lerinklätt stenmagasin. Tre 
större stolphål har troligen ingått i konstruktionen som påminner om uppbyggnaden 
för en rökugn (Berg 1992). Framför öppningen till eldstaden låg det kvar 
fragment av trägolvet under ett skikt av utrasad lera.

I ett sot- och träkolsblandat golvlager med en utbredning av 15 m2, som täckte 
största delen av det stora rummet, tillvaratogs närmare 4 kg djurben och flera kera
mikskärvor av vendiskt svartgods. Vid undersökningen plockades de största djurbe
nen upp direkt, och därefter skrapades det feta golvlagret upp för att senare vatten- 
sållas. Vid vattensållningen kunde närmare 220 gram fiskben insamlas tillsammans 
med främst ben av tamfågel. Benen har genomgått en osteologisk analys vid Statens 
historiska museum (Sten & Ericson manus). Det feta sotiga golvlagret saknades helt 
på en 0,6-0,8 m bred remsa mot den norra långsidan i det största rummet. Detta kan 
bero på att det funnits en mullbänk längs vägggsidan. I golvlagret tillvaratogs även 
ett mellanfotsben av svin med ett borrat hål. Sådana ben har haft flera funktioner, 
som knappar, musikinstrument (s k vinare) m m. Ett fragment av en dubbelkam i ben 
rensades också fram från golvlagret. Lerkliningen härrör troligen från ugnen.

Dateringen av huset har skett på flera sätt. Utanför stolpen till det sydvästra hör
net påträffades ett mynt på ett tunt lerlager i nivå med golvlagret inne i huset. Av 
fyndomständigheterna att döma är myntet samtida med huset. Myntet, som har be
stämts av Ulla Silvegren vid Myntkabinettet vid Historiska Museet i Lund, är ett 
danskt silvermynt slaget i Lund under Valdemar II, 1202-1241 (Hauberg nr 16).
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Fig 7. Två sländtrissor av bly och en skärva 
av vendiskt svartgods med bottenmärke från 
Tuna by. Skala 1:1.
Teckning Monica Centerwall. 
Spindle-whorls of lead and a potsherd of 
Vendic blackware with bottom stamp.

Av totalt 27 skärvor äldre svartgods, s k A-gods, tillvaratogs 14 bitar från golv
lagret. En av dem var försedd med bottenmärke (fig 7). Keramiktypen och denna 
typ av bottenmärke dateras allmänt till perioden 1000-1200. En mynningsbit är av 
s k All-typ, vendiskt svartgods. Sammansättningen av den tidigmedeltida kerami
ken återspeglar handelskontakter med det slaviska området (Stenholm 1976). En 
liten fyndgrupp som påträffats i flera av de skånska byarna är sländtrissor av bly 
(fig 7). I jämförelse med de stora fyndmängdema från 1300-1400-talen i städerna 
är dessa sländtrissor överrepresenterade i byarna, vilka genomgående har mindre 
fyndmängder.

Under 1300-talet uppförs en större bostadslänga, A149, intill platsen för det äldre 
huset (fig 8). 1 detta skede sker även en etablering på de angränsande tomterna i 
söder, och allt talar för att även de äldsta dikena är från denna första expansion i 
Tuna by. Även huset A149 bestod av tre rum med en ugn i den östliga delen. Huset 
var uppfört med jordgrävda stolpar i väggsidorna och hade en längd av 25,5 m och 
en bredd av 5,5 m. I det östliga 5,5x6,5 m stora rummet låg rester av ett raserat 
ugnskomplex. Ugnen, som var belägen i det nordvästra hörnet, hade anlagts över en 
större grop. Keramik av BIEl-typ tillvaratogs både från gropen och bland rasering
en av lera från ugnen. Det stora antalet stolphål både i vägglinjerna och inne i hus
längan tyder på att huset stått under en längre tid och genomgått flera ombyggnader.

Mittrummet, 5x5,5 m, låg liksom det östra rummet i det område som sparades ut 
och grävdes från en högre nivå. Fynd av högmedeltida keramik, beslag och en sisare 
gör att de två östra rummen tolkats som boningsdel. Den västra delen av huset ut
gjordes av ett 13,5 m långt rum som kan ha fungerat som stall. Delar av ett lergolv 
med en bredd av 2 m låg kvar i den södra delen av det stora rummet. Vid kortändar
na fanns ett raseringslager med större bitar av lerklining från väggarna. Utanför den 
västra kortväggen fanns ett mindre parti av en broläggning med knytnävsstora ste
nar. Över stenläggningen låg ett tjockt brandlager med lerklining. Dessa anlägg
ningar kom direkt under plogdjupet. De djupaste plogspåren syntes som fåror i ler- 
golvet och övriga lager. Detta innebar att det var svårt att med säkerhet lokalisera 
den senmedeltida bebyggelsen.
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Fig 8. Hus med rumsindelning på tomtema 
nr 23 och 24. De medeltida byggnaderna 
har en tätare skraffering.
House with room division.

Det finns väldigt lite fynd från 1400-talet i undersökningsmaterialet. Med tanke 
på bevarandeomständigheterna är det vanskligt att dra slutsatsen att denna period 
helt skulle saknas inom den undersökta delen av bytomten. Först under 1500-talet 
har vi säkra belägg for att nya huslängor byggs på tomterna. Notabelt är att flera av 
dessa senare längor har samma byggnadstradition som de äldre husen med takbä
rande jordgrävda stolpar i vägglinjerna. Under denna period börjar man även bygga 
hus på syllstenar. Eftersom de till största delen ligger ytligt, finns det endast kvar 
små rester av dessa hus inom undersökningsytan.

Konsumtion och djurhållning
Det finns olika sätt att gå tillväga för att med utgångspunkt från fynden av djurben 
studera bl a konsumtionen av kött. Vid en jämförelse med skriftliga uppgifter från 
mitten av 1800-talet och det osteologiska materialet från det äldsta huset på tomt nr 
23 finner man stora likheter (se not 1 s 112).
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Förteckning från 1849 över antalet djur på gårdarna nr 22-25 i Tuna by på Ven (Gustafs
son 1849):

Gård Hästar Oxar Kor Ungboskap Får Svin
22 2 2 4 - 10 2
23 3 - 4 - 10 3
24 3 - 2 1 12 2
25 3 - 3 1 10 2

Antalet djur är i stort sett detsamma på de olika gårdarna. Det mindre antalet hästar på 
gård nr 22 uppvägs av dubbelspannet med oxar.

Benmaterial från gård nr 23, golvlagret i hus Al50, 1100/1200-talet. Siffrorna anger an
tal individer:

Gård Häst Nötboskap Får Svin Höns Gås
23 1 2 4 4 14 3

Sammansättningen av djuren på gården har inte genomgått så stora förändringar. 
Det som framträder tydligt i det osteologiska materialet är den stora konsumtionen 
av tamfågel, höns och gäss, vilket visar hur betydelsefull denna typ av djurhållning 
var under medeltiden. Anledningen till att tamfågel inte nämns i de skriftliga källor
na från 1800-talet beror snarast på att de då inte har någon större ekonomisk bety
delse. I det osteologiska materialet är andelen svin hög i förhållande till övriga dägg
djur. Detta faktum speglar svinets betydelse i köttkonsumtionen på gården. Att fis
ket haft stor betydelse visar alla de fiskben som samlades in från golvlagret i huset 
A150. Trots att största delen av fiskbenen inte är analyserade finns flera arter repre
senterade som torsk, både medelstora och stora individer, sill, plattfisk, näbbgädda, 
ål och vitling. Förekomsten av näbbgädda, som fångas under försommaren då den 
kommer in till kusterna i stora stim, skulle kunna innebära ett stöd för teorin att 
deponeringen av avfallet till största delen skett under våren.

Fyndens sammansättning i köksgolvlagret tyder på att avfallet deponerats under 
en begränsad tidsrymd. Förekomsten av skärvor från flera kokkärl, fragment av en 
benkam, några metallbleck och fem spikar samt ett par kg djurben innebär, att lagret 
har avsatts under en begränsad tid. Om deponeringen hade skett under en längre 
tidsföljd, dvs under flera år, skulle antalet fragment från föremål varit större liksom 
fragmenteringen av t ex keramikskärvorna. Eftersom golvlagret vattensållades har 
även mycket små fragment av djurben tillvaratagits. Stig Welinder har i sina studier 
av ett hushåll från 1800-talet sökt svaren på frågor om hur den tafonomiska proces
sen (se not 2 s 112) har skett (Welinder 1992). För att kunna sätta in de enskilda 
fynden i ett större sammanhang och behandla kulturlagren som en viktig informa
tionskälla fordras, att det redan i undersökningssituationen finns klara frågeställ
ningar och en effektiv metodik.
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Summary
The investigation in Tuna village on the island of Ven treated the central parts of the 
village site. Nine of the farms on the First Enclosure map were affected by modern 
exploitation, but during the archaeological investigation only four of the farm sites 
could be traced back to the Middle Ages. There was also evidence of an earlier 
settlement here, with finds from the time of the Pitted Ware Culture and onwards. 
The development of the village within the excavated area began when a small house 
was built on the most suitable topographical location during the 12th/13th century. 
This phase also includes several clay structures known as lerbottnar. Lerbottnar 
are normally found on the coast and are associated with herring fishing. Their discov
ery in the interior, and in connection with the establishment of a village, is some
thing new.

A division into plots occurred during the 14th century at the latest, when several 
plots south of the oldest house were settled. The plots are divided by ditches. These 
plot boundaries are almost identical with the ones on the First Enclosure map from 
1791. The most common type of house is c. 20-25 meters long, 5-6 meters wide, 
and is divided into several rooms. In several cases the houses are divided into liv
ing-quarters with a fireplace or hearth, and a stable for the animals. The building 
technique - large, ground-fast posts incorporated into the walls to support the roof- 
was still in use as late as the 16th—17th centuries, when it was replaced by houses 
with stone sills. In spite of favourable conditions with thick layers of topsoil, much 
of the later settlement had been destroyed by cultivation.

Noter
1. Invändningar kan riktas mot sättet att använda uppgifter från så skilda tider. Storleken 
på hushållen inverkar också på konsumtionen av fbda. Trots att enskiftet genomförts och 
gården flyttats ut, torde 1800-talets djurhållning spegla mycket av de förhållanden som 
varit rådande sedan medeltid.

2. Tafonomi är studiet av hur levande materiell kultur omvandlas till arkeologiskt källma
terial.
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Mannegårde
- en skatt mellan vikingatid och medeltid
Kenneth Jonsson

I oktober 1991 hittades en ny myntskatt vid Mannegårde i Lye socken på Gotland. 
De gotländska myntskatterna är så talrika att ett nytt myntfynd inte väcker sensa
tion. Från den rikaste perioden, vikingatiden, finns nämligen mer än 800 fynd med 
sammanlagt 145 000 mynt registrerade, varav 300 innehåller minst två ex, dvs de 
kan betecknas som depå- eller skattfynd. Detta nya fynd kan emellertid dateras till 
andra hälften av 1100-talet och då är antalet fynd ytterst få om ens några. Inte nog 
med detta utan de 2 634 mynten består dessutom av två tidsmässigt avgränsade de
lar, varav den äldre utgörs av 26 utländska vikingatida mynt med slutmynt 1084 och 
den yngre av 2 608 gotländska mynt präglade efter ca 1140. Det kommer förmodli
gen att dröja flera år innan skatten är bearbetad i detalj och analyserad. Här är det 
därför bara möjligt att peka på några nya resultat och på detta preliminära stadium 
kan det istället här finnas anledning att först behandla den äldre medeltiden i ett 
större allmänt och numismatiskt perspektiv och sedan som avslutning återkomma 
till Mannegårdeskatten.

1100-talet - en bakgrund
Under senare år har mer och mer uppmärksamhet ägnats 1100-talet, eller med andra 
ord övergångsskedet mellan vikingatiden och medeltiden. Anledningen till detta är 
säkert att det är en period som trots att den utgör en del av den ”historiska” medelti
den utmärks av en brist på skriftligt källmaterial. I många avseenden kan våra kun
skaper om 1100-talet jämföras med vikingatiden, som räknas till den förhistoriska 
perioden. Under båda perioderna ger det skriftliga källmaterialet, som normalt be
står av utländska berättande källor, endast en yttre ram med betoning på enstaka 
händelser. Först från och med 1200-talets andra hälft blir det inhemska skriftliga 
materialet mer rikhaltigt.

En av de mest intressanta materialgrupperna utgörs av mynten, som bland annat 
har fordel av att normalt vara lätt daterbara och med ett känt ursprung. De kan 
framfor allt bidra till att belysa den ekonomiska utvecklingen men bidrar även med 
viktig information inom en mängd andra områden. I ett internationellt perspektiv 
finns t ex många regenter som endast är kända tack vare de mynt de präglade. Vida
re var myntningen på kontinenten under äldre medeltid en självklar del av beskatt- 
ningspolitiken och försåg myntherren med välbehövliga extrainkomster.
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I Sverige kan kontrasten mellan vikingatidens rikedom på silvermynt och 1100- 
talets förmenta fattigdom kanske delvis förändras genom nya fynd och genom en 
förnyad analys av gamla fynd. Min avsikt blir därför härefter att försöka belysa 
1100-talet med hjälp av mynten med betoning på ekonomi och kontakter med utlan
det. Skånelandskapen kommer inte att ingå här, eftersom de då tillhörde Danmark, 
vilket gör att förhållandena där inte är likartade. Det är vidare nödvändigt att be
handla 1000-talet och 1200-talet summariskt för att kunna sätta 1100-talet i ett större 
sammanhang.

Översikt
Översiktligt kan man då först konstatera att de mynt som cirkulerade i Sverige un
der perioden 1000-1300 utgörs dels av inhemska mynt, dels av importerade mynt. 
Deras antal liksom proportionerna mellan dem varierar starkt mellan olika tider. 
Det kan här vara lämpligt att börja med de importerade mynten (fig 1). Omkring år 
1000 låg importen på en mycket hög nivå. Med undantag för några kortare perioder 
med ökningar minskar importen sedan kontinuerligt från ca 1030 och fram till ca 
1140. Därefter förefaller den att helt ligga nere under närmare ett halvsekel fram till 
1100-talets slut, då en kortvarig men intensiv import sker till västra Götaland. Där
efter är importen knappt märkbar under resten av perioden. Tyska mynt är helt do
minerande under samtliga perioder, följt av engelska. Fram till 1100 gäller att 3/4 
av mynten har hittats på Gotland. Efter 1100 är motsvarande tal nästan 100%.

Antal mynt

1000-1050 1050-1100 1100-1150 1150-1200 1200-1250 1250-1300

Fig 1. Svenska fynd innehållande utländska mynt med slutmynt (t p q).
Finds from Sweden with foreign coins based on t.p.q.
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Fig 2. Olof Skötkonung 994-1022, Sigtuna, myntmästare Leofman ca 995 (A) och 
Anund Jacob 1022-1050, Sigtuna, myntmästare Ulah ca 1025 (B). Skala 1:1.
Olof Skötkonung 994-1022, Sigtuna, moneyer Leofman c. 995 (A) and Anund 
Jacob 1022-1050, Sigtuna, moneyer Ulah c. 1025.

Den inhemska myntningen 1000-1300
För de inhemska mynten gäller att myntningen under 1000-talet var koncentrerad 
till Sigtuna och begränsad till perioden fram till ca 1030. Den påbörjades under 
Olof Skötkonung 994-1022 och fortsatte under Anund Jakob 1022-1050 (fig 2). 
Denna äldsta svenska myntning, som hade inletts ca 995 och alltså snart firar 1000- 
årsjubileum, var mycket omfattande, förmodligen mer än 1 miljon ex baserat på an
talet kända stampar, medan antalet ex hittade i Sverige inte är fler än 695.

Ingen myntning sker sedan under drygt 100 år fram till ca 1140, då den äldsta 
medeltida myntningen inleds. Sverige kan då indelas i tre skilda regioner beroende 
på vilken mynträkning som tillämpades (fig 3).

Svealand 1 mark = 192 penningar
Västra Götaland 1 mark = 384 penningar
Östra Götaland samt Gotland 1 mark = 288 penningar

Det var endast penningen som präglades och följaktligen med olika storlek och vikt 
i respektive område och det är uppenbart att den främst cirkulerade inom respektive 
område, men med vad man kan kalla fasta växelkurser: 1 till 2 till 1,5. I Svealand 
och västra Götaland präglades ensidiga mynt, s k brakteater, medan de på Gotland 
var tvåsidiga.

Fig 3. Myntcirkulationsområden i Sverige före 1250. 
Coin circulation areas in Sweden before 1250.
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Fig 4. Gotland, penning 
ca 1140-1225. Skala 1:1. 
Gotland, penning 
c. 1140-1225.

Fig 5. Lödöse, ca 1150. 
Skala 1:1 
Lödöse, c. 1150.

Fig 6. Knut Eriksson 
1167-1196, Sigtuna 
ca 1185. Skala 1:1.
Knut Eriksson 1167-1196, 
Sigtuna c. 1185.

Fig 7. Ärkebiskopen i Uppsala, 
Sigtuna ca 1190. Skala 1:1. 
Archbishop of Uppsala, 
Sigtuna c. 1190.

Gotland
På Gotland inleddes en kontinuerlig myntning ca 1140 i lokal, gotländsk regi (fig 4). 
Myntningen måste ha varit mycket omfattande från och med 1100-talets senare del, 
då mynten påträffas i fynd från Norge i väster till Baltikum i öster. Fram till ca 1250 
var de dessutom helt dominerande i östra Götaland.

Lödöse
I västra Götaland ägde en kontinuerlig kunglig myntning rum i Lödöse från och med 
ca 1190. Under de senaste decennierna har dessutom sensationella fynd av mynt- 
ningsunderlag i Lödöse visat att det förekom en myntning redan ca 1150 respektive 
ca 1160 (Ekre 1989) (fig 5). Om denna myntning sedan pågått kontinuerligt fram 
till ca 1190, då den tidigare kända myntningen tar vid, är osäkert och det är möjligt 
att det här fanns en paus i myntningen på ett kvartssekel. Myntningen var uppenbar
ligen blygsam före ca 1200 men troligen relativt omfattande därefter. Efter ca 1250 
utvidgas regionen med östra Götaland och myntningen ökar kraftigt och fler mynt
orter blir verksamma.

Sigtuna
I Svealand förekom med början ca 1180 en, åtminstone i inledningsskedet, relativt 
omfattande kunglig myntning, först i Sigtuna och senare i Uppsala (fig 6). Parallellt 
med den kungliga myntningen fanns även en ärkebiskoplig myntning ca 1190-1215 
(fig 7). Myntningens storlek är mycket svårbedömd under 1200-talets första hälft
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och kan tidvis till och med ha legat nere. Det faktum att upp till tre myntorter (Sig
tuna, Uppsala och Nyköping) tidvis kan ha varit verksamma samtidigt skulle kunna 
tyda på behovet av en mer omfattande myntning. Efter ca 1250 talar allt för en 
omfattande myntning på ett flertal orter.

Sammanfattningsvis kan man notera att myntningen inledningsvis sannolikt var kon
centrerad till en ort i respektive område: Sigtuna (senare Uppsala), Lödöse samt 
troligen Visby (fig 8). Efter 1250 sker däremot myntning på ett stort antal myntorter 
(fig 9). Storleken på myntningen är som framgått ofta svårbedömd. För att ändå 
försöka skildra utvecklingen kan man utgå från antalet ex som ingår i myntfynd 
(fig 10). Det är emellertid viktigt att understryka att man inte kan sätta likhetsteck
en mellan antal mynt i fynden och myntningens storlek.

För att kunna skildra utvecklingen under perioden 1000-1300 är det nödvändigt 
att kombinera uppgifter om importerade mynt med inhemska mynt (fig 11). Import
mynten visar en trendmässig nedgång med smärre avvikelser under perioden. De 
inhemska mynten visar motsatt utveckling med en trendmässig ökning under perio
den. Det finns naturligtvis ett flertal källkritiska aspekter på materialet som jag inte 
kommer att gå in på här, men även om man hade gjort justeringar for dessa skulle 
tendensen i materialet bestå. Det intressanta är då att konstatera att 1 100-talet be
finner sig i övergångsfasen mellan en myntcirkulation dominerad av importerade 
mynt och en myntcirkulation dominerad av inhemska mynt. Det är dessutom så, att 
importerade mynt står i ett motsatsförhållande till inhemska mynt genom att en in
hemsk myntherre med alla medel försöker stoppa importerade mynt från att cirkule
ra. På det sättet kan han ju öka sin egen myntning och sin egen vinst. Varje importe
rat mynt innebär en minskad vinst och visar dessutom att myntherren inte förmår att 
kontrollera vilka mynt som finns i cirkulation.

Fig 8. Myntorter vid 1100-talets slut. 
Mints at the end of the 12th century.

Fig 9. Myntorter ca 1250-1290. 
Mints c. 1250-1290.
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Fig 10. Fynd med svenska mynt med utgångspunkt från slutmynt (tp q). 
Finds with Swedish and foreign coins, respectively, based on t.p.q.

När det här är tal om myntcirkulation ska man ha klart för sig att de importerade 
mynten under vikingatiden inte cirkulerade som mynt i egentlig mening. De kom 
från en mängd olika områden och vägde helt olika även om praktiskt taget alla i sina 
hemområden hade valören 1 penning eller motsvarande penny/pfennig. Deras värde 
i Sverige baserades därför inte på ett nominellt värde utan på vikten, vilket var möj
ligt tack vare att de var präglade av nästan rent silver. Betalningen baserades därför 
på myntens vikt och inte på ett visst antal penningar. Valören penning var för övrigt 
ursprungligen en viktenhet.

De inhemska mynten, däremot, hade en enhetlig vikt inom respektive område och 
deras nominella värde låg över eller mycket över silvervärdet. Det är därför under 
1100-talet inte enbart fråga om en övergång från att använda importerade mynt till 
att använda inhemska mynt. För att de inhemska mynten skulle accepteras som mynt 
och bli en lönsam affär för myntherren krävdes en mängd faktorer, man kan kalla 
det en viss politisk, administrativ och ekonomisk utvecklingsnivå. Omvänt gäller 
emellertid inte att ett land måste vara outvecklat om man saknar en inhemsk mynt
ning. Om det finns tillgång på importerade mynt kan dessa fullgöra många av myn
tens funktioner. Ett exempel på detta är Egypten, som använde importerade mynt 
under lång tid innan man i slutet av 300-talet f Kr påbörjade en inhemsk myntning.

Myntimporten
Innan vi går in på en närmare analys av 1100-talet gäller det att studera vad som 
ligger bakom utvecklingen av myntimporten.

För att förklara myntimporten under sen vikingatid, dvs främst 1000-talet, finns 
det två skolor. En framhåller danagälder och plundringar som de viktigaste orsakerna.

120 Mannegårde — en skatt...



Antal mynt
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Fig 11. Fynd med svenska respektive utländska mynt med utgångspunkt från slutmynt 
(t p q). Finds with Swedish and foreign coins, respectively, based on t.p.q.

Bland annat kan man hänvisa till att i England utbetalades under perioden 991— 
1018 till vikingar galder som skulle motsvara 42 miljoner mynt. En annan skola ser 
handeln som den viktigaste faktorn och här kan man t ex peka på att tyska mynt är 
dubbelt så vanliga som engelska i vikingatida fynd, trots att det praktiskt taget sak
nas uppgifter om gälder i Tyskland. Utan att närmare gå in på denna diskussion vill 
jag framhålla att jag själv är övertygad om att handeln var helt avgörande, bland annat 
eftersom en analys av myntfynden entydigt visar att de inte kan kopplas till vare sig 
gälder eller plundringar. De avspeglar istället kontinuerliga handelskontakter där 
Tyskland intog en central roll och ett flertal andra länders mynt har också importe
rats via Tyskland. Detta gäller även de engelska mynten, som huvudsakligen har 
importerats via Tyskland (Jonsson 1993).

Bristen på myntfynd under större delen av 1100-talet speglar därför sannolikt en 
efter ca 1050 alltmer minskande internationell handel i Nordeuropa. Orsakerna till 
nedgången i handeln är säkert flera, men ett skäl kan vara den inom myntcirkulatio
nen alltmer påtagliga regionalisering som sker i Tyskland under sen vikingatid. Det
ta måste ha verkat hämmande på de interregionala och i förlängningen på de inter
nationella kontakterna. De lokalt inriktade kontakterna blev då dominerande och 
handeln med omvärlden minskade.

Ett flertal forskare räknar också med en nedgång i myntningen på kontinenten 
efter ca 1050, en uppfattning som baseras på bland annat dels den minskade mynt
importen till Nordeuropa, dels på färre skriftliga uppgifter om att betalningar erla- 
des i mynt. En del ser här också ett nära samband mellan silverfyndigheter och mynt- 
ningens omfattning under perioden 1000-1300. Fyndigheterna i Rammelsberg, som 
troligen påträffades 968 och var speciellt givande ca 990-1040, förklarar den om
fattande myntningen i Tyskland under sen vikingatid. Därpå följde en period på drygt 
hundra år med låg silverutvinning från gruvor. Ett uppsving inleddes på nytt i sam-
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band med att de mycket rika gruvorna i Freiberg började exploateras 1168 och följ
des av nya fyndigheter under 1100-talets slut och under 1200-talet (Spufford 1988, 
s 109ff). Denna starka koppling mellan myntningens omfång och gruvdriften kan 
emellertid ifrågasättas. För de flesta kända utmyntningar från antiken och framåt 
gäller att silvrets ursprung är en gåta och skriftliga belägg för fyndigheter är säker
ligen ofta betingade av slumpen. Baserat på kända utmyntningar måste det ha fun
nits ett mycket stort antal fyndigheter som, utan att vara av spektakulär omfattning, 
ändå stod för merparten av silverutvinningen. Fyndförekomsten har också spelat en 
alltför stor roll i tolkningen av myntningens storlek och man måste först göra en 
bedömning av myntningens storlek baserad på andra kriterier. Myntfyndens storlek 
behöver inte alls vara beroende av myntningen. Detta är inte minst viktigt att kon
statera under 1100-talet, där ett utmärkande drag utgörs av återkommande myntin
dragningar, dvs tack vare att mynten hade ett högt övervärde jämfört med metall
innehållet var det möjligt att byta ut en äldre typ mot en ny i beskattningssyfte, t ex 
enligt formeln 4 gamla for 3 nya mynt. Denna process skulle sedan upprepas om och 
om igen med ett antal års mellanrum. Denna form av beskattning har under äldre 
medeltid periodvis förekommit i praktiskt taget alla länder i Europa och sannolikt 
även i Sverige. Systemet med dessa s k myntindragningar gjorde det naturligtvis 
mindre attraktivt att spara en förmögenhet i mynt, eftersom man fick en negativ 
ränta och det kan över huvud taget ha gjort att mynt användes i mindre omfattning i 
vissa sammanhang.

Det finns också andra skäl att tro att myntningen faktiskt var större än myntfynden 
kan ge skäl att anta. Ett depåfynd från Bårarp i Halland innehöll bland annat 133 ex 
av en i övrigt mycket sällsynt dansk typ från Svend Grathe 1146-1157. Baserat på 
stampanalysen kan myntningen sannolikt beräknas till 0,5 miljoner ex eller mer (Jen
sen 1983, s 119). Det märkliga är att typen aldrig förekommit som lösfynd, trots att 
myntningen var synnerligen omfattande. Det finns därför skäl att tro att speciellt 
1100-talets utmyntningar inte kan bedömas med ledning av antalet fyndmynt.

För myntimporten vid slutet av 1100-talet bör man notera att det vid mitten av 
1100-talet skedde en scenförändring vid södra Östersjön, som blev av avgörande 
betydelse för utvecklingen i Sverige. Med utgångspunkt från Lübeck började tyska 
köpmän att intressera sig för handeln på Östersjön. Pådrivande kraft i sammanhanget 
var den sachsiske hertigen Henrik Lejonet, som erbjöd fri handel i Lübeck till län
derna runt Östersjön och vars ekonomiska sinnelag är väldokumenterat. Det är vis
serligen uppenbart att tyskarna fram till mitten av 1200-talet spelade en andraplans- 
roll gentemot det dittills ledande handelscentret Gotland i kampen om handeln i Ös
tersjöområdet, men sedan tog de tyska köpmännen över mer och mer av marknaden. 
Tveklöst utgjorde tyskarna en kraftig stimulans för ekonomin i hela området. Denna 
utveckling sker parallellt med att i Tyskland, liksom i många andra delar av Europa, 
den regionala strukturen inom myntcirkulationen börjar att lösas upp omkring 1200 
och utvecklingen accelererar sedan under 1200-talet. I västra Tyskland tränger im
porterade engelska sterlingar ut de regionala mynten i Westfalen. I söder blir hel
lem snabbt ett mycket populärt mynt över stora områden. 1 norr går utvecklingen 
långsammare men drivs på av hansestäderna vid Östersjön. Handeln och kontakter
na blir återigen internationellt och interregionalt inriktade och 1200-talet innebär
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en explosiv utveckling i hela Europa, men grunden läggs redan under 1100-talet.
Precis som idag kan man därför säga att utvecklingen i Sverige var beroende av 

och följer utvecklingen på kontinenten och framför allt i Tyskland. Enligt min syn är 
Tyskland helt avgörande för myntimporten under sen vikingatid. Detsamma gäller 
för slutet av 1100-talet, då importen är helt koncentrerad till västra Götaland, och 
då man även bör notera det betydande norska inslaget medan danska mynt helt lyser 
med sin frånvaro. Om livliga kontakter hade funnits med Danmark, varför importe
rades inte mynt därifrån? Inslaget av engelska mynt i fynden vid 1100-talets slut är 
svårbedömt, eftersom deras andel nästan alltid är okänd på grund av bristande do
kumentation, men de uppgifter som finns tyder på en blygsam andel som därför kan 
ha importerats via ett annat område.

1100-talets myntning
Frågan är slutligen vad som ligger bakom de inhemska utmyntningarna i Sverige 
under 1100-talet. Är de också ett resultat av influenser från Tyskland eller sker det 
en inhemsk utveckling? Myntningarna i Sigtuna och Lödöse samt på Gotland skulle 
kunna rangordnas efter vad man kan kalla utvecklingsnivå.

Gotland
Gotland kan påvisa en obruten myntcirkulation bestående av importerade eller lo
kalt präglade mynt från omkring 800 till idag. Öns särställning inom Östersjöhandeln 
under äldre medeltid bekräftar, att det fanns ett behov av och förutsättningar för den 
myntning i lokal regi som inleddes ca 1140. Myntfynden visar också att myntcirku
lationen var reglerad och att icke-gotländska mynt måste ha tvångsinväxlats mot 
gotländska. Andra än gotländska mynt är nämligen mycket ovanliga i fynden. För 
att detta skulle fungera måste det bland annat finnas dels en myndighet med auktori
tet, som i detta fall inte är liktydig med kungamakten, dels en väl fungerande organi
sation. Det finns anledning att räkna med att mynt fanns i var mans ägo på Gotland 
redan vid 1100-talets slut. Den självständiga monetära utvecklingen får man även 
ett bevis på så sent som ca 1340, då Gotland är först inom Östersjöområdet med att 
införa ett silvermynt med en högre nominal än penningen (Jensen 1985, Malmer
1980). Med utgångspunkt från myntningen kan det gotländska samhället under 1100- 
talet beskrivas som avancerat, trots att det lokala skriftliga källmaterialet är obe
fintligt och det utländska mycket magert.

Lödöse
I Lödöse har utgrävningar visat att orten grundats vid mitten av 1000-talet. Den nu 
kända myntningen inleddes ca 1150, men det är inte osannolikt att nya fynd kan visa 
att den är ännu något äldre. I vilket fall som helst påbörjas myntningen innan den 
tyska expansionen i Östersjön inleds. Motiven på de äldsta mynten är heller inte 
lånade från tyskt håll utan från Norge. Det kan tyda på att kontakterna med Norge
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var viktigare vid denna tidpunkt och har även föranlett spekulationer om att mynt- 
ningen skett i den norske kungens regi. Lödösemyntningen följer emellertid det klas
siska mönstret med att man börjar med att efterprägla importerade mynt och de norska 
mynten låg då närmast till hands. Det troliga är att myntningen skedde för den svenske 
kungen Sverker d ä ca 1130-1156. Kontakterna med Tyskland kan, liksom fallet var 
med Gotland, under denna tid ha varit inriktade på Elbeområdet och inte den tyska 
Östersjökusten. Även om myntningen fortsatte efter 1160 med ännu okända typer är 
det uppenbart att man inte hade växlingstvång för utländska mynt eller saknade or
ganisatoriska möjligheter att se till att tvånget efterlevdes, eftersom utländska mynt 
helt dominerade cirkulationen vid 1100-talets slut. Det faktum att man redan 1150 
påbörjat en lokal myntning tyder emellertid redan det på att samhället var betydligt 
mer utvecklat än man har haft anledning att förmoda. Det har uppenbarligen funnits 
såväl behov som förmåga, men resurserna har varit för dåliga för att detta första 
försök skulle bli bestående.

Den myntning som äger mm i Lödöse vid 1100-talets slut blir mer framgångsrik 
och inom ett till två decennier har de utländska mynten trängts ut från marknaden. 
En expansiv utveckling av handeln med inriktning på Tyskland kan ha skapat de 
ekonomiska och organisatoriska resurser som nu gjorde att myntningen blev fram
gångsrik och etablerad. Sannolikt har man då även infört ett system med myntin
dragningar i beskattningssyfte i samband med regentskiften. Efter omkring 1200 
skulle man med andra ord ha haft en avancerad myntning med beskattningsfunktion 
efter kontinental modell.

Sigtuna
Sigtunamyntningen är vid 1100-talets slut mer omfattande än i Lödöse, men ändå 
framstår Svealand som mindre ekonomiskt utvecklat. Det beror på att utländska mynt 
helt saknas även i de äldsta fynden i området, vilket tyder på att man saknat kontak
ter med utländska myntproducerande områden under närmare 100 år. Gotländska 
mynt förekommer visserligen men i mindre antal. Det är också svårt att följa mynt
ningen i området under 1200-talets första hälft. Det finns emellertid inslag som skulle 
kunna tolkas som tecken på en mycket avancerad ekonomi, men det förefaller osan
nolikt och skulle bara kunna bekräftas genom nya fynd. För närvarande finns det 
t ex inte skäl att anta att man tillämpat myntindragningar i beskattningssyfte förrän 
under andra hälften av 1200-talet. Svelandsmynten har visserligen i ett flertal fall 
hittats i fynd i norra Sverige, men då nästan uteslutande i nerklippt form (jfr Ras
musson 1940, fig 1; SML 2.21; SML 7, pl 3:2-3, 6-7). Jämfört med Lödösemynten 
och Gotlandsmynten är Sigtunamyntens spridningsområde mycket mer koncentrerat 
till den lokala marknaden. Detta tyder också på dåliga kontakter med andra om
råden. Den bild som tecknats här pekar på ett samhälle som ekonomiskt är mindre 
utvecklat än västra Götaland och bilden förändras sannolikt först efter 1300, då 
Svealand har kommit ikapp ekonomiskt för att sedan gå förbi under 1300-talet.

Med utgångspunkt från myntningen är det mest slående med Sverige under 1100- 
talet att utvecklingen är så markant olika på regional nivå. Den bekräftar landskaps
lagarnas vittnesbörd om att Sverige var ett rike uppbyggt av många delriken, där
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utvecklingen inte följde ett gemensamt mönster. För myntens del skulle det ytterli
gare ha accentuerats om även östra Götaland hade behandlats mer i detalj. Trots att 
en nationell politik lyser med sin frånvaro är det ändå påtagligt att samhället i åt
minstone vissa avseenden var väl utvecklat, trots att det skriftliga källmaterial som 
man normalt förknippar med ett utvecklat samhälle saknas.

Mannegårdeskatten
Hur kan nu det nya fyndet från Mannegårde bidra till att öka våra kunskaper om 
1100-talet? Som redan nämnts är det för tidigt att kunna ge ett utförligt svar på 
denna fråga innan det har blivit bearbetat och analyserat i detalj. Här ska emellertid 
några resultat presenteras.

Utgrävningen
Fyndomständigheterna när skatten plöjdes upp på en åker var mycket lyckosamma. 
Upphittaren, Börje Olofsson, handlade exemplariskt och anmälde fyndet omgående 
till Riksantikvarieämbetets kontor i Visby utan att rubba någonting. Endast en tred
jedel av skatten hade lyfts upp av plogen medan resten låg kvar in situ och totalt 
hade mynten inte spridits ut över en yta större än ca 30 cm i diameter (fig 12). Det 
gjorde det möjligt att gipsa in hela fyndet som sedan kunde grävas ut inomhus av 
Nils-Gustaf Nydolf, Ann-Marie Pettersson och Leif Zerpe. Varje mynt numrerades 
och ritades in i plan, vilket gör att eventuella kronologiska skiktningar i myntmäng-

Fig 12. Fyndplatsen före utgrävning. 
FotoN-G Nydolf.
The site of the hoard before excavation.

Mannegårde - en skatt... 1 25



Fig 13. Skattgömman. 
Foto LeifZerpe.
The treasure trove.

den kan noteras. En så noggrann dokumentation av ett myntfynd har endast före
kommit tidigare vad gäller två myntfynd, båda från Gotland: Häffinds i Burs socken 
1984 med 205 arabiska mynt (tp q 934/5) (Brisholm & Rispling 1992) och Stumle 
i Alva socken 1989 med 1310 huvudsakligen engelska och tyska mynt (tp q 1059) 
(Jonsson & Östergren 1990). 1 det senare fallet förvarades mynten i ett bronskärl 
och det visade sig att skatten var uppbyggd av två delar, varav den undre gav intryck 
av en summa som samlats under en längre period fram till början av 1050-talet, 
medan den övre delen gav intryck av att ha förvärvats vid ett tillfälle efter 1059.

Mannegårdeskatten förvarades i en rörformig pung av läder eller annat organiskt 
material med en diameter av endast ca 5 cm och en höjd av 15-20 cm. Mynten låg i 
ett antal skikt som vardera bestod av flera staplar eller stapelliknande delar (fig 13). 
Pungen hade placerats lutande i en grop som till större delen låg i sanden under 
matjordsskiktet.

Maj vor Östergren har i samband med efterundersökningar på gamla skatt
fyndplatser på Gotland kunnat visa att skatterna i de flesta fall gömts undan inne i 
husen (Östergren 1989, s 60-62). På platsen för Mannegårdeskatten fanns inga spår 
av bebyggelse men under årens lopp har kalkstenar plöjts upp medan omgivningen 
varit nästan fri från sten och det tyder på att där tidigare har legat en bosättning.

Sammansättningen
Antalet föremål uppgår preliminärt till 2 638 varav 2 634 mynt och de fördelar sig 
på präglingsområden enligt sammanställningen nedan.

Anta1 Slutmynt
Gotland 2 608 ca 1140
Tyskland 18 1084
Ungern 1 1047
England 6 1080
Skandinavien 1 1050
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MYNT

Gotland
1-2608 Penning ca 1140-1225. LL grupp XX.

Tyskland
2609 Toul. Biskop Berthold 995-1018. Dbg 954.
2610 Trier. Ärkebiskop Poppo 1005-1046.
2611 Maastricht? Kung/kejsar Heinrich II 1002-1024. Jfr Dbg 1175/1500.
2612 Saint-Trond. Myntherre? Ca 1075. Dbg 379 var.
2613 Köln. Kung Otto 111 983- 996. Häv. 34.
2614 Köln. Kejsar Heinrich 11 1014-1024. Häv. 189.
2615 Deventer. Kejsar Heinrich II 1014-1024. Dbg 564.
2616 Tiel. Kung/kejsar Heinrich Il/Konrad II 1002-1039. Hatz 1968, 15ff.
2617 Ostfriesland. Myntherre? Ca 1000-1015. Dbg 1299b.
2618 Soest. Kölnefterprägling (1000-1040). Häv. 849.
2619 Corvey. Kölnefterprägling ca 1050-1075. Häv. 106.
2620 Mainz. Ärkebiskop Wezilo 1084-1088. Dbg 813.
2621 Mainz/Worms. Kejsar Otto II/III. Dbg 7778/779/842.
2622 Worms. Kung/kejsar Henrik II 1002-1024. Dbg 845.

2623-2626 Myntort?

Ungern
2627 Andreas 1047-1060. CNH 12.

England
2628 Æthelred II 978-1016. Long Cross. Lincoln, Dreng. Hd 1739.
2629 Æthelred II 978-1016. Last Small Cross. Winchester, Brihtnoth. Hd 

4124.
2630 Edward Bekännaren 1042-1066. Pacx. Dorchester, Blacaman. Jfr Hd 

83.
2631 Wilhelm I 1066-1087. Profile/Cross and Trefoil. Canterbury. Alfred. 

BMC-.
2632 Wilhelm I 1066-1087. Profile/Cross and Trefoil. London, Edwi. 

BMC 463 var.
2633 Wilhelm I 1066-1087. Profile/Cross and Trefoil. Rochester. Lfwine 

Horn. BMC -.

Skandinavien
2634 Efterprägling av Edward Bekännaren, Short Cross typ. ”London/Win

chester, Leofhyc”.
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ÖVRIGA FÖREMÅL

2635 Hänge gjort av infattning till bergkristall.
2636 Silverbleck, dubbelvikt.

2637-2638 Klippt ten

Myntsammansättningen är heterogen och består av två delar: en tidigmedeltida 
(1-2608), som omfattar de gotländska mynten, samt en vikingatida (2609-2634), 
som omfattar övriga mynt. Eftersom den gotländska myntningen inleds ca 1140 sam
tidigt som den under vikingatiden mycket omfattande myntimporten upphör (ca 
145 000 mynt importerades till Gotland ca 800-1140) skulle det inte vara helt osan
nolikt att ett fynd kan innehålla en blandning av dessa två delar. Det mest sannolika 
är emellertid att de 26 vikingatida mynten utgör rester av en äldre skatt, som sedan 
hittats efter mitten av 1100-talet, varvid ett mindre antal har sparats och resten tro
ligen smälts ned. Att skatten ursprungligen sannolikt varit större baseras dels på att 
skatterna från 1000-talets slut och I 100-talets början nästan utan undantag består 
av ett stort antal mynt, vidare att antalet engelska mynt i förhållande till de tyska i 
Mannegårdefyndet är alldeles fór stort fór en skatt från denna tid. När urvalet gjor
des har de engelska mynten blivit överrepresenterade på grund av att de är välpräg- 
lade. Inte heller de tyska mynten är representativa, eftersom flera typer som normalt 
är mycket vanliga helt saknas, utan även de utgör sannolikt ett urval. Trots att slum
pen kan ha spelat en stor roll vid urvalet och att antalet är begränsat, tyder samman
sättningen ändå på att den vikingatida delens slutmynt kan rekonstrueras med stor 
tillförlitlighet. Bland de engelska mynten saknas nämligen Wilhelm Erövrarens yngsta 
typ, som annars i svenska fynd är dubbelt så vanlig som den här representerade näst 
yngsta typen. Om Mannegårde hade samlats ihop en längre tid efter att den yngsta 
typen hade präglats är det sannolikt att den skulle ha varit representerad. Den vi
kingatida delens nu kända slutmynt (1084) hade därför knappast förändrats i någon 
högre grad även om fler mynt hade varit bevarade. Ytterligare en omständighet talar 
för att det funnits en äldre skatt. Samtliga vikingatida mynt (och föremål) befann sig 
i den övre, utplöjda, delen av fyndet. Det bekräftar att de vikingatida mynten inte 
har förvärvats strövis under en längre tid utan vid ett tillfälle, som inföll kort tid 
innan samtliga mynt gömdes undan för sista gången.

De gotländska mynten
Endast mynt av den äldsta gotländska mynttypen, som präglades ca 1140-1225, är 
företrädda i Mannegårdeskatten. Det tidigaste depåfyndet där denna typ ingår är 
Bürge, Lummelunda socken, Gotland, tpq 1143 (SHM 28830 etc), som dessutom 
är det yngsta fyndet från Sverige med vikingatida mynt. Bland skattens 2 959 mynt 
ingick ett ex som väger 0,47 g, dvs betydligt mer än alla andra kända ex medan alla 
övriga mynt var importerade från framför allt Tyskland och England. Myntningens 
start kan genom denna skatt dateras till ca 1140. Näst yngsta depåfynd är Bårarp,
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Rävinge socken, Halland, tp q 1152 (SHM 20003) och troligen nedlagt under an
dra hälften av 1150-talet (Jensen 1983), med ett kantskadat ex som väger 0,21g. 

Tidigare var totalt sju depåfynd kända på Gotland med denna äldsta typ.

Nedläggn tid Fyndort Socken År Gotländska Övriga Litteratur Inv nr
1145 Bürge Lummelunda 1967 1 2 958 Th- SHM 28830
1175-1200? ? Gothem 1863 342 - Th 15 SHM 3172
1200-1210 Bot Trädg Visby 1876 ca 2 350 68? Th 16 SHM 5716
1200-1210 St Källstäde Lärbro 1839 317 7 Th 14 SHM 886
(1200?) Folke När 1863 3 687 - Th 17 SHM 6822
(1200?) Botarve Vamlingbo 1884 ca 1 600 - Th 18 SHM 7558
(1200?) Norrkvie Grötlingbo 1837 50 - Th 13 SHM 778

Fynden har ordnats i en tänkt kronologisk serie, vilket inte är så lätt, eftersom de 
ofta inte innehåller några andra mynt som kan hjälpa till att datera fynden närmare. 
I fynden med enbart gotländska mynt kan mynten inte längre studeras, eftersom de 
förlorat uppgift om sin proveniens och arkivuppgifterna ibland är mycket knapphän
diga. I beskrivningen av Gothemsfyndet nämns inget om varianter som kan antas 
vara sena, men å andra sidan påtalas uttryckligen att mynt med inskrift saknades. 
Dateringen kan därför inte fixeras närmare än ca 1175-1200.

Det finns en hel del skäl som talar för att Visbyfyndet är identiskt med ca 2 200 
provenienslösa ex i Kungl Myntkabinettet (se Jonsson 1983, s 96-99). I så fall har 
den även innehållit 68 götaländska lejonbrakteater, som sannolikt kan dateras till 
Sverker dy Karlsson 1196-1208. I fyndet från St Källstäde ingick 7 ex av denna 
typ.

Fynden från Botarve, Folke och Norrkvie är inte bevarade och de arkivaliska be
skrivningarna är för knapphändiga för att nedläggningstiden ska kunna bestämmas 
närmare.

På nuvarande stadium, innan Mannegårdeskatten har blivit föremål för en nog
grann genomgång och bearbetning, kan man först notera att vikten för tre ex låg på 
0,19-0,17 g. Många ex har inskrift eller inskriftsliknande tecken vilket gör att de 
bör tillhöra det äldsta skedet. Detta tillsammans med det faktum att inga av de från 
andra skattfynd med den äldsta gotländska mynttypen kända degenererade varianterna 
finns i denna skatt gör att en sannolik nedgrävningstid ligger inom tidsintervallet ca 
1165-1180. Det är med andra ord så, att Mannegårde på nuvarande stadium tillhör 
en tidigare fyndtom period strax efter mitten av 1100-talet. Som framgått ovan kan 
skatten sägas bestå av enbart gotländska mynt, eftersom de vikingatida mynten inte 
utgör en naturlig del av denna. Det är därför uppenbart att myntcirkulationen på 
Gotland var reglerad redan strax efter 1100-talets mitt, något som måste ha krävt en 
väl fungerande maktapparat med åtföljande administration, som kunde genomdriva 
att främmande mynt inte fick cirkulera utan måste växlas in mot gotländska mynt.

Ett ex i Mannegårdefyndet har på åtsidan ett kors med ringar i korsändarna och i 
vinklarna (fig 14). Ett motsvarande ex ingick även i fyndet från Gothem. Om detta 
är en gotländsk typ eller en efterprägling kan inte fastställas för närvarande utan att 
närmare studera övriga fynd där den är representerad.
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Fig 14. Penning med kors med 
ringar i korsändarna och ringar 
i korsvinklarna. 0,16 g. 
Mannegårdefyndet. Skala 1:1. 
Penning with cross and annulets 
in the angles of the cross.
The Mannegårde hoard.

Fig 15. Penning med inskrift: ...PORIA... 
eller ...PORTA...? Eventuellt är inskriften 
meningslös för den kan även läsas som 
...PORIR... 0,19 g. Mannegårdefyndet. 
Skala 1:1. Penning with legend:
...PORIA...or...PORTA...? The legend is 
perhaps meaningless since it can also be 
read as ...PORIR... The Mannegårde hoard.

Förutsättningarna fór att få fram en relativ kronologi fór den äldsta gotländska 
mynttypen inom den långa präglingsperioden ca 1140-1225 har tidigare varit dåli
ga, eftersom alla övriga fynd förefaller tillhöra slutet av perioden. Detta är den för
sta skatt som kan dateras till periodens mitt. Förhoppningsvis kan den noggranna 
dokumentationen av skattens interna sammansättning ge hållpunkter tor en relativ 
intern kronologi fór typen. Det är redan nu klart att skatten innehåller många stamp
identiska ex och en närmare analys av antalet stampar som är representerade i skat
ten kommer att kunna ge värdefulla upplysningar om myntningens storlek.

På ett snedpräglat ex är den synliga delen av inskriften ”PORIA” eller ”PORTA” 
(fig 15). Under förutsättning att hela inskriften är läslig skulle denna del kunna ut
läsas emporium (lat. handelsplats/köpstad), portus (lat. hamn) eller porta (lat. port/ 
stadsport). Det skulle i så fall antyda att myntningen skett i en tätort, som vid denna 
tid knappast skulle kunna vara något annat än Visby.

Trots att de gotländska penningarna har en så låg vikt är ett stort antal ex i skatten 
halverade. Halvpenningar präglades normalt inte på kontinenten, utan penningen 
klipptes istället i två halvor. Utomlands finns det skriftliga belägg på att detta sked
de redan på myntverket och förmodligen har så även varit fallet på Gotland. Halve
ringen visar också att man på Gotland haft behov av mycket laga valörer med en 
vikt av mindre än 0,1 g. Det man redan nu kan ana om myntningens storlek och 
behovet av mycket låga valörer tyder på att mynt var i allmän cirkulation på Got
land under senare delen av 1100-talet och användes även vid små transaktioner.

Mannegårdeskatten har inlösts av Kungl Myntkabinettet i Stockholm och har fått 
inventarienummer KM K 102086.

Summary
The island of Gotland in the Baltic is reknowned for its wealth of coin hoards, above 
all from the Viking Age. The hoard found in 1991 at Mannegårde, Lye parish during 
ploughing in a field close to the barn is extraordinary since it belongs to a part of the 
early Middle Ages when hardly any other hoards are known. The 2,634 coins in the
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hoard were inside a purse shaped like a tube, with a diameter of only c. 5 cm and a 
height of 15-20 cm; the purse had probably been deposited c. 1165-1180. The vast 
majority of the coins consisted of 2,608 small Gotlandic coins with a weight of just 
below 0.2 grammes. Only one type, struck from c. 1140, was represented. The re
maining 26 coins were much older (Viking Age) and struck in Germany, Hungary, 
England, and Denmark. These latter had probably been part of a hoard which had 
been deposited after 1084 and which had been found by the mid-12th century and 
added to a collection of local coins. There is nothing which suggests that these earli
er coins had remained in circulation up to that time.

The 12th century is the period when there is a shift from imported coins to locally 
struck coins in Sweden. Even during the brief coinage at Sigtuna, c. 995-1030, for
eign coins were dominant in circulation and they ceased to be imported c. 1140, 
when a local coinage started on Gotland. On the mainland there were three different 
regions after c. 1140, among which that of eastern Götaland was supplied with coins 
from Gotland. In western Götaland a coinage began c. 1150 at Lödöse, while the 
coinage in Svealand began c. 1180 at Sigtuna. By 1200 local coins had forced other 
coins out of circulation.

The pattern of the coinage in the 12th century suggests that from an economic 
point of view Gotland was more developed than western Götaland, which in turn 
was more developed than Svealand.

The Mannegårde hoard provides much new information regarding the coinage and 
economy shortly after the middle of the 12th century on Gotland. The coinage was 
extensive and coin circulation was regulated. The frequent occurrence of cut V2 pen
nings suggests that very small denominations were needed and it is evident that 
coins were in everyday use at this time.
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Ett tidigneolitiskt hus 
från Brunneby i Östergötland
Mats Larsson

En av exploateringsarkeologins starka sidor är att oväntade anläggningstyper ofta 
kommer fram, eftersom man inte kan välja sina undersökningsobjekt. Så var fallet 
vid en undersökning under sommaren 1991 vid Brunneby inte långt från Borensberg 
i Östergötland (fig 1). Undersökningen föranleddes av en omläggning av väg 36 
mellan Linköping och Motala. Totalt undersöktes ca 6 000 m2 med bland annat två 
välbevarade långhus från romersk järnålder. Föreliggande artikel skall dock inte 
behandla dessa hus utan ett mer ovanligt: ett hus från tidigneolitisk tid som är ett av 
de få i Sverige.

Tidigneolitiska hus i Skandinavien - en översikt
Sett i förhållande till det mycket stora antal tidigneolitiska trattbägarboplatser som 
undersökts i Skandinavien under de senaste årtiondena är antalet kända hus från 
perioden ytterst litet. Detta är ett problem som diskuterats i flera sammanhang. Ett 
betydande antal olika huskonstruktioner har under årens lopp publicerats.

Klassiska är undersökningarna vid Barkær på Jylland (Glob 1949). Här under
söktes under 1930-talet två konstruktioner som var ca 85 m långa och mellan ca 6 
och 7 m breda. Mellan de båda konstruktionerna fanns en stenlagd yta som tolkades 
som en gata. Parallellerna till dessa förmodade långhus skulle enligt utgrävaren sö
kas i den bandkeramiska kulturen i Centraleuropa. Likartade konstruktioner under
söktes långt senare vid Stengade på den danska ön Langeland (Skaarup 1975). ”Hus 
I” var ca 36 m långt och uppskattningsvis 5 m brett medan ”Hus II” var 33 m långt 
och 2-3 m brett. Utgrävaren menar att en viss kronologisk skillnad föreligger mel
lan de båda anläggningarna.

Förutom dessa båda klassiska undersökningar finns från danskt område ett antal 
mer eller mindre säkra huskonstruktioner. Från Knardrup Galgebakke på Själland 
är sex närmast fyrkantiga hus publicerade. Husen är små, ca 4-5 m långa och 2-3 m 
breda (Larsen 1958, s 241). Undersökningar vid Ørnekul, också på Själland, avslö
jade två närmast hästskoformade hus eller hyddor. Diametern uppgår till mellan 2,5 
och 3,5 m (Becker 1952, s 601). På den ofta diskuterade boplatsen Muldbjerg i Åmo- 
sen på nordvästra Själland framkom en mindre hydda som kan dateras till den äldre 
delen av tidigneolitikum (Troels-Smith 1953).

Under senare år har undersökningar vid Mosegården på Jylland avslöjat spår av 
kanske tre mindre hyddor eller hus med en beräknad yta på ca 20 m2 (Madsen &
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ÖSTERGÖTLAND

Fig 1. Karta över Östergötland med B runneby (1) och Högby (2) markerade. 
Map of Östergötland with Brunneby and Högby marked.

Jensen 1982, s 67f) (fig 2). Det är mycket svårt att säga något om konstruktionen då 
endast ett mindre antal stolphål påträffades, men utgrävaren är av den åsikten att 
hyddorna varit av en relativt klen konstruktion. Liknande konstruktioner har påträf
fats i samband med undersökningar vid Lindebjerg på Själland (Liversage 1981, 
s 116). En undersökning vid Hanstedgård på Jylland gav till resultat en boplats som 
kan dateras till övergången mellan tidigneolitikum och mellanneolitikum (Eriksen 
& Madsen 1984, s 63ff). En konstruktion har en bågformad vägglinje och en rak 
vägglinje; huset är alltså närmast D-format (fig 3).

Från svenskt område har vi inte så många huskonstruktioner att diskutera. Från 
Mellansverige kan nämnas huset från Mogetorp i Södermanland. Huset har utgjorts 
av en kraftig, närmast fyrkantig stenram med måtten ca 18x7,5 m. Vid undersök
ningen framkom spår av ett par stolphål inuti huset (Florin 1958, s 52ff).

I en starkt källkritisk diskussion av de tidigneolitiska hus/hyddkonstruktionerna 
avfärdas majoriteten av de ovan nämnda konstruktionerna (Eriksen & Madsen 1984, 
s 77ff). Redan tidigare hade Barkær- och Stengadeanläggningarna diskuterats och 
på ett övertygande sätt bedömts som rester av tidigneolitiska långhögar (Glob 1975, 
Madsen 1979). Liversage (1992) har monografiskt presenterat undersökningarna 
vid Barkær och tolkar också anläggningarna som långhögar. Som möjliga huskon
struktioner kvarstår egentligen enbart Mosegården, Hanstedgård och möjligen ock
så Lindebjerg (Eriksen & Madsen 1984, s 81). De tidigneolitiska, och indirekt även 
de mellanneolitiska, trattbägarhusen har enligt författarna utgjorts av små, ofta D- 
formade hus/hyddor av en relativt klen konstruktion. Följaktligen bör då boplatser
na ha varit kortvariga.
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Fig 2. Boplatsen Mosegården på Jylland. Efter Madsen & Petersen 1984.
1 = stolphål djupare än 15 cm 2 = stolphål och fundamentränna ej djupare än 15 cm 3 = 
svart kulturlager 4 = rödbrunt kulturlager 5 = gropar 6 = äldre markyta 7 = naturlig 
svacka 8 = äldre markyta borta 9 = härd 10 = störning. Planens längd 40 m.
The settlement at Mosegården on Jutland.

Som så många gånger förr i den arkeologiska forskningens historia har det dock 
visat sig att synen på förhistoriska fenomen snabbt kan förändras. Detta är fallet 
beträffande den tidigneolitiska bebyggelsen. I det följande skall denna förändrade 
syn belysas genom några exempel från senare års verksamhet i Sydskandinavien.

Under 1980-talet har de omfattande arkeologiska undersökningarna på den dan
ska ön Bornholm lämnat mycket viktiga bidrag till diskussionen av neolitiska hus. 
Framför allt har husen från den sena trattbägarkulturen (period MN V) och senneo- 
litikum väckt uppmärksamhet (Nielsen & Nielsen 1985, s 101 ff; 1991, s 55ff). Några 
säkra spår av tidigneolitiska hus har tyvärr ännu inte påträffats. Det finns dock spår 
av tvåskeppiga hus, vilka sannolikt tillhör den aktuella perioden, men då spår av 
väggar saknas är det svårt att direkt uttala sig om husens konstruktion.

Undersökningar på Själland, som utförts i samband med det danska naturgas
projektet, har resulterat i att minst tre tidigneolitiska hus undersökts. Det ena huset 
framkom vid Topperøgel på nordvästra Själland. Huset var dåligt bevarat men tre 
centralt placerade takbärande stolpar framkom. Avståndet mellan dem uppgick till 
ca 5 m. Spår av en vägglinje påträffades ca 2 m från de takbärande stolparna (Erik
sen 1992). Det andra huset framkom i samband med undersökningar vid Skæppe- 
kærgård nära Köpenhamn (fig 4). Husets längd kunde uppmätas till 13 m och dess 
bredd till 4,5 m. En rad med 4-5 takbärande stolpar framkom centralt i huset. Huset 
är med andra ord tvåskeppigt (Eriksen 1992, s 13ff). Det tredje huset framkom vid 
Ornehus på Stevns och är av samma typ som föregående (a a, s 13ff) (fig 4).
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Fig 3. Huskonstruktionen från Hanstedgård på Jylland. Efter Eriksen & Madsen 1984. 
a = ränna, gråsvart fyllning, b = ränna, grå fyllning, c = rödbränd sand/härd, d = mörk, 
gråbrun sand, e = gropar, f = recent skada, g = ingångsbroläggning, h = pinnhål, i = stolphål 
>30 cm djupa, j = grunda stolphål i anslutning till ränna, k = stolphål <30 cm djupa, 1 = 
pinnhål. The house from Hanstedgård on Jutland.

I samband med undersökningen av en långhög vid Bygholm på Jylland framkom 
spår av en byggnad med en längd av 12 m och en bredd av 6 m (fig 4). Den takbä
rande konstruktionen utgjordes av en rad stolpar (Midgley 1985, s 152, Madsen 
1979, s 307). Byggnaden påminner starkt om ovan nämnda huskonstruktioner och 
även om det nedan beskrivna huset i Mossby (fig 4). Det är fullt möjligt att långhö
gen är byggd på en äldre boplats. 1983 undersöktes vid Valdemarsro i Malmö ett ca 
13 m långt mesulahus som genom fynd av snörornerad keramik sannolikt skall date
ras till tidigneolitikum (Lindahl-Jensen 1992, s 60) (fig 5).

Vid undersökningar 1985 vid Mossby i sydligaste Skåne undersöktes ett tvåskep- 
pigt hus. Längden uppmättes till 12 m och bredden till 6 m. Den takbärande kon
struktionen har utgjorts av tre centralt placerade stolpar. Avståndet mellan de takbä
rande stolparna uppgår till ca 3,75 m (Larsson & Larsson 1986, s 70f).

Under senare år har vi alltså fått kunskap om en helt ny hustyp från tidigneoliti
kum. Typen av hus, det tvåskeppiga, kan föras tillbaka ända till den äldsta delen av 
tidigneolitikum. Antalet hus av den ovan diskuterade typen är ännu litet och dess
utom begränsat till den sydligaste delen av Skandinavien. Det är därför värdefullt 
att kunna presentera ytterligare ett hus av denna typ men nu från Östergötland.
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Fig 4. Tidigneolitiska hustyper från Danmark och Skåne. A Bygholm, B Mossby, 
C Skæppekærgård, D Ornehus och E Limensgård hus FH. Efter Eriksen 1992. 
Early Neolithic house types from Denmark and Scania.
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Fig 5. Tidigneolitiskt(?) hus 
från Valdemarsro i Malmö. 
Efter Lindahl Jensen 1992. 
Early Neolithic(?) house from 
Valdemarsro in Malmö.

Brunnebyhuset
Den arkeologiska undersökningen vid B runneby föranleddes som nämnts ovan av 
en omläggning av väg 36 mellan Linköping och Motala. Inom vägområdet fanns en 
registrerad boplats från neolitikum/bronsålder (RAÄ 42, B runneby sn). I det dike 
som gått på tvären över undersökningsområdet har en skrapa av bergart påträffats. I 
undersökningsområdets närmaste omgivning finns ett antal fyndplatser for både 
sten- och flintyxor. I samband med förundersökningen påträffades enstaka kvartsav
slag. Dessutom hittades ett nackfragment av en slipad tunnackig grönstensyxa. Sam
mantaget fanns före undersökningen en mängd indikationer på en neolitisk bosätt
ning i området.

Sammanlagt undersöktes ca 6 000 m2 och en stor mängd anläggningar framkom, 
bland annat två långhus från romersk järnålder, men i detta sammanhang skall in
tresset fokuseras på det tidigneolitiska materialet. Tidigneolitiska fynd framkom in
om tre områden på undersökningsytan: i husgrunden, i ett kulturlager och i anslut
ning till ett järnåldershus.

Området där det tidigneolitiska huset var beläget utgöres av en sandig lera. Övri
ga delen av undersökningsområdet består huvudsakligen av grus och sand med viss 
steninblandning. Området med huset utgjordes av en mindre platå, som ger intryck 
av att vara stenröjd. Höjden över havet uppgår till ca 77 m.

Huset är ca 9 m långt och ca 4 m brett, och det är väst-östorienterat med en svag 
dragning åt VNV-ONO (fig 6). Konstruktionen består av två centralt placerade 
takbärande stolpar med ett inbördes avstånd av 4 m och i vägglinjen sammanlagt 
tolv stolphål. Husets västra del avslutas med en svagt svängd ränna, 0,6 m bred och 
0,2 m djup. I bottnen av rännan framkom svaga spår av nedgrävningar, sannolikt för 
stolpar. Stolphålet mitt på östra kortsidan har tolkats som för en tredje takbärande 
stolpe. Stolphålen i den norra väggen och i östra kortsidan är stenskodda. På grund 
av odlingens inverkan är stolphålens djup ringa, mellan 0,1 och 0,2 m. Någon härd 
finns inte i huset.

Ett tjugotal meter norr om huset undersöktes ett kulturlager bestående av ett upp 
till 0,2 m tjockt svart, sandigt skikt. Relativt små fyndmängder framkom i de meter-
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Fig 6. A huset från Brunneby i Östergötland. B huset från Mossby i Skåne.
A: the house from Brunneby in Östergötland. B: the house from Mossby in Scania.
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rutor som undersöktes. Fynden utgöres av kvarts och keramik. Några härdar eller 
andra konstruktioner, som kan kopplas till den tidigneolitiska bosättningen, påträf
fades inte utan de härdar som framkom har med hjälp av l4C-metoden daterats till 
äldre järnålder. På grund av de fåtaliga fynden är det svårt att tolka kulturlagret. 
Majoriteten av de få fynden framkom inom ett område med större jordfasta stenar.

Det tredje området med tidigneolitiska fynd var beläget ca 20 m sydväst om huset. 
Det är intressant att detta område, precis som platsen fór huset, utgöres av en sandig 
lera. Fynden, som består av keramik, flinta och kvarts, framkom i samband med 
framrensningen av ett äldre järnåldershus (hus III). Något kulturlager kunde inte 
iakttagas utan fynden framkom i den sandiga leran eller i det anslutande grusiga 
området. Fynden framkom inom ett ca 5x4 m stort område.

Datering
Några radiometriska dateringar från den tidigneolitiska bosättningen föreligger ty
värr inte. Inget kol påträffades i husets stolphål, och samtliga härdar och andra an
läggningar som daterats tillhör huvudsakligen den äldre järnåldern. Dateringen av 
huset och övriga fynd måste alltså bli relativ och baseras på jämförelser med lik
nande material från framför allt Syd- och Mellansverige.

Dateringsunderlaget är alltså mycket litet. Det rör sig om en handfull ornerade 
skärvor samt en tunnackig grönstensyxa vars längd uppgår till 12,5 cm (fig 7A). 
Sistnämnda är närmast ett lösfynd från förundersökningen men härrör från det om
råde där huset sedan framkom. Tyvärr är yxan inte hel utan endast nack- och mitt
partiet är bevarat. Detta medför att en närmare typbestämning är svår. Med viss 
försiktighet kan den placeras i Ebbesen typ II B (1984, s 123). Denna typ dateras 
från den senare delen av tidigneolitikum till MN 111 (Ebbesen 1984, s 131).

Daterbara kvarts- eller flintartefakter finns inte i materialet. Det enda typbe
stämbara föremålet är en tvärpil (fig 7B), som påträffades i rännan i husets västdel.

Kvar att diskutera är keramiken. Materialet är inte omfattande men ger ett homo
gent intryck. Ett relativt stort antal skärvor är ornerade (fig 7C—D). Dominerar gör 
tvärsnodd, huvudsakligen på bukskärvor. Andra typer av ornamentik är snöre och 
smärre intryck. Snörornamentik förekommer både på mynningsskärvor och kombi
nerat med små oregelbundna intryck. En skärva uppvisar vertikal snörornamentik 
kombinerad med intryck. Samtliga ovan nämnda skärvor härrör antingen från kul
turlagret eller området vid hus III. Endast en skärva påträffades i det tidigneolitiska 
huset. Denna, som är ornerad med tvärsnodd, framkom i ett stolphål ingående i vägg
konstruktionen. Skärvan är en direkt parallell till de tvärsnoddsornerade skärvorna 
från området kring hus III.

Keramikmaterialet ger ett homogent intryck både vad gäller dekor och teknik. Or
namentiken, framför allt tvärsnodden, medför att keramiken och därmed sannolikt 
Brunnebyboplatsen kan placeras i den senare delen av tidigneolitikum, och den kan 
närmast jämföras med den västdanska Virumfasen och den skånska Bellevuegårds- 
gruppen (Madsen & Petersen 1984, s 100; Larsson 1984, s 160ff).

Det direkt jämförbara materialet från östra Mellansverige är litet, men kompara
tivt material föreligger från t ex Närke och Södermanland (Hulthén & Welinder
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Fig 7. Fynd från boplatsen vid Brunneby. A, B och D skala 1:2. C skala 1:1. Teckning J 
Wikborg. Finds from the settlement at Brunneby.

1981; Florin 1958). Från Östergötland finns liknande keramikmaterial från en bo
plats vid Charlottenborg i Väversunda socken. Boplatsen dateras av Browall (1991, 
s 130) till den senare delen av tidigneolitikum. Ornamentiken domineras av vertika
la linjer, tvärsnodd och pinnintryck.

Sammanfattningsvis kan sägas att Brunnebyboplatsen, och därmed även huset, 
bör placeras sent i tidigneolitikum. I 14C-år bör dateringen rimligen vara omkring 
2700-2600 BC.

Tidigneolitikum i Östergötland
Materialet tillåter ännu inte en djupare analys av utvecklingen under tidigneolitikum, 
men några huvuddrag i utvecklingen skall ändå beröras.

Tack vare Nermans (1911) publicerade inventering av musealt material har vi en 
viss uppfattning om de centrala stenåldersbygderna. För diskussionen i föreliggan
de sammanhang är spridningsbilden för den tunnackiga flintyxan central. Av Ner
mans genomgång framgår tydligt att centralområdet under denna period utgöres av 
västra Östergötland, framfor allt området norr och nordost om Tåkern och upp mot
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sjön Boren (Nerman 1911, s 18 karta II). Den äldre spetsnackiga yxan uppvisar 
ungefär samma spridning (Nerman 1911, s 16 karta I). Antydningar finns alltså om 
en kontinuitet från den äldsta delen av tidigneolitikum och upp genom perioden.

Boplatsmaterialet är tyvärr mycket litet. I regel har fyndmaterialet framkommit i 
samband med undersökningar av järnåldersgravfält. Den ovan nämnda under
sökningen av Browall (1991) vid Charlottenborg är en av de få. Vid Klackeborg, 
inte långt från Mjölby, påträffades tidigneolitisk keramik i en grop i samband med 
en undersökning av en sannolikt medeltida borganläggning (Muntlig inf G Tagesson 
ÖLM). Keramiken är jämförbar med den från både Brunnneby och Charlottenborg.

Ytterligare en intressant undersökning skall här nämnas. Under våren 1992 un
dersöktes tre stenåldersboplatser vid Högby i närheten av Mjölby. Boplatserna om
spänner tiden från mesolitikum till senneolitikum, men i detta sammanhang är en 
tidigneolitisk boplats av störst intresse. Boplatsen kan preliminärt dateras till den 
äldre delen av tidigneolitikum. Fyndmaterialet är tyvärr ganska litet och omfattar 
keramik, Hinta och kvarts. Boplatsens yta kan uppskattas till ca 400 m2. Huvudde
len av fyndmaterialet härrör från ett kulturlager som var ca 100 m2 stort. Tidigneo- 
litiska fynd framkom även i enstaka anläggningar. För övrigt är fyndmaterialet me- 
solitiskt.

Boplatsen vid Högby kan tack vare keramikens ornering ses som en parallell till 
de sydsvenska Oxie- och Svenstorpsgrupperna samt till delar av den mellansvenska 
trattbägarkulturen som t ex boplatsen Mogetorp (Larsson 1984; Florin 1958). Ge
nom undersökningen börjar vi också fa ett grepp om boplatslokalisering och bo
platsstorlek. Högbyboplatsens lokalisering till sandjord i anslutning till en tidigare 
våtmark är jämförbar med resultatet av undersökningar av boplatslokalisering i Skå
ne (Larsson 1984, s 194ff). Boplatsens storlek är också jämförbar med undersökta 
boplatser i Sydskandinavien. Boplatser med en yta av 500-600 m2 är det vanligast 
förekommande under tidigneolitikum (Larsson 1992, s 318; Madsen 1982, s 205). 
Till dessa jämförbara faktorer kan nu också läggas likheter i traditionen att bygga 
hus.

Summary
The article begins with a discussion of the Early Neolithic houses in Scandinavia 
that are known today. It then discusses a house excavated in 1991 in Brunneby, 
Östergötland. The house, which is c. 9 meters long and c. 4 meters wide, dates from 
the later part of the Early Neolithic. Today it is clear that one type of Early Neo
lithic house continues into the Late Neolithic/Early Bronze Age. The article also 
briefly discusses the Early Neolithic in Östergötland. Although our knowledge of 
the time period in this area is still limited, the excavations in Brunneby and Högby 
near Mjölby can cast new light on settlement size and localization.
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I Torsten Engströms fotspår
- fler stenålderslokaler vid Bråvikens norra strand
Agneta Åkerlund

Den norra Bråvikskusten domineras av Kolmårdens förkastningsbrant. Det är ett 
storslaget sprickdalslandskap med starkt kuperad terräng och verkliga topografiska 
barriärer. Där förekommer också mer måttlig kupering med plana högplatåer och 
sänkor med flacka sluttningar. Söder om förkastningen finns vattendjup på ca 30 m. 
I de sedimentfyllda sprickdalarna finns det gott om stenålderslämningar.

Boplatsområdet vid Säter
År 1904 hittade Vilhelm Andersson en bronskniv när han plöjde sina åkrar vid Säter 
i Kvarsebo socken. Året därpå undersökte Ture Nerman fyndplatsen (som sederme
ra kommit att kallas Säter III i litteraturen). Han hittade då också krukskärvor på 
platsen. De var gropornerade och liknade dem som hade påträffats vid Åloppe i 
Uppland några år tidigare (Almgren 1906a och b). Under åren som följde hittade 
man flera lokaler med keramik i Säterområdet och utgrävningar genomfördes på tre 
lokaler. Sammanlagt undersöktes 188 m2. Lämningarna daterades genom keramiken 
till mellanneolitikum, men bronskniven tyder på att området också har utnyttjats 
under bronsålder. Inga utförliga redogörelser av undersökningarna har publicerats, 
men krukskärvornas mönster och nivåfördelning har beskrivits. Keramiken från Sä- 
terboplatserna I, II, III och IV stilgrupperades och kallades Säterstil I, II, III och IV 
Fyndområdet vid Säter I betraktades som äldst, på grund av att det var högst belä
get. Detta har senare omvärderats och ses i stället som ett högre liggande område 
med Säter IV-keramik (Bagge 1951). Säter Il-keramik uppträdde ned till nivån 27- 
28 meter över havet (m ö h), Säter III-keramik ned till 25-26 m ö h och Säter IV- 
keramik ned till 23-24 m ö h. De ansågs motsvara olika kronologiska skeden (Ner
man 1911 och 1927). Stilschemat används fortfarande som referens för mellansvensk 
gropkeramik.

Sedan fornlämningsområdet blev känt har keramik och yxor tillvaratagits vid fle
ra tillfällen. Ett särskilt omfattande ingrepp skedde 1959, då Säter Ill-lokalen ska
dades i samband med vägbygget till Säters nya färjeläge. Mats P Malmer gjorde en 
efterundersökning omedelbart norr om den nyanlagda landsvägen och tillvaratog 
Säter III-keramik samt undersökte en härd, som låg över Säter III-lagret. Kol från 
härden har 14C-daterats till 1805±70 BP (ATA dnr 5815/59). Detta antyder att om
rådet utnyttjats också under tidig järnålder. Resultatet från en fosfatkartering i om
rådet ger också sådana indikationer (Eriksson & Selinge 1970).
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Fig 1. Karta över Bråvikenområdet med läget för stenåldersboplatserna vid Säter, Fagervik 
och Åby. The Bråviken area with the location for the Stone Age sites at Säter, Fagervik 
and Åby.

Boplatsområdet vid Säter ligger på en sandig udde ungefär mitt på B råvikens nor
ra strand (fig 1). Sammantaget har det gjorts fynd längs ett mer än kilometerlängt 
avsnitt (fig 8). Hela området bort till Kvarseboklint har tydligen utnyttjats mer eller 
mindre intensivt. Riksantikvarieämbetet har hävdat att fornlämningarna bör beva
ras (ATA dnr 2537/72).

Engströms och Thomassons specialinventering
Säterboplatsernas koppling till forntida strandnivåer inspirerade folkskolläraren 
Torsten Engström från Marmorbrukets skola, som också var Riksantikvarieämbetets 
ombud i Kolmården, och geologen fil mag Harald Thomasson, att göra en omsorgs
full boplatsinventering och strandlinjeundersökning längs B råvikens norra strand. I 
slutet av 1920-talet och början av 1930-talet registrerade de 19 boplatser med kera
mik och 3 boplatser med yxor och kvartsföremål längs en ca 3 mil lång sträcka. Av 
dessa låg 6 i Kvillinge, 5 i Krokeks och 11 i K varsebo socknar. De grävde provgro
par för att avgränsa fyndområden, karterade flertalet och avvägde höjder på alla 
boplatserna (fig 2). De konstaterade, att keramiken påträffades i sandiga dalgångar 
ner genom bergsbranten på nivåer mellan 23 och 31 m ö h, i lägen som var skyddade 
för nordliga och västliga vindar. Grovt tillhuggna yxor påträffades från nivåer strax 
över 40 m ö h och uppåt. Trindyxor fanns i båda miljöerna. De fann det anmärk
ningsvärt att nivåerna däremellan var fyndtomma. Resultaten från inventeringarna 
har redovisats tillsammans med fyndbeskrivningar i några olika uppsatser (Eng
ström & Thomasson 1932a och b, Engström 1934 och 1936). Thomasson genom
förde pollenanalyser av torvlagerföljder samt avvägningar av strandvallar och ero- 
sionshak i Kolmården. Resultaten har sammanställts och publicerats efter hans död.

146 I Torsten Engströms...



oXo1

<<=> O

Fig 2. Exempel på Engströms och Thomassons kartering av stenålderslokalerna vid Brå- 
viken med nivåkurvor och provgropar med och utan fynd. Exemplet gäller Säter IV-lokalen. 
Efter Engström 1936. Example of mapping Stone Age sites at Bråviken, with land contour
lines and test-pits with and without finds. The Säter IV site.

I arbetet har han registrerat strandvallar belägna under 95 m ö h (vallar mellan 95 
och 155 m ö h hade publicerats tidigare) och tydliga strandlägen har urskiljts sär
skilt vid nivåerna 84, 60, 47, 42, 30 och 24,5 m ö h. Det betonas, att Thomasson 
inte har funnit några tecken på transgressioner i Kolmården, men han anger också 
att det är svårt att studera detta på Kolmårdens nordsluttningar till följd av att det 
saknas torvmarker på höjder mellan 25 och 50 m (Thomasson 1938).

Utgrävningar i Åby och Fagervik
Axel Bagge planerade att genomföra systematiska undersökningar av ”de viktigare 
mellan- och östsvenska stenåldersboplatsema, som kunna förväntas ge vetenskap
ligt värdefulla resultat”. Bagge valde ut boplatserna vid Åby i Kvillinge socken och 
Fagervik i Krokeks socken. Vid sidan av Säter är de tills vidare de enda boplatser 
vid Bråviken, där mer omfattande utgrävningar har genomförts.

Åbyboplatsen ligger i ett flackt terrängavsnitt längst in i Bråviken i en övergångszon
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mellan fórkastningsbranten i norr och slätten i söder (fig 1). Engström och Thomas
sen hade där registrerat ett ca 200x40 m stort sammanhängande fyndområde for 
keramik på nivåer mellan 26 och 29 m ö h och omnämner lokalen som ”traktens 
största boplatsområde”. Åren 1934 och 1936 grävde Bagge sammanlagt 317 m2 i 
boplatsens sydöstra del. Han tog tillvara rikligt med keramik och ett varierat sten
material och gjorde iakttagelser om kulturlager, stenskodda härdar och härdgropar, 
möjliga hyddrester och gravgropar (ATA dnr 2158/1934, 3541/1936). Åren 1947 
och 1952 grävde Anders Lindahl i boplatsens norra delar och samlade in fler före
mål av samma karaktär (ATA dnr 4450/1947). Fyndens rumsliga och kronologiska 
spridning har inte sammanfattats. Inga gravningsresultat från Åbyboplatsen har pub
licerats. Ytterligare en liten undersökning gjordes 1989, då det fanns planer på att 
uppföra ett daghem i området. Det konstaterades då, att det fanns orörda delar kvar 
av boplatsen. Med hänvisning till läget (i övergången mellan kust och inland), fyn
den (som antyder en varierad verksamhet) och indikationer på hus och gravar (som 
antyder ett varaktigt utnyttjande) ansågs boplatsen fortfarande ha goda möjligheter 
att tillföra information om bosättningsförhållandena i området under neolitikum 
(Åkerlund & Larsson 1990).

Boplatsen vid Fagervik ligger i en sandig sydvästsluttning vid mynningen till en 
av dalgångarna ner genom bergsbranten (fig 1). I sluttningens mitt har det tidigare 
runnit en bäck. Numera upptas större delen av dalgångens övre del av marmorbru
kets dammbyggnad, som förstört större delen av boplatsen. En smal markremsa hade 
förblivit orörd, och vid grävningar 1935 och 1936 visade det sig att den utgjorde ett 
tvärsnitt genom hela boplatssuccessionen. Fyndområdet låg på nivåer mellan 22 och 
31 m ö h. Det framkom flera ovala stenläggningar, som tolkades som hyddplatser, 
och dessutom påträffades minst fem människoskelett (ATA dnr 3722/1936, 3723/ 
1936, Bagge 1938). Sammanlagt undersöktes 484 m2. Bagge betonar, att inte en 
enda eldstad påträffades inom hela det utgrävda området (ATA dnr 3722/1936). 
Obrända djurben, yxor, avslag av grönsten och kvarts tillvaratogs tillsammans med 
170 000 krukskärvor. Ingen utförlig grävningsredogörelse har publicerats, men det 
har däremot Bagges keramikanalys, som är nivåstratigrafiskt indelad. Bagge ur
skiljde fem stilgrupper, Fagerviksstadierna I-V, vilka han ansåg motsvarade krono
logiskt avgränsade boplatsstadier (Bagge 1951).

Inventering för den ekonomiska kartan
År 1947 genomfördes förstagångsinventeringen för den ekonomiska kartan i Kvil- 
linge, Krokeks och Kvarsebo socknar, och då registrerades 16 av Engströms och 
Thomassons stenåldersboplatser i fornminnesregistret. Dessutom registrerades fynd
platser och lösfynd av yxor. Inventeringsledare var Harry Thålin.

År 1979 reviderades inventeringen. Efter besiktning av de tidigare registrerade 
boplatslägena gjordes försök att identifiera flera likartade lämpliga boplatslägen 
utifrån kartstudier. Därefter genomfördes terränggranskning, där man också grävde 
provgropar för att få en uppfattning om boplatsernas ungefarliga utsträckning. Med
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denna teknik registrerades ytterligare ett tiotal boplatser i de tre socknarna (Ornell
1981). Inventeringsledare var K-G Selinge och P-E Ornell.

Dessutom har det registrerats stenåldersboplatser i Tunabergs socken, Söder
manland, som också ansluter till Bråviken. Den socknen omfattades inte av Eng
ströms och Thomassons specialinventering, men några boplatslämningar påträffa
des genom insatser av Ernst Hermelin, Ivar Schnell och Sten Florin under 1920- och 
1930-talen (uppgifter i ATA). Området förstagångsinventerades av Riksantikvarie
ämbetet 1947 (Harry Thålin) och 1958 (Claes Varenius) och revideringsinventera- 
des 1984 med undantag av de västligaste delarna av socknen (Ronnie Jensen 1986).

Antalet stenåldersboplatser och fyndplatser för yxor, som omfattades av fornläm- 
ningsregistret 1991 redovisas i tabell här intill (tab 1). Tidsmässigt fördelar sig bo
platserna på så sätt att det stora flertalet är från neolitikum och endast ett fåtal är 
från mesolitikum. Flertalet yxfynd betraktas som mesolitiska lämningar.

Tabell 1. Antal stenålderslokaler i fomminnesregistret 1991.
Number of Stone Age sites in the register of ancient monuments 1991.

Stenåldersboplatser Fyndplatser Summa
Kvillinge sn, Ög 5 10 15
Krokeks sn, Ög 6 15 21
Kvarsebo sn, Ög 19 23 42
Tunabergs sn, Sö 5 13 18
Summa 35 61 96

Arkeologiska utredningar
På senare år har det inte förekommit några större byggnadsföretag i området, som 
har påverkat kända fornlämningar. Ibland har dock vägförbättringar inkräktat på 
fornlämningsområden. Tre nya stenålderslokaler har påträffats vid arkeologisk ut
redning av nya planområden dels vid Koviken (RAÄ 364 i Tunaberg), dels vid Gull- 
vagnen (RAÄ 85 i Krokek) och vid Svintuna (RAÄ 87 i Krokek). Lokalerna hitta
des i samband med att Riksantikvarieämbetets byrå för arkeologiska undersökning
ar efter kartstudier och terränggranskning noterade möjliga boplatslägen och däref
ter vid provschaktning kunde konstatera fornlämningar (Lindgren 1991, Jakobsson & 
Lindgren 1993, Larsson 1993).

Information från storskalig inventering respektive 
specialinventering
Den rikstäckande fornminnesinventeringen ger en god översikt av de synliga forn- 
lämningarnas fördelning, men det bör betonas att registreringen av stenåldersboplat
ser generellt sett är ojämn. Alla användare av fomminnesregistret måste göra sig med-
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Fig 3. Inventerarna Dag Hammar och Roger Wikell i samspråk med Uno Carlsson i Har- 
torp, Kvarsebo. Foto Agneta Åkerlund. Surveyors in consultation.

vetna om dess möjligheter och begränsningar. Vid förstagångsinventeringen följde 
man principen att inte redovisa fornlämningar utan klar begränsning på den ekono
miska kartan. I revideringsomgången redovisas dock även fornlämningar av denna 
karaktär på kartan. Boplatsregistreringen är dock avhängig av resurstilldelning och 
prioriteringar i samband därmed. En av orsakerna till den ojämna registreringen är 
de stora svårigheterna att identifiera boplatser i igenvuxen terräng. I en källkritisk 
studie av stenålderslämningar, som registrerats i sydvästra Skåne, har det också på
pekats, att inventerarnas individuella prioriteringar har påverkat spridningsbilden 
(Karsten 1990). När det gäller stenåldersboplatser anses fornminnesregistret ha den 
bästa täckningen i Västsverige och i Norrland, medan det östsvenska boplatsmateria
let betraktas som mer ofullständigt känt (Hyenstrand 1984). För att fornminnesre
gistret ska kunna fungera som en god grund för kulturminnesvård och forskning är 
det naturligtvis viktigt att det görs så fullständigt som möjligt.

Specialinventeringar skiljer sig från den riksomfattande fornminnesinventeringen 
genom att de fokuseras tydligare på vissa bestämda fornlämningskategorier eller 
områden. Det kan vara in samlarnas personliga intressen, preciserade frågeställningar 
eller gränser för utredningsområden, som bestämmer vad som ska samlas in. Det är 
viktigt att ta reda på, vad som har styrt datainsamlingen och hur den har gått till 
innan man gör en rumslig analys. En kontroll av fyra fyndanhopningar i Østfold i 
Norge visade t ex, att de inte motsvarade det förhistoriska bosättningsmönstret utan 
avspeglade fyra amatörsamlares verksamhetsområden (Lindblom 1984).

Engströms och Thomassons kartläggning vid Bråviken var en systematisk speci
alinventering, där de tillämpade samma teknik på alla lokaler. Genom att de regist-
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Fig 4. Yxor i Uno Carlssons gårdssamling. Foto Agneta Åkerlund. 
Axes in the farm collection.

rerade ett stort antal lokaler med nivåbestämda fynd blev det möjligt att studera en 
viss tidsföljd. Fyndspridningen visade stor överensstämmelse mellan boplatserna, 
och detta ansågs ha samband med samtidiga lägesförändringar hos havsytan.

De här första inventeringarna visade en dominans av gropkeramiska lämningar. 
Samma dominans finns också med i senare inventeringsredogörelser. Spridnings- 
bilden har alltså inte förändrats på något avgörande sätt vid de storskaliga invente
ringar som genomförts senare. Engström och Thomasson intresserade sig mest fór 
keramikrika boplatser, och man kan därför ifrågasätta om spridningsbilden avspeglar 
den verkliga frekvensen eller om den är ett resultat av deras intresseinriktning.

Ett annat anmärkningsvärt förhållande är att stenåldersboplatser är kända framför
allt i Kvillinge, Krokek och K varsebo. Man ska komma ihåg att Engströms och 
Thomassons specialinventering omfattade just de tre socknarna. I handlingar i ATA 
kan man läsa, att Engström förgäves vädjade om ekonomiskt stöd för att kunna fort
sätta inventeringen. År 1939 inledde Engström i alla fall en undersökning av Vik- 
bolandets stenålder med anslag ur Leonard och Ida Westmans fond. I sluttningen 
ned mot Slätbaken undersöktes därvid omsorgsfullt en ca 24 km lång sträcka, varvid 
endast en stenåldersboplats kunde konstateras (Engström 1941).

Enligt min mening har det inte deklarerats tillräckligt tydligt, att man i samband 
med den ordinarie fornminnesinventeringen har lagt olika stor vikt vid att hitta bo
platser i olika områden. Det är naturligtvis en fördel om ett större område är likartat 
inventerat. Specialinventeringar av stenåldersboplatser har under senare år genom
förts t ex i Göteborgsområdet (Cullberg 1973 och 1974, Bondesson 1992), i Dalar
na (Lannerbro 1984 och 1991), i Kalmarregionen (Westergren & Flansson 1987) 
och på Södertörn (Hammar & Wikell i denna volym). Ett försök har nu också ge
nomförts att komplettera inventeringen i Bråvikenområdet med boplatser av annan 
karaktär och utanför det specialinventerade området och resultatet redovisas här 
nedanför.
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Information från inventering respektive utgrävning
Information från inventering respektive utgrävning anknyter till olika skalnivåer. 
Inventeringsresultatet belyser hur olika fomlämningskategorier fordelar sig i land
skapet. Det belyser bosättningsmönstret i ett större område och ger en översiktlig 
bild av hur människor har utnyttjat sin miljö. Det finns också en lång tradition att 
beskriva kulturer utifrån spridningsbilder av olika fomlämningskategorier.

Vid utgrävning kan man studera lämningarna på en enskild lokal och få en bild av 
aktivitetsmonster inom lokalen. De flesta äldre utgrävningar har dock varit alltför 
begränsade och vanligen har man bara kunnat belysa en liten del av aktiviteterna. 
En viktig erfarenhet av de senare årens storskaliga utgrävningar är också att bo
platserna i östra Mellansverige ofta omfattar oliktidiga lämningar (Åkerlund et al, 
manuskript).

Inventering och utgrävning kan alltså belysa olika aspekter och därför är det en 
fordel att utnyttja båda informationskällorna for att förstå hela det sammanhang 
som fornlämningarna ingår i.

Det finns metodiska svårigheter bland annat när det gäller att välja vilka fornläm- 
ningsbegrepp man skall arbeta med. I fornminnesregistret förekommer begreppen 
boplats, fyndplats och lösfynd. En lokal med flera förhistoriska fynd benämns bo
plats och en lokal med enstaka fynd benämns fyndplats. Fyndplatser för enstaka 
stenredskap betraktas inte som boplatsindikerande (Gren 1986). Lösfynd är ett fynd 
av en eller flera artefakter, som man inte kan identifiera till läge. Det är naturligtvis 
inte bara ”bo”-platser som ger koncentrationer av avfall. Jag tror inte att alla aktivi
teter har skett just där man bott. Jaktlokaler, slaktplatser, råvarukällor, verkstads- 
platser och ceremonilokaler är andra tänkbara platser, där artefakter hopas. Jag tror 
inte heller att vi kan bestämma gränserna för den här typen av fornlämningar. Anta
let artefakter som samlas in vid inventering varierar kraftigt och slumpmässigt, och 
det är knappast troligt att man får ett representativt urval av de artefakter som före
kommer på platsen. Jag skulle föredra att i inventeringssammanhang registrera en 
förekomst utan att uppskatta någon frekvens. En svensk motsvarighet till det mer 
neutrala engelska begreppet ”site” skulle kunna vara stenålder slokal. Det är ändå 
först vid utgrävning som man kan bilda sig en närmare uppfattning om fornlämning- 
ens karaktär.

Inga ingående försök har gjorts under senare år att analysera stenålderns bosätt
ning vid Bråviken. Resultaten från de utgrävda boplatserna visar att både husläm
ningar, gravar, keramik och ett varierat stenmaterial har påträffats. Är det ett inne
håll, som är representativt för boplatserna vid Bråviken? Boplatserna ligger i ett 
område med goda möjligheter till jakt, växtinsamling, insjöfiske och havsfångst, 
men det har inte diskuterats om boplatserna har utnyttjats året runt eller säsongsvis. 
Det återstår att klargöra hur området utnyttjades under olika tider, hur många loka
ler som fungerade samtidigt och vilka olika inriktningar de hade. Inventeringsresul- 
taten visar en något ojämn spridning av stenålderslokalerna i höj dläge och innehåll 
(fig. 5). Man har utgått från att de har varit kustanknutna och med hänvisning till 
strandförskjutningen anses de därför representera olika tider. För att förstå de här 
lämningarna bättre är det viktigt att försöka intensifiera inventeringen, att
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sammanfatta och utvärdera grävningsresultaten och att komplettera med moderna 
utgrävningar.

Fyndluckor, finns dom?
Redan Engström och Thomasson kommenterade att nivåerna mellan de gropkeramis- 
ka lokalerna (ca 25-35 m ö h) och lokalerna med kvartsavslag och yxor (över ca 
45 m ö h) var fyndtomma (Engström 1934). Ornell beskriver också ”två typer av 
boplatskulturer belägna på två klart skilda nivåer som är urskiljbara inom de tre 
kolmårdssocknarna. En äldre typ belägen på nivåer mellan 45-50 m ö h och en 
yngre typ belägen på nivåer mellan 25-35 m” (Ornell 1981). En gruppering per 5- 
metersintervall av stenålderslokaler, som var kända 1991, visar att endast ett fåtal 
lokaler har registrerats omkring 40- metersnivån (fig 5). Beror denna fyndlucka på 
bristande information från nivåerna mellan 35 m och 45 m, eller avspeglar den ett 
verkligt avbrott i kustutnyttjandet? Jag vill försöka kontrollera om detta är ett resul
tat av ojämn synlighet eller om det avspeglar förändringar i mänskligt beteende. I 
ett annat sammanhang har jag diskuterat några alternativa källkritiska förklaringar 
till fyndspridningen i Bråvikenområdet (Åkerlund 1992). Som en del i den källkri
tiska kontrollen har en kompletterande faltinventering nu genomförts.

m.ö.h.
95-90
90-85
85-80
80-75
75-70
70-65
65-60
60-55
55-50
50-45
45-40
40-35
35-30
30-25
25-20

0 5 10 15 20
antal

Kvarsebo Tunaberg

Fig 5. Diagram som visar antalet tidigare kända stenålderslokaler fördelade per 5-meters- 
intervall i Kvarsebo respektive Tunaberg. Number of previously known Stone Age sites per 
5-meter interval.
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Kompletterande specialinventering
Den nu genomförda inventeringen gör inte anspråk på att vara täckande. Den inrik
tades på att belysa några preciserade frågor i anslutning till ovanstående resone
mang. De frågor som var centrala, var följande:

• Kan man hitta lokaler på nivåer mellan 35 och 45 m ö h?
• Finns det fler lokaler också på högre nivåer?
• Kan man hitta fler artefakter på ”fyndplatser för yxor”?
• Kan man lokalisera fler gropkeramiska lokaler i Tunaberg?

Efter förberedande kartstudier av topografiska förhållanden, nivåkurvor och jord- 
artsfördelning genomfördes en översiktlig terränggranskning under några veckor i 
april 1993. Inventeringen utfördes av Dag Hammar, Roger Wikell och författaren. 
Kvarsebo och Tunabergs socknar valdes ut som testområden. I stort sett sluttar hela 
området norr om Bråviken mot öster och norr. I Kvarsebo är högsta höjden ca 115m 
och i Tunaberg ca 60 m. Det var vår ambition att snabbt försöka få en överblick av 
områdets möjligheter. Då stora delar av området var bevuxna med skog, inriktade vi 
oss på att leta i skadade markavsnitt, dvs i vägslänter, rotvältor och spår efter skogs
maskiner. Det innebar att vi i första hand följde vägar och stigar. Vi rensade med 
skärslev och grävde ibland provgropar. Vid inventeringen samlade vi in exempel på 
olika fyndkategorier, som vi hittade på varje lokal. Vi tog inte med allt som påträffa
des. Syftet med inventeringen var att konstatera nya stenålderslokaler, men inte att 
försöka karaktärisera dem närmare (jfr resonemang ovan). I det här sammanhanget 
var det lokalernas spridning i landskapet som var i fokus. Vi har inte gjort några 
försök att skilja på boplats och fyndplats, utan vi har registrerat förekomst av sten- 
ålderslämningar.

Vi gjorde några försök att få indikationer på förhöjd fosfathalt med hjälp av spot
test (Arrhenius 1991). Utslagen blev otydliga, varför metoden övergavs. Möjligen 
orsakade kylan i marken (nattfrost) svårigheter att lösa ut fosfat.

Förutsättningarna att inventera stenålderslokaler var särskilt goda i Kvarsebo. Dels 
finns tämligen orörda skogar och vida myrmarker, dels finns de traditionella bruk- 
ningsenheterna kvar och inga större markförändringar har gjorts i modern tid. Sam
ma släkter har brukat gårdarna under flera generationer och man känner fortfarande 
till var någon äldre släkting har hittat yxor. Dessutom har många invånare haft Tor
sten Engström som lärare, och han tycks ha väckt sina elevers intresse för stenål- 
derslämningar. Vi fick många tips från lokalbefolkningen (fig 3 och 4). Det skulle 
säkert ge god utdelning att genomföra en systematisk inventering av gårdsarkiven 
efter samma modell som tillämpades i Kalmarregionen (jfr Westergren & Hansson
1987).

Resultat av inventeringen
Vid inventeringen registrerades 67 nya lokaler. Därav låg 21 i Tunaberg och 46 i 
Kvarsebo (fig 8 och 9). Antalet stenålderslokaler har därmed fördubblats i båda 
socknarna (tab 2). Att resultatet blev så omfattande i lättillgängliga områden och
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Tabell 2. Antal kända respektive nyfunna stenålderslokaler i Kvarsebo och 
Tunabergs socknar efter kompletterande inventering 1993. Number of 
known and newly found Stone Age sites, respectively, after the supple
mentary survey 1993.

Kända Nyfunna Summa
Kvarsebo sn, Ög 42 46 88
Tunabergs sn, Sö 18 21 39
Summa 60 67 127

efter en relativt kort tids arbete, uppfattar jag som en signal om att det finns ännu mer.
Vi registrerade 12 nya lokaler med keramik (8 i Tunaberg och 4 i Kvarsebo). Det 

var gropkeramik av poröst, blandmagrat och fast gods, med och utan dekor. Lokaler 
med keramik av typ Fagervik I, II och III finns representerade. De ligger på nivåer 
mellan ca 25 och 35 m ö h. Vi hittade också enstaka krukskärvor av ett fast gods, 
som är svårare att bestämma. De påträffades omkring 25 m ö h vid Tomta i Tuna
berg och omkring 35 m ö h i skogsområdet norr om Sjöholm i Kvarsebo. Ingen 
keramik hittades i högre landskapsavsnitt.

På en av de nyfunna lokalerna med keramik påträffades också en berghäll med 2 
skålgropar. I en markskada strax intill hällen hittades ett tiotal odekorerade kruk
skärvor av blandmagrat gods, varav några var rundnötta, och ett kvartsavslag. Arte- 
fakterna betraktas som gropkeramiska. Lokalen ligger ca 30 m ö h vid Bråten i Tuna
berg. Ca 175 m väster om den här platsen har det tidigare hittats en avsatsyxa av 
brons, en hålmejsel av grönsten och en fyrsidig yxa av skiffer (RAÄ 268 i Tuna
berg). Den aktuella lokalen erbjuder kanske möjligheter att få nya aspekter på rela
tionen mellan gropkeramiska lämningar och bronsålderslämningar.

På den norra Bråviksstranden har det bara påträffats ett fåtal hällristningar. Till 
helt nyligen kände man bara till ett löst block med ca 130 skålgropar, som hittats i 
Krokek (RAÄ 24, Engström 1959). Det låg omedelbart väster om den gropkeramis
ka boplatsen vid Fagervik, men långt från Norrköpingsområdets figurristningar och 
isolerat från fornlämningar som man traditionellt anser är från bronsålder. Det finns 
också forskare, som hävdar att vissa hällristningar har utförts från och med neoliti- 
kum (Burenhult 1980). Det finns uppgifter om hällristningar från Nävekvarnsområ- 
det, vilka skall ha sprängts bort vid vägarbeten 1975 (RAÄ 314 i Tunaberg). De första 
säkra figurristningarna på Tunabergshalvön hittades dock 1991. Då påträffades skepp 
med spiraler på stävarna, fotsulor och skålgropar i Koppartorp (Broström & Matts
son 1994).

Slagen kvarts påträffades på 59 av de nya lokalerna (16 i Tunaberg och 43 i Kvar
sebo). Kvarts förekommer på alla nivåer, där vi har letat (tab 3). Enligt ett prelimi
närt klassifikationssystem för kvarts, som har utarbetats på experimentell väg och 
sedan tillämpats på boplatslämningar från Södertörn, skulle olika reduktionsmeto
der möjligen ha olika kronologisk tyngdpunkt. På Södertörnslokalerna var den bi
polära tekniken bäst representerad på mesolitiska lokaler och plattformstekniken
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dominerade på de neolitiska lokalerna (Knutsson & Lindgren, manuskript). Vid en 
översiktlig registrering av inventeringsfynden från Kvarsebo och Tunaberg har för
fattaren inte sett någon fördelning av olika reduktionsmetoder till höga respektive 
låga nivåer i landskapet. Det förekommer både plattformskärnor och avslag med 
plattformsrest samt stötkantskärnor och avslag med stötkanter på olika nivåer mel
lan 25 och 75 m ö h.

Avslag och kärnor av bergart förekom på 10 lokaler (2 i Tunaberg och 8 i Kvarse
bo). De hittades på nivåer omkring 30 respektive 50 m ö h. Enstaka små flintavslag 
fanns på 7 lokaler (4 i Tunaberg och 3 i Kvarsebo). De hittades på nivåerna 20-30, 
35 och 50 m ö h (tab 3).

Tabell 3. Förekomst av materialkategorier på de nyfunna lokalerna per nivå
intervall. Material categories at the newly found sites per height interval.

Möh Kvarts Bergart Flinta Trindvxor Keramik
75-80 X

70-75 X

65-70 X

60-65 X

55-60 X X

50-55 X X X

45-50 X X

40-45 X

35-40 X X X X X

30-35 X X X

25-30 X X X X X

20-25 X X

Fyra yxor hittades på 3 nya lokaler i Tunaberg. En trindyxa med ovalt tvärsnitt 
och en fyrsidig bergartsyxa hittades i Uttervik tillsammans med avslag av bergart 
och kvarts samt gropkeramik. Lokalen ligger ca 25 m ö h. De två andra yxorna är 
också trindyxor, som var och en påträffades tillsammans med kvartsavslag i väg- 
slänter utmed vägen mellan Nyköping och Nävekvarn. De hittades på nivåerna ca 
35 respektive ca 45 m ö h.

Bland andra fyndkategorier hittades ett stenredskap med skaftränna tillsammans 
med kvartsavslag vid Östankärr i Kvarsebo. Stenredskap med skaftränna har ibland 
förknippats med tidig malmletning (Janzon 1984). Dessutom påträffades slipstenar 
och några knackstenar.

Vid återbesök på några tidigare kända lokaler gjorde vi nya fynd, som tyder på att 
fyndområdena är större än vad markeringarna visar på den ekonomiska kartan. Det 
gäller bl a vid Pinneström (RAÄ 30 i Tunaberg), Knektbråten, Eketorp och Storm
bäcken (RAÄ 30, 31 och 68 i Kvarsebo) samt vid RAÄ 11 i Kvarsebo. Lokalerna 
vid Österhagen och Sjöholm (RAÄ 16 respektive 48 i Kvarsebo) har nyligen ska
dats av vägsläntning. Den har varit särskilt kraftig vid Sjöholm. Ingen arkeologisk
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undersökning har gjorts. Förhållandet har anmälts till länsstyrelsen.
Vi gjorde också nyfynd på några lokaler som tidigare hade registrerats som fynd

platser for bergartsyxor. Nyfynden bestod av avslag av kvarts eller flinta.
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Fig 6. Diagram som visar antalet nyfunna stenålderslokaler fördelade per 5-metersintervall i 
Kvarsebo respektive Tunaberg. Number of newly found Stone Age sites per 5-meter interval.
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Fig 7. Diagram som visar antalet tidigare kända och nyfunna stenålderslokaler fördelade per 
5-metersintervall i Kvarsebo respektive Tunaberg. Number of previously known and newly 
found Stone Age sites per 5-meter interval.
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Fig 8. Karta över Kvarsebo socken med tidigare kända (o) och nyfunna (•) stenålderslokaler 
markerade. De tidigare kända lokalerna har markerats med RAÄ-nummer enligt fom- 
minnesregistret. Följande har registrerats som boplatser: RAÄ 11 (Granliden), 12 (Björk- 
liden), 13 (Säter IV), 14 (Skvättan), 15 (Stormbäcken), 16 (Österhagen), 17 (Åbacken), 29 
(Östanå), 31 (Ekeborg), 33 (Hultstugan), 37 (Djupvik), 48 (Sjöholm), 66 (Hultstugan- 
Karlslund), 67 (Stormbäcken), 68 (Stormbäcken), 69 (Säter), 70 (Säter III), 75 (Säter II), 85 
(Säter). Kvarsebo parish with previously known (o) and newly found (•) Stone Age sites 
marked. The following have been registered as settlement sites: RAÅ 11-17, 29, 31, 33, 37, 
48, 66-70, 75, 85.

Några slutsatser av inventeringen 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera följande:
• Det finns lokaler både med och utan keramik på nivåer omkring 35 m ö h. Det 
finns också lokaler med slagen kvarts omkring 45 m ö h och högre. Men trots att vi 
gjorde speciella insatser att leta på 40 m, så är det svårt att hitta stcnålderslämning- 
ar där. Därför är slutsatsen, att fyndluckan delvis har bekräftats vid inventeringen 
(fig 6 och 7).
• Ett stort antal lokaler hittades på nivåer omkring 50 och 60 m samt över 70 m 
(fig 6). De högst belägna lokalerna hittades av naturliga skäl i Kvarsebo. En ny 
fyndlucka tycks ha uppstått omkring 65 m. Men man ska komma ihåg, att vi inte har 
gått över de högre nivåerna systematiskt och inte gjort några särskilda ansatser att 
kontrollera intervallet mellan 65 och 70 m. Det bör göras framöver.

Det är svårt att tidsbestämma de här fynden. Om lokalerna på 70-75 m ö h har 
varit strandbundna, så har de utnyttjats under Ancylusstadiet (jfr Persson 1979). Ett 
alternativ är att de har utgjort inlandslokaler och är yngre, kanske samtida med kera
miklokalerna.
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Fig 9. Karta över Tunabergs socken med tidigare kända (o) och nyfunna (•) stenåldersloka- 
ler markerade. De tidigare kända lokalerna har markerats med RAÄ-nummer enligt forn- 
minnesregistret. Följande har registrerats som boplatser: 30 (Pinneström), 69 (Skarastugan), 
105 (Lilla Skara), 106 (Grytberga), 364 (Koviken). Tunabergparish with previously known 
(o) and newly found (•) Stone Age sites marked. The following have been registered as 
settlement sites: RAÅ 30, 69, 105—106, 364.

• Fyndplatser för yxor har i några kontrollerade fall visat sig omfatta flera fyndka
tegorier. Där har det funnits ett rumsligt samband mellan bergartsyxor och avslag 
av annat råmaterial, vilket indikerar en mer varierad aktivitet på platsen än det som 
en ensam yxa antyder. Det uppträder således samma fyndkategorier på de här fynd
platserna för yxor som på keramikboplatserna, om man undantar keramiken. Vi kan 
uppmärksamma att de inventeringstekniska termerna boplats respektive fyndplats 
inte har några direkta motsvarigheter i kulturhistoriskt innehåll.
• Inventeringen visade att det finns flera gropkeramiska lokaler i Tunaberg. Detta 
innebär att hela norra Bråviksstranden var attraktiv under neolitikum. Södra sidan 
av Bråviken bestod under motsvarande tid av en örik skärgård och stenåldersfynden 
är mycket få. Det vore onekligen en utmaning att försöka komplettera den bilden.
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Summary
The article describes the results of a supplementary survey of Stone Age sites in the 
Bråviken area. The purpose was to make a source-critical study of the distribution 
of known sites. It was therefore of special importance to 1) control for the findless 
interval at heights of about 40 meters above sea-level, 2) try to find sites at greater 
heights than previously known, i. e., at more than 50 meters above sea-level, 3) seek 
out sites where axes had been found and try to find more artefacts, and 4) try to find 
more Pitted Ware sites west of the area surveyed by Engström in the 1930s. The 
study was limited geographically to the parishes of Kvarsebo and Tunaberg.

During the survey 67 new sites were registered. The absence of sites at c. 40 
meters above sea-level was confirmed and the findless gap remains (1). A large 
number of sites with flaked quartz were found partly at heights of about 50 and 60 
meters above sea-level, and partly at more than 70 meters above sea-level (2). The 
finds from the highest sites could not be dated. If the remains derive from activities 
near shore, they belong to the Ancylus phase, i. e., a freshwater phase. They may 
also derive from activities near a lake and would then be younger and contempor
aneous, perhaps, with the pottery sites. On some sites where axes had been found 
earlier, other prehistoric artefacts were found (3). These new finds point to more 
varied activity at the site than that indicated by a single axe-find. Several Pitted 
Ware sites were found, most of them in Tunaberg (4).

Not
Ett varmt tack till Riksantikvarieämbetet för ekonomiskt stöd, som gjorde det möjligt att 
genomföra den här specialinventeringen. För en energisk fåltinsats vill jag också tacka kolle
gorna Dag Hammar och Roger Wikell. Dessutom vill jag tacka Karolina Karlsson, Kvarsebo 
Knektbråten, för att hon var vår lokala vägvisare under flera dagar.
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Det reviderade fomminnesregistret 
för norra Bohuslän
Leif Gren & Robert Olsson

Riksantikvarieämbetet genomförde under åren 1989-1991 en reviderad fornminnes
inventering av Göteborgs och Bohus län. Ämbetets förstagångsinventering utfördes 
1973—1977, och den baserades i sin tur till stor del på den s k Göteborgsinventering- 
en, som utfördes 1915-1922. Den sistnämnda går tillbaka på inventeringar som star
tades av Ekhoff 1879. Till detta kommer vissa temabundna specialinventeringar, ex
empelvis avseende hällristningar eller stenåldersboplatser. De tre heltäckande inven
teringarna kännetecknas, som alla inventeringar, av att man prioriterade olika saker 
utifrån sin tids arkeologiska kunskap och antikvariska värderingar.

För att förstå resultaten av en inventering måste man inte bara ta hänsyn till vad 
och hur man prioriterat, utan även vilka resurser man haft. De äldre inventeringar
nas resurser har inte undersökts här, men den senaste inventeringen i norra Bohus
län torde ha haft en genomsnittlig reell täckningsgrad, dvs arbetstakt, om ungefärli
gen 1,7-2 kvadratkilometer per arbetsdag. Siffrorna kan variera inom olika områ
den beroende på hur mycket tid som avsatts till annat än lal tinventering, som gransk
ning med fältarbetsledare, arbetsmöten, exkursioner, kompletterande excerpering 
etc. Arbetstakten vid den ordinarie fornminnesinventeringen kan jämföras med ex
empelvis arkeologiska utredningar, där man vanligen kan ägna mångdubbelt mer tid 
åt att specialinventera en viss yta.

Bohuslänsmodellen
Vissa fornlämningskategorier i Bohuslän får anses vara relativt välinventerade re
dan i och med Göteborgsinventeringen. Den reviderade inventeringen inriktades där
för på att använda den tillgängliga fältarbetstiden så kostnadseffektivt som möjligt 
genom en selektiv revidering (Winberg 1992, s 6f).

Principiell kunskap om gammal välkänd empiri är relativt sett enkel att få fram, 
exempelvis har man genom hela inventeringshistorien utan större problem kunnat 
fånga upp företeelser som högar och rösen. Då har man i många områden förhållan
devis snart kommit till ett läge där merparten av alla synliga lämningar av en viss 
typ är registrerad, så att varje ytterligare nyfynd kostar mycket i tid och ansträng
ning. Ur tillväxtsynpunkt kommer inventeringen för dessa kategorier att resultera i 
att man arbetar på ett repetitionsplan. Förhållandet kan illustreras grafiskt med en 
tillväxtkurva.
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Fig 1. Tillväxtförloppet vid registreringen av en viss fomlämningskategori. 
The increase in the registration of a particular category of remains.

För att inventeringen skall utnyttjas på mest effektiva sätt är det angeläget att man 
försöker inta en ur kunskapsproducerande synpunkt så ”lönsam” position som möj
ligt på tillväxtkurvan, dvs där den är så brant som möjligt. Man måste då ta sig över 
en initialtröskel, eftersom man definitionsmässigt utgår från ett bristfälligt kunskaps
läge. Detta innebär att man inte satsar alla resurser på fornlämningskategorier som 
sannolikt redan är mycket välkända. Istället läggs resurserna på att inventera forn
lämningskategorier som bedöms vara mer eftersatta ur dokumentationssynpunkt.

Ett konkret exempel på detta är den s k Bohuslänsmodellen, där man exempelvis i 
mycket begränsad utsträckning inventerade rösen i krönläge, eftersom dessa antogs 
redan vara kända i en sådan omfattning att ytterligare nyfynd skulle kräva orimligt 
stora investeringar i fältarbetstid. De tidsresurser som då frigjordes investerades 
istället i inventering av eftersatta fornlämningskategorier, som stenåldersbop 1 atser, 
skärgårdslämningar och gårdstomter från sen förhistorisk och historisk tid. Dessa 
kategorier kan sägas ha befunnit sig långt ner på tillväxtkurvan, så att en relativt 
begränsad tidsinsats gav en stor empiritillväxt, dvs man kunde arbeta på vad man 
skulle kunna kalla en tillväxt brant.

Det problematiska med att utnyttja inventeringen så kostnadseffektivt som möjligt 
är alltså att undvika att arbeta på den ”höga” och flacka delen av tillväxtkurvan, 
eftersom man då endast befäster vad man i princip redan har en god uppfattning om. 
Svårigheten är istället att hitta det man tidigare inte har letat efter, dvs empiriluck- 
or, för att få en så gynnsam empiritillväxt som möjligt. Detta kan i många fall leda 
till att man i ett utgångsläge med vissa uppställda förväntningar kan tvingas inves
tera en hel del fältarbetstid, utan att egentligen få någon initialtillväxt på kort sikt. 
Exempelvis krävdes det i Bohuslänsinventeringen en del försök och misstag under 
en viss tid innan det blev någon empiritillväxt för stenåldersboplatser på höga nivå-
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er i skogsmark. Men när teori och praktik prövats i en växelverkan blev det slutli
gen en tämligen snabb och gynnsam tillväxt för denna typ av fornlämning. Man kan 
alltså inte skilja utveckling och teorimedvetande från det praktiska verkställandet i 
falt, dels därför att man då inte vinner principiellt ny kunskap, dels därför att det 
leder till ett dåligt resursutnyttjande.

Utifrån detta resonemang skulle man kunna säga att målsättningen för invente
ringen bör vara att kunskapsmässigt ”plöja upp” och dokumentera empiri i landska
pet på ett sådant sätt, att empiritillväxten blir så ”brant” som möjligt. När man väl 
har hittat en metod för att registrera en ny kategori av fornlämningar går det i regel 
snabbt att komma åt ungefärligen hälften av alla lämningar, men därefter blir det 
allt trögare. Att exempelvis hitta det tionde röset i ett visst område går ganska snabbt, 
men det hundrade eller tusende tar mycket mer tid i anspråk.

En fornminnesinventering med en arbetstakt om ett par, eller flera, kvadratkilo
meter per arbetsdag kan självfallet inte bli hundraprocentig. Följden blir att man får 
försöka fånga upp resterande oregistrerade fornlämningar i andra sammanhang, ex
empelvis vid arkeologiska utredningar. Man måste givetvis räkna med stora varia
tioner beroende på fornlämningskategori. Exempelvis är säkerligen färre än hälften 
av stenåldersboplatserna i Bohuslän registrerade, även i områden som bedöms som 
välinventerade. Däremot är förhoppningsvis samtliga storhögar kända.

Mot bakgrund av de besparingskrav som fornminnesinventeringen ställs inför måste 
det vara angeläget att resurserna utnyttjas optimalt. Inventeringen bör i vid bemärk
else mer betraktas som en kontinuerlig process än som ett tidsbegränsat företag. 
Målsättningen kan då uppfattas som att ständigt skapa principiellt ny kunskap sna
rare än att befästa gammal kunskap. Den s k Bohuslänsmodellen har alltså i prakti
ken inneburit att man i begränsad utsträckning har återbesökt tidigare kända fornläm- 
ningslokaler. Återbesök har endast gjorts om det har funnits särskilda skäl, som att 
det har varit oklarheter i det gamla registret, att man kunnat förmoda att platsen 
blivit utsatt för förändringar genom exploatering eller annat, dvs att beskrivningen 
inte längre varit aktuell, eller att det tillkommit nya principer för en viss typ av 
lämning som har givit andra antikvariska utgångspunkter för bedömningar.

En nackdel med Bohuslänsmodellen består främst i att det råder en viss aktualitets
brist för delar av registret, dvs många fornlämningslokaler har inte besiktigats se
dan förstagångsinventeringen för mer än 20 år sedan. Till detta kommer ett delvis 
stort redigeringsbehov av registret. Vissa beskrivningar har kompletterats flera gång
er vid olika tillfallen, utan att en helt ny beskrivning gjorts, dvs en del av beskriv
ningarna kan i nuvarande skick vara mer eller mindre svårlästa.

Empiritillväxt och kunskapstillväxt
Det kan vara av principiellt intresse att skilja på empiritillväxt och allmän arkeolo
gisk kunskapstillväxt. I allmänhet menar man att arkeologisk kunskap måste ha en 
koppling till ett empiriskt material, som finns att hämta i landskapet, oavsett om 
detta material består av lösfynd eller av fasta fornlämingar. Arkeologisk kunskap 
måste alltså ha en koppling till en lokalisering i landskapet, dvs en fornsak kan inte
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Fig 2. En av landets märkligaste fornlämningsmiljöer, i Skee socken. På bilden Blomsholms 
skeppssättning; invid finns även storhögen Grönehög samt en av landets största domar
ringar m m. Okänd fotograf, odaterat, troligen tidigt 1900-tal, ATA. Blomsholm 's boat- 
shaped stone-setting, Skee parish.

medge några slutsatser om man varken direkt eller indirekt kan relatera den till var
ifrån den härrör. Lösfynd ger en varierande grad av kunskap eftersom de har en 
likhet med andra fynd, som har en mer eller mindre exakt lokalangivelse.

Kunskap om var i landskapet det finns ett arkeologiskt relevant material är alltså 
inte detsamma som arkeologisk kunskap i vid bemärkelse. En hundrafaldig ökning i 
kunskap om var det finns fornlämningar betyder självfallet inte en lika stor ökning i 
arkeologisk kunskap. Inledningsvis behöver det rentav inte betyda någon ökning 
alls, men förutsättningarna for ny arkeologisk kunskap ökar i regel väsentligt.

En av målsättningarna med Bohuslänsmodellen var alltså att skapa större förutsätt
ningar för en framtida allmän kunskapstillväxt med avseende på fornlämningskate- 
gorier som varit otillräckligt registrerade. En större kunskap om var det finns forn
lämningar leder förhoppningsvis till ett större bevarande.

En rumsligt utspridd registrering kan innebära en fördel om man behöver motive
ra eventuella arkeologiska utredningar. För att skapa förutsättningar för såväl en 
större arkeologisk kunskap som ett ökat bevarande har den reviderade inventering
en delvis utförts så, att faltinsatserna har spritts ut över relativt stora arealer. Man 
har alltså inte prioriterat områden med en redan känd förtätning av fornlämningar, 
utan snarare har insatser gjorts i terrängavsnitt där inget eller litet tidigare var känt.
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Prioriterade forn 1 amningskategorier vid revideringen
Eftersom ämbetets fbrstagångsinventering utfördes i relativt sen tid har det varit 
enkelt att få en uppfattning om vilka antikvariska värderingar och principer som 
rådde då. Innehållet och principerna i förstagångsinventeringen har även översikt
ligt utvärderats i samråd med den regionala kulturmiljövården. Mot den bakgrunden 
gjordes en bedömning av vilka fornlämningskategorier som skulle prioriteras vid 
den reviderade inventeringen (Winberg 1992, s 8). De kategorier som bedömdes 
vara i särskilt behov av översyn var: boplatser av stenålderskaraktär, historiska by- 
och gårdstomter, skärgårdslämningar, hällristningar samt fossil åkermark.

Stenåldersboplatser registrerades genom en stor och grundläggande insats av Göte- 
borgsinventeringen, och resultaten står sig fortfarande i många områden. På flera 
håll har viktiga kompletteringar gjorts alltsedan 1920-talet, genom såväl institutio
ner som amatörarkeologer; exempelvis har antalet stenåldersboplatser på främst 
Stångenäset utökats drastiskt genom privata insatser av Stefan Larsson, Lysekil. 
Vid ämbetets förstagångsinventering gjordes däremot den bedömningen, att endast 
ett urval fyndrika och väldokumenterade boplatser skulle (R)-markeras som fasta 
fornlämningar. De egna insatserna beträffande boplatser var begränsade och inskränk
tes vanligen till en viss uppföljning av Göteborgsinventeringen. Erfarenheter från så
väl ämbetets senare inventeringar som den regionala kulturmiljövården har dock dels 
visat att alltför få av de kända boplatserna blivit (R)-markerade, dels att det går att få 
fram betydligt fler oregistrerade boplatser.

Historiska by- och gårdstomter registrerades knappast alls i de tidigare invente
ringarna i Bohuslän. Men erfarenheter från exempelvis den reviderade fornminnes
inventeringen i bl a Malmöhus län har visat att det, utifrån äldre lantmäteriakter, är 
möjligt att registrera samtliga by- och gårdstomter i ett större område. Målsättning
en har varit att i första hand försöka spåra kulturlager som är medeltida eller äldre 
genom att utnyttja det äldsta tillgängliga kartmaterialet. I detta syfte har kartorna 
förstås tillmätts olika betydelse i en fallande skala från geometriska jordeböcker till 
storskifte, enskifte och laga skifte.

Skärgårdslämningar registrerades delvis i stor omfattning under ämbetets forsta
gångsinventering, men upptogs i regel inte som fasta fornlämningar. Vid revidering
en av norra Halland och sydligaste Bohuslän framkom det dock en mängd nyfynd, 
främst bestående av tomtningar, men även lämningar efter trankokerier, sillsalterier 
etc. Därför prioriterades fortsättningsvis inventering av skärgårdslämningar i Bohus
län (Norman 1992, s 30f).

Hällristningar har studerats i ett särskilt projekt parallellt med den ordinarie inven
teringen, främst av Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam. Denna specialin
ventering har tagit fram åtskilliga tidigare oregistrerade hällristningar, men då detta 
material vid tidpunkten för denna artikels författande inte var infört i fornminnesre- 
gistret kunde det inte beaktas.

Fossil åkermark var sedan tidigare endast känd på ett fåtal lokaler i Bohuslän. 
Några av de mest intressanta, som Blomsholm, Soltvet och Krabbetorp, har dock 
registrerats i relativt sen tid. Eftersom det vid revideringsinventeringar på många 
andra håll i Sydsverige framkommit avsevärda nyfynd av fossil åkermark priorite
rades denna fornlämningskategori inför revideringen av Bohuslän.

Det reviderade fornminnesregistret... 1 67



A B

AL omme land

' Nasinge /

,STRÖMSTADS STAD

x ^ i
Ta n u m

[Krokstad
Same J

fältarbetsår 1991

Fig 3. 1991 års inventeringsområde i Bohuslån. The area surveyed in 1991 in Bohuslän.

Presentation av analysområdet
Följande statistik och beräkningar behandlar socknarna Lommeland, Näsinge, Hög
dal, Skee, Strömstads stad, Tjärnö, Naverstad, Lur, Tanum, Mo, Krokstad och Sanne. 
Detta motsvarar i stort sett det arbetsområde som inventerades under sommaren 
1991. Topografiskt innefattar området allt från kustnära till höglänt terräng. Landska
pets norra delar med socknarna Högdal och Lommeland kännetecknas av brant sti
gande berg och omfattande skogsmarker, medan de södra och mellersta delarna med 
socknarna Tanum, Lur och Skee är mer småkuperade, med ett mer öppet landskap. 
Inlandssocknarna Naverstad och Mo domineras av Bullaresjöarnas dalgång med 
kringgärdande bergstrakter. Arealomfattningen av hela området är ca 1 600 km2.
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Göteborgsinventeringen
Som tidigare nämnts gjordes den första heltäckande fornminnesinventeringen av 
landskapet Bohuslän redan under tidigt 1900-tal. Denna inventering hade inget att 
göra med den senare tillkomna fornminnesinventeringen for ekonomiska kartan, som 
sker i Riksantikvarieämbetets regi. Likväl kan man säga att den höga kvalitet som 
den s k Göteborgsinventeringen hade, medförde att vid den ekonomiska kartlägg
ningen av Bohuslän under 1930-talet hämtades delar av fornminnesredovisningen 
från denna. Det är också Göteborgsinventeringen som varit grunden för Riksantikva
rieämbetets inventeringar under 1970- och 1990-talen. I princip alla av Göteborgsin- 
venteringens registreringar finns alltså med i dagens fornminnesregister.

En studie av vad som registrerades under Göteborgsinventeringen visar att det 
stora flertalet lämningar var gravar. Av 2 047 registrerade lokaler utgjorde hela 1 240 
gravlokaler, dvs 61%. De flesta lokaler som registrerades bestod av gravar i krönlä
ge. I exempelvis Skee socken var närmare 60% av de registrerade gravarna belägna 
på krön, ett förhållande som sannolikt gäller hela arbetsområdet. Vidare nedteckna
des 231 boplatser samt ytterligare 153 platser med boplatsfynd. De sistnämnda är 
platser som i dag är förstörda eller omöjliga att återfinna. Även hällristningar re
gistrerades i stor omfattning. Göteborgsinventeringen kännetecknas alltså av att alla 
klassiska bohuslänska fornminnestyper registrerades i relativt stor utsträckning, med 
betoning på gravar.

Fig 4. Innehållet i Göteborgsinventeringen fördelat i procent för kategorier som utgör mer än 
10% av hela registret. The Gothenburg survey.

Riksantikvarieämbetets förstagångsinventering
Inte förrän under 1970-talet skedde Riksantikvarieämbetets förstagångsinventering 
av Bohuslän. Fram till dess fanns alltså inte Riksantikvarieämbetets egna fornminnes
register for landskapet. En jämförelse mellan innehållet i det första fornminnesregist- 
ret och Göteborgsinventeringen visar, att av de stora fornlämningskategorierna var 
det framför allt hällristningar och gravar som ökade mest. Antalet gravlokaler öka
de allra mest i antal, från 1 240 till 1716 lokaler, dvs nära 40%. Hällristningsloka- 
lerna steg från 234 till 635, alltså ca 171%.
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Betydande ökningar skedde också av skärgårdslämningar, där tomtningar ökade 
med inemot 400%. Nästan alla kategorier hade större eller mindre ökningar. Intres
sant i sammanhanget är dock att kategorin boplatslämningar knappt uppmärksam
mades alls vid förstagångsinventeringen, och den utgjorde efter inventeringen inte 
ens 10% av det totala registret. Faktum är att den kategorin är den enda som har haft 
en negativ utveckling, och antalet registrerade boplatser i ämbetets förstagångsin- 
ventering var färre än i Göteborgsinventeringen. I princip samtliga (98%) av 
Göteborgsinventeringens uppteckningar medtogs i fornminnesregistret redan vid 
förstagångsinventeringen. Vissa lokaler, däribland boplatslokaler, ombedömdes dock 
till fyndplatser.

Riksantikvarie
ämbetets
förstagångs-
inventering

GRAVAR
50%

Fig 5. Innehållet i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister efter förstagångsinvente
ringen, fördelat i procent for kategorier som utgör mer än 10% av hela registret. The Central 
Board of National Antiquities' register of ancient monuments after the first survey.

Revideringsinventeringen
Vid revideringsinventeringen har, som nämnts, en ny modell av fornminnesinvente
ring testats, den s k Bohuslänsmodellen. En statistisk jämförelse med förstagångsin
venteringen kan kvantitativt belysa resultatet av de prioriteringar som gjorts. En 
studie av gravlokalerna visar att dessa alltjämt är den dominerande kategorin. An
delen nyfynd av gravar är dock endast 10%. Därmed har gravarna från att procentu
ellt ha utgjort halva registret reducerats till att utgöra en tredjedel. Av hällristningar 
finns endast ett mycket litet antal nyfynd. En av anledningarna till detta är att det 
parallellt med ordinarie inventering gjorts en specialstudie av dessa. Resultatet av 
denna finns ej redovisat i denna sammanställning, vilket i praktiken innebär att forn
minnesregistret innehåller ytterligare ett antal hällristningslokaler. Hur många 
är i skrivande stund inte känt.

De prioriterade kategorierna boplatser och kulturlager efter byar/gårdar har haft 
en markant genomslagskraft på fornminnesregistret, och utgör numera de näst störs
ta och tredje största kategorierna med 17% respektive 14% av fornminnesregistrets 
innehåll. Ökningen av fossil åker och skärgårdslämningar står dock inte i paritet 
med den satsning på dessa som skett. Vad skärgårdslämningarna beträffar står mycket 
av förklaringen att finna i, att en stor del av norra Bohusläns skärgård varit föremål
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för så kallade besparingsblad och därför inte inventerats. Detta gäller exempelvis 
Kosteröarna (jfr fig 3). I övrigt har delar av skärgården varit relativt fyndtomma, ett 
förhållande som inte gäller de södra och mellersta delarna av Bohuslän. Siffrorna 
vad skärgårdslämningar beträffar kan därför knappast sägas vara representativa för 
resten av Bohuslän.

En stor del av tiden avsattes till att börja med för att försöka hitta lämningar efter 
fossil åker i landskapet. I ett tidigt skede stod det klart att inga större mängder skul
le komma att hittas. Därför omprioriterades resurserna i stället mot de kategorier 
som gav ett positivt resultat. Samtidigt gjordes analyser för att kunna förklara var
för just ingen fossil åker hittades. Delar av förklaringen torde vara, att stora delar 
av de områden som numera är skogsmark varit uppodlade långt in på 1900-talet. På 
grund av landskapets karaktär, med många berg åtskilda av dalgångar, har den od
lingsbara marken utnyttjats fullt ut ända in i modern tid, och därmed sannolikt rade
rat ut stora delar av det fossila odlingslandskapet.

Riksantikvarie-KATEGORIER UNDER 10%
23% A .gravar ämbetets 

\ 34% reviderings-
\ inventering

HALLRISTNINGAR
12%

Fig 6. Innehållet i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister efter revideringsinvente
ringen, fördelat på procent för kategorier som utgör mer än 10% av hela registret.
The Central Board of National Antiquities' register of ancient monuments after the revised 
survey.

Generell jämförelse mellan de olika inventeringarna
Efter att inledningsvis ha studerat hur innehållet i de olika registren förändrats över 
tiden, kan det också vara av intresse att se tillväxten i faktiska antal registrerade 
lokaler vid olika tillfallen. Efter Göteborgsinventeringen hade 2 047 lokaler anteck
nats. Alla dessa betraktades då i princip som fornlämningar. Efter att dessa lokaler 
inarbetats i fornminnesregistret har ett visst antal ombedömts, och i dagsläget be
döms 1610 (79%) som fornlämningar.

När Riksantikvarieämbetets förstagångsinventering var gjord fanns 3 411 lokaler 
antecknade i registret. Andelen fornlämningar med dagens bedömning är 2 380 
(70%). I dag uppgår antalet lokaler inom arbetsområdet till 5 560. Av dessa bedöms 
3 570 (64%) vara av sådan karaktär att de redovisas som fornlämningar. Andelen 
fasta fornlämningar i fornminnesregistret har alltså minskat under tidens gång. För
klaringen torde vara dels karttekniska skäl, dels att fornlämningsbegreppet successivt 
breddats, utan att man för den skull R-markerat det som registrerats.
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Kulturlager efter gårdar och byar, som efter revideringsinventeringen utgör 14% 
av fornminnesregistret inom arbetsområdet, är endast till en tiondel R-markerade i 
dagsläget. Dessa utgörs av övergivna by- och gårdstomter enligt en praxis som nyli
gen redovisats av R Jensen och A-L Olsson (1992). I framtiden kan en mycket stor 
mängd eller samtliga av dessa gårdstomter komma att betraktas som fornlämningar, 
beroende av den kunskap man får fram av och kring kategorien. Detta är alltså en 
naturlig process, som är nödvändig för att forn 1 ämningsbegreppet skall kunna ut
vecklas över tiden.

Betraktar vi tillväxten av nyfynd vid de olika inventeringstillfällena märker vi att 
Göteborgsinventeringens registreringar står för 38% av det totala antalet registrering
ar i fornminnesregistret, Riksantikvarieämbetets förstagångsinventering för 26% och 
revideringsinventeringen för 36%. Naturligtvis har inventeringarna haft olika täck
ningsgrad, och det går därför inte att dra alltför långtgående slutsatser av siffrorna. 
Huvudförklaringen till att förstagångsinventeringen haft en mindre tillväxt än övri
ga inventeringar bör dock vara att man då återbesökte samtliga Göteborgsinvente
ringens registreringar för en mer noggrann dokumentation, bl a avseende inprick- 
ning, medan revideringsinventeringen i stor utsträckning har kunnat lämna de äldre 
registreringarna obeaktade, och i stället inriktat sig på att leta nyfynd.

GÖTEBORGSINVENTERINGEN 

EFTER RAÄ:S FÖRSTAGÅNGSINV 

EFTER REVIDERINGEN

I I LOKALER TOTALT 
■ ANTAL R-LOKALER

2000

5560

4000 6000

Fig 7. Antal registrerade lokaler vid respektive inventering och antal lokaler av dessa som i 
dagsläget redovisas som fasta fornlämningar. Number of registered sites in the respective 
surveys, and number of sites listed as permanent ancient monuments.

RAÄ:S FÖRSTAG.-INV 
26%

GBG-INVENTERINGEN
38%

Fig 8. Ursprunget och sammansättningen av det reviderade fornminnesregistret, räknat i 
procent. The origin and composition of the revised register of ancient monuments.
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Genomgång av kategorier över 10%
Nedan följer ett försök att analysera de dominerande kategorierna inom arbetsom
rådet med avseende på deras behandling vid olika inventeringstillfällen. Bland an
nat syftar detta till att studera ifall man kan se olika typer av topografisk täckning 
vid de olika inventeringstillfållena. Med detta avses att se om prioriteringarna på 
grund av Bohuslänsmodellen lett till att man har fångat upp till exempel gravar i 
andra topografiska lägen än där de vanligtvis är kända i landskapet. Den enda av de 
större kategorierna som inte berörs är hällristningarna, dels på grund av att dessa i 
fornminnesregistret för Bohuslän finns utförligt bearbetade i andra arbeten (Ber- 
tilsson 1987), dels då den reviderade hällristningsinventeringen gjorts som ett spe
cialprojekt, som inte finns redovisat i denna statistik.

Gravar
Kategorin gravar innefattar alla gravlokaler av förhistorisk karaktär inom området. 
Ingen skillnad görs mellan rösen, stensättningar, domarringar m m. Lokaler med 
enstaka gravar urskiljs inte från lokaler med flera gravar.

Det totala antalet gravlokaler inom området uppgår till ca 1 880. De flesta av 
dessa registrerades redan under Göteborgsinventeringen. De flesta gravlokaler som 
då påträffades låg i markerade krönlägen (56%) och på avsatser i sluttningar (31%).

Fig 9. Bohusläns största hög, Grönehög i Skee socken, hade tidigare fri sikt, men är nu 
delvis avskärmad av granplantering. Foto Sune Lindqvist, från undersökningen 1929, ATA. 
Bohuslän 's largest mound, Grönehög.
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Fig 10. Göteborgsinventeringens mycket goda resultat får ställas i relation till det då extremt 
kainotta och lättbesiktigade bohuslänska landskapet. Här vy mot ”Valbrets grav”, Södra 
Kärra, Tanums socken. Foto Otto Frödin, odaterat, troligen tidigt 1900-tal, AT A. View of 
”Valbret's grave”, Tanum parish.

Att dessa lägen dominerar så kraftigt bland synliga gravar beror naturligtvis bland 
annat på det förhållandevis låga exploateringstryck, som krön och bergsluttningar 
varit utsatta för. Som tidigare nämnts har i princip all odlingsbar mark varit uppod
lad, och därför är många av de synliga lämningarna bort- eller överodlade i dessa 
områden.

Det bohuslänska landskapet var vid tiden för Göteborgsinventeringen välbetat och 
öppet, men är, som bekant, numera delvis kraftigt igenslyat. Detta har ofta lett till 
att sluttningar och flack mark blivit mycket svårinventerade (Larsson & Persson 
1992, s 26). Krönlägen däremot är fortfarande någorlunda lättillgängliga. Det kan 
vara av intresse att notera att revideringsinventeringen har haft lika stor andel ny
fynd i de lägre, och vanligen slyigare, terrängavsnitten som Göteborgsinventeringen.

Bilden för de nyfunna gravar, som registrerades vid Riksantikvarieämbetets första- 
gångsinventering är i princip densamma som vid Göteborgsinventeringen. Antalet 
kända gravar ökade med närmare 40%, men den generella topografiska bild som 
fanns under Göteborgsinventeringen förstärktes ytterligare, och den procentuella 
fördelningen mellan gravfynd i olika lägen är nästan exakt densamma. Inga stora 
lokala variationer mellan socknarna går heller att urskilja, utan i samtliga tolv ge
nomgångna socknar är bilden densamma.

Den generella bilden förändras inte heller genom revideringsinventeringen. En an
ledning är naturligtvis att endast begränsade resurser avsatts för att inventera gra
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var, och de ytterligare 10% som påträffades har ofta kommit med ”på köpet” vid 
rekognoscering efter andra lämningar. En studie av den procentuella fördelningen 
visar dock att den lilla andel nyfynd som trots allt finns, fördelar sig topografiskt 
nästan exakt som vid de tidigare inventeringarna. En liten, men dock märkbar, skill
nad är att nyfynd av gravar i sadellägen procentuellt fördubblats. Förklaringen till 
detta skulle kunna vara, att en stor del av sadellägena besökts, då dessa ofta är 
lägen för tänkbara boplatslämningar. Studerar vi revideringsinventeringen lokalt 
kommer vi dock, till skillnad mot de tidigare inventeringarna, att upptäcka stora 
lokala variationer, och trots att nyfynd i krönlägen dominerar helhetsbilden även vid 
revideringen, så beror detta på genomslag för relativt många nyfynd i en enda sock
en, nämligen Skee.

Avslutningsvis kan alltså nämnas, att det annorlunda rörelsemönster vid rekog
noscering som använts vid revideringen tydligt går att urskilja i nyfynd av gravar. 
Men för att upptäcka detta måste man studera de lokala nyfynden av gravar på soc
kennivå och inte den totala bilden.
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Fig 11. Fördelningen av gravlokaler på terränglägen enligt den reviderade inventeringen. 
The distribution of grave-sites in terrain locations according to the revised survey.
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Fig 12. Jämförelse av nyfynden av gravar i olika terränglägen enligt olika inventeringar. 
Comparison of new finds of graves in different terrain locations according to the different 
surveys.
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Bohuslänsmodellen innebar att tidigare kända gravlokaler inte skulle återbesö
kas, om det inte fanns särskilda skäl. Vid revideringen har endast 31,3% av lokaler
na, drygt 600, återbesökts, främst de som kunde vara föremål för ombedömning. 
Exempelvis har vissa lämningar, som av olika anledningar bedömts som osäkra, vid 
förnyad besiktning ombedömts, så att de nu redovisas som fast fornlämning. Det 
måste dock framhållas att mer än 1 300 tidigare kända gravlokaler inte återbesökts, 
och att det är mycket möjligt att det skulle behöva göras vissa kompletteringar och 
ombedömningar i falt för en del av dessa.

Fig 13. Revideringens återbesöksfrekvens för tidigare kända förhistoriska gravlokaler, 
oavsett om de tidigare redovisats som fast fornlämning eller inte. Frequency of revisits to 
previously known prehistoric grave-sites during the revised survey.

Boplatser
Boplatser, som i regel indikeras genom förekomst av flinta eller andra bergarter, har 
främst nyregistrerats av Göteborgsinventeringen och ämbetets reviderade invente
ring. Det stora flertalet av dessa boplatser kan betraktas som stenåldersboplatser, 
även om några mycket väl kan härröra från bronsålder. Det bör framhållas att be
greppet boplats här används i registerteknisk betydelse, oavsett mer precis funk
tions- eller tidsbestämning (jfr Bondesson 1992, s 23). Göteborgsinventeringen re
dovisade 231 boplatser, och en ökning i antalet registreringar blev det först i och 
med den reviderade inventeringen, där antalet boplatser uppgår till ca 920.

Ett för södra Sverige intressant faktum, beträffande Bohusläns stenåldersboplat
ser, är att en mycket stor andel av boplatserna är belägna i annan mark än åkermark, 
vanligen skogsmark som i många fall troligen aldrig varit odlad. Därigenom torde 
många av de registrerade boplatserna alltså vara tämligen oskadade.

Att det går att få fram ett så relativt stort antal boplatser i skogsmark får väl 
delvis anses bero på att det i Bohuslän finns gott om naturlig strandflinta, och att 
man kunnat slösa en hel del vid redskapstillverkningen. Därigenom har det varit 
möjligt att vid inventeringen påträffa bearbetad flinta i exempelvis stigar, traktor
spår eller, i vissa fall, små provgropar. Det kan dock finnas skäl att framhålla, att 
man under olika perioder av stenåldern, eller i samband med olika typer av samtida
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Fig 14. Boplatsernas markslagsfördelning efter den reviderade inventeringen. 
Distribution of soil type at the settlements, after the revised survey.

markutnyttjande, omsatt olika mycket flinta beroende på faktorer som skilda nä
ringsfång och använda tekniker. Därför behöver naturligtvis inte en flintfattig bo
plats vara mindre intressant än en flintrik ur arkeologisk synvinkel.

De registrerade boplatsernas topografiska spridningsbild skiljer sig markant från 
exempelvis förhistoriska gravar, genom att sluttningar och sadellägen helt domine
rar. Att en så stor del av boplatserna ligger i sadelläge kan delvis avspegla att dessa 
lägen ursprungligen ofta föredrogs, men det beror säkerligen i hög grad också på ett 
medvetet topografiskt val vid inventeringen.

En annan aspekt som gör Bohusläns förhistoriska boplatser särskilt intressanta är 
den snabba landhöjningstakten. Högsta kustlinjen i norra Bohuslän ligger omkring 
170 meter över havet, och i södra på knappt 100 meter. Det finns inget som motsä
ger traditionella antaganden om att, åtminstone flintrika, stenåldersboplatser har varit 
strandbundna. Detta kan dels motiveras med att det främst är i ett renspolat strand
plan som man hittar flinta för redskapstillverkning, dels med att man knappast bär 
obearbetade flintstycken någon längre sträcka från fyndplatsen, dvs stranden. Om 
boplatserna varit strandbundna, och landhöjningstakten varit hög, innebär det alltså 
att många boplatser bör vara relativt välavgränsade i tiden, dvs ”kronologiskt rena”. 
På andra håll i Sydsverige är sekundär inblandning och överlagring ofta ett stort 
problem vid den arkeologiska tolkningen.
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Fig 15. Fördelningen av boplatslokaler på terränglägen enligt den reviderade inventeringen. 
Distribution of settlement sites in the terrain locations according to the revised survey.
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Ytterligare ett intressant faktum med de bohusländska boplatserna är, att det på 
en del av dem har kunnat konstateras skalbankar. Det finns i vissa fall alltså goda 
förutsättningar för att det skall finnas bevarade rester av organiskt material.

Den reviderade fornminnesinventeringen satsade avsiktligt på att få fram boplat
ser även på höga nivåer, dvs så gamla som möjligt, och resultatet blev flera tiotal 
boplatser relativt nära under högsta kustlinjen. Dessa boplatser torde höra till lan
dets allra äldsta, med en datering omkring 10 000 f Kr. Därtill bör de vara bland de 
bäst bevarade, och de kronologiskt mest välavgränsade.
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Fig 16. Nivåfördelningen av boplatser efter revideringsinventeringen. Distribution of 
settlement heights after the revised survey.
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Fig 17. Jämförelse av boplatsers nivåfördelning vid olika inventeringar. 
Comparison of the distribution of settlement heights in the different surveys.
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Vid revideringsinventeringen har avsikten varit att återbesöka de tidigare kända 
lokaler som antogs vara i behov av ombedömning. Särskilt har detta gällt lokaler 
med boplatsindikationer, där 86,5% av tidigare kända lokaler, drygt 400, har återbe- 
sökts. Merparten av dessa har ombedömts, så att de numera redovisas som fast forn- 
lämning. De lokaler som inte återbesökts, ett sextiotal, har troligen dels redan varit 
redovisade som fast fornlämning, dels har de byråmässigt bedömts inte indikera nå
gon boplats.

EJ ÅTERBE~~'"
13,57<

ÅTERBESÖK!
86,5%

Fig 18. Revideringens återbesöksfrekvens för förhistoriska boplatser och fyndplatser, 
oavsett om de tidigare redovisats som fast fornlämning eller inte. Frequency of revisits to 
prehistoric settlements and find-spots during the revised survey.

Kulturlager byar/gårdar
En av de prioriterade uppgifterna vid revi deringsinventeringen har varit att försöka 
återfinna kulturlager efter äldre by- och gårdstomter på landsbygden. Den metod 
som använts för lokalisering av platserna är först en genomgång av ortnamn för att 
identifiera gårdar och byar utifrån äldsta tillgängliga belägg. Parallellt har lantmäteri- 
akter, vanligen storskifte eller äldre, analyserats. Gårds- och bylägen har sedan med 
så stor noggrannhet som möjligt förts över till dagens kartbild. Slutligen har plat
serna besökts i fält och beskrivits. I princip samtliga gårdar och byar med belägg 
från storskifte, eller äldre, finns med i fornminnesregistret efter revideringen.

Kriterier för att redovisa en tomt som fornlämning har varit dels kartbelägg från 
storskifte eller äldre, dels äldre namnbelägg och att platsen varit övergiven (se vida
re för preciseringar Jensen & Olsson 1992). Utöver de gårdsplatser som lokalise
rats med hjälp av kartor har även de så kallade ödegårdarna, som lades öde under 
senmedeltid, medtagits i fornminnesregistret. Dessa har genom Gösta Frammes för
sorg (Ödegårdar i Vätte härad 1985, samt opublicerat material) kunnat fångas upp i 
stor skala och översiktligt lägesbestämmas. Lokaliseringen har dock inte kunnat de
taljbestämmas, och därför har områdena inte kunnat redovisas som fast fornläm
ning, utan de får ses som en indikation för mer ingående studier vid behov.



Fig 19. Dalgång vid Ryk, Tanums socken. I liknande miljöer påträffade Göteborgsinvente
ringen många forntida boplatser och gravar, men i dagens läge är lägre terrängavsnitt ofta 
omöjliga att besiktiga på grund av tät vegetation. Okänd fotograf, odaterat, troligen tidigt 
1900-tal, ATA. The river valley at Ryk, Tanum parish. During the Gothenburg survey 
many settlements and graves were found in environments like this, but today it is often 
impossible to inspect the lower parts of the terrain on account of dense vegetation.

Antalet registrerade by- och gårdstomter inom arbetsområdet uppgår efter invente
ringen till ca 768. Av dessa är ca 10% föremål för redovisning som fast fornläm- 
ning. Närmare 50% har lokaliserats med hjälp av tidiga kartor, såsom geometrisk 
jordebok och storskifteskartor och ytterligare ca 10% genom Gösta Frammes upp
gifter. Slutligen har resterande 40% lokaliserats med hjälp av laga skifteskartor. En 
mindre del av dessa har även registrerats som fornlämningar, då bedömningen gjorts 
att byn eller gården inte har flyttats. Att så stor del av gårdarna har lokaliserats 
utifrån lagaskifteskartor beror naturligtvis på att i vissa områden, framför allt in- 
landsområden, har det inte funnits äldre kartmaterial att tillgå. Viktigt i samman
hanget blir då att ta hänsyn till att vissa av dessa registreringar sannolikt rör gårdar 
som tillkommit ganska sent. Fornminnesregistrets registreringar av by- och gårds
tomter bör alltså betraktas källkritiskt fram till dess att ett antal platser närmare 
undersökts, och man därigenom bättre kan bedöma ifall målsättningen att kunna 
lokalisera äldre kulturlager på landsbygden uppfyllts.

Det är viktigt att framhålla, att i vissa landsdelar, som i Skånes eller Upplands 
åkerbygder, förefaller gårdstomterna ha legat fast i en relativt statisk bebyggelse
bild. Men för Bohusläns del visar skifteskartorna att åtminstone ensamgårdarna ofta
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flyttat mellan olika terränglägen. Det är alltså tveksamt om man kan spåra de medel
tida bebyggelselägena i Bohuslän genom äldre lantmäterikartor. De bebyggelselä
gen, som redovisats som fornlämning i fornminnesregistret, behöver alltså inte nöd
vändigtvis betyda att det finns något medeltida kulturlager på just den platsen, även 
om gården eller byn är belagd genom skriftliga källor under medeltid.
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Fig 20. Äldsta lokaliserande belägg för by- och gårdstomter enligt den reviderade invente
ringen. Oldest localized evidence for village and farm sites according to the revised 
survey.

GBG-IN F-INV % ÖKN REV-IN % ÖKN

BOPLATSER 231 216 -7 920 326

FOSSIL ÅKER 32 40 25 55 37

FÅNGSTGROPAR 12 21 108

FÖRSVARSANLÄGGNINGAR 21 46 119 47 2

GRAVAR 1240 1716 38 1880 10

HISTORISKA GRAVANLÄGGN 6 8 33

HÄLLRISTNINGAR 234 635 171 651 3

INDUSTRILÄMNINGAR 2 3 50 49 1533

KOMMUNIKATIONSLÄMNINGAR 4 34 750 88 159

KULTURLAGER BYAR/GÅRDAR 1 10 900 768 7580

LÖSFYND/FYNDPLATS 153 199 30 396 99

MINNESSTENAR 13 20 54

OFFERKAST/KÄLLA 3 7 133 7

SKÄRGÅRDSLÄMNINGAR 26 109 319 140 28

ÖVRIGT 106 386 264 503 30

Fig 21. Innehållet i det reviderade fornminnesregistret för norra Bohuslän, oavsett R- 
markeringar. The contents of the revised register of ancient monuments in northern 
Bohuslän.
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ANTAL NR GRAVLOKALER BOPLATSER GÅRDSTOMTER ÖVRIGT

LOMMELAND 171 14 74 27 56
NÄSINGE 234 50 98 27 59
HÖGDAL 371 124 103 42 102

SKEE 1387 631 231 170 355
STRÖMSTAD 17 1 0 0 16

TJÄRNÖ 156 36 6 20 94
NAVERSTAD 543 151 101 94 197

LUR 342 137 64 66 75
TAN U M 1646 497 178 170 801

MO 217 94 22 35 66
KROKSTAD 336 119 17 77 1.23

SANNE 140 26 26 40 48
Summo 5560 1880 920 768 1992

Fig 22. Innehållet sockenvis i det reviderade fomminnesregistret för norra Bohuslän, oavsett 
R-markeringar. The contents, according to parish, of the revised register of ancient 
monuments in northern Bohuslän.

Sammanfattning
Den reviderade fornminnesinventeringen har utförts efter ett särskilt arbetssätt, den 
s k Bohuslänsmodellen, som har inneburit att endast ett urval kända fornlämningar 
återbesökts. Särskilt gravlokaler har i begränsad utsträckning reviderats. Fältarbetstid 
har istället avsatts till att inventera fornlämningskategorier, som bedömdes vara ef
tersatta. Speciellt gällde detta stenåldersbop 1 atser, historiska by- och gårdstomter, 
skärgårdslämningar samt fossil åkermark. Resultatet blev, att boplatser och gårds
tomter numera utgör en väsentlig del av det reviderade fomminnesregistret. Där
emot kvarstår ett, delvis stort, kompletteringsbehov i registret, främst beträffande 
aktualiteten och redigeringen i beskrivningarna för tidigare kända gravlokaler.

Summary
During the years 1989-1991 a revised survey of ancient monuments was carried out 
in Bohuslän, western Sweden. Earlier, full-scale surveys had been undertaken in 
1915-1922 and 1973-1977. The purpose of the latest survey was to selectively supp
lement certain categories of remains such as Stone Age settlements, rock-carvings, 
remains in the archipelago, and farm sites from historic time. The remains register
ed in the twelve northernmost parishes in Bohuslän now include, among other things, 
1,880 sites with prehistoric graves, 920 Stone Age settlements, 651 sites with rock- 
carvings, 140 remains of archipelago character, and 55 sites with fossil fields.
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Revision av en revidering
- en kommentar till den reviderade fornminnes
inventeringen i norra Bohuslän
Marianne Karlsson Lönn & Eva Schaller Åhrberg

I denna volym av Arkeologi i Sverige redogör Leif Gren och Robert Olsson (LG&RO) 
för resultaten av den reviderade fornminnesinventeringen i norra Bohuslän. Då vi 
fick möjlighet att läsa manuskriptet på förhand (tack!), inspirerades vi till att pre
sentera de av våra undersökningsresultat som har anknytningspunkter i nämnda ar
tikel. Först vill vi se på den kvantitativa aspekten av fornlämningsbeståndet; hur 
andelen fornlämningskategorier har ökat och minskat genom de olika inventeringar
na från sekelskiftet och framåt (LG&RO fig 4-6) och jämföra med våra resultat. Vi 
vill även se mera kvalitativt på vissa fornlämningskategorier, deras art och deras 
lägen (LG&RO fig 15).

RAÄ UV Väst och Bohusläns Museum har under 1992 i samarbete gjort utred
ningar och förundersökningar av sammanlagt 26 km planerad motorväg genom nor
ra Bohuslän (fig 1). Resultaten finns redovisade i ett antal internrapporter (se refe
renslistan). Utredningarna gjordes med tillgång till det reviderade fornminnesre- 
gistret. Det ligger i sakens natur att man vid en särskild arkeologisk utredning har en 
helt annan möjlighet att fingranska ett område än vid den reguljära fornminnesinven
teringen. Tidsåtgången per arealenhet är förmodligen upp till 10-15 gånger större vid 
en utredning. Man får då hålla i minnet att utredningens syfte är att alla fornläm- 
ningar inom ett aktuellt område skall återfinnas, eftersom området (vanligtvis) skall 
exploateras.

Gren och Olsson skriver om ”norra Bohuslän”, vilket inte är riktigt kongruent 
med våra undersökningsområden. Vi anser dock att detta spelar mindre roll i sam
manhanget. Som kommer att framgå av bl a fig 2 är heller inte jämförelsematerialen 
riktigt i samma storleksordning, men vi tror att våra slutsatser är av generell natur 
och gäller även när undersökningsområdet blir större (dvs när antalet fornlämningar 
växer).

Art och mängd av fornlämningar
I Grens och Olssons artikel ser sammanfattningen av nyfynd ut som i diagrammet 
(fig 2a). Man ska då komma ihåg att den reviderade inventeringen i Bohuslän hade 
sin huvudsakliga inriktning på vissa lämningar, såsom boplatser, by- och gårdstom
ter samt kustlämningar. Den senare kategorin har inte varit aktuell för oss, eftersom 
undersökningsområdena i huvudsak är belägna innanför det egentliga kustbandet.
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SvXnesund

STRÖMSTAD

Rabbalshade

Gläbon

UDDEVALLA

GÖTEBORG

Fig 1. Sträckan Hogdal-S vinesund är 
10 km lång och ligger i sin helhet inom 
Högdals socken i nordligaste Bohuslän. 
Sträckan Gläborg-Rabbalshede är 16 
km lång och ligger inom Håby, Svarte
borgs och Kville socknar. The stretch 
Hogdal-Svinesund is 10 km long, and 
the stretch Gläborg-Rabbalshede is 16 
km long.

Endast längst i norr vid Svinesund når vägen havet, här i form av Idefj orden. Där
emot har boplatser varit ett huvudtema även för oss, och vi har då kontrollerat även 
lite ovanligare lägen. Medeltida ödegårdar har vi också haft i speciell åtanke. På 
sträckan Hogdal-S vinesund var detta väl förberett genom Gösta Frammes arbeten 
(1985). I övrigt har alla fornlämningskategorier beaktats.

En sammanställning av tidigare kända och nya fornlämningar redovisas nedan i 
fig 2b och 2c på grundval av siffrorna i tabell 1. (Tolv av de vid utredningen påträf
fade fornlämningarna har inte förundersökts eftersom de låg längs ett vägalternativ 
som förkastades. Eftersom dessa lokaler inte är lika säkra som de som förunder
sökts tas de ej med här.)
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Tabell 1. Sammanställning av fornlämningar kända före och efter utredning och för
undersökning. Ancient monuments prior to and after investigation and excavation.

Kategori Före Efter
Boplatser 9 29
Överhäng/’Tiillrar” 0 1
Gårdstomter 7 7
Fossil åkermark 0 3
Gravfält 0 1
Uppgift om gravfält 1 1
Stensättningar 1 2
Resta stenar 1 1
Rösen 1 1
Rösen? 0 1
Uppgift om högar 2 2
Hällristningar 1 1
Skålgropsförekomster 4 4
Fyndplatser 8 4
Milstolpar 1 1
Summa 36 59

Ser vi generellt på de olika fornlämningskategorierna såsom de presenteras i fig 2a-c, 
minskar andelen gravar relativt sett med utökad inventeringsintensitet. Detta måste 
naturligtvis bero på att någon/några kategorier ökar, och det är i detta fallet boplat
ser. Inom motorvägssträckorna är det några fyndplatser som visat sig vara boplat
ser, men andelen nya lokaler är också stor. Några fyndplatser blev så att säga ”ingen
ting” vid utredning/förundersökning. Antalet boplatser fördubblades på sträckan 
Hogdal-Svinesund och fyradubblades på sträckan GI ä b o rg Rabbalshcdc. Inom denna 
kategori ligger således den största potentialen för nyregistreringar vid utredningar i 
norra Bohuslän. Förmodligen är detta ett generellt fenomen.

Gårdstomter fanns inte med över huvud taget i de tidigare inventeringarna - eller 
endast i undantagsfall. Om vi återgår till gravarna, och istället ser på hur dessa 
förhåller sig i reella tal, ser vi en ökning med nästan 10% från 70-talet till 90-talets 
inventering. Hur hade vi det då med gravar inom våra sträckor? På fig 11 i LG&RO 
finns gravarnas terränglägen redovisade. Det stora flertalet ligger på krön eller av
satser, det vill säga lägen som brukar undgås av motorvägbyggen. En grav var känd 
på sträckan Hogdal-Svinesund före utredningen. Någon ytterligare (säker) grav hit
tade vi inte, däremot ett röse som kan komma att visa sig vara en grav. På sträckan 
Gläborg-Rabbalshede fanns en tidigare känd stensättning. Vi hittade ytterligare ett 
gravfält med fem högar, och en oregelbunden stensättning. Procentuellt är det natur
ligtvis en enorm ökning, men i realiteten är det kanske så att de flesta gravlokaler 
redan är funna? Att däremot lokaler med 2-3 stensättningar kan komma att visa sig
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o 100%

Fig. 2a
Boplatser Gravar Övr. kat. Gårdst. Hällr.

15560

Boplatser Gravar Övr. kat. Gårdst. Fyndpl.

Boplatser Gravar Övr. kat. Gårdst.

Fig 2a-c. Procentandel fomlämningar: 2a: totalt i norra Bohuslän efter den reviderade 
fornminnesinventeringen, 2b: inom sträckningen för 26 km planerad motorväg i norra 
Bohuslän före utredning och förundersökning, 2c: som 2b, men efter arkeologisk utredning 
och förundersökning. Underlagsmaterialet till 2a hämtat från LG&RO.
Percentage share of ancient remains, a: total in northern Bohuslän after the revised 
survey, b: within 26 km planned motorway prior to investigation and trial excavation, c: 
like b, but after archaeological investigation and trial excavation.

vara gravfält med 20-30 stensättningar vid en undersökning är ett helt annat förhål
lande.

Det mest slående är trots allt den markanta ökningen av andelen boplatser. Dessa 
ökar ju även vid en nyinventering, men alltså ännu mer vid en särskild arkeologisk 
utredning. Detta är naturligtvis inte alls förvånande, snarast självklart. Boplatser är 
en fornlämningskategori som är svår att upptäcka vid okulär besiktning, speciellt i 
andra terrängtyper än åkermark. Det är också tänkbart att de enstaka flintor som 
inte ansetts tillräckliga som kriterium för bedömningen boplats, trots allt represen
terar en sådan. Vid undersökningar i Halland och Bohuslän ser vi regelmässigt prov 
på att flinta utnyttjats inte bara under sten- och bronsåldern, utan även under hela 
järnåldern. Ett sådant exempel (tyvärr ännu opublicerat) är boplatsen på Varia i 
norra Halland från yngre järnålder/tidig medeltid, där man helt uppenbart har modi
fierat och använt flinta från en närbelägen gropkeramisk boplats. Ett annat exempel 
är fyndplatsen vid Toftenäs där flintan är använd under äldre järnålder (Karlsson 
Lönn 1991). Flintmängderna är dock betydligt mindre då än under de klassiska sten- 
brukande perioderna.

Boplatsers läge
Inom kategorin nyfunna boplatser döljer sig några speciellt intressanta företeelser.

I LG&RO fig 15 är boplatsernas terränglägen markerade. Det för osökt tanken
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Fig 3. Digitalt framställd karta över två boplatser från äldre stenålder på sträckan Hogdal- 
Svinesund. I ”framkant” ses en grupp provgropar markerade som är grävda inom en stor 
senmesolitisk boplats med ett traditionellt läge. De fyra provgropama i bakre delen av 
krönet utgör RAÄ 431. Både i väster och öster finns bergsmassiv som ligger 20-40 m 
högre. Two settlements from the Early Stone Age. At the "front edge" test-pits within a 
Late Mesolithic settlement with traditional location. The four test-pits in the back part of 
the crest compose RAÅ 431.

till de ”nya” terränglägen där vi har påträffat boplatser. I ovannämnda figur redovi
sas att 8 av 920 boplatser i norra Bohuslän är belägna i krönlägen; mindre än en 
procent således. Hur dessa krön ser ut vet vi naturligtvis inte, men vi förmodar att 
de ligger på sediment av moränryggskaraktär eller dylikt.

RAÄ 431 i Högdals socken kan tjäna som exempel på de för oss ”nya” krön
lägena. På ett ljungklätt bergskrön hittades ett tiotal mikrospån i en provgrop. Flera 
av dem, kanske alla, är slagna från samma kärna. Den fyndförande ytan är ca 450 
m2 stor. Platsen ligger ca 60 m ö h, och har under senare hälften av mesolitisk tid 
utgjort ett pass eller ett ed mellan två havsvikar, en från söder och en från norr (fig 
3). Det finns i princip inga lösa sediment alls på bergspasset, fynden ligger på ber
get, i vittringsjord och humus. Liknande platser påträffade vi på sträckan Gläborg- 
Rabbalshede, de flesta inom det alternativ som sedan föll bort.

Ett annat boplatsläge som vi inte tidigare kände till är smala bergshyllor. En sten
ålders- och två järnåldersboplatser påträffades i sådana lägen. Järnåldersboplatsen 
ligger i Svarteborgs socken på sträckan Gläborg-Rabbalshede. På en mindre, ter- 
rassliknande bergshylla påträffades kulturlager med slagen flinta, bränd lera och
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reducerat bränd, fint magrad keramik från relativt tunnväggiga kärl, och även bitar 
av lite grövre gods. Terrassens yta är ca 15x5 m. Den andra järnåldersboplatsen, på 
samma delsträcka, ligger på en flack hylla relativt högt uppe på ett berg. Inom forn- 
lämningarna på bergshyllorna finns sandiga sediment, men liksom boplatserna på 
krön har de utsatts för minimal sentida verksamhet, möjligen med undantag för gran
plantering. Lämningarna ligger således tämligen ostörda direkt under mossan. Just 
det ostörda läget ger järnåldersboplatserna ett mycket stort potentiellt vetenskapligt 
värde. Huvudmängden av boplatserna i Västsverige påträffas annars vanligtvis som 
en ”skosula” vid avbaning av ploglager. De till anläggningarna hörande fynden har 
i de flesta fall förstörts av århundraden av plöjning.

Ett tredje mera ovanligt läge för boplatser är under utskjutande bergväggar. Detta 
läge har vi ofta sett som en egen fornlämningskategori, nämligen det vi kallar klipp- 
överhäng, eller hillrar, som det heter på nordbohusländska (jfr det norska heller). I 
realiteten är det förmodligen fråga om uppehållsplatser och boplatser, vars funktion 
faller in under den vanliga boplatsvariationen. En luller inbjuder dock till mera till
fälliga uppehåll, vilket gör att fyndmaterialet vanligen har en större kronologisk 
spridning än på vanliga boplatser. De används enligt uppgift ofta vid den nutida 
älgjakten. I Högdals socken har vi registrerat och förundersökt en hiller (RAÄ 428) 
som hade ett traditionellt boplatsmaterial från yngre bronsålder/äldre järnålder i form 
av ytretuscherad flinta och keramik. Ett relativt rikhaltigt benmaterial från fisk, dägg
djur och fågel var bevarat, eftersom kulturlagret vilade på en liten ostronskalbank.

Sammanfattningsvis kan man säga att den arkeologiska utredningen som instru
ment för att hitta nya fornlämningar tjänar sitt syfte väl. Okända fornlämningar på
träffas i regel, och då alltmera i lägen som kan kallas otraditionella. Kanske också 
dessa ovanliga lägen avspeglar andra funktionella aspekter än dem vi varit vana 
vid. Kanske blir det om några år(-tionden) dags för en re-revidering av fornminnes- 
registret?

Summary
The starting-point for the artide is a particular archaeological investigation for a 
planned motorway covering 25 kilometers in northern Bohuslän, as well as the re
sults of the third survey of ancient monuments in Bohuslän, completed in 1991 (see 
the article by Gren and Olsson elsewhere in this book). A comparison shows that 
the number of graves does not increase much, but that the number of settlements 
increase quite a lot during investigations. The natural explanation is that graves are 
often visible above ground whereas settlements are not. Of interest is the discovery 
of less traditional settlement sites, such as rocky crests and ledges.
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Lika och olika
- hällristningarna i Släbroparken vid Nyköpingsån
Katherine Hauptman Wahlgren

Utgångspunkter för analys av Släbroristningarna
Den figurrika och märkliga hällristningslokalen (RAÄ 340, Nyköping) i stadsdelen 
Oppeby i Nyköpings utkant upptäcktes 1984 av S-G Broström och K Ihrestam (fig 1). 
Ristningarna, som är placerade på sex berghällar i Släbroparken, innehåller en för 
oss hittills okänd formvärld och ger ett helt unikt intryck.

Alla hällristningar är naturligtvis till delar unika, men det finns också hos de fles
ta vissa gemensamma drag, t ex stilistiska likheter och motiv som traditionellt kopp
las till bronsåldern. Släbroristningarna med sina ramfigurer och avsaknad av kon
ventionella motiv avviker från detta mönster. Det extraordinära med dessa ristning
ar är främst svårigheten att hitta analogier till andra företeelser i förhistoriens form
värld (fig 2).

Problemet är att hitta de sammanlänkande respektive åtskiljande faktorerna vid 
sökandet av analogier. Vilka är generella och vilka är specifika? Ska vi koncentrera 
oss på hällristandet som uttrycksform, dvs jämföra med andra hällristningslokaler, 
eller är det kanske figurernas utformning i sig som är det viktiga vid eń diskussion 
om platsens betydelse? Ska man därför söka efter andra företeelser som passar in i 
släbrofigurernas formvärld?

Upptäckten av hällristningarna publicerades först av Ronnie Jensen i ”Arkeologi i 
Sverige 1984”. Här föreslår han att ”...ett stort antal figurer avser människor i en 
varierande skala av schematisering” (Jensen 1986a, s 157). Även Sonja Wigren et 
al noterar, i dokumentationen av Släbroristningarna, att figurer försedda med attri
but som liknar armar och ben ger intryck av att vara människoavbildningar fram
ställda som adoranter. Strålkransarna associeras till mantlar, sköldar eller kanske 
en lysande, alternativt en osynlig, gud (Wigren et al 1990, s 13). David Damell 
ansluter sig till de föregående hypoteserna om människor i adorantställning och me
nar att mönstret i figurernas ramar kan vara dräktavbildningar, t ex mantlar (Damell 
1989, s 169).

Problemet
Släbroristningarnas figurvärld innebär svårigheter med att finna lämpliga begrepp 
som beskrivnings- och analysinstrument. Vilken infallsvinkel är lämplig? Hur kan 
man vid en analys av de olika figurerna bestämma vilka variabler som ska priorite
ras? Vilken ambitionsnivå, när det gäller tolkningar, kan anses vara rimlig? Dessa
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3-6 skorvstrnshbgor 
Slobro-ristningen 

* Hollnstning

Hypotetisko bebyggelse områden 
inklusive grovströken 
bronsölder/oidsto jornólder

Fig 1. Kartan visar Nyköpingsområdet enligt 20-meterskurvan med avsnörda sjöar och 
deras avflöden streckade. Skärvstenshögar, skålgropsförekomster och hällristningar är 
markerade tillsammans med närbelägna, hypotetiska bebyggelseområden. Ö-V-linjen 
markerar gränsen for 1984 och 1985 års inventering. Området N om linjen är följaktligen 
inte reviderat. Topografiska kartan bildar underlag för redovisade strandlinjer (efter Jensen 
1986a, s 160). The Nyköping area according to the 20-meter contour-line, with cut-off 
lakes and their outflow marked with dashes.
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problem är naturligtvis generella för hällristningsforskning, liksom för all forskning 
kring förhistoriska samhällen, men ställs på sin spets vid konfrontationen med en 
företeelse som Släbroristningarna.

I hällristningsforskning har man ofta använt slutsatsen om vad figurerna förestäl
ler som utgångspunkt för en analys. Detta låter sig inte göras med hällristningarna i 
Släbroparken, vilket aktualiserar problemet med hur man väljer sin utgångspunkt. 
Det är viktigt att finna en analysmetod som är oberoende av vad figurerna exakt 
föreställer. Detta kan även vara en framkomlig väg vad gäller hällristningar vars 
figurer vi anser oss kunna tyda. En jämförande analys av figurernas inbördes för
hållande kan istället vara av primärt intresse och bidra med en ny infallsvinkel.

Vikten av medvetenhet om det egna förhållningssättet till arkeologin och till män
niskan kan inte överskattas. Denna teoretiska bas styr premisser, metodval, resultat 
och vilket eller vilka perspektiv man väljer att betona. Eller annorlunda uttryckt: 
”En teori kan...sägas vara synonymt med ett sätt att betrakta verkligheten. En veten
skaplig teori är ett logiskt resonemang som kan prövas mot verkligheten och som 
hjälper oss att förklara eller förstå någon del av denna verklighet” (Burström 1989, 
s 10).

Jag förutsätter att det krävs en analys av Släbroristningarnas figurvärld som hel
het för att förstå både deras innebörd och platsens betydelse. Detta måste sedan 
relateras till bronsålderssamhället i övrigt. Däremot kan en analys med primärt be- 
byggelsearkeologisk infallsvinkel inte sätta in Släbroristningarna i sin samhällskon- 
text. Det vore som att missa poängen på en till synes bra historia.

Syftet med denna uppsats är följaktligen dels att finna en lämplig begreppsapparat 
för att analysera och tolka Släbroristningarna, dels att presentera ett tolkningsfor
slag av Släbroristningarnas innebörd baserat på figurernas inbördes relation, samt 
att studera Släbroristningarnas relation till bronsålderssamhället i den omgivande 
bygden (se not s 214).

Analysmetod
Släbroristningarna kommer här att analyseras med begreppen likhet och olikhet som 
utgångspunkt. I texten är detta förhållande beskrivet som sammanlänkande och åt
skiljande faktorer/detaljer.

En indelning i figurtyper kommer inte att göras. Jag har istället valt att visa figu
rernas inbördes förhållande genom en jämförande analys av figurerna och ristnings- 
hällarna. Varje figur består av en mängd olika typelement eller variabler. Ett urval 
av dessa jämförs i ett försök att hitta likheter och olikheter mellan hällarna. Vilka 
typelement man väljer att betona är beroende av vilket perspektiv man har anammat 
och av den konkreta problemställningen. Detta tillvägagångssätt är delvis inspirerat 
av Mats P Malmers metodologi (se t ex Malmer 1963).

Dessutom kommer figurernas inbördes relation att illustreras med hjälp av ett an
tal transformationsserier. Dessa belyser figurernas sammanlänkande respektive åt
skiljande detaljer.

Släbroristningarnas relation till den omgivande bronsåldersbygden diskuteras i 
ljuset av den tidigare forskningen i området. Även andra studier kring problem rö
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rande bronsålderns samhällen och speciellt hällristningar är av betydelse för reso
nemanget.

Släbroristningarnas innebörd
Figurkategorier på hällristningar i allmänhet och på Släbroristningarna 
i synnerhet
Släbroristningarna ger vid första anblicken intryck av att vara en homogen helhet, 
främst på grund av avsaknaden av konventionella figurtyper såsom skepp, djur och 
vapen. Här dominerar s k ramfigurer och skålgropar. Några till synes bekanta figu
rer kan dock konstateras t ex cirkelkors, figurer bestående av koncentriska cirklar, 
en ”nätfigur”, eventuella ”björntassar” (jfr t ex Norrköpingstraktens hällristningar i 
Burenhult 1973) samt skålgropar. Vidare är flera figurer (19%) avbildade med nå
got som närmast liknar människoattribut, ben och armar i adorantställning.

Trots den skenbara enhetligheten har figurerna en variationsrikedom i form, stor
lek, mönster och komplexitet. Här finns allt från stora, i mönstret komplicerade, 
figurer med ”strålkransar” och antropomorfa detaljer (adorantattribut) till enkla ra
mar med gropar i och gropar utan ram.

Varför är då Släbros människofigurer så annorlunda än andra avbildningar från 
bronsålder eller andra förhistoriska perioder? Faktum är att det finns många typer 
av hällristningsfigurer som tolkats som människor. Det finns inga generella regler 
för hur en sådan ska se ut. Olika egenskaper framhävs beroende på vad det är man 
vill förmedla.

Den vanligaste ristningskategorin är utan jämförelse skålgropen. Detta gäller både 
Släbrolokalen och hällristningar i allmänhet (naturligtvis med vissa undantag). Jarl 
Nordbladh har iakttagit att i Kville härad i Bohuslän är förutom skålgroparna skepp 
den vanligaste figuren. Därefter följer i nämnd ordning människa, djur, fotsulor och 
cirkelkors. Det är också i denna ordning som de vanligaste figurkombinationerna 
förekommer (Nordbladh 1980, s 35f). Detta är generellt typiskt för Sydskandina- 
viens hällristningar. Vid Nämforsen, som här får representera de nordskandinaviska 
ristningarna, är däremot älgen den mest förekommande figuren följd av båten, män
niskan, fågeln och fisken (lax) (Tilley 1991).

Släbroristningarna som saknar de ovanstående figurkategorierna, med undantag 
av skålgropen, tycks därför ännu märkligare (Släbros cirkelkors skiljer sig från det 
normala främst genom sin storlek men även delvis genom sin utformning). Men vi 
får inte glömma att det finns andra avvikande hällristningar. Släbro är inget unikum 
i denna bemärkelse. Den ofta förekommande uppfattningen om hur en ”vanlig” häll
ristning ser ut är alltför stereotyp och inskränker sig i viss mån till de mest kända 
och avbildade.

Sammanlänkande och åtskiljande faktorer
Skålgropen är också, förutom själva valet av uttrycksform (hällristandet), den mest 
påtagliga likheten mellan Släbroristningarna och andra hällristningar. Den finns i 
Släbro både ensam, i grupperingar och i geometriskt placerade rader (skålgropsfi-
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Fig 2. Detalj från häll 2. Foto K Flauptman Wahlgren. Detail from rock 2.

gurer). Detta ger intryck av att den i detta fall representerar både en sammanlän
kande och en åtskiljande faktor mellan Släbro och en generell hällristningstradition. 
Det förekommer dessutom gropar i figurernas mönster och som ansamlingar bildan
de figurer. Dessa gropar, som är mindre än vad som är vanligt för skålgropar, upp
fattas här som typelement i figurernas utformning.

En annan figur som möjligen också har delad betydelse är cirkelkorset som tol
kats både som sol- och hjulsymbol (för referenser och diskussion se Jensen 1989, s 
119f) samtidigt som den visar stora likheter med två ihopställda fotsulor (både till 
form och storlek). I Släbro finns flera liknande figurer av varierad utformning. Dessa 
ser bekanta ut men skiljer sig från det konventionella cirkelkorset genom sin stor
lek. Släbros cirkelkors är generellt mycket mindre än normalt och är ibland kombi
nerade med gropar. Man kan inte spåra släktskap till fotsulesymboler.

Till sist är också likhet i topografiskt läge ofta en länk mellan olika hällrist- 
ningslokaler. Släbro har ett strategiskt läge vid en flodmynning eller ett sund. Denna 
plats måste passeras på vattenvägen mellan sjösystemet med dess bronsåldersmiljö- 
er och Östersjön. Det kan noteras att figurerna är orienterade uppströms Nyköpings- 
ån. Vi kan alltså sluta oss till att Släbro har ett ovanligt ristningsinnehåll men en ej 
ovanlig placering. Jfr Himmelstalundsristningarnas läge vid Motala ström.

Ristandets betydelse
Detta för oss osökt in på problemet med hällristningars betydelse i samhället. Var 
själva placeringen viktig? Platsen? Figurernas placering? Hur skulle ristningarna
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AB C D

Fig 3. De största figurerna på respektive ristningshäll. A - häll 1. B - häll 2. C - häll 3. D - 
häll 4. The largest figures on the respective carved rocks.

ses? Skulle de ses? Skulle de ses bara vid speciella tillfällen? Var det själva ristan
det som var viktigt?

Det kan diskuteras om figurerna varit imålade. Tilley skriver att man inte funnit 
sådana färgrester vid Nämforsen. Däremot finns det bevarade hällmålningar som är 
äldre än bronsålder. Detta skulle bevisa att ristningarna inte har varit målade och 
alltså inte varit menade att ses (Tilley 1991, s 138). Dock bör det påpekas att dessa 
hällmålningar har skyddade lägen på lodräta klippor med överhäng och har alltså 
inte varit så exponerade för väder och vind. Hällristningarna har vanligen en mer 
utsatt placering. Hällristningar behöver dessutom inte vara målade för att synas. 
Figurerna lyser vita mot en grå berghäll i flera år efter knackningstillfället. Det 
finns därför ingen funktionell anledning till att knacka figurerna djupt i hällen. Kan 
det i stället vara så att man, när knackytan började bli otydlig, fyllde i figurerna 
gång på gång? Kanske har knackningsdjupet ett visst samband med hällristningars 
användningstid?

Man kan på Släbrolokalen märka skillnader i knackningsdjup mellan olika figurer 
och mellan olika delar inom en figur. Ofta är ramarna djupare knackade än mönstret 
innanför och ibland är hela den inre ytan nedsänkt (Wigren et al 1990, s 15). Detta 
tyder på att knackningsteknik och knackningsdjup har en betydelse och inte bara 
beror på olika knackare, vilket även har betydelse för tolkningen av figurerna.

Då Släbroristningarna saknar skeppsfigurer kan man inte på denna basis knyta 
platsens betydelse till vattenvägarna. Däremot kan man undersöka i vilken riktning 
ristningarna är exponerade och finner då en tydlig anknytning till vattnet. Skulle de 
synas därifrån? Kanske var de menade att synas endast vid speciella tillfällen och
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ifylldes (iknackades) for detta ändamål. Hällristningar måste också anses vara års- 
tidsberoende. Vintertid göms figurerna under snön.

Ett annat problem är om man ska uppfatta Släbroristningarna som tillkomna vid 
ett enda ristningstillfalle eller om det rör sig om en ackumulerad samling av figurer. 
Den enhetliga stilen ger intryck av ett gemensamt sammanhang. Överhuggningar är 
i princip obefintliga. 1 den största figuren (på häll 3) befinner sig dock ett antal 
mindre figurer (fig 3). Dessutom finns det några exempel på figurer som är placera
de så nära varandra att de i princip delar ramlinje eller att deras ramar möts. En 
möjlig tolkning är att man vid särskilda tillfällen samlats på denna plats och då i 
samband med vissa riter utökat figurbeståndet. Jag förutsätter dock att hela rist- 
ningslokalen har en gemensam, sammanhållen betydelse där varje ny figur integre
rats och bidrar till helhetens betydelse. Det är strukturen (figurernas inbördes rela
tioner) som är meningsbärande och nya figurer fogas naturligt in i denna (jfr Tilley 
1991, s 144f).

Släbroristningarnas figurer
Hällristningarna i Släbroparken är grupperade på sex berghällar längs Nyköpingsån 
(fig 4). De allra flesta figurerna (63%) är samlade på häll 2. Där befinner de sig 
som tätast och där finns också de största variationerna av figurtyper. På häll 3 är 
ristningarna betydligt glesare placerade och mer schematiska till sitt utförande. Här 
finns dock platsens största figur som även stilistiskt skiljer sig från genomsnittet. 
Denna figur är tyvärr angripen av vittring och dess exakta utformning är därför 
svårbedömd. Vissa av figurerna är mycket svåra att urskilja vilket medför att risken 
för felavbildningar måste tas med i beräkningen. Wigrens et al slutsats att ”Då Slä- 
bro-ristningarna har en enhetlig och symmetrisk formvärld så är risken för feltolk
ningar inte stor...” (1990, s 14) är alltför oproblematisk.

Även på hällarna 4 och 5 är det jämfört med häll 2 glest mellan figurerna som 
generellt saknar häll 2:s komplexitet. På den sjätte hällen finns enbart skålgropar, i 
två grupper om fem.

Häll 1 har inte kunnat medtagas i t ex studiet av figurernas orienteringsriktningar 
eftersom dokumentationen av denna inte tillåter närmare analyser. Dock finns där 
intressanta figurer som jag får anledning att återkomma till. Tillsammans med dem 
på häll 1 har jag iakttagit 413 figurer, vilket är att jämföra med Wigrens et al registre
rade antal som uppgår till 434 (1990, s 5). Den enda förklaring jag kan se till denna 
skillnad är olika definition av begreppet figur. Jag har t ex tolkat flera cirklar i 
ett geometriskt mönster som tillhörande en och samma figur eftersom man i vissa 
”kombinerade” figurer kan se en orienteringsriktning. Skillnaderna berör främst häll 
4 men i viss mån även hällarna 1 och 3.

Det förutsätts att en mindre ristningslokal, belägen ca 500 m närmare Oppeby 
gård i närheten av Harg med figurer av släbrotyp på något sätt hör samman med den 
större lokalen i Släbroparken. Den innefattar ett begränsat antal figurer, främst av 
enklare typ, men har inte medtagits i figuranalysen på grund av avsaknaden av pub
licerad dokumentation.
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Fig 4. Plan över ristningshällama numrerade från 1-6 samt utgrävningens provschakt (efter 
Wigren et al 1990). Plan of the carved rocks 1-6 and trial trenches.

Typelement
Problemet med en klassificering i typer och jämförelser av olika fenomen eller egen
skaper är främst vilka variabler som ska anses relevanta och varför man väljer just 
dessa. Denna fråga blir högaktuell när analysen behandlar figurer som inte ger sär
skilt många spontana associationer till något som vi känner till om förhistoriens 
formvärld. Valet av variabler är helt subjektivt men inte godtyckligt. Berörings
punkterna styrs av frågeställningarna och det definierade problemet. Följaktligen är 
analysinstrumentet och analysobjektet beroende av vilka egenskaper som anses vara 
intressanta.

Analysen ger inte en tolkning i sig. Det är forskaren som tolkar de data som analy
sen ger, vilket innebär att samma data/resultat kan ge upphov till olika tolkningar.
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Man måste alltså välja ett eller flera perspektiv (om perspektivmedvetande se Bur
ström 1989). Det kan också vara svårt att veta hur man ska uppfatta det man ser (jfr 
Hodder 1991, s 16ff), dvs vilket perspektiv som kan anses rimligt. Dessutom be
höver inte skilda tolkningar nödvändigtvis utesluta varandra. Olika perspektiv kan i 
stället vara kompletterande. Detta gäller i hög grad i konflikten mellan funktionella 
och symboliska förklaringar, ”...function and symbolic meaning are not contradict
ory... The two types of meaning...are necessarily interdependent - it is not possible 
to talk of one without at least assuming the other.” (a a, s 126f).

Vad beträffar valet av variabler för analysen av Släbroristningarnas figurer så har 
tydliga och enkelt mätbara likheter och olikheter valts. Figurerna kan närmast ka
raktäriseras som rundade eller fyrkantiga, oftast omgivna av en ram, samt med lin
je- och/eller gropdekor. Det verkar inte meningsfullt att göra statistik över figurer
nas form eftersom det är svårt att göra skillnad mellan t ex ovala och rektangulära 
sådana. Det man däremot kan titta närmare på är utformningen vad gäller komplexi
tet och mönster.

Både gällande figurernas storlek och utseende uppfattar man en gradskillnad som 
kan användas vid en kategoriindelning. Jag är dock inte övertygad om att en indel
ning i fasta figurtyper är det analysinstrument som bäst bidrar till en förståelse av 
Släbroristningarna. Risken är alltför stor att fastna i närmast oändliga beskrivning
ar utan att få något resultat i form av svar på problemställningarna. Jag kommer 
därför inte att föreslå en detaljerad sådan utan nöja mig med att jämföra ett urval av 
figurernas typelement på de olika ristningshällarna samt att presentera ett antal trans
formationsserier.

Fig 5. Detalj från häll 2 visande ytans största figur. Foto K Hauptman Wahlgren. 
Detail from rock 2 showing the surface 's largest figure.
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Fig 6. Figurerna på häll 1 (Efter Wigren et al 1990). The figures on rock 1.

En analys av figurernas storlek på häll 2 visar en relativ enhetlighet. Den van
ligaste figurstorleken är mellan 8,5 och 20 cm. De mindre figurerna är vanligare än 
de större. Endast en figur avviker markant. Denna är också mer komplex till sitt 
utförande och skiljer sig utseendemässigt från helheten (fig 5). Även hällarna 1, 3 
och 4 har en figur som avviker från de övriga både genom sin utformning och sin 
storlek (fig 3).

Vad gäller mönster finns det generellt figurer som består av endast gropdekor, 
linjer, rutmönster eller en kombination av dessa former. Många är dessutom delade 
av en mittlinje (40%) och ca 19% har antropomorfa detaljer (armar och i vissa fall 
ben).

Avvikande från helheten är främst lokalens största figur på häll 3 samt i viss mån 
den näst största figuren, placerad på häll 2 (jfr ovan). Dessutom finns det på häll 1 
en figur med tillsynes tre ramar och tre armpar (som är störst på den hällen) samt en 
figur med helt olika mönster i de båda delarna av kroppen (fig 6). Dessa kan också 
räknas till ristningarnas större figurer. De stora figurerna skiljer sig från det gene
rella inte bara genom sin storlek utan också genom sin komplexitet och avvikande 
utformning.

Endast häll 2 och häll 3 omfattar alla de utvalda typelementen i tabellen (fig 7). 
Det överlägsna antalet figurer på häll 2 ger vid första anblick intryck av en högre 
komplexitetsgrad än på de övriga ristningsytorna. Men typelementens procentuella 
andel är inte större än på de andra hällarna. Endast vad gäller gropar har häll 2 
störst procentandel.
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Tvpelement Häll 1 Häll 2 Häll 3 Häll 4 Häll 5
A Runda 3 104 6 17 27

% av fig. på resp. häll 43% 40% 13% 31% 63%

B Armar 2 57 6 7 7 j
% av fig. på resp. häll 29% 22% 13% 13% 16%

C Ben ” 7 2 2 -

% av fig. på resp. häll 3% 4% 4% _

D Krans 4 21 4 1 2
% av fig. på resp. häll 57% 8% 8% 2% 5%

E Tudelad 2 81 18 13 2
% av fig. på resp. häll 29% 31% 38% 24% 5%

F Flerdelad 2 31 4 6 5
% av fig. på resp. häll 29% 12% 8% 11% 12%

G Våslinier 1 13 3 3 -

 -| % av fig. på resp. häll 14% 5% 6% 5%

H Raka linjer - 28 4 5 3
% av fig. på resp. häll - 11% 8% 9% 7%

I Horisontella linier - 9 3 2 3
% av fig. på resp. häll - 3% 6% 4% 7%

J Gropar 1 104 8 20 6
% av fig. på resp. häll 14% 40% 17% 36% 14%

K Rutmönster - 3 2 - -

% av fig. på resp. häll - 1% 4% _

___________________

L 3 el. fler element 4 109 16 18 5
57% 42% 33% 33% 12%

Häll 1 Häll 2 Häll 3 Häll 4 Häll 5
Antal fig. per häll 7 260 48 55 43 1

A - Runda figurer.
B - Figurer med antropomorfa detaljer, armar.
C - Figurer med antropomorfa detaljer, ben.
D - Figurer med krans.
E - Figurer som är avdelade i två delar.
F - Figurer som är delade i fler än två delar (dessa är även avdelade på mitten och kan ev räknas 

samman med kategori E).
G - Figurer med linjer som är ”böjda”, här kallade våglinjer.
H - Figurer med raka linjer. Linjerna kan vara antingen horisontella eller vertikala.
I - Figurer med definierbart horisontella linjer.
J - Figurer med gropar.
K - Figurer med symmetriskt rutmönster.
L - Figurer med tre eller fler typelement.
Fig 7. Tabellen visar några av de olika typelement eller variabler som kan användas för att 
jämföra figurerna och hällarna med varandra. Varje figur kan innehålla ett eller flera 
typelement, ju fler element desto komplexare figur. De redovisade siffrorna står alltså för 
antalet figurer som innehåller ett visst typelement. Samma figur kan, om den består av flera 
typelement, finnas representerad i flera kategorier. Some of the different type-elements or 
variables that can be used to compare the figures and rocks with one another.

Lika och olika ... 203



De typelement som saknas på vissa av hällarna har också en låg procentandel på 
de hällar där de förekommer. De är alltså allmänt sällsynta. De mer vanliga elemen
ten som har hög frekvens på någon eller flera av hällarna finns representerade på 
samtliga ristningsy tor.

Vad gäller komplexa figurer med tre eller fler typelement är dessa vanliga på häl
larna 1-4 (57%, 42%, 33%, 33%) till skillnad från häll 5 som endast har 12% såda
na figurer. Om man gör samma jämförelse med figurer som består av fyra eller fler 
typelement så blir andelen på de första fyra hällarna 29%, 15%, 13% och 5%. På 
häll 5 förekommer sådana figurer över huvud taget inte. Detta kan delvis bero på 
den stora andelen runda figurer på häll 5 (63%). De runda figurerna är generellt 
mindre till sin storlek än de övriga och har därför inte potential för samma komplexi
tet som de större figurerna.

Ristningshällarnas komplexitetsgrad sjunker alltså med avståndet från häll 1 och 
längst bort från denna befinner sig följaktligen häll 6 som endast omfattar skålgro
par.

Riktning: A B C I) E Summa:
"

Häll 2 90 44 46 68 12 260
Procent 35% 17% 18% 26% 5% 100%

.... . ' "" ” -1

Häll 3 10 8 15 7 8 48
- —.Procent 21% 17% 31% 15% 17% 100%

............

Häll 4 8 17 8 15 7 55
Procent 15% 31% 15% 27% 13% 100%

Häll 5 7 6 5 23 2 43
Procent 16% 14% 12% 53% 5% 100%

Summa 115 75 74 113 29 406
Procent 28% 18% 18% 28% 7% 100%

A - NÖ-SV.
B - NV-SÖ.
C - Som A eller B (el A och B).
D - Ingen riktning (o).
E - Annan riktning eller för fragmentarisk för identifiering.

Fig 8. Ristningsfiguremas orientering på hällarna 2-5. The orientation oj the carved figures 
on rocks 2-5.
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Orien teringsriktn ingar
Figurerna är orienterade främst i två riktningar, NO-SV och NV-SO. Jag har delat 
in dem i fem riktningskategorier (A-E) med utgångspunkt från detta (fig 8). De 
sammanfaller med ristningshällarnas lutning. Detta innebär dock inte att oriente
ringen är betydelselös. Det är troligt att ristningshällarna och platsen är speciellt 
utvalda kanske just på grund av sina särskilda egenskaper. Man har alltså valt dessa 
hällar därför att de har passat det syfte man haft. Figurerna på häll 3 och speciellt 
häll 4 är glest placerade och ytor med avvikande lutning har undvikits.

Figurernas placering är inte godtycklig. Den har en mening som förmodligen är av 
vikt vid tolkningar av ristningarnas betydelse. Däremot är det svårt att, vid första 
anblick, se att någon speciell figurkategori grupperar sig i en speciell riktning. Ge
nerellt hör de flesta figurerna till riktningskategori A (NO-SV) vilka egenskaper 
man än jämför. Detta gäller även de antropomorfa figurerna av vilka 66% faller 
under kategori A.

Delade figurer
En viktig faktor i figurernas sammansättning är att flera förefaller att vara delade i 
två eller flera delar. Alla s k delade figurer har ett jämnt antal delar och kan delas i 
två halvor. Det är denna tudelning som förefaller vara av primärt intresse. De flesta 
har två närmast likadana halvor avgränsade från varandra av en mittlinje. Undantag 
finns dock, det tydligaste syns på häll 1 där de båda halvorna av en figur är av helt 
olika typ (fig 6). På hällarna 1-M är mellan 75% och 82% av de delade figurerna 
symmetriska, vilket också stämmer med siffran för lokalen som helhet. Endast häll 
5 avviker från detta mönster med hela 57% asymmetriska figurer (fig 9). Häll 5 har 
även en mycket låg andel delade figurer (fig 7, E och F).

Häll 1 Häll 2 Häll 3 Häll 4 Häll 5 Totalt
Lika delar 3 88 18 15 3 127

75% 79% 82% 79% 43% 77%
Olika delar ! 24 4 4 4 37

25% 21% 18% 21% 57% 23%
Summa J_.......4 . 112 22 19 7 164

Fig 9. Tabellen visar förhållandet mellan de delade figurerna dvs figurer med lika respek
tive olika halvor på hällarna 1-5. Totalkolumnen avser en summering av hällamas delade 
figurer. Summan avser antalet delade figurer per häll. The relationship between the divided 
figures. Figures with similar and different halves, respectively, on rocks 1-5.

Från människa till... och tvärtom
Flera forskare har velat beteckna delar av figurbeståndet som människoliknande. 
Ronnie Jensen har uppmärksammat att figurerna ger intryck av att spegla olika grad 
av schematisering. Jag skulle vilja visa att schematiseringen är utförd i en glidande 
skala från antropomorfa figurer med ”strålkrans” runt kroppen till gropmönster utan 
ram och tvärtom.
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T1:A - Figurer med kropp, armar, ben och krans.
T1:B - Figurer med kropp, armar och ben.
T1:C - Figurer med kropp, armar och krans.
T1:D - Figurer med kropp och armar.
T1:E - Figurer med kropp och krans.
T1:F - Figurer med kropp innehållande dekor.
T1:G - Avdelade figurer utan dekor.
T1:H - Figurer med endast en ram.
T1:I - Figurer utan ram.

Fig 10. Transformationsserie 1. Detta är en generell serie som inte tar hänsyn till figurernas 
form utan bara till deras schematiseringsgrad. De olika kategorierna betecknas TI:A, T1:B 
o.s.v. Transformation series 1, a general series that does not take account of the figures 
design but only their degree of schematization.

Detta förhållande kan illustreras med hjälp av olika transformationsserier. Anta
let variabler som står till buds för en transformationsserie är, om inte oändligt, så 
åtminstone talrikt. Här presenteras flera serier, en generell som inte tar hänsyn till 
form utan bara till grad av schematisering samt två mer detaljerade fór runda res
pektive icke runda figurer (d v s fyrkantiga, rektangulära och ovala) (fig 10, 11, 12). 
Helt andra serier kan naturligtvis vara relevanta beroende av vilka förhållanden 
man vill belysa.

Den transformation som serierna visar kan uppfattas som ett uttryck för människans 
förhållande till naturen och för en världsuppfattning som inte är så strikt kategori- 
serande som vår. Människan, gudarna, naturen och den av människorna skapade 
kulturen har gemensamma beröringspunkter och kan smälta samman. Allt är upp
byggt av samma beståndsdelar. Människan identifierar sig med naturen, påverkas 
av och påverkar denna.

Figurerna kan även visa sammanlänkning genom delad ramlinje och inte minst 
genom det som tidigare betecknats som antropomorfa detaljer. De stiliserade armar
na och huvudet kan uppfattas som en del av en ny kropp. Variationsgraden i denna 
utformning, som är ännu en variabel i diskussionen kring förhållandet mellan kultur 
och natur, illustreras lämpligast genom ytterligare en transformationsserie (fig 13).

Vad beträffar de olika transformationsserierna så förefaller det att vara minst lika 
intressant att notera vilka transformationskategorier som saknas, som att visa vilka 
som faktiskt förekommer.
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TYP 1 - Rund, fyrdelad figur med gropar. 
TYP 2 - Rund, fyrdelad figur.
TYP 3 - Rund, tudelad figur med gropar. 
TYP 4 - Rund, tudelad figur.
TYP 5 - Rund, odelad figur med flera 

gropar.
TYP 6 - Rund, odelad figur med en grop. 
TYP 7 - Figur bestående av endast en rund 

ram.
T2:A(l-7) - Rund figur med armar och 

krans.
■7) - Rund figur med armar.
-7) - Rund figur med krans.
-7) - Rund figur.

T2:B(1-
T2:C(1-
T2:D(1

Fig 11. Transformationsserie 2. Denna serie behandlar de runda figurerna. De olika trans- 
formationskategoriema betecknas T2:1A, T2:1B o.s.v. Transformation series 2 treats the 
round figures.

Det är inte den individuella människan som är i centrum här och de antropomorfa 
detaljerna är inte de tydligast framhävda. I detta sammanhang förefaller kroppen 
vara den centrala och mest betydelsebärande formen. Vad de olika figurerna och 
mönstren exakt innebär och symboliserar är, åtminstone för tillfället, meningslöst 
att diskutera.

Helheten kan dock hjälpa oss till en tolkning av ristningarnas allmänna innebörd/ 
mening. Grundstrukturen tycks vara ett dialektiskt förhållande mellan åtskiljande 
och sammanlänkande detaljer. Det som kan betecknas som åtskiljande är figurer
nas inbördes olikhet. Till detta räknas också storleken och att vissa figurer är avde
lade på mitten eller i sektioner samt olika huggningsdjup. De sammanlänkande de
taljerna är den stilistiska enhetligheten, att figurer kan dela ramlinje och det faktum 
att det är möjligt att manipulera figurerna till olika transformationsstadier genom 
att lyfta bort eller att tillföra delar. Schematiseringen är alltså både en åtskiljande 
och en sammanlänkande faktor. De åtskiljande och sammanlänkande detaljerna för
ändras i viss mån beroende av vilka variabler man väljer att betona.

Släbroristningarnas innebörd kan tolkas i termer av förhållandet mellan natur och 
kultur. Ristningarna kan uppfattas som ett tecken på människans samhörighet med 
naturen samtidigt som en graderad åtskillnad markeras. Människan beskrivs i na-
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Fig 12. Transformationsserie 3. Denna serie behandlar de icke runda figurerna. De olika 
transformationskategoriema betecknas T3:1 A, T3:1B o.s.v. Transformation series 3 treats 
the non-round figures.
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TYP 1 - Figur med vertikal linje/våglinje.
TYP 2 - Figur med vertikal våglinjedekor.
TYP 3 - Figur med vertikal linjedekor.
TYP 4 - Tudelad figur med dekor av horisontella linjer. 
TYP 5 - Figur med gropdekor.
TYP 6 - Tudelad figur med enkel groplinje.
TYP 7 - Fyrdelad figur med gropdekor.
TYP 8 - Fyrdelad figur.
TYP 9 - Tudelad figur.
TYP 10 - Figur bestående av endast en ram.
T3:A(1-10) - Figur med kropp, armar, ben och krans. 
T3:B(1-10) - Figur med kropp, armar och ben. 
T3:C(1-10) - Figur med kropp, armar och krans. 
T3:D(1-10)- Figur med kropp och armar.
T3:E(1-10) - Figur med kropp och krans.
T3:F(1-10) - Figur bestående av en kropp med ram. 
T3:G(1-10)- Figur utan ram.

TYP 1 - Figur med gropar mellan armarna.
TYP 2 - Figur utan gropar mellan armarna. 
T4:A(l-2)- Figur med antropomorfa detaljer som 
T4:B(l-2) - Figur med antropomorfa detaljer som 

huvud.
T4:C( 1-2) - Figur med antropomorfa detaljer som 
T4:D(l-2) - Figur med antropomorfa detaljer som 
T4:E(1—2) - Figur med antropomorfa detaljer som 

huvud.
T4:F(l-2) - Figur med antropomorfa detaljer som

delar ram med kroppen.
delar ram med kroppen, men med fristående

förenas med kroppen genom en linje.
är fristående från kroppen.
är fristående från kroppen, men med avskilt

har transformerats till en icke mänsklig form.

Fig 13. Transformationsserie 4. Även de antropomorfa detaljerna kan ordnas i en trans
formationsserie. Tanken är att armarna i kategori A har störst kontakt med kroppen och att 
kategori F representerar en extrem form som inte längre har mänskliga drag. 
Transformation series 4 treats the anthropomorphic details.
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turmetaforer medan naturen skildras genom mänskliga metaforer (jfr Gurevich 1985, 
s 45). Människan får stå för kulturen som klär sig i naturens mantel. Det förekom
mer inga avbildningar av föremål som skapats och tillverkats av människan, t ex 
skepp, vapen eller dylikt. Inte heller direkta avbildningar av natur såsom träd eller 
djur kan upptäckas. Det är människan som framträder som den mest lättidentifiera- 
de figuren.

Som illustration (utan övriga paralleller) kan nämnas medeltidens världsbild, där 
mikrokosmos (människan) uppfattades som en replik av (bestående av samma delar 
som) makrokosmos (världen) (Gurevich 1985). Möjligen kan detta sammankopplas 
med människornas tids- och rumsuppfattning. Det är först i vårt samhälle som man 
har en linjär tidsuppfattning. Genom tiderna har det, i olika samhällen, varit natur
ligt att se tiden som cirkulär, nutiden innehåller allt i förgången tid och framtid. Det 
är vår linjära tidsuppfattning som är förutsättningen för en historieskrivning där vi 
använder tids- och rumsabstraktioner som objektiva verktyg. Vi skiljer också på 
naturen som finns utanför oss och på kulturen som vi själva skapar. Om man ser 
tiden som cirkulär blir myten och verkligheten oskiljaktiga liksom distinktionen mel
lan natur och kultur. Den sociala ordningen identifieras med den mytiska (jfr Shanks & 
Tilley 1982, s 134). En sådan verklighet tillåter inte att man abstraherar tid och
rum. Begreppen måste hela tiden sättas i relation till något konkret och existerar 
endast genom detta, t ex en dagsvandring (innefattar både tid och rum) eller en mans
ålder (Gurevich 1985). Det är också viktigt att komma ihåg att dagens informa
tionssamhälle helt förändrat vår världsbild till att omfatta större ytor men också till 
att bli mer fragmentariserad.

Tid är inte något som existerar i sig själv utanför allt annat. Det är vi som har 
skapat den abstrakta indelningen i timmar och minuter. Tiden är en integrerad del av 
sammanhanget och måste behandlas så. "...chronology does not explain, nor does it 
provide a context. It is part of that which is to be understood” (Shanks & Tilley 
1987, s 127).

Förhållandet natur-kultur som formulerats ovan symboliserar mening på ett över
gripande plan och kan kombineras med andra meningar i hällristningarna. Olika 
individer eller grupper inom samhället kan också ha uppfattat hällristningarnas be
tydelser på olika sätt (jfr Hood 1988). Släbroristningarna har inte haft en innebörd 
utan flera betydelser på olika plan.

Platsen Släbro och dess omgivning
Centrum -periferi
Vad beträffar Släbros rumsliga position i bronsåldersbygden så karakteriseras om
rådet som perifert av Wigren som har definierat centrumbildningar och skilt dessa 
från normalboplatserna främst med utgångspunkt från skärvstenshögar, läge, lokali
sering över havet, närhet till rösen och avstånd till nästa centrumbildning (1987, 
s 9ff). Mats Burström har definierat hypotetiska stamområden genom en gravmorfo
logisk analys med fornlämningsregistrets s k råtabell som underlag (1984). Att döma 
av vattenvägarna tycks Släbro vara knutet till bygderna kring sjösystemet Långhal

210 Lika och olika ...



sen-Yngaren vilket motsvarar Hallas centralområde hos Wigren och stamområde E 
hos Burström.

Enligt dessa studier ter sig Släbroområdet onekligen perifert genom sin placering 
i utkanten av det som uppfattats som en central bronsåldersbygd. Jfr även Larssons 
diskussion gällande förhållandet mellan skärvstenshögar (som förutsätts indikera 
centra) och hällristningar i Östergötland. ”Belägenheten för de tre hällristningscentra 
- inte centralt i varje område utan i dess periferi - i kombination med platsernas 
påtagliga dragning till vatten (...), vilket har direkta paralleller i mälarlandskapen, 
är knappast en tillfällighet utan bör istället ses som en medveten lokalisering av 
dessa aktivitetsplatser” (Larsson 1986a, s 40).

En fråga som blir högst aktuell i sammanhanget är hur begreppen centrum och 
periferi ska definieras. Arkeologer tenderar att se koncentrationer av kända forn- 
lämningar som centra. Men är det de centrala bosättningarna som har efterlämnat de 
mest synliga spåren? Eller kan det vara så att man i ett etableringsskede eller i ett 
perifert område markerat sin lokala tillhörighet genom monumentala bosättningar 
och väl synliga gravar utan större inbördes variation? Eller tyder skärvstenshögar- 
na på att området haft en verkstadsfunktion? Skärvstenshögar definierar ett område 
med mänsklig aktivitet, om de också indikerar ett centralt bosättningsområde kräver 
en bättre argumentation. Först bör det utredas varför man under en viss period i 
förhistorien avsatte mängder med skörbränd sten i högar som ibland är fint anlagda 
med kantkedjor. Och hur tolkar vi boplatser utan skärvstenshögar?

Bronsföremål och hällristningar
Där Nyköpingsån mynnar i Långhalsen, vid Täckhammarsbro i Bärbo socken, på
träffades i samband med reglering av sjön på 1850-talet ett antal föremål härstam
mande från senneolitikum och äldre bronsålder. Fyndet består av tre kantyxor, två 
holkyxor, två spjutspetsar och en svärdsklinga av brons samt två enkla skafthål syx
or, två båtyxor(?) och en flintkniv (Wigren 1987, s 54; för närmare information om 
bronsföremålen se Oldeberg 1974, s 348f som dock inte behandlar samtliga; om 
båtyxorna se Oldeberg 1952, s 239). Denna ansamling förefaller antingen vara acku
mulerad under lång tid eller bestå av två skilda depåer, vilket tyder på att platsen 
haft betydelse under lång tid.

Vapenfyndet är förmodligen inte samtida med Släbroristningarna. Men vattnets 
betydelse tycks ha varit central i båda fallen och man har markerat flodmynningen 
vid Täckhammarsbro precis som vid Släbro. Vapengömman verkar vara en central 
företeelse, med närhet till stora områden med skärvstenshögar. Jfr Jensens studie av 
bosättningsområden i Uppland som visar en slående korrelation mellan bronsföre
mål och skärvstenshögar (Jensen 1986b, s 30). Släbroristningarna är däremot peri- 
fera i förhållande till koncentrationerna av skärvstenshögar.

Det har ibland framhållits att hällristningar inte överensstämmer med spridningen 
av bronsföremål. Detta påstående är giltigt på ett lokalt plan. Vid studier på socken- 
eller häradsnivå har spridningsbilderna visat sig sammanfalla (Bertilsson 1989, s 30). 
Detta kan exemplifieras bl a av Larssons diskussion gällande Östergötland. Under 
äldre bronsålder gäller resonemanget för de tre centralområdena, väster om Tåkern,
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väster och söder om Roxen samt östra Vikbolandet. Vid tiden för den yngre bronsål
dern finns denna korrelation bara i Roxenområdet (Larsson 1986b, s 14Iff). Fler 
exempel är Tanumsområdet i norra Bohuslän (Bertilsson 1987), trakten kring Sim
rishamn i sydöstra Skåne (Larsson 1989, s 38), Enköpingsområdet i sydvästra Upp
land (Jensen 1986b) samt Släbroområdet.

Hällristningar —för vem?
I bronsålderns samhälle tycks vattnet ha varit av central betydelse (jfr Larsson 1986a, 
s 40). Detta illustreras i Släbroområdet bl a av hällristningarna som orienterats mot 
vattnet (uppströms Nyköpingsån) och av vapengömman som nedlagts under vattnet. 
Vid Släbro och många andra hällristningsplatser finns också en tydlig koppling till 
eldens betydelse i samband med ristningarna och bronsålderssamhället.

Flera av hällarna är eldskadade. Detta kan naturligtvis ha skett vid helt andra 
tillfällen genom historien. Men det är sannolikt att eld har haft samband med häll
ristningar. Detta har tidigare uppmärksammats av flera forskare, bl a skriver Arthur 
Norden att det i Norrköpingstrakten vid Leonardsberg ”finnas smärre ristningar att 
bese...där en betydande bålhög...av skörbrända stenar och kol hade hopat sig över 
ristningarna, så de voro helt täckta. I bålhögen anträffades en knapp från bronsål
derns senare del, vilken ger vid handen, att de offergillen, vid vilka dessa stekhärds- 
lager tillkommo, verkligen ägde rum under hällristningarnas egen tid.” (1936, s 33).

Det verkar inte troligt att figurerna ristades som signaler till människor som kom 
till området med båt eftersom de inte uppfattas på avstånd. Måhända var de inte 
menade att alls synas för andra människor än dem som vid särskilda tillfällen utför
de ristningarna. Vem de direkt riktade sig till är en näst intill omöjlig fråga att be
svara (jfr Kjellén & Hyenstrand 1977, s 114) - kanske till en eller flera gudar som 
hade samband med vatten och eld? Dock tror jag att meningen har riktat sig inåt mot 
gruppen och inte utåt till andra. Om man hade velat markera något utåt borde man 
ha valt en mer synlig form for att framföra sitt budskap, t ex rösen eller skärvstens- 
högar. En förklaring till Släbroristningarnas egenart kan vara att man genom den 
annorlunda utformningen skapat ett tillskott till kulturen som har bidragit till en 
sammanhållning inom gruppen - och ett fjärmande från andra grupper. Man har valt 
ett konventionellt uttrycksmedel men använt ett annorlunda symbolspråk och där
med uppnått en sammanlänkande effekt inåt och en åtskillnad utåt.

Arkeologer tenderar att betrakta stora hällristningar som gjorda av, eller för, många 
människor eller som en ackumulation över lång tid. Man förbiser lätt att olika typer 
av lokaler kan ha olika betydelse och att det skiftande figurantalet och placeringen 
kan uttrycka olika meningar som inte är kopplade till befolkningsmängd eller tid. 
En aspekt som det vore intressant att undersöka är om stora, komplexa hällristning
ar skiljer sig i placering från de små.

Släbroristningarna måste inte nödvändigtvis ha samlat många människor över 
stamgränser, tvärtom tycks den vara en grupps inre angelägenhet - en sammanhållen 
struktur som inte fick störas av främmande element. Hällristningarna ligger till sy
nes perifert i förhållande till koncentrationerna av kända lämningar, som skärv- 
stenshögarna. Ett liknande förhållande mellan boplats och kultplats visar Larssons
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analys av Östergötland. Han skriver också att detta har flera paralleller i mälarland
skapen (Larsson 1986a, s 40). I ett försök att beskriva bronsålderns samhälle med 
antropologiska termer betecknar Larsson det som ett segmentärt stamsamhälle 
(1984, s 26f). Flera antropologi ska studier har visat att det i samhällen med denna 
organisation är vanligt med kultplatser som är belägna i avskildhet från bosättnings
områdena (Larsson 1986a, s 40; Orme 1981, s 218ff).

Nyköpingsåns dalgång har förmodligen varit ett viktigt område under bronsåldern. 
Många fornlämningar kan ha blivit förstörda genom bortodling och annan ödeläg- 
gelse, flera finns säkert ännu oupptäckta. Men framfor allt har man kanske i denna 
bygd inte haft samma behov av att markera sin rätt till området som på platser där 
man byggt t ex rösen. Sannolikt finns det flera boplatser som inte syns ovan mark 
och därför är okända för oss. I samband med en expansion av Skavsta flygplats 
utanför Nyköping undersöktes 1990 bl a en stor bronsålders-järnåldersboplats som 
inte varit registrerad tidigare. Andra exempel på fragment som visar på människors 
verksamhet i området är tre lösfynd från Nicolai och Helgona socknar. Fynden be
står av en bronskniv från Bagartorp, Nicolai socken samt en bronskniv och en holk
yxa från Bönsta respektive Kristineholms gård i Helgona socken (Wigren 1987, s 
56f). Vid Bönsta ca 1,5 km uppfor ån från Släbro finns också det stora och märkvär
diga gravfaltet Högvakten som genom sina gravformer tycks ha en kontinuitet från 
bronsålder till yngre järnålder. Trots att Släbroristningarna vid en fornlämnings- 
analys kan tyckas ligga utanför bosättningsområdena menar jag alltså att de också 
kan betraktas som centrala i bygden och för människorna i samhället.

Slutord
Släbroristningarna med sin märkliga och tillrättalagda formvärld bör ses som en 
sammanhållen helhet. Mellan de olika figurerna finns det tydliga band. Detta står 
klart vid en analys av figurerna baserad på likhet och olikhet, här beskrivet i termer 
av sammanlänkande och åtskiljande detaljer. Analysmetoden är fruktbar oavsett vad 
figurerna direkt föreställer. Vid en tolkning av hällristningarna ur detta perspektiv 
kan figurerna uppfattas som uttryck för skilda transformationsstadier. De mest kom
plexa är utrustade med armar och ben och kan beskrivas som antropomorfa. Andra 
består av en kropp med mönster, medan de allra enklaste figurerna endast har en 
ram eller dekor utan ram.

Denna glidande skala från antropomorfa figurer till enkla ramar kan illustrera en 
uppfattning om förhållandet mellan kultur och natur. Människan och naturen be
skrivs i samma termer och är i sina ytterligheter mycket olika. Men de har även 
gemensamma beröringspunkter och ju närmare skalans mitt man kommer desto större 
likheter finner man.

Denna sammanhållna struktur har varit betydelsefull och man har inte tillåtit ele
ment som inte passar in i helheten. Det förefaller finnas en medveten tanke bakom 
varje figurs utformning och dess placering samt orienteringsriktning. Släbroristning
arna tycks ha varit en grupp människors inre angelägenhet, med innebörd och bety
delse riktad inåt mot gruppen. Detta intryck förstärks genom uppfattningen att häll
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ristningar är av förhållandevis icke-monumental karaktär. Man har utnyttjat ett kon
ventionellt uttrycksmedel (hällristandet) men använt sig av ett annorlunda symbol
språk. Släbroristningarna kan uppfattas som en central och viktig företeelse i sam
hället, kanske som en sammanhållande faktor.

Till sist vill jag poängtera att den ovan framförda tolkningen av Släbroristning- 
arnas formvärld är av övergripande karaktär och kan kombineras med andra inne
börder och betydelser. En komplex företeelse som denna har inte en innebörd utan 
flera betydelser på olika plan.

Not
Denna uppsats är en förkortad och omarbetad version av en 80-poängs uppsats, ”Lika och 
olika. En analys av hällristningarna i Släbroparken vid Nyköpingsån, Södermanland.”, fram
lagd vid Stockholms universitet vt 1992. För utförligare diskussion och referenser hänvisas 
till denna.

Summary
The remarkable, figure-rich rock-carving site (RAÄ 340, Nyköping) in the town 
disitrict of Oppeby on Nyköping's outskirts was discovered in 1984. The carvings, 
which appear on six flat rocks in Släbro Park, present a hitherto unknown and unique 
pictorial world.

Most of the figures consist of a frame within which are different patterns. Some 
have anthropomorphic features like arms and legs. Researchers in the past thought 
the figures resembled humans. Common categories of figures such as ships, etc., are 
totally lacking.

The problem of which approach to use in the study of a rock-carving is keenly felt 
when confronting the Släbro carvings with their unfamiliar pictorial world. It seems 
important to use a method of analysis that does not depend on an exact identification 
of the figures. Yet a suitable terminology is needed to describe and analyse the 
figures.

The discussion is conducted largely in terms of linkage and separation factors in 
the Bronze Age society. The choice of medium (rock carving), the topographical 
location, and possibly some of the figures are seen as linkage factors. The design of 
the figures is otherwise a separation factor. There are also factors which express 
both linkage and separation, such as the cup-marks.

A central question in the discussion of rock-carvings is how they were intended to 
be experienced. How should they be seen? Was the location important? Were they 
intended to be seen on special occasions? Some rock-carvings are situated near wat
er. This is the case of the Släbro carvings, which also have their pictorial surfaces 
oriented upstream toward the Nyköping River.

When interpreting the data from an analysis, one can have one or more perspec
tives. One and the same item of information can give rise to different interpretations. 
These interpretations need not necessarily exclude one another.
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In the analysis of the Släbro carvings the author compares selected types of figur- 
al elements on the different carved rocks. In addition, some transformation series 
are presented which are based on the design of the figures. The design of the figures 
seems to show varying degrees of schematization, from anthropomorphic figures 
with complex patterns to simple figures without a frame. The basic structure seems 
to be a dialectic relationship between linkage details and separation details. The 
gradual transformation can be interpreted in terms of the relationship between cult
ure and nature. Several of the figures even have a body divided in the middle by a 
line. The relationship nature-culture symbolizes meaning on a comprehensive level 
and can be combined with other meanings in the rock-carving.

To whom the Släbro carvings were directed is almost impossible to determine. 
The author believes, however, that they were directed inwards toward one's own 
group and not outwards toward others. If the purpose had been to convey something 
outwards, then a more visible form would have been chosen for the message.

In light of earlier research, Släbro has a peripheral location in relation to the central 
Bronze Age settled district which is defined mainly with the help of splitstone 
mounds and grave-morphological studies (hypothetical tribal areas). The Nyköping 
river valley should be seen as important, however. The Släbro carvings' connection 
with the river and with an accumulated find of bronze and stone weapons from the 
riverbed at Täckhammarsbro points to the importance of this waterway for people 
during the Bronze Age. Stray finds of bronze artefacts have also been made at several 
sites in the vicinity. Most likely there are settlement sites which are not visible above 
ground and which remain, therefore, unknown to us. According to the author, al
though the Släbro carvings seem to lie outside of the large settled areas, they can be 
viewed as central in the district and for the people in society.

The above interpretation of the Släbro carvings' pictorial world is fairly compre
hensive and can be combined with other implications and meanings. A complex phe
nomenon such as this does not just have a single implication, but rather several mean
ings on different levels.
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Nyupptäckta stenåldersboplatser 
på Södertörn
Dag Hammar & Roger Wikell

Målinriktade specialinventeringar kan ibland ge en radikalt förändrad bild av be
byggelseutvecklingen i ett område. Författarnas inventering av stenåldersboplatser 
på Södertörn under vintern 1991-92 har visat på brister i vår tidigare kunskap. Ge
nom inventeringarna har områden med få kända stenåldersboplatser blivit bättre be
lysta samtidigt som en ny bild av den tidigaste kolonisationen av området börjar 
framträda.

Bakgrund
Stenåldersforskningen på Södertörn har präglats av pionjären Ivar Schnells insat
ser. Under 1920- och 30-talen bedrev han en omfattande faltverksamhet främst i 
Grödinge, Sorunda och Ösmo socknar (fig 1). Resultaten finns delvis sammanfatta
de i hans arbete ”Södertörn under stenåldern” från 1930. Den bild av bebyggelse
mönstret som där framlades, vilken huvudsakligen baserats på lösfunna stenyxor, 
har legat till grund för de fortsatta inventeringarna i området, bl a det arbete som 
från 1960-talets slut utförts av privatforskarna S-G Broström, K Ihrestam, A Eng
ström och K Persson. Ett stort antal boplatser har framkommit genom deras insat
ser.

Den fornlämningsbild som utkristalliserades redan tidigt under detta sekel har inte 
i någon väsentlig grad ändrats under senare år. Södertörns södra och västra delar 
dominerar kraftigt vad gäller antalet kända och undersökta stenåldersboplatser. I 
det fornlämningstätaste området, Grödinge och Sorunda socknar, har för närvaran
de ca 100 boplatser registrerats (se not s 222), vilket kan jämföras med Öster- och 
Västerhaninge socknar på Södertörns östra sida där endast ett tiotal liknande loka
ler är kända. Boplatserna är i allmänhet belägna i skyddade lägen, ofta på sandig 
mark med sydexponering. De flesta ligger mellan 55 och 25 meter över havet 
(m ö h), vilket, baserat på l4C- och strandlinjedateringar, grovt sett motsvarar perio
den senmesolitikum-mellanneolitikum. Äldre perioder är mycket bristfälligt kända.

Orsakerna till denna koncentration av boplatser till vissa områden och tidsperioder 
kan vara flera. Bilden av bebyggelseutvecklingen är ett resultat av fornminnesin
venteringens och enskilda personers förväntningar, insatser och resurser. Privatper
soners inventeringar får ofta stort genomslag eftersom de bedrivs under en följd av 
år. De styrs främst av deras intresseområde och har ofta en lokal prägel, bland annat 
genom att fyndrika miljöer och givande nivåer prioriteras. Fornminnesinventering-
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Fig 1. Södertörn med undersökningsområdet markerat. The investigation area marked.

en i Mälardalen har kanske av tradition och på grund av ett pressat tidsschema kon
centrerats till det synliga kulturlandskapet. De senmesolitiska och gropkeramiska 
boplatsernas starka anknytning till väldränerade jordar som ofta odlats under sen 
tid, och deras stora fyndrikedom, har gjort lokalerna lätta att finna. Högre liggande 
mer karga områden med få synliga fornlämningar har hittills blivit bristfälligt un
dersökta.

Målsättning
Mot denna bakgrund företog vi under sommaren 1991 några rekognosceringsturer i 
Öster- och Västerhaninge socknar. Avsikten var att få en första uppfattning om hu
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ruvida den rådande fornlämningsbilden, med få registrerade stenåldersboplatser på 
östra Södertörn, var riktig. Flera boplatser, främst innehållande slagen kvarts, på
träffades.

Som ett lämpligt område för en special inventering valdes Hanveden på centrala 
Södertörn, där en amatörarkeolog, Lillan Ödklint, nyligen påträffat en intressant 
boplats. Lokalen, som låg vid torpet Paradiset, var belägen ca 70 m ö h, vilket var 
högre än alla tidigare kända boplatser på Södertörn.

En riktad inventering i detta område kunde fylla ett dubbelt syfte, dels att under
söka om den tidigare väst/syd-dominerade fornlämningsbilden var riktig, dels att 
försöka spåra en tidig mesolitisk bosättning, för vilken de topografiska förutsätt
ningarna fanns.

Undersökningsområdet
Halvön Södertörn utgör ett karaktäristiskt sprickdalslandskap med varierade natur
förhållanden, alltifrån otillgängliga skogsområden till gammal kulturbygd och yt- 
terskärgård. Undersökningsområdet Hanveden är idag ett avsides liggande skogs
område på gränsen mellan Huddinge och Västerhaninge socknar (fig 1). Området är 
höglänt med flera toppar över 100 m ö h, däribland Tornberget som med sina 110,9 
m ö h är den högsta punkten i Stockholms län. På högre nivåer dominerar hällmar
ker och morän med talrika mossar och kärr. I de lägre liggande sprickdalarna som 
genomkorsar Hanveden förekommer finkorniga sedimentära jordarter. Flera högt 
liggande sjöar finns också inom området. Den sentida bebyggelsen är koncentrerad 
till dalgångarna. I anslutning till denna finns åker- och ängsmark.

1 fornminnesregistret är endast ett fåtal lämningar upptagna inom området, och de 
är främst av sentida karaktär som husgrunder, platser med tradition etc. Tre förhis
toriska lämningar förekommer också, nämligen en stenåldersboplats vid Vedasjön 
(RAÄ 462 Västerhaninge sn) samt en lösfunnen stenyxa och en fornborg vid sjön 
Ådran (RAÄ 145 och 73 Huddinge sn).

Inventeringen
Eftersom områden belägna över 60-65 möh tidigare saknat kända stenålders
boplatser beslöt vi att, i en inledande fas, inrikta oss på dessa nivåer. En rimlig 
arbetshypotes var att boplatserna i området främst varit strandbundna eftersom de 
högre delarna av Hanveden, möjligen med undantag för insjöstränderna, haft små 
förutsättningar för en inlandsekonomi. Under den tid då det småbrutna landskapet 
istället bildade en skärgård var förutsättningarna for en maritimt baserad ekonomi 
mycket goda.

Fältinventeringen föregicks av kartstudier. För att skapa en bild av den forntida 
miljön framställdes nivåkartor för varje 5-meterskurva där de olika jordarternas
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Fig 2. Undersökningsområdet Hanveden med jordarternas fördelning samt strandlinje vid 
70 m ö h. Boplatser i 70-meterskurvans närhet markerade med cirkel. The investigation 
area at Hanveden, with the distribution of soil types as well as the shoreline at 70 meters 
above sea-level. Settlements near the 70-meter contour-line are marked with a circle.

fördelning också markerades (fig 2). På grund av den fortgående landhöjningen har 
det under mesolitikum ständigt bildats nya boplatslägen, en process som delvis kun
de följas på de upprättade nivåkartorna.
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I ett tidigt skede av inventeringen ägnades de traditionella, sydvända lägena på 
sandig mark särskilt intresse, men efter hand började vi metodiskt följa dåtida, tänkta 
strandlinjer för att förutsättningslöst täcka in andra typer av exponeringar och jord
arter. Befintliga öppningar i markytan, t ex rotvältor, stigar, vägskärningar, grustag 
och dylikt genomsöktes i syfte att finna boplatsindikerande fynd.

Inventeringen inom undersökningsområdet har kompletterats med en första över
siktlig inventering inom övriga delar av Öster- och Västerhaninge socknar i syfte att 
skapa en uppfattning om fornlämningsintensiteten i området som helhet.

Resultat
Arbetet är långt ifrån slutfört men inventeringen har redan i ett inledande skede 
givit intressanta resultat. Det låga antalet stenåldersboplatser utanför de västra och 
södra delarna av Södertörn har visat sig vara skenbart. I Huddinge, Öster- och Väster
haninge socknar har hittills ca 60 nya boplatser, främst innehållande slagen kvarts, 
påträffats. Andra privatpersoner har dessutom påbörjat inventeringar i Tyresö och 
Huddinge socknar där hittills ett femtontal boplatser har påträffats (M Pettersson 
och E Wesslén muntlig uppgift).

Högt liggande områden som tidigare ansetts ointressanta har visat sig vara mycket 
givande. Ett trettiotal boplatser i Hanveden är belägna mellan 60 och drygt 80 m ö h 
(fig 3). Sannolikt är de nyupptäckta boplatserna de hittills äldsta som påträffats i 
östra Mellansverige. De kan preliminärt strandlinjedateras till ca 8550-9250 BP 
(Risberg 1991 s 19, fig 26). Boplatser på dessa nivåer förekommer sannolikt även i 
andra områden. Ett tillfälligt besök i Hälleforsnästrakten, söder om Eskilstuna, gav 
också flera fynd av slagen kvarts mellan ca 70 och 85 m ö h.

ANTAL
BOPLATSER

□ övriga

S-G Broström, K Ihrestam, 
A Engström, K Persson
M Pettersson

E Wesslén, L ödklint

D Hammar, R Wikell

Fig 3. Fördelningen av boplatser per nivå och upptäckare. Boplatsernas nedre gräns enligt 
fomminnesregistrets kartor. The distribution of settlements per height and discoverer.
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Boplatsernas läge i terrängen visade sig också vara betydligt mer varierande än 
det som av tidigare erfarenhet kunde förväntas. På flera traditionella boplatslägen 
påträffades rikligt med slagen kvarts, medan andra likartade platser endast gav få 
eller inga fynd. Dessutom framkom fynd i områden med morän och i norrlägen i 
nästan samma omfattning som i de traditionella lägena. Det verkar således inte 
främst vara de faktorer som av tradition ansetts gynnsamma som styrt lokaliseringen 
av boplatserna. Av större vikt förefaller läget i landskapet vara, sett ur ett vidare per
spektiv, dvs boplatsens läge i förhållande till sitt resursområde.

Framtida uppgifter
Det material som framkommit genom det första årets inventeringar utgör redan ett 
viktigt underlag för den fortsatta forskningen. Det stora antalet boplatser gör att 
materialet kan bearbetas statistiskt. Provundersökningar i syfte att tillvarata ett bre
dare fyndmaterial skulle utgöra ett värdefullt komplement till de fynd som påträffats 
vid inventeringen. Kolprover, makrofossil och osteologiskt material skulle kunna få 
frågor om datering, strandbundenhet och ekonomi bättre belysta. Förekomsten av 
små lokaler, vilka troligen endast utnyttjats under en kort tid, ger goda förutsätt
ningar för närmare studier av fyndmaterialets typologi och kronologi.

Boplatsernas lägen i terrängen/landskapet och hur de förändrats över tiden kan 
visa på olika lokaliserande faktorer. Detta i kombination med boplatsernas olika 
storlek och fyndmängd, som antyder en funktionsuppdelning, kan ligga till grund fór 
studier av bosättningsmönster och landskapsutnyttjande.

En tendens att boplatserna koncentreras till vissa nivåer kan återspegla variationer 
i strandförskjutningsförloppet, t ex transgressioner (fig 3). De många mossarna och 
sjöarna på höga nivåer i Hanveden, som till en del varit föremål för kvartärgeolo
giska undersökningar (Risberg 1991 med referenser), öppnar också möjligheter till 
ett framtida tvärvetenskapligt samarbete.

I Hanveden är vår ambition att med tiden genomföra en heltäckande inventering. I 
övriga delar av Öster- och Västerhaninge får de nyupptäckta boplatserna tills vida
re ses som en välbehövlig komplettering till vår tidigare kunskap. Inventeringarna i 
Tyresta och Huddinge bör utökas och ges en fastare form. En inventering i andra 
högt liggande områden, t ex Hälleforsnästrakten, Kolmården, Kilsbergen m fl, skul
le behövas för att få fram material för jämförande studier. Detta kan ge uppslag för 
diskussionen kring kulturutveckling, kulturimpulser och tänkbara kolonisationsför- 
lopp i tidig postglacial tid.

Not
I vårt material har vi räknat lokaler med fler än fem kvartsavslag som boplats. I fornmin- 
nesregistrets katalog saknas ofta uppgifter om fyndmängden. För jämförelsens skull har vi 
preliminärt även räknat fyndplatser med ett obestämt antal kvartsavslag som boplats.
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Summary
The registered Stone Age sites in the Södertörn peninsula are very unevenly distri
buted with a clear concentration in the western and southern parts. The majority of 
the finds belong to the Late Mesolithic and to the Pitted Ware Culture from the 
Middle Neolithic. In 1991 the authors started surveying some areas in the eastern 
and central parts of Södertörn. The results so far are very promising. Not only is the 
area in general rich in sites but some of them, in higher altitudes than the previously 
known, are probably the oldest in the region. The site localization was also more 
varied than expected. The earlier picture of the area has thus been radically changed 
by the new finds.
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Hus och gravar i Norrtälje
Thomas Eriksson

Vid arkeologiska undersökningar av gravfält kommer det ofta fram underliggande 
boplatser. Så har några av de första järnåldershusen i Mellansverige påträffats just 
vid grävningar av redan kända gravar. Exemplen är många och från olika perioder 
och regioner. För att nämna några finns danska bronsåldershus som framkommit 
under gravhögar och husen från sen romersk järnålder och folkvandringstid som låg 
under högar i Högom och Trogsta i Norrland. Ofta har det kunnat konstateras ett 
nära samband i tid mellan gravar och underliggande boplats.

En annan plats där detta rumsliga samband mellan gravar och hus återkommer är 
Görla i Frötuna socken strax söder om Norrtälje. Under sommaren 1990 gjordes två 
större undersökningar av dels ett folkvandringstida gravfält med stensättningar som 
innehöll 47 begravningar, RAÄ 22, dels ett vikingatida gravfalt som överlagrade en 
boplats med sju hus från yngre romersk järnålder till vendeltid, med tyngdpunkten i 
folkvandringstid, RAÄ 23 (Eriksson 1991, Ekman & Eriksson 1992), se fig 1.

Boplatsen
Den utgrävda boplatsen upptog ca 10 000 m2 och låg på och runtomkring en natur
lig platå i en sydöstsluttning ned mot sjön Limmaren. Sjön hade under järnåldern 
förbindelse med Norrtäljeviken och Östersjön. Genom jämförelsevis få inblandning
ar av andra tidsåldrar erbjöd boplatsen ett osedvanligt bra exempel på en folkvand
ringstida bebyggelse och dess funktionsuppdelning. Husen har helt eller delvis legat 
i åkermark, vilket har medfört att själva golvnivån var bortodlad men konstruktio
nen var bevarad i form av stolphål efter takbärande stolpar och enstaka väggstolpar.

Bebyggelsen bestod av tre långhus, hus I, VI och VII, som var mellan 21,8 och 
36,6 m långa och mellan 5 och 8 m breda (fig 2). Ett av långhusen, hus VI, hade två 
byggnadsfaser. Det har förlängts mot väster och omstolpningar har gjorts, vilket fått 
till följd en tät stolpsättning. Till varje långhus har hört ett eller två mindre hus, hus 
II-V, vilka därmed bildat en gårdsenhet. Detta enligt ett mönster som är känt bl a 
från Danmark, Öland och Norrland (Hansen et al 1991, s 19fF, Herschend 1982, s 81, 
Liedgren 1992, s 158). Dessa mindre hus var mellan 9,75 och 15,7 m långa och ca 
4—5 m breda.

Alla husen hade ett smalt mittskepp, i långhusen mellan 1,55 och 2,25 m brett och 
i de mindre husen 1,25-1,65 m. Mittskeppet upptog mellan 26 och 36% av husets 
totala bredd. Det smala mittskeppet är ett drag som återfinns hos de s k underbalan- 
serade husen från yngre romersk järnålder och in i vikingatid (Herschend 1989, 
s 83ff). Ett annat drag som är typiskt för den mellersta järnåldern är de rakt avsluta-
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Fig 1. Översiktsplan över det folk vandringstida gravfaltet (RAÄ 22) och boplatsen från 
folkvandringstid med de överlagrande vikingatida högarna (RAÄ 23). Husen numrerade 
med romerska siffror. The Migration period cemetery (ancient monument 22) and the 
Migration period settlement with overlying mounds from the Viking Age (ancient monu
ment 23).

de gavlarna med grova stolpar i hörnen och ett ihopdraget första takbärande par 
innanför gaveln i långhusen. Stolpsättningen tyder på att taken har varit valmade.

Dessa drag stämmer väl överens med l4C-dateringarna av husen (se tabell 1). 
Dateringarna från stolphålen faller inom perioden 100-650 e Kr. Härddateringarna 
från platsen omfattar perioden bronsålder till medeltid men har sin tyngdpunkt i 
samma period som stolphålsdateringarna. De senare kan ge äldre dateringar än hu
sets brukningstid då dateringen kan ha gjorts på kärnved från stolpen eller på äldre 
kol som har följt med stolpfyllningen när huset byggdes. I hus I och VII påträffades 
kärnveden efter de takbärande stolparna. Träet har artbestämts till furu i tre fall och 
till obestämt barrträ i tre fall (vedartsanalys av J Boutelje). Furu som byggnadsma
terial är även vanligt i samtida hus i Hälsingland (Liedgren 1992, s 134).

De mindre husen i Görla kan indelas i två olika grupper. Den första typen före
träds av hus II och III som var 12-15 m långa och bestod av tre eller fyra par takbä-
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Fig 2. Långhuset VII från västra gaveln med björkstammar stående i stolphålen. Foto 
Thomas Eriksson. Longhouse with birch trunks in the post-holes.

rande stolpar med mindre välbevarade gavelkonstruktioner. Hus IV och V represen
terar en annan typ och var knappt 10 m långa och drygt 4 m breda. I dessa hus fanns 
endast ett takbärande stolppar och de hade en annorlunda gavelkonstruktion. Gav
larna var rakt avslutade och bestod av fyra grova stolpar varav de båda mittersta låg 
i linje med det takbärande stolpparet. Troligen har taket inte varit valmat som i lång
husen, utan mittåsen har löpt ända ut till gavelväggen - en konstruktion som pekar 
fram emot senare byggnadsteknik.

För övrigt fanns i Görlamaterialet ett starkt samband mellan husens längd och stolp- 
hålens diameter och djup. De större långhusen hade kraftigare och djupare stolphål 
än de mindre husen och även en betydligt kraftigare stenskoning. Dessutom fanns 
ett klart samband mellan stolphålens mått och de omgivande spannens längd: ju längre 
spann desto grövre stolphål. Stolphålens grövre dimensioner visade att långhusen 
har haft en kraftigare konstruktion i överbyggnaden än de mindre husen, något som 
delvis var en naturlig följd av att långhusen var bredare och hade längre spann än de 
korta husen. I och med att husen har haft mycket smala mittskepp har stora delar av 
taktyngden avlastats i väggarna. Därvid bör bindbjälkar ha använts. De påträffade 
väggstolparna hade klena dimensioner och kan inte ha burit alltför stor del av takets 
tyngd, såvida inte delar av väggarna har legat på syllkonstruktioner (jfr Herschend 
1989, s 88ff).
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Husens funktioner
Husen på gården har haft olika funktioner. Dels finns en funktionsuppdelning de 
olika hustyperna emellan, dels en uppdelning inom de enskilda långhusen. Spåren 
efter denna funktionsuppdelning utgörs av husets längd och kontruktionsdetalj er så
som spannen mellan stolpparen, ingångar och härdplacering. Dessutom finns na
turvetenskapliga hjälpmedel att spåra funktioner, nämligen fosfat- och makroanalys 
av prover ur de olika stolphålen (Ramqvist 1982, s 135ff).

Metoderna har alla sina för- och nackdelar. Spannlängderna är den metod som har 
minst felkällor, men i hus VI är omstolpningarna en osäkerhetsfaktor där man måste 
förlita sig på tolkningen av de olika byggnadsfaserna. Dessutom gör bortplöjningen 
av ytligare anläggningar som härdar, vägg- och dörrstolpar att dessa inte kan utnytt
jas till fullo i analysen.

Frånsett det första paret innanför de utdragna gavelhörnstolparna, vilkas place
ring är betingad av valmningsvinkeln på taket, var stolparna i långhusen placerade 
med långa spann i väster och kortare i öster. I väster kunde spannen vara upp till 
6,45 m långa medan de i den östra delen vanligen var mellan 3,5 och 4 m. Sannolikt 
avspeglas boningsdelen i de längre spannen i väster och i mitten (Hvass 1982). 
Jämför man de tre långhusen ser man att spannlängderna står i ett mycket fast sys
tem. Hus I och VII är i det närmaste identiska med varandra, den enda skillnaden är 
att man har förlängt hus VII med ytterligare ett spann. Även hus VI har många mått 
som går igen i de övriga husen.

Vid en jämförelse med andra samtida hus är likheterna i stolpsättningen frappe
rande (fig 3). Hus I var lika långt och hade i det närmaste exakt samma utformning 
som två hus från Södertäljetrakten (Bennett 1985, s 44ff, Tesch 1972, s 33ff), medan 
hus VI är nära besläktat med hus från Kungsängen och Täby i Uppland (Modin 
1973, s63ff; Ringqvist & Tesch 1974, s 17). De andra exemplen skiljer sig från 
Görlahusen i ett avseende, de hade alla stenramar runt delar av ytterväggarna. Dessa 
stenrader beror i de flesta fallen på att husen var anlagda i sluttningar, som måste ha 
terrasserats för att kunna bebyggas. Likheterna är dock många; de utdragna gavel
stolparna, en hushälft med längre och en med kortare spann samt härdplaceringen. 
Likheterna är alltför stora för att kunna bero på slumpen, utan tyder på att man har 
arbetat efter en byggnadstradition med givna måttsystem. Denna tradition har troli
gen varit gemensam för stora delar av Mellansverige och har i det nuvarande mate
rialet nära paralleller i Norrland och Norge.

Även storleken på husen förefaller vara bestämd enligt vissa regler. Att det ro
merska måttsystemet har varit känt under järnåldern i Norden visar bl a fyndet av en 
måttstock i Vimose i Danmark. Studier har visat att den romerska foten om 29,3 cm 
har använts vid konstruktionen av Trogstahusen i Hälsingland (Liedgren 1984). I 
Eketorp på Öland har man vid samma tid använt sig av en kortaln om 47,1 
cm (Herschend 1991). Vid beräkningar av måtten i Görla, med Herschends metod, 
kan det konstateras att man även här förefaller ha använt sig av en kortaln om ca 46 
cm, vilken varit indelad i en och en halv fot.

Ur alla stolphål togs fosfat- och makroprover för att försöka belysa funktions
uppdelningen i husen. Fosfatvärdena i stolphålen liksom värdena vid de yttäckande 
karteringarna av husen var mycket låga och därigenom svårbedömda. Långhusen
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Fig 3. Tre husplaner lagda över varandra. Överst har de 
passning från västra gaveln, underst från den östra. Märk 
att rännorna och stenpackningama ligger utanför väggarna. 
Husen kommer från Årby och Karleby utanför Södertälje 
och från Görla utanför Norrtälje. Årbyhusets plan är om
tolkad. Stenpackningama mnt gavlarna tillhör Karleby- 
huset och packningen längs sydsidan tillhör Årbyhuset. 
Three house plans superimposed on one another, above 
with joining from the western short end, below from the 
eastern short end.

&
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Hus 5 Årby 1:1 
RAÄ 153 Turinge sn 
Södermanland

Hus A44 Karleby 
RAÄ 1 Östertälje sn 
Södermanland

Hus 1 Görla 
RAÄ 23 Frötuna sn 
Uppland

hade dock något högre värden än de mindre husen, vilket tyder på att de större husen 
har fungerat som bonings- och/eller fahus och de mindre som förråd eller liknande. I 
långhusen låg fosfatvärdena huvudsakligen mellan 19 och 30 grader, medan värde
na i de kortare husen låg mellan 10 och 15 grader. Om man skulle ha försökt spåra 
själva husområdet med enbart en fosfatkartering, skulle antagligen området ha av
färdats på grund av de låga värdena. Dessa kan ha flera orsaker, t ex jordartens 
förmåga att binda fosfater, kortvarig vistelse på platsen eller att man effektivt har 
hållit rent vid husen och fraktat bort avskrädet och använt sig av detta för gödsling 
av åkrarna. Detta senare förhållande bekräftas med makroproverna, vars ogrässam
mansättning vittnar om kraftigt gödslade åkrar. En kortvarig vistelse på platsen mot
sägs av 14C-dateringarna.

Utgår man från skillnaderna i fosfatgrader inom ett och samma hus framträder
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Fig 4. Diagram över antalet brända fröer per stolphålspar från väster i hus VI. Den inlagda 
kurvan visar medelvärdet för fosfaterna per stolphålspar i samma hus.
Number of charred seeds per post-hole pair from the west in house IV. The curve shows the 
mean value for phosphates.

också ett mönster. Dels finns ett visst samband mellan stora ytor mellan spannen 
och höga fosfatvärden, dels finns ett relativt tydligt samband mellan högre fosfat
värden och större mängder förkolnade sädeskorn. I hus I var de högsta värdena kon
centrerade till den mellersta delen av huset, där härden var placerad och spannen 
var som längst, dvs i boningsdelen. Dessutom var värdena något förhöjda strax ös
ter om mitten. I husen VI och VII fanns de högsta värdena däremot i de mellersta 
och västra delarna, medan mycket låga värden uppmättes i de östra delarna med de 
kortaste spannen, där man annars skulle kunna förmoda att fadelen har legat (fig 4).

Resultaten från makroproven har flera felkällor (makropollenanalys av I Påhlsson). 
Förekomsten av brända fröer i stolphålen har många olika orsaker; såväl kulturella 
som slumpmässiga förhållanden har påverkat förekomsten. Resultatet påverkas av 
om huset är bränt eller enbart har rasat eller rivits. Dessutom finns en tydlig tendens 
att de stolphål som påträffades på åkerimpedimentet erbjöd bättre bevaringsförhål- 
landen fór fröerna än stolphålen i åkermarken. Det bästa resultatet gav hus VI där 
stora mängder fröer, framför allt säd och lindådra, fanns i den västra delen. Den 
östra delen hade däremot få bevarade fröer. Antagligen har ett sädesförråd funnits i 
den västra delen. I de två andra långhusen var det bevarade materialet mindre. Hus I 
hade en viss förhöjning i den mellersta delen av huset, och hus VII hade endast 
enstaka sädeskorn bevarade i den västra hälften av huset. De förbrända fröerna vi
sar på en jordbruksekonomi där kornet har spelat en dominerande roll. Två tredjede
lar av fröerna utgjordes av korn, medan vete och emmer tillsammans stod for ca 
22%. En viktig roll tycks även oljeväxten lindådra ha haft. Ca 10% av de bevarade 
fröerna kommer från denna växt. 1 ett av stolphålen i hus VI påträffades en liten 
depå som är ett av de största fynden av lindådra i Mellansverige.
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Fig 5. Schematiska längdsektioner av långhusen med förhöjningar i fosfater och koncentra
tioner av sädeskorn inlagda som skrafferingar i husen. I hus VII är antalet bevarade sädes
korn alltför lågt för att några slutsatser ska kunna dras. De bevarade fröerna ligger dock i 
den västra (vänstra) delen av huset. Schematic longitudinal sections of the houses, with 
increases in phosphates and concentrations of cereal corn inserted as sgraffiti.

Sammantaget visar stolpsättningen på en uppdelning av långhusen i två hälfter 
(fig 5). Makro- och fosfatprover ger dock en mer svårtydd bild. I hus VI var både 
fosfater och de förbrända sädeskornen koncentrerade till den västra delen, där även 
ingången fanns. 1 de övriga husen var andelen säd och fosfater störst i den mellersta 
delen, som troligen var boningsdel att döma av härdplaceringen i hus I. Några kraf
tigt förhöjda fosfatvärden i den östra delen som skulle kunna indikera en lädel fanns 
dock inte. En tolkning är att långhusen har varit uppdelade i minst tre rum med 
förråd eller arbetsytor i gavlarna och boningsdel i mitten av huset. Möjligen kan 
den västra änden i hus VI ha fungerat som fädel och sädesförråd utifrån resultaten 
av makro- och fosfatanalyserna.

Görlahusen representerar troligen en gård, vars byggnader under loppet av några 
sekel har flyttat runt inom samma gårdstomt. De enda överskärningarna som visar 
att hus inte kan ha förekommit samtidigt är de mindre husen 111 och V som överlag
rade varandra. Utifrån 14C-värdena verkar boplatsen ha övergivits under vendeltid.
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Gravfält och ortnamn i området visar dock på att trakten inte har övergivits utan 
kontinuitet finns framåt i tiden. Bl a ligger Mellinges gamla bytomt med ett yngre 
järnåldersgravfält ca 500 m söder om gravfältet RAÄ 23. Ortnamnets ändelse, -inge, 
tyder på anor från äldre järnålder.

De överlagrande senvikingatida gravarna
Det som var känt av RAÄ 23, före undersökningen, var fyra högar och en osäker 
stensättning på ett litet åkerimpediment. Efter undersökningen hade gravarna ut
ökats med åtta säkra skelettgravar, varav alla utom en låg i den omgivande åkermar
ken. Till dessa kan möjligen föras ett tiotal anläggningar, vars form i ytan och orien
tering i öst-västlig riktning tyder på att de kan vara gravar, men där resterna av den 
döde helt har försvunnit. Flera av skelettgravarna var dessutom så grunt nedgrävda 
att de delvis var sönderplöjda, varför man kan räkna med att många gravar kan ha 
odlats bort.

Högarna var mellan 5 och 8 m i diameter och 0,7—1,35 m höga. De hade alla mer 
eller mindre bevarade kantrännor med öppningar i skilda väderstreck. Kantrännor 
finns belagda från bronsålder fram till vikingatid på olika håll i Nordeuropa, men är 
inte sällan förknippade med senvikingatida högar i Mellansverige och Norrland (Sel- 
inge 1977, s 23Iff, Stjernquist 1990, s 92f). För att nämna två exempel finns det 
överplöjda gravfältet i Sille, Västerljungs socken i Södermanland där endast kant
rännorna och de nedgrävda skelettgravarna finns kvar av högarna (Wigren 1985, 
s 156ff). Även på Gotland finns skelettgravar med kantrännor från sen vikingatid 
(Lindquist 1983, s 8). Kantrännor med bryggor i rännan finns även på andra sidan 
Östersjön vid Peipussjön i Ryssland, där man har haft skelettbegravningar i högar 
med timmerkonstruktioner med omgivande kantrännor under 1000-talet fram till 
1200-talet (Khvoschinskaya 1990).

Rännan har antagligen haft en funktion som gräns mellan den döde och de levande 
och är inte enbart ett resultat av att man har grävt upp material till högen. Rännor 
och diken förekommer även som hägn kring några av de äldsta tidigmedeltida kyr
kogårdarna i Skåne och Danmark (Johansson 1989, s 230f). Att bryggor förekom
mer i rännorna talar för att de har haft en symbolisk funktion. I kantrännorna i Gör- 
la förekom dessutom kol och sot, som tyder på att man har eldat i rännorna eller på 
högen. Kol och sot fanns även i kantrännorna i Sille (Wigren 1985, s 1570- Anting
en har man svedjat av högarna för att få bort busksly eller också har elden använts i 
ett kultiskt syfte.

1 de fyra högarna låg vuxna män begravda. En av dem, i Al8, hade bränts och de 
största benen låg samlade i en gravurna tillsammans med en hönsfågel. Bland benen 
låg ett runt bronshänge, en polyedrisk vikt och två remändebeslag av brons. De öv
riga döda i högarna var obrända och lagda i öst-västlig riktning. De få föremålsfyn- 
den i de övriga gravarna, enstaka knivar och i ett fall en remdelare som hållit ihop 
svepningen, beror på det kristet påverkade gravskicket. Föremålen får betraktas mer 
som dräkttillbehör än som regelrätta gravgåvor. En man, i högen A19, hade i kistan 
fått med sig en läderpung som låg ovanför huvudet. I pungen låg ett tyskt mynt från
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Fig 6. Myntet från A19. En Sachsenpfennig 
från Magdeburg präglad ca 1020-1040-tal. 
Illustration Thomas Eriksson.
The coin from Al 9.

Magdeburg präglat ca 1020-1040 och en kvarts karneolpärla (fig 6). Karneolpärlor 
forekommer ofta i skattfynd, i penningpungar, i både stadslager och i gravar, något 
som visar att pärlorna har brukats som pengar (Callmer 1977, s 181, Kyhlberg 1980, 
s 212ff). Pärlan i Görla kan inte längre ha använts som smyckedetalj på grund av 
sitt fragmenterade tillstånd.

Männen i Görla verkar ha begravts i de mer iögonfallande högarna på den mest 
exponerade delen av den naturliga platån i sydsluttningen ned mot dalgången runt 
sjön Limmaren. En man låg dock i skelettgrav utan någon bevarad överbyggnad. I 
övrigt verkar det som om kvinnor och barn har fått mer modesta gravar utan någon 
bevarad överbyggnad. Det ska dock påpekas, att i alla fall utom ett låg de i åker
mark, och åkern har rensats på stora mängder sten att döma av mängden odlingssten 
på åkerimpedimentet.

Samtliga döda hade starkt förslitna tänder och två av kvinnorna har haft varbild
ning och inflammationer i käkarna med åtföljande tandlossning. En av de döda, i 
A36, hade dött vid mellan 17 och 25 års ålder. Den döde hade under sin uppväxt 
varit med om en period av svält med svåra missbildningar av tänderna som följd 
(osteologisk analys av B Sigvallius).

Gravskicket är i alla gravarna utom i högen Al8 kristet påverkat med skelett
gravar med eller utan kista i öst-västlig riktning eller med en nordöst-sydvästlig 
dragning. Gravskicket tyder på en datering till sen vikingatid eller tidig medeltid. 
Även fyndmaterialet pekar mot en datering till 900-1100-talen. Fyra 14C-datering- 
ar har gjorts (se tabell 1); i tre fall av ben från de döda och i ett fall av matrester 
från gravurnan i Al8. I två fall är dateringen, av ben, något äldre än vad som är 
troligt, nämligen mellan 800 och 1000 e Kr. En av dessa dateringar är gjord på ben 
från den döde i högen A19, som kan myntdateras. 14C-dateringen ligger med enkelt 
sigma mellan 778 och 1017 e Kr, medan myntet är präglat mellan 1020 och 1040. 
I4C ger således en något äldre datering än myntet, något som ofta är fallet med 
senvikingatida dateringar, när myntdateringar kan jämföras med l4C (Cinthio 1980, 
s 122). De båda andra l4C-dateringama faller in i den förväntade perioden mellan 
1000 och 1200 e Kr.

Gravfältet är anlagt i brytningen mellan hedendom och kristendom där gamla tra
ditioner börjar blandas med nya influenser. Männen fortsätter att begravas i de hed
niska högarna; samhörigheten med familjen och släkten och dess koppling till går
den är stark. Sockenorganisationen framtvingade senare att de döda lades på kyrko
gården. Gravfältet bör således vara något äldre än stenkyrkan i Frötuna, som kom 
att byggas ca 1 km väster om gravfältet vid 1100-talets slut.
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Tabell 1. l4C-dateringar med de kalibrerade värdena till höger. För kalibreringen har 
använts Stuiver & Becker 1986, Calib rev 2.0. C-14 datings.

Lab nummer Dateringsobjekt Material 14C-ålder BP Kal lö

Beta-41576 Hus VI, stolphål Kol 1470±70 536 AD-644 AD
Beta-41879 Hus VI, stolphål Kol 1710±70 234 AD-412 AD
Beta-41884 Hus VII, trä i stolphål Trä 1590±60 406 AD-540 AD
Ua-5027 Hus I, stolphål Kol 1710190 183 AD-425 AD
Ua-5028 Hus I, stolphål Kol 1800180 82 AD-338 AD
Ua-5029 Hus V, stolphål Kol 1740+80 173 AD-405 AD
Ua-5030 Hus II, stolphål Kol 1830180 72 AD-320 AD
Ua-5156 Gravurna, Al8 Matrester 9701100 980 AD-1189 AD
Ua-5157 Människa, A19 Ben 11101100 778 AD-1017 AD
Ua-5158 Människa, Al61 Ben 1170170 773 AD-978 AD
Ua-5159 Människa, A3 5 8 Ben 900190 1020 AD-1224 AD

Sambandet hus - grav
Både rumsliga och kronologiska samband mellan gravar och boplatser kan iakttas. 
Vi har den rumsliga och tidsmässiga närheten mellan boplatsen och det folkvand- 
ringstida gravfältet, RAÄ 22, som undersöktes samtidigt. Gravfaltet ligger högre 
upp i samma sydöstsluttning som boplatsen, ca 150 m nordväst om denna. Flertalet 
av gravarna kan utifrån form och gravskick dateras till övergången mellan äldre och 
yngre järnålder. Fynd och 14C-dateringar visar också på en datering till mellan 300 
och 600 e Kr, med vissa avvikelser. Det nära sambandet tyder på att det är befolk
ningen på den undersökta gården som har gravlagts här, inom synhåll från boplat
sen.

Det andra sambandet är det som nämndes i inledningen, nämligen att boplatsen 
överlagras av gravar. Tack vare sådana överlagrande gravar kom de första järnål- 
dersboplatserna i Mellansverige att undersökas. Överlagringarna ger möjligheter 
till relativa dateringar av husen, genom att gravarna oftast är lättare att datera (Ahl
ström 1992). I Görla finns ett nära samband i rum, men frågan är om det även finns 
ett tidsmässigt och kulturellt samband. I vissa fall kan det vara ett gynnsamt topo
grafiskt läge som har attraherat både hus- och gravbyggare. Välexponerade höjder 
eller naturliga platåer i sluttningar, som har varit torra och legat inom inägorna eller 
på gränsen mellan inägor och utägor, är klassiska lägen för både hus och gravar. I 
några fall kan slumpen ha spelat en roll i överlagringarna, men exemplen är för 
många för att endast kunna förklaras på detta vis. Beror förhållandet på den förfa- 
dersdyrkan som har föreslagits som en tolkning av äldre järnåldersmaterial i Norr
land (Baudou 1989) eller finns det andra förklaringar?

Några publicerade exempel från Mellansverige där husen går att tolka och där 
gravarna daterats till järnålder återfinns nedan.

234 Hus och gravar...



Plats Husdatering Antal överlag
rande gravar

Gravdatering

Äs, Romfartuna sn, 
Västmanland 
(Hyenstrand 1973)

Äldre romersk 
järnålder

5 100-talet e Kr

Ekhammar, Kungs
ängens sn, Uppland 
(Ringqvist & Tesch
1974)

Troligen yngre 
romersk järn- 
ålder-folkvand- 
ringstid

5 Vendeltid-äldre
vikingatid

Ensta, Täby sn,
Uppland (Modin 1973)

Yngre romersk 
jämålder-folk- 
vandringstid

1 Vendeltid-tidig
vikingatid

Hässelby, Börje sn, 
Uppland 
(Forsåker 1984)

Vendeltid/tidig
vikingatid

4 Yngre vikinga
tid

Karleby, Östertälje sn, 
Södermanland 
(Bennett 1985)

Yngre romersk 
järnålder-folk- 
vandringstid

3 över hus 5 
(på boplatsen 
finns flera hus 
med överlagrande 
gravar)

Vikingatid

Tidsintervallet mellan hus och gravläggning varierar mellan högst hundra år som i 
Äs och upp till 600-700 år som i Görla. Den långa perioden mellan gravläggning 
och hus i det sista fallet kan emellertid vara en feltolkning och bero på daterings
metoden. Det finns dock exempel på ödegårdar som har levt kvar i bygdens minne i 
flera sekel och finns dokumenterade i äldre kartmaterial. Ett exempel på detta är 
Fjäle i Ala socken på Gotland som övergavs på medeltiden men finns omnämnt på 
1700-tals kartor (Carlsson 1979, s 16).

I flera fall låg gravarna placerade mitt i husets mittskepp. Särskilt anslående var 
det i Äs, Hässelby och i Görla där obrända lik har lagts i husets längdriktning i 
mittskeppet eller på stolphålsraderna. I Görla låg högen Al7 på hus VI:s östra hälft 
(fig 7 och 8). Bryggan i högens kantränna låg rakt över mittskeppet och väster om 
bryggan låg skelettbegravningen mittemellan två stolphål. Husets yngsta datering 
ligger i 600-talet e Kr, medan gravskicket tyder på en datering till senvikingatid; 
således en tidsdifferens på 300^400 år. Strax söder om Al 7 låg högen A18, som var 
en brandgrav och som överlagrade södra långväggen i huset. Matrester från grav
kärlet i högen har daterats till senvikingatid. Huset har eventuellt fått ”för gamla” 
dateringar t ex på grund av att kärnved har daterats eller att kol som tillhör en äldre 
fas kommit med i stolphålsfyllningen. Högen Al 7 låg troligen över en förrådsdel av 
huset, där fosfatvärdena och antalet förbrända fröer var låga.

Även de mindre husen III och V överlagrades av en skelettgrav, A161, som låg 
mittemellan två stolphål i det förstnämnda huset (fig 9). Även här rör det sig om hus

Hus och gravar... 235



Fig 7. Från utgrävningen av högen A17. Framför profilen syns den sten- och sotfyllda 
kantrännan. Foto Thomas Eriksson. The excavation of mound AI 7.

som inte har fungerat som fä- eller boningshus. Graven kan med l4C dateras till 
vikingatid och fynddateras till 900-1200, medan hus V är daterat till yngre romersk 
järnålder. Även om tidsintervallet mellan husen och gravarna tycks vara stort och 
flertalet av husen inte har täckts med gravar, är gravplaceringen i dessa två fall 
alltför anslående fór att kunna bero på slumpen. En möjlig förklaring är den förfä- 
derskult som Baudou menar är orsaken till att gravar placerades på hus i Norrland 
och Norge. Både huset och gravhögen skulle ha spelat en roll i den kult som utöva
des på den enskilda gården for att hylla ättens förfäder. Baudou betonar närheten i 
tid mellan hus och gravläggning som en viktig faktor för tolkningen (1989). Även i 
Mellansverige finns detta korta tidsspann mellan hus och gravläggning t ex i Rom- 
fartuna.

Förutom förfäderskulten kan även äganderätten till marken ha spelat en viktig roll 
för gravplaceringen. För att legitimera sin rätt till marken kan man ha begravt de 
döda på förfädernas gamla boplats. Särskilt viktigt kan detta ha varit när den gamla 
boplatsen övergavs mot en ny i närheten. I den äldre Västgötalagens jordabalk och 
Östgötalagens byggningabalk står det att byar kan hävda sina rättigheter i olika 
marktvister genom att peka på att de har högar inom byns ägor och således åberopa 
sina anor från hednisk tid.

Gravar på och i hus är antagligen symboler där graven i sig är en revirmarkering 
som förstärks genom den direkta kopplingen till den äldre boplatsen.
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Fig 8. Plan över högen A17 med skelettgraven som överlagrar hus VI. 
Plan of mound Al 7 with inhumation grave overlying house IV.
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Fig 9. Skelettgraven A161 med en vuxen kvinna som ligger begravd mellan stolphålen i 
hus III. Vid smalbenen låg en remdelare av brons som antagligen har hållit ihop svep
ningen. Foto Thomas Eriksson. Inhumation grave Al61 between the post-holes in house III.

Summary
The excavations in Görla revealed a settlement with three longhouses and four smaller 
houses. The permanent settlement on the site was established during the Roman Iron 
Age and abandoned during the Vendel period. The settlement units consisted of a 
longhouse with one or two smaller houses, which together composed a farmstead. 
The functional division of the houses was studied with the help of construction de
tails, span-lengths, as well as phosphate mapping and macrofossil analysis. The long- 
houses appear to be divided into at least two or three rooms, a store-room/work
room at each short end and living-quarters in the middle or in the western part of the 
house. The shorter houses have probably had a different function from dwelling- 
houses or stables - they may have been used for storage or for some type of handi
craft. The farm's economy was based on agriculture and livestock.

During the late Viking Age the settlement site was re-used as a cemetery, which is 
not uncommon in Middle Sweden. The cemetery consists of mounds with inhum
ations showing a Christian influence as well as one cremation. Inhumations without 
a preserved superstructure were also found. The grave-form appears to be gender- 
dependent; the men are buried under mounds whereas the women have no preserved 
superstructure over their graves. Those who buried the dead were probably aware of
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the older settlement; in two cases the placement of the grave speaks for this. This 
may reflect a tradition of showing a bond with one's ancestors and with the inherit
ed land.
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Fornminnesinventering och lämnade
lämningar
Karl-Gustaf Måhi

Inledning
Statsmaktens krav på översyn av Riksantikvarieämbetets verksamheter, inklusive 
besparingskrav, har lett till att verksamheten har måst ses över och delvis få en 
annorlunda inriktning och profil. Detta har bland annat påverkat fornminnesin
venteringen och åjourhållningen av landets fornminnesregister.

År 1991 blev den sista fältsäsongen fór fornminnesinventeringen i Fd:s regi, vil
ken pågått sedan 1987. Dessförinnan var inventeringen nära sammanhållen med forn- 
minnesregistret, vilket förefaller naturligt, och 1992 års organisationsförändring inne
bär därmed i viss mån en återgång till tidigare organisatoriska förhållanden. Rykten 
om stora nedskärningar och till och med nedläggning av verksamheten har knappast 
stimulerat, inte minst har det oroat den återkommande säsongsanställda personalen.

Alltefter inventeringens resurstilldelning har fältverksamheten måst anpassas. Ett 
uttryck för variationen i anslagstilldelningens storlek i senare tid är upp- och före
komsten av diverse arbets-”modeller”, Bohuslänsmodellen, Värmlandsmodellen m fl. 
Det är för dagens arkeologer bekant att modeller är högsta mode, men i detta sam
manhang är ordet synonymt med arbetssätt, ett nog så beskrivande ord. Syftet med 
ovan nämnda uttryck fór olika arbetssätt har varit att nå största möjliga effektivitet 
med tilldelade (begränsade) anslag inom en region med sina speciella förutsättning
ar.

Ett annat uttryck fór minskade resurser är att lämna terrängavsnitt obeaktade, dvs 
att ingen terrängrekognoscering utförs, s k besparingsblad. Vanligen består bespa- 
ringsbladen av några inom inventeringsområdet perifera ekonomblad med få äldre 
registreringar, och ibland kan landskapstyp styra urvalet. I regel sker urvalet i sam
råd med företrädare fór den regionala kulturmiljövården. Från säsongen 1992 sker 
ej längre besparingar på detta sätt, utan en mer flexibel metodik används.

1991 prövades ett nytt arbetssätt i Ångermanland efter att man tidigare säsonger 
hade arbetat traditionellt - en inventerare, ett område och samtliga fornlämnings- 
kategorier. Jönsson beskriver det så här: ”För södra delen - socknarna Sidensjö och 
Skorped - behöll vi det traditionella inventeringssättet. I norra delen - Anundsjö 
och Björna - beslöt vi, efter samråd med arkeologiska institutionen i Umeå och 
regionala myndigheter, att prioritera fyra fornlämningskategorier och vissa ’känsli
ga områden’. De fornlämningstyper vi valde var stenåldersboplatser, bebyggelse- 
lämningar (by- och gårdstomter samt fäbodlämningar), fångstgropar och samis
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ka lämningar. Vattendrag, sjöar och sandiga randdeltaområden skulle vi rekognos- 
cera noggrant, medan det höglänta och blockiga moränområdet gjordes översiktligt 
med stickprovskontroller.

Det bedömdes vara viktigt att få en noggrann dokumentation av dessa fornläm- 
ningstyper ur såväl forskningssynpunkt som ur kulturmiljövårdssynpunkt, eftersom 
de bl a är starkt hotade av det mekaniserade skogsbruket.

Fornlämningstyper vi valde bort var lämningar som hör det sena skogsbruket eller 
skogsanvändandet till, t ex tjärdalar. Givetvis registrerades även dessa fomlämningar 
om de påträffades vid fältrekognosceringen” (Jönsson 1992).

Alla kategoriinventeringar, prioriteringar av vissa fornlämningstyper, dvs utväl
jande av källmaterial för att i slutänden bara kunna skriva en viss vald del av histo
rien, måste anses vara ett nederlag. Skadan reduceras naturligtvis när, som ovan, 
ansvariga explicit formulerar och publicerar arbetssättet så att effektiva komplette
ringar, när medel finns, kan genomföras enkelt och riktat.

Allmän karaktäristik
1991 års inventeringsområde i Ångermanland låg helt inom Västernorrlands län och 
omfattade 3 300 km2 med 300 km2 (9%) besparingsyta.

Geomorfologin skiljer sig väsentligt inom olika delar av arbetsområdet. Södra de
len, omfattande socknarna Sånga, Överlännäs, Boteå, Torsåker m fl, karaktäriseras 
av Ångermanälven och dess dalgång med ett kuperat bergkullandskap söder och 
norr därom. Topparna når en jämn nivå ca 200-400 meter över havet med enstaka 
toppar däröver, t ex Stigshöjden 435 m, nordost om Gålsjöbruk.

Mellersta delarna av arbetsområdet, Sidensjö, Skorpeds och södra delen av Anund- 
sjö socken, karaktäriseras av djupt nedskurna dalgångar i flera riktningar, vanligen 
VNV-OSO. Området avvattnas huvudsakligen av Moälven, Nätraån och Ullånga
ren med biflöden. Ett antal större sjöar tillhör dalgångarna, t ex Anundsjön. Områ
det täcks nästan helt av morän och kornstorleken betecknas i regel som sandig- 
moig.

Kuperat högland, rikt på sjöar och myrstråk, karaktäriserar området i norr. Områ
det avvattnas åt sydost bl a genom Gideälv med biflöden. Moränen dominerar och 
betecknas vanligen som sandig-moig men är ställvis blockrik. Högsta kustlinjen 
ligger mellan ca 250 och 280 m ö h (Lundqvist 1987).

Stenålder
Stenåldersboplatser var en av de fyra fornlämningskategorier som kom att priorite
ras i den selektiva inventeringsstrategin. Som grund för detta låg bl a en äldre in
ventering som genomförts av institutionen för arkeologi vid Umeå universitet under 
ledning av Evert Baudou (1966). Riksantikvarieämbetets förstagångsinventering 
(1961-63, Anundsjö 1967) beaktade endast sporadiskt boplatser och lösfynd av sten
ålderskaraktär. Emellertid har enstaka inventeringar i samband med vattenregleringar 
tillfört registret boplatser.
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Fig 1. Karta över registrerade boplatser och stenåldersindikationer. Registered settlements 
and Stone Age indications.
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Fig 2. Karta över stenåldersboplatser och boplatsvallar i Anundsjö socken (efter karta 
upprättad av David Loeffler). Stone Age settlements and settlement banks in Anundsjö 
parish.
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”Så länge fångstboplatser huvudsakligen upptäcktes utmed de stora älvarna i sam
band med vattenregleringarna, föreställde man sig gärna, att fångstkulturen främst 
koncentrerades till de stora fjällälvarna. Emellertid visade det sig, att om de mindre 
skogsälvarna inventerades på samma sätt, hittades stora mängder boplatser även 
där. I själva verket synes det vara möjligt att påvisa boplatser praktiskt taget över
allt, där höjden över havet är tillräcklig och där stränderna inte helt förstörts genom 
erosion eller odling. Ett bra exempel finns från övre delen av Moälvens vattensys
tem inom Anundsjö socken” (Baudou 1977, s 56). Citerade stycke kom att gälla 
som ett slags kunskapsgrund inför fältrekognosceringen.

I sjö- och älvsystemet Selen-Storån- Moälven registrerades inte mindre än 44 bo
platser (fig 1 och 2). Flera av dessa hade tidigare uppmärksammats av arkeologiska 
institutionen vid Umeå universitet. Det är vid sjöstränder som de flesta registrering
arna gjorts av boplatser, medan älvstränderna endast givit ett fåtal. På många av 
boplatserna har utöver skärvstensförekomster registrerats och tillvaratagits både 
avslag och skrapor av företrädesvis kvarts och kvartsit. Även brända ben har regist
rerats och tillvaratagits för analys.

Just en sådän boplats vid en sjö, Agnsjön, undersöktes på 1960-talet i samband 
med ett dammbygge. Riksantikvarieämbetets inventering registrerade ett flertal bo
platser vid rekognoscering inför exploateringen. Den undersökta boplatsen gav ett 
rikligt fyndmaterial, inte minst av ben, där älg dominerade kraftigt. Inte mindre än 
200 skrapor, mestadels av kvarts men även flinta, 3 400 avslag, 15 spetsar av skif
fer m m är något av fynden (Baudou 1977, s 61 ft).

Vid 1991 års inventering registrerades ytterligare boplatser i området med delvis 
avvikande terränglägen. På en åsrygg söder om den forna Agnsjön (i öster nu delvis 
öar i den konstgjorda dammen) och västerut registrerades ett flertal boplatser (fig 2).

Av särskilt intresse och betydelse var upptäckten av några boplatser utgörande 
hyddbottnar, registrerade som boplatsvallar. Samtliga fyra ligger i Anundsjö socken 
varav tre (RAÄ 260, 261 och 556) i Moälvens övre å- och sjösystem vid Krigstjärn 
och Lillsjön (fig 3) och den fjärde (RAÄ 505) vid Mesjöns västra strand. Boplats
vallarnas storlek är 13-19x7-14 m inkluderande omgivande vallar, ca 1-7 m breda 
och 0,1-0,4 m höga. Provstick i boplatsvallarna gav i två av dem bl a fragmentera- 
de brända ben från däggdjur, ospecificerat vilken art men i det ena fallet angivet 
som större däggdjur.

I Anundsjö socken tillvaratogs brända ben från 24 boplatser för analys och i Björ
na socken togs fem prover. Artbestämda brända ben är älg i tre fall och bäver i ett. 
Från en boplats vid Tällvattnet härrör en kota från en ospecificerad karpfisk. I de 
flesta fallen kunde inget närmare anges än att de brända benen härrörde från dägg
djur eller större däggdjur (analysen har utförts av Margareta Backe). I Anundsjö 
insamlades även ben från två härdar.

Man kan notera att boplatser företrädesvis registreras vid sjöar och vattendrag 
(det är där vi letar mest) men att dessa lägen inte är givna (fig 2). Fångstkulturens 
boplatser kan upptäckas så gott som var som helst i området där höjden över havet 
tillåter sådana (jfr Baudou 1977, s 63).

En bidragande orsak till de många nyregistreringarna är metoden att använda spa
de för att göra små provgropar på misstänkta och bra boplatslägen. Det måste anses
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Fig 3. Boplatsvall (hyddbotten) vid Krigstjäm (sydost om Lillsjön på fig 2) i Anundsjö 
socken. Hyddbottnen syns som en oval försänkning (streckade linjen), ca 5x10 m stor, 
omgiven av en vall, 2,5-3,5 m bred och 0,2-0,4 m hög. I hyddbottnen påträffades skärv
stenar och kvartsavslag. Foto Örnsköldsviks museum. Settlement bank (hut floor) at 
Krigstjäm.

värdefullt att många registreringar görs utifrån vård- och exploateringssynpunkt. 
Samtidigt måste det ur forskningssynpunkt, vid t ex jämförelser med andra områden 
i landet, källkritiskt vara klarlagt på vilka sätt olika områden inventerats innan slut
satser av ena eller andra slaget kan dras.

Efter genomförd fältrekognoscering inrapporterades till länsmuseet Murberget i 
Härnösand en tidigare ej känd fornlämning, en hällmålning! Två mineralsökare hade 
gjort iakttagelsen på vinterföre i ett svårtillgängligt område på ett av våra s k bespa- 
ringsblad i Anundsjö socken. Efterkontrol! besannade riktigheten i upptäckten och 
ytterligare en fornlämningslokal kunde skrivas in i registret (RAÄ 671).

Fångstgropar
Det är sedan länge känt att fångst av älg och vildren i anlagda gropar under lång tid 
varit en allmän fångstmetod i Norrland. Enskilda gropar eller gropar i system är den 
i särklass vanligaste fornlämningen i detta område.

I Ångermanlands inland nyregistrerades ca 1 400 gropar inventeringssäsongen 
1991. Fördelningen över området kan utläsas av kartan (fig 4). Tydligt iakttagbart 
är sambandet mellan gropar och vattendrag. Utmed vattendragen Moälven, Utterån
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Fig 4. Karta över fångstgropar. Trapping pits.
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och Gideälven dominerar fångstgropssystemen över enskilda gropar. Ett system i 
Skorpeds socken innehåller 44 gropar (RAÄ 14), ett annat i Anundsjö socken 38 
stycken (RAÄ 27). I området kring Storån är registrerat ett stort antal enskilda fångst
gropar, 43 stycken. Avståndet mellan groparna bör ej överstiga 100 meter, av kart- 
och inventeringstekniska skäl, för att bedömas tillhöra ett system. Många fångst
gropars inbördes avstånd ligger kring detta gränsvärde och ingår naturligtvis ”jakt- 
mässigt” i större system. Groparnas förhållande, rumsligt och vad beträffar tillhö
righet (ägande), till nyare fastighetsgränser är inte utrett.

Inte sällan skär många ägogränser ett fångstgropssystem. Huruvida fångst förde
lats individuellt, beroende på jordägande, eller fördelats på ett kollektiv, med ett 
synsätt på systemet som en gemensam anläggning där flera ägare har andelar, är en 
fråga för utredning.

Fångstgroparnas konstruktion och utseende är påtagligt ensartade. Selinge har 
emellertid beskrivit anläggningarnas olika morfologi (Selinge 1974, s 12ff). Gene
rellt kan sägas att gropar med rektangulärt bottenplan dominerar över dito runda.

Det är numera känt att fångstgroparnas ålder varierar mycket, alltifrån fem-sex 
tusen till bara några hundra år gamla. Fångstmetoden förbjöds i en lag 1864. Gro
parnas relativa ålder är omöjlig att bedöma utifrån nuvarande skick. En djup grop 
med tydligt bottenplan och rest av trävirke från sparkfållan bevarad kan vara betyd
ligt äldre än en grund igenrasad och övertorvad grop. Den senare kan efter anläg
gandet ganska snart ha blivit övergiven därför att den helt enkelt ”jagade" dåligt, 
gav dålig avkastning. En till synes nyanlagd grop kan ha en avsevärd ålder i det fall 
den givit god fångst och därmed fått ett kontinuerligt underhåll.

Indikationer på fångstanläggningar bevarade i ortnamn finns flera exempel på. I 
Överlännäs på Hurjums ägor finns t ex ”Älggrafsberg” angivet på en lantmäteriakt 
från 1749 (fig 5). I passet och intill Storkolåsen och nämnda berg finns fångstgropar 
registrerade, ett system om sju gropar (RAÄ 28) och fyra enskilda (RAÄ 30).

Fågelfångstanläggningar registreras inte sällan på berg med namn som Orrberget, 
Fågelberget eller liknande. Anläggningarna, som vanligen ligger på krön av berg 
med häll i dagen, utgörs av områden med stenrader eller slutna hagar av halvmeter
stora kantställda hällar eller stenar. I dessa rader eller hagar finns öppningar där 
snaror gillras. Fågeln som särskilt på våren uppsöker dessa snösmälta platser för 
bärfoda, söker sig ut genom öppningarna där snarorna är apterade.

Endast i inventeringsområdets södra del, på höjderna i Ångermanälvens dalgång, 
registrerades fågelfångstanläggningar. Här liksom i Medelpad, i Indalsälvens dal
gång, tycks ett samband finnas mellan anläggningar och den historiska jordbruks
bygden. Orrbergets anläggningar i Sånga socken är ett exempel på en mer avlägsen 
fångstplats. Huruvida fågelfångstanläggningar förekommer i det norra arbetsområ
det Skorpeds, Björna och Anundsjö socknar är oklart, då denna fornlämningskate- 
gori R-markeras endast selektivt. Det finns många vittnesbörd om att när förbudet 
mot dessa kom (1864) förstördes anläggningarna av ägarna för att inte misstänkas 
för olaglig jakt. Inte sällan ser man utspridda stenar på i övrigt kala berghällar, 
vilka många gånger säkert är rester efter fågelfångstanläggningar. I Torsåker, söder 
om Ångermanälven, har en sådan lokal med utspridda stenar registrerats (RAÄ 95). 
Av intresse här är en i närheten registrerad grund till enklare byggnation (RAÄ 94),
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U A

Fig 5. Utdrag ur lantmäterikarta från 1749 över Hurjums ägor, Överlännäs socken (Lant- 
mäteriet vid länsstyrelsen i Härnösand). Beteckningen ”Älggrafsberget” indikerar fångstgro
par. Land-survey map from 1749. ”Älggrafsberget” indicates trapping pits.
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närmast ett gömsle. Grunden är lagd intill ett stort stenblock (ca 6x5 m stort och 3 
m högt) och utgörs av lagda stenar i kallmur ca 5x3 m. Det rumsliga sambandet 
mellan kojgrund och fågelfångstanläggningar är uppenbart och det funktionella tro
ligt.

Härdar
Lämningar efter den samiska kulturens säsongsmässiga bosättningar fick vid in
venteringen särskild uppmärksamhet såtillvida att en särskilt tränad iakttagare av
sattes för ändamålet. Härdar och kåtatomter måste anses som synnerligen svårupp- 
täckta fornlämningar, då särskilt gynnsamma vegetationsförhållanden är nästintill 
en förutsättning. Andra samiska lämningar utgörs bl a av bengömmor och offerplat
ser, spår efter bodar och förvaringsutrymmen, renvallar och rengärdor.

Inom Björna och Anundsjö socknar, dit rekognosceringen koncentrerades, regist
rerades omkring 75 härdar, samtliga i områden med isälvsavlagringar (glaciofluvia- 
la sediment), sand- och momark. Särskilt frekvent förekom härdar inom Locksta- 
mon i Björna och kring Tällvattnet i Anundsjö socken (fig 6). Områdena är väl kän
da skogssameland med goda renlavsbeten (Wiklund 1992).

Endast ett mindre antal kåtatomter registrerades, dvs spår efter hyddliknande plan. 
Då härdarna troligen i de flesta fallen utgör de enda resterna av kåtatomterna torde 
flertalet härdregistreringar avse dessa ”mobila” bostäder.

Härdarna förekommer enstaka och i mindre grupper, tre till fem och ibland fler. 
Inte sällan ligger de intill en mindre sjö eller annat vattenställe.

Storlek och form varierar ganska obetydligt; runda och rektangulära och 1-1,5 m 
stora är vanliga (om härdarnas form m m se Bergman 1988, s 132). Höjden över 
markplanet är vanligen inte mer än en decimeter, därtill är de vanligen kraftigt över- 
mossade; således krävs ett skarpt och vant öga för upptäckt. Anläggningarna kan 
knappast dateras utifrån form eller liknande. l4C-analyser har givit dateringar allt
ifrån äldre järnålder till 1800-tal.

Från två härdar i Anundsjö socken (RAÄ 558 och 577) tillvaratogs ben för ana
lys, båda ben av däggdjur varav det ena från får.

Järnålder
Gravar och gravfalt utgör de vanligaste bebyggelseindikationerna i järnålderns kul
turlandskap medan lämningar efter hus är mer sällsynta. I några områden i landet är 
förhållandena annorlunda. Öland och Gotland har sina stora stengrunder från ro
mersk järnålder och folkvandringstid. Medelpad och Hälsingland har karaktäristis
ka husgrundsterrasser från troligen samma tid och de är koncentrerade till kusten.

Vid 1987 års inventering gjordes ett stort antal nyregistreringar av boplatsterrasser 
i Västernorrlands län, i Medelpad. I Ångermanlands kustland finns inga äldre re
gistreringar antecknade, men ett fåtal registrerades dock i Nora socken 1989. Ut-
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ifrån dessa omständigheter kunde man kanske inte förvänta sig några husgrundster- 
rassertexutmed Ångermanälvens dalgång. De stora gravfälten vid Holm och Björkå- 
bruk i Överlännäs socken tyder emellertid på en varaktig järnåldersbosättning. Ett 
flertal gravar och gravgrupper i Sånga, Boteå, Torsåker m fl omgivande socknar 
kan tyckas innebära förutsättningar för förekomst av boplatslämningar, t ex terras
ser. Men inga registreringar gjordes, och möjligen finns inte förutsättningarna för 
dessa konstruktioner på det plana odlingsstråket ovan älvfåran, det terrängläge som 
är vanligast för gravarna. Den senare, medeltida och historiska, bebyggelsen är lo
kaliserad snarare mot skogen och bergen än älvfåran. Inte heller i dessa mer kupera
de områden registrerades några husgrundsterrasser.

En treudd registrerades på ett tidigare känt gravfält (RAÄ 5) i Boteå socken, nu
mer en gravgrupp om tre högar och nämnda treudd. Anläggningen har 11 m sida och 
är ca 0,5 m hög. Tidigare finns en treudd registrerad i området, på Holmgravfältet i 
Överlännäs socken, daterad till yngre järnålder (Selinge 1977, s 316).

Några nyregistreringar av gravar gjordes, på båda sidor om älven, varav någon 
utifrån äldre topografisk litteratur.

Generellt kan sägas att förutom de stora vårdade gravfälten vid Holm och Björkå- 
bruk har gravar och gravfalt utmed Ångermanälven, på många håll, stora behov av 
vårdinsatser.

Fäbodar
Extensiv boskapsskötsel genom hållande av fäbodar har, av vad som hittills är känt, 
medeltida anor. Fäbodverksamhet har i full utsträckning pågått långt in i detta år
hundrade. Lämningar efter denna verksamhet har bl a därför inte varit aktuell för 
registrering vid tidigare fornminnesinventeringar. Nyare tiders förändrade syn på 
kulturminnen och deras bevarande berör fäbodkulturens lämningar (fig 7). Kriteri
erna för fäbodplatser som fast fornlämning har diskuterats utifrån skilda aspekter, 
alltifrån den stora mängden lokaler till olika grad av förfall och övergivande, ofta 
till förmån för nutida rekreerande verksamheter. Vid ett enhetsmöte 1991 besluta
des att: ”Alla övergivna fäbodar skall R-markeras oavsett ålder. R-markeringar kan 
övervägas då någon byggnad ännu står kvar. Bedömning från fall till fall måste ske. 
Övergivenhetskriteriet är det avgörande.” Tidigare uppfattning att platsen skall vara 
belagd på äldre (1700-tal) lantmäteriakter hade därmed reviderats.

På grund av fäbodväsendets ålderdomliga ursprung har enskilda fäbodplatser stort 
preparatsvärde ur forskningssynpunkt och kan därmed i viss mån jämställas med 
andra bebyggelselämningar som utgör fasta fornlämningar, t ex övergivna bytom
ter. Annan äldre bebyggelse kan ha förekommit på platsen, t ex medeltida kolonisa
tion (ödesböl). Nu, 1993, gäller att tidiga 1700-talsbelägg är avgörande för R-mar- 
kering av fäbodplatser.

Även namnfrågor har diskuterats, särskilt huruvida upplysningsskrift skall använ
das på ekonomiska kartan. Svårigheter uppstår då bebyggelsenamn saknas eller då 
flera platser utpekas för en namngiven fäbod. Inte sällan förekommer namnformer 
med tilläggen ”gammfäbod” eller ”nyfäbod”, som ett resultat av att flyttningar var 
vanliga.
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Fig 8. Gålsjöbruk, Boteå socken. Bruksmiljö från 1700-talet. Herrgård från 1776, arbetar- 
kaserner, dammar, härbren m m. Bruket lades ned 1892. Flygfoto Jan Norrman. 
Gålsjöbruk, foundry milieu from the 18th century.

Fäbod väsendet uppmärksammades särskilt i Anundsjö socken. Fäbodtypen karak
täriseras här som helfäbodar i enfäbodbruk, och anses vara speciell för Ångerman
land (Bondesson 1992).

Lämnade lämningar
I arbetsområdets norra del, i Anundsjö socken, finns ett riksintresse (på ett bespa- 

ringsblad!), nämligen Lillsjöslåttern i Rödvattnet (fig 9). I början av 1800-talet bör
jade man, särskilt i Norrlands inland, dessa glest befolkade trakter, att utnyttja de 
naturliga slåttermarkerna, strandängarna vid sjöar, bäckar och åar, för att komplet
tera behovet av vinterfoder. Nybyggarna prövade olika metoder för att på konst
gjord väg ytterligare utöka sina slåttervallar, genom röjningar, dämningar och sjö
sänkningar. Dämningar har gjorts efter olika principer och naturgeografiska förut
sättningar och kallas respektive dammäng, siläng och raning.

Lillsjöslåttern vid Rödvattnet är en siläng vilket innebär en slåttermark som på 
konstgjord väg, kontrollerat, översilas med vatten (Isaksson 1981, 1988). På den 
äldsta kartan upprättad 1833 för avvittring och skattläggning anges fór området: 
”Slott vid Lillsjön på 3 ställen gifver starrfoder och bärgas hvart annat år” och ”Väx
ande frättnefoder uti Lillsjön - slås hvart år”. Vid laga skiftet 1874 anges området 
som slatter men inget antyds om bevattningsanläggningar. Det är dock troligt att de 
tillkommer strax därefter. Förutsättningarna för dessa foderanläggningar är att de 
ligger intill en sjö, bäck eller å så att bevattning kan ske och att topografin är den 
rätta. Från den naturliga vattenkällan leds vattnet ut över foderängen via grävda 
kanaler och diken (fig 10).

Silängen fick främst sin betydelse på magrare marker i höglänta lägen och före-

254 Fornminnesinventering och lämnade ...



Fig 9. Lillsjöslåttem vid Rödvattnet, Anundsjö socken. Slåttemarken hävdades fram till 
1967. Flygfoto Jan Norrman. The havfield of Lillsjöslåttem at Rödvattnet was used until 
1967.

kommer från Dalarna till Norrbotten. De lösta ämnen som kom med vattentillför
seln innebar en viss gödsling men den största förtjänsten ligger i den ökade tillför
seln av syre, vilken ökar nedbrytningstakten och näringsämnenas frigörelse.

Raningar är strandängar som vid högvatten gödslas av avsatta sediment, en natur
lig gödsling till skillnad från sil- och dammängens där människan medverkar. I folk
mun har begreppen använts näst intill synonymt eller knappast använts alls. Platser
na kallades helt enkelt slåtterängen, slattern, utmarksslåttern eller liknande.

För att få en bild av i vilken omfattning dessa ”utslåtter” förekommit, och vilken 
deras faktiska ekonomiska betydelse varit, krävs en omfattande studie av olika käll
material. För förekomst och utbredning skulle en genomgång av äldre kartor, avvitt- 
rings- och laga skiftes-, troligen ge en relativt fullständig bild.

En grov uppskattning kan möjligen fås vid en genomläsning av ekonomiska kar
tan. Många marknamn som berättar om extensiv fodertäkt finns bevarade. Om det 
är frågan om dammängar eller silängar kan naturligtvis inte alltid avgöras utifrån 
detta källmaterial. En enkel indelning i två grupper marknamn, den ena innehållan
de ledet ran ing (t ex Raningsmyran, Nipbäcksraningen) och den andra innehållande 
led som indikerar slåtter eller odlingsverksamhet (t ex Slåttermyran, Odlingsmy- 
ran), bildade utgångspunkt för en enkel analys. Omkring 40 marknamn med ledet 
raning ingående explicit och ett 30-tal i den andra gruppen antydande höproduktion 
av något slag registrerades (fig 11). En gräns för förekomsten inom arbetsområdet
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Fig 10. Hölador och hässjor vid Lillsjöslåttern, Anundsjö socken. Foto Bosse Jönsson. 
Hay-barns and haystacks.

kan konstateras, där Björna och Anundsjö socknar står i stort sett för hela förekom
sten. Utan djupare analys och källkontroll kan man misstänka en naturgeografisk 
och topografisk orsak till detta spridningsförhållande. Ett svagt böljande mo- och 
myrmarksområde - gammalt deltaland - med lugnt rinnande vatten, ger med odlar
ens insats ett kontrollerbart vattentillskott och ”önskad dränkning” av områden för 
eftersträvad effekt. Norra Anundsjö och Björna erbjuder dessa gynnsamma förutsätt
ningar över stora arealer.

Ytterligare en verksamhet som avsatt spår men som inte fått någon uppmärksamhet 
vid fornminnesinventeringen är flottning. Konstruktioner i form av flottningsrännor, 
förstärkta å- och bäcksidor, dammar och stenkistor kan ses på många håll. Åldern 
på dessa investeringar är inte lätt att bedöma. Transportfrågan blev emellertid aktu
ell omkring 1850 då skogsbolagen förvärvade avverkningsrättigheter och inköpte 
skogshemman. För att få ut virket till sågarna vid kusten måste vattendragen tas i 
anspråk. I och med att sista flottningen i landet ägde rum 1991 på Klarälven, är 
detta en övergiven verksamhet som haft stor betydelse för landets ekonomiska ut
veckling och som därmed bör ha sin del i dokumentationen i linje med den nya kul
turminneslagens paragrafer och intentioner.
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Summary
Re-organization and limited funds have forced the Survey of Ancient Monuments to 
be more selective in its work. After consultation with regional authorities and Umeå 
University it was decided that special attention should be given to several catego
ries of remains: Stone Age sites, settlement remains, trapping pits, and Saarni re
mains.

A large number of Stone Age sites (trapping sites) have been recorded along the 
river and lake systems. Test-pits dug with a spade have contributed strongly to the 
many new recordings. Of special importance was the discovery of hut floors, registe
red as settlement banks.

Newly discovered trapping pits were registered continuously throughout the entire 
area surveyed, while structures for trapping birds were registered mainly in the Ång
erman River valley.

Hearths which indicate Saarni hut floors were registered especially within Lock- 
stamon in Björna parish and around Tällvattnet in Anundsjö parish.

A couple of newly recorded graves along the Ångerman River do not change the 
picture of the settlement pattern in the river valley which was clear from the earlier 
survey. A triangular stone-setting with concave sides was recorded in a previously 
known cemetery in Boteå parish, the third such stone-setting in Ångermanland!

All abandoned shielings, once used for summer pasture, were registered in accor
dance with a 1991 decision.

To supplement the need for winter feed, farmers in these sparsely populated areas 
made use of natural hayfields. Simple arrangements for irrigation (flush irrigation/ 
fertilization), based on the given topographical conditions, have resulted in good 
yields in remote areas. Along with timber-floating - which has left traces in the 
form of float-channels, ponds, stone caissons, etc. - this acitivity should be regarded 
as abandoned and should therefore be documented.
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Resultat av den reviderade fornminnesinventeringen i Ångermanland 
(Y län) år 1991

I II III IV V VI VII VIII

a b C d a b a b a b

Anundsjö i/i 1/1 9/9 11/11 143/130 28/28 768/225 i/i 1/1 8/8 24/24

Björna 31/30 18/16 250/77 4/4 15/14 10/10

X Boteå 35/15 35/15 4/4 92/35

Dal 5/2

Sidensjö 7/7 58/7 1/1 1/1 19/19

Skorped 7/7 10/10 122/21 2/2 8/7 10/10

Styrnäs 24/3 24/3 6/6 40/11

Sånga 42/12 42/12 1/1 62/13 1/1

Torsåker 10/5 10/5 3/3 4/4 1/1 i/i

Trehörningsjö

Ullånger
Vibyggerå

1/1

47/12
Överlännäs 102/18 102/18 2/2 4/4 48/15

Summa/trpt 214/54 1/1 9/9 224/64 183/169 82/80 1496/422 7/7 5/5 32/30 63/63

I: Fullständighet inom socken; x = hela socknen, blankt = del av socknen.
II: Socken i klartext, från rubriken event, avvikande landskap i förkortning.

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

IV: Förhistoriska fornlämningar utan marmerad begränsning och med (R) på ek. kartan.
V: Fornlämningar från historisk el. ospecificerad tid med begränsning och R på ek. 

kartan; a = byggnadslämningar, b = övriga.
VI: Fornlämningar från historisk el. ospecificerad tid utan markerad begränsning och med 

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

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

b = namn.
IX: Summa fornlämningar, markerade med R el. (R) på ek. kartan; (= IIId + IV + Va +

Vb + VI + Vila).
X: Totalt antal antecknade lokaler.

XI: Uld i forstagångsinventeringen; a = summa, b = avvikelse i antal (- markeras), 
c = avvikelse i %.

XII: = X i forstagångsinventeringen; a = summa, b = avvikelse i antal, c = avvikelse i %.
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IX X XI

b

% XII

a b

%

951/395 587 i/i 10 1000 60 527 877
303/127 186 3 183 6100
131/54 106 52/15 0 27 79 292

5/2 2 1 1 100

66/15 61 2 59 2950
139/38 114 16 98 612
70/20 38 15/3 9 29 322

105/26 40 39/11 1 9 34 6 18

18/13 28 9/4 1 25 15 13 86
1/1 1 1

47/12 15 10 5 50
156/39 63 114/19 -1 31 32 103

1992/742 124 230/53 11 21 208 1053 496
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Den ryska flintan på den 
kamkeramiska boplatsen Lillberget
Ove Halén

Inledning
Boplatsen Lillberget i Överkalix socken (RAÄ 451), Norrbottens län, är belägen ca 
11 km nordväst om Överkalix samhälle. Den påträffades av artikelförfattaren i sam
band med fornminnesinventeringen sommaren 1990. Boplatsen har undersökts ar
keologiskt under en vecka 1990 (Halén 1991a, 1991c) och under augusti månad 1991 
(Halén 1992a och b, Linderholm 1992, Viklund 1992, Wallander 1992), se fig 1.

Boplatsen vid Lillberget ingår som en större delstudie i författarens doktorsav
handling som publicerats under föreliggande arbetes gång och som bl a behandlar 
arkeologiska representativitetsproblem utifrån de källgenererande processerna inven
tering och exploatering (Halén 1994).

Fyra 14C-dateringar har erhållits från Svedberglaboratoriet, Ua-2632-2635, vil
kas medelvärde ligger kring cal BC 3900. Två av proverna utgörs av kol från här
den i hus la, ett av kol från en härd i hus 2, och ett av kol från grav 3b. Kamkerami
ken som påträffats på boplatsen, drygt 8 500 bitar, kan utifrån stilen på dekoren, 
som huvudsakligen består av kamstämplar och gropar anbringade i horisontella fält, 
föras till ”Typisk Kamkeramik Stil 11:1” (Äyräpää 1930, Edgren 1966). Den finska 
kamkeramiska kronologin, som är mycket väl studerad, brukar dessvärre ej anges 
kalibrerad, ett förhållande som inneburit att författaren i rapporterna daterat platsen 
till 3300-2800 f Kr (Halén 1991a, s 16 , 1992a, s 28). Att den finska kamkeramis
ka kronologin verkligen brukas okalibrerad framgår av hur värdena angetts i Nunez 
1990, fig 1 och Siiriäinen 1982, fig 4. Se även Meinander 1971, s 7, Tab 1, där stil 
11:1 förs till 3480 f Kr med okalibrerade 14C-värden. Om dessa kalibreras enligt 
Clark (1975), vars kurva överensstämmer rätt väl med senare kalibreringskurvor, 
får man det kalibrerade intervallet 4325-3580 BC för stil II.

Förutom keramiken och sammanlagt tio byggnadsrester, en mindre gravplats, 
brända ben, ett kopparföremål m m, så har också ett stort stenmaterial framkommit 
vid undersökningarna. Det är delar av detta material som kommer att tas upp till 
behandling här och då speciellt förekomsten av både karbonsk (”rysk”) flinta och 
flinta från kritaperioden.

Arkeologer har sedan seklets början benämnt den karbonska flintan i Norrland 
och Finland rysk (Ailio 1909, s 68f, Hallströmska samlingen i universitetsbiblioteket 
i Umeå kapsel 7:1, 7: 89, 7:128). Skälet härtill är att den endast förekom i nord
västra Ryssland men inte i berggrunden i Fennoskandien (Grönwall 1912, Kinnu
nen et al 1985). Både arkeologer och geologer var således medvetna om dess avvi-
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Fig 1. Bebyggelsens placering i terrängen vid Lillberget. Husmarkeringama har utritats efter 
de inre måtten, vilka någorlunda motsvarar golvytorna. Kartan upprättad av Lars Suo, 
lantmäteriet i Kalix. The settlement 's position in the terrain at Lillberget.

kande utseende och dess ungefärliga proveniens. Det är också skälet till att benäm
ningen fortfarande är motiverad. Gustav Hallström besökte själv Vita Havskusten 
1906 och 1910 och samlade där in en rad flintföremål dels genom inköp, dels genom 
egna utgrävningar (Smirnov 1937, s 1-24, Huggert 1984, s 65). Hallström var dock 
inte den förste svensken som intresserade sig för det förhistoriska flintmaterialet 
vid Vita Havskusten. G G Sandberg besökte redan 1876 Zimnaya Zolotitza (Hall
ströms ”Solotiga”) och samlade själv in en del föremål och inköpte andra (Smirnov 
1937, s 7f). Sandbergs material, totalt 325 flintredskap, ställdes ut i Moskva 1879. 
Hallströms material från Dvinabukten i Vita Havet fördes dels tillbaka till Sverige
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där det nu finns i Historiska Museets samlingar (Nr 15313), dels till Severnya Oblast- 
noy-museets samlingar i Ryssland (Huggert 1984, s 65, Smirnov 1937, s 12).

Hallström lät också geologen Karl A Grönwall granska flintamaterialet omkring 
1911-1912, vilket framgår av ett brev som finns kvar i Hallströmska arkivet (kap
sel 7:89). Brevet, som tyvärr är odaterat, har många intressanta upplysningar om 
den karbonska flintans farg, makrofossilinnehåll, kornstruktur, proveniens och före
komst i terrängen. Emellertid publicerar han också en dåligt känd uppsats om detta 
flintamaterial (Grönwall 1912). Hallström befann sig i Vita Havsområdet 1910 så 
Grönwalls genomgång bör ha skett någon gång därefter. Sannolikt är brevet också 
skrivet något tidigare än den nämnda publiceringen, varför dokumentet for enkelhe
tens skull här betecknas Grönwall (1911).

I föreliggande artikel kopplas flintamaterialet vid Lillberget ihop med det som 
beskrivits ovan, och vidare med stenteknologin i öster snarare än den i Syd- 
skandinavien, med Lansjärvs-, Bjurselet- och Kusmarksfynden i Norrbotten och 
Västerbotten samt med den vidare diskussionen om flintan i Norrland under förhis
torisk tid. Avslutningsvis utmynnar den här studien i en alternativ förklaringsmodell 
till den som har varit förhärskande sedan omkring 1925, nämligen att det skulle 
vara fråga om migrationer av folk från Sydskandinavien som fört med sig den syd- 
skandinaviska flintan till Norrland.

Stenmaterialet på boplatsen Lillberget
Stenmaterialet har gåtts igenom under det senaste året. Smärre justeringar av de 
värden som presenteras här kommer att ske framgent då det vattensållade sten
materialet från härdfyllningar och liknande analyserats. Värdena nedan torde dock 
ej förändras nämnvärt, då det är vikten som anges.

På boplatsen finns representerat i fallande ordning (vikt) följande mineral: kvarts 
58,6%, grönsten 31,9%, sandsten 7,2% och flinta 2,6%, summa 99,3%. Den övriga 
delen består i fallande ordning av jaspis, tuffit, rödskiffer, glimmer, bergkristall samt 
bitar av rödockra.

Granskar man hur stor andel av de olika råmaterialen som använts till föremål, får 
man följande tal: kvarts 3,3%, sandsten 4,2%, grönsten 6,7%, flinta 14%, jaspis 
25%, bergkristall 35,7% och rödskiffer 100%. Resten är avslag/övriga bitar. Av 
dessa relationer framgår vilka råmaterial de förhistoriska människorna vid Lillber
get betraktat som mest värdefulla. 1 varje fall går det att konstatera att de mer säll
synta mineralen rödskiffer, bergkristall, jaspis och flinta har en mycket högre andel 
föremål än de mer lättillgängliga mineralen kvarts, grönsten och sandsten.

Flintans färger vid Lillberget
Redan vid inventeringstillfället i juni 1990 noterades närvaron av flinta på boplat
sen och att denna hade avvikande färg gentemot den som brukar förknippas med 
vanlig förhistorisk flinta i Skandinavien, dvs grå eller svart (Liljegren 1991, s 75f),
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Fig 2. Några exempel på bändig flinta vid Lillberget. Foto Ove Halén. Some examples of 
banded flint at Lillberget.

även om det också förekommer en del andra varianter. Här fanns flinta i en rad 
andra farger. Exempelvis påträffades violett flinta, ljust knäckbrun flinta och helt 
vit flinta. Sedan har dessutom framkommit mörkbrun flinta och en helt röd variant 
samt flinta i gulvita, beige, svarta och grå färger. Det framkom också både avslag 
och föremål som hade kvar rester av en kritakrusta. I flintamaterialet framkom ock
så relativt många föremål som var ”bandiga”, dvs hade flera olika färger i form av 
olikbreda band (fig 2).

Flintan var i flera fall eldpåverkad och därmed vitbränd. 17,2% av föremålen i 
flinta var vitbrända och 19,9% av avslagen. Trots denna vitbrändhet var den mycket 
enkel att särskilja från de obrända vita flintorna genom att den på grund av upphett
ningen var grövre i strukturen och ofta krackelerad.

Möjligheten av patinering, dvs färgning av flinta genom inverkan av dess deposi
tion i jorden, är en faktor som man bör ta hänsyn till vid färgbedömningen av ett 
förhistoriskt flintföremål. Vid Lillberget är det endast i anrikningshorisonterna i den 
podsolerande marken som någon färgning skulle kunna ha förekommit. Någon så
dan har emellertid inte kunnat konstateras, inte ens på närmast helt vita flintexem
plar. Efter avtvättning under rinnande vatten har den till synes rödvita nyansen helt 
försvunnit, varför en jordkemisk påverkan på de övriga, mörkare och annorlunda 
färgerna, i så måtto att de skulle ha kunnat ändra färg, får anses utesluten. Bertvall 
nämner i sin uppsats rörande de mellanneolitiska flintdepåboplatserna i Västerbot
ten att det där rör sig om en vit patinering av flintaföremålen (1985).

Vid genomgången av stenmaterialet från Lillberget, ett material som består av 
över 4 500 enheter, noterades färgen på både avslagen och föremålen i flinta. Fär
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gen angavs ibland i tre delar, t ex röd ljusgråviolett, men de flesta färgbedömda 
enheterna angavs i två led, gulbrun, rödviolett, brunröd etc. Helt entydiga färger 
angavs följaktligen endast i ett led, t ex vit, brun, svart. Ett sådant tillvägagångssätt 
medger att man fór flintor med färgbenämningar i flera led till en och samma huvud
grupp, utifrån den färg som angetts i förleden och som så att säga dominerar före
målet.

Ytterligare en uppdelning har skett genom att färgbestämningen enligt ovan har 
gjorts för avslag och föremål separat. Därigenom erhålls möjligheten att utläsa även 
andra sammanhang, något som framgår nedan. De huvudgrupper färger som erhål
lits för Lillbergets del är grå, svart, vit, brun, och röd/violett, således fem grupper. 
Efter det att de ej färgbestämda avslagen och föremålen räknats bort, inklusive de 
som var helt vitbrända, återstod 305 avslag och 51 föremål. Färgerna fördelas på 
föremål/avslag enligt följande: grå 56,9/67,2%, vit 7,8/9,8%, svart 17,7/8,9%, röd/ 
violett 5,9/6,9%, brun 11,8/5,3% och övriga färger (blåsvart, gul, beige) 0/2,0%.

Av ovanstående redovisning framgår att de procentuella andelarna för föremål 
respektive avslag i stort sett är lika. Viss differens förekommer men bilden är trots 
det helt klar. Detta förhållande samt det faktum att avslagen verkligen också påträf
fats på boplatsen, visar att föremålen vid LiIlberget tillverkats på platsen och inte 
förts dit så att säga redan färdigtill verkade.

Flintans färger på Lansjärvsboplatserna
Lansjärvsmaterialet har tidigare behandlats av Moberg (1955) och Hjohlman (1971). 
I Mobergs studie framgår att endast ett föremål från Lansjärv säkert kunnat konsta
teras vara av flinta (Moberg 1955, fig 14:1-2). I flera av figurtexterna beskriver 
han emellertid föremålen som antingen bestående av flinta eller kvartsit (a a, fig 7:5, 
8; fig 8:1, 2, 4).

Vid genomgång av Lansjärvsmaterialet på Historiska Museet i Stockholm har för
fattaren hittat sex föremål och fyra avslag i flinta. Dessa kommer från boplatserna 
Gammelkänt SHM 19 423:3: ett ljusbrunt dubbelryggat spån, och Gammelkänt 
SHM 22 935: ett vitt avslag och en grå skrapa. Vidare Lillsundet SHM 17 899:B: 
ett avslag och en tvärpilspets i violettröd-grå färg, Sanningslandet SHM 20 413: en 
svartgrå skrapa och vid Talludden SHM 20 729: ett större avslag i vitgrå färg, 
se fig 7.

Vid Lansjärv finns således flinta i större utsträckning än man tidigare antagit, 
även om hela mängden om totalt tio enheter inte är särskilt stor. Det låga antalet 
innebär att det blir svårigheter att räkna med procent. Grå färg representeras av fem 
enheter, vit färg av två, svart av en, brun av en och röd/violett av en enhet.

De färger som finns på flintan vid Lillberget finns således också på Lansjärvs
boplatserna som är belägna ca 50 km NNV därom. För Lansjärvsboplatsernas del 
bör man hålla i minnet att de är belägna på stränderna till sjön med samma namn, ett 
förhållande som i kombination med höjden över havet innebär att de använts under 
en mycket lång tid av förhistorien och då i ett förhistoriskt inlandsläge. Samma bo
plats kan alltså ha material från en rad olika tider, och materialen är därmed ofta
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Fig 3. En rundskrapa i kritaflinta vid 
Lillberget. Observera kritakrustan. 
Foto Ove Halén.
Discoid scraper of chalk flint.

blandade (Baudou 1977, s 26f). Att det förhåller sig så vid Lansjärv framgår också 
i Mobergs (1955, s 32, 34) och Hjohlmans (1971, s 97, 99, 101) studier.

Även det faktum att flera av boplatserna vid Lansjärv har kvartsit som betydande 
råmaterial talar for närmare släktskap med inlandet (Hjohlman 1971, s 95) och upp
blandning från senare perioder (Baudou 1977, s 60, 73).

Flintans geologiska ursprung
Flintamaterialet vid Lillberget är enligt redogörelsen hittills av två slag. Det ena är 
från karbonsk tid, s k rysk flinta, som kännetecknas av sina varierande och avvikan
de färger (Grönwall 1911, 1912, Huggert 1984, s 86, Kinnunen et al 1985, s 19, 
plate 2, Rudebeck 1976, s 39, Smirnov 1937, s 26, 34, Westerberg 1989, s 9), se 
vidare nedan. Till denna kategori måste också foras det flintamaterial i grå färg som 
har röda och violetta inslag (Kinnunen et al 1985, s 19). Det andra flintamaterialet 
vid Lillberget utgörs av flintorna med svart färg och med kritakrusta, vilket klart 
visar att det är fråga om kritaflinta. Dit kan möjligen också föras den svartbruna 
klara flintan (fig 3).

Den karbonska flintan, bestämd utifrån färgen, utgör 27,5% av flintamaterialet. 
Flintan från kritaperioden utgör 10,1%. Återstår 62,4% som består av den stora 
gruppen med grå färg. Frågan är till vilken grupp den ska föras, till den karbonska 
eller till kritaflintan. Liljegren (1991, s 75f) anger att den sydskandinaviska flintan 
bl a kännetecknas av sin svarta och grå färg. Men grå färg förekommer också från 
den karbonska tiden, något som tydligt framgår av flera flintafynd vid Lillberget 
som har inslag med rött och violett (Halén 1991a, s 39 fig H; se även Miettinen 
1982, s 20).

Den svarta kritaflintan vid Lillberget är mer glasaktig till sin karaktär och kornen 
betydligt mindre än vad som generellt är fallet med de gråa färgvarianterna. Denna 
skillnad, som är mycket tydlig, innebär en möjlighet till särskiljande till geologisk 
period för den stora gruppen flintor med grå färg (Grönwall 1911, Kinnunen et al 
1985, s 18).

268 Den ryska flintan ...



Kritaflinta har en kornstorlek under 20 my och den karbonska flintans kornstorlek 
varierar mellan 22 och 44 my. Den karbonska flintan är således betydligt mer grov
kornig (Kinnunen et al 1985, s 23f). Samtliga grå varianter som jag okulärt besiktat 
framstår som tillhörande gruppen karbonsk flinta på grund av deras större och tydli
gare kornstruktur. Den här metoden medger bara en grovindelning men bedöms ändå 
ge relativt säkra resultat (a a, s 18, 47).

Ett annat sätt är att bestämma vilken typ av makro fossil som flintan innehåller 
(a a, s 20, 3Iff) men då krävs specialistkunskaper och lång tid. En svårighet vid en 
sådan studie är dessutom det faktum att endast ca 50% av flintorna innehåller ett 
sådant makrofossilmaterial (a a, s 47), varför ett sådant tillvägagångssätt för Lill- 
bergets del skulle ge mindre användbara resultat.

I denna artikel utgår författaren ifrån tre grunder eller metoder att bedöma flin
tans ursprung av sammanlagt fyra som listats av Kinnunen et al (1985). Färgen 
bedöms, liksom kornstorleken samt var föremålstyperna vanligen förekommer. En
ligt dessa analyser av flintan vid Lillberget är 89,9% från karbonsk tid och 10,1% 
från kritaperioden.

Rysk eller sydskandinavisk flinta?
Den karbonska flintan är ovedersägligen östlig i förhållande till Skandinavien. Den 
förekommer i berggrunden i ett stråk från Vita Havets östra sida och går rakt SSV 
nedåt Onegasjöns östra sida och väster om Moskva (fig 4). Närmaste avstånd dit 
från Lillberget är ca 80 mil. Enligt uppgift kan samma flinta eventuellt också före
komma längs Vita Havets södra strand (Grönwall 1911), dit avståndet är ca 65 mil. 
Ca 90% av flintan vid Lillberget kommer från denna nord-sydligt utsträckta kar- 
bonflintförekomst, men hur är det med de övriga 10%?

Tills för några år sedan skulle kritaflintan i Norrland med viss automatik förkla
ras såsom ditförd från Sydskandinavien, från Skåne-Danmarksområdet och flintav
sättningarna där (Becker 1952, s 67ff, Stenberger 1979, s 162ff, Hallén & Ylinen 
1990, s 5f, 42). Skälet för en sådan uppfattning torde vara de bevisligen införda till 
bl a Västerbotten sydskandinaviska yxorna i kritaflinta (Becker 1952, s 67ff, Chris- 
tiansson 1975, s 101, Bertvall 1985). Den mest kända boplatsen med sådant flinta- 
material är Bjurselet. Flintyxorna där var kända för fornforskningen redan 1827 
(Christiansson 1975, s 101). Dessa fynd har sedan dess hört till de mest välkända 
och omdebatterade över huvud taget i Norrlands förhistoria (Hallström 1925, Clark 
1948, 1952, Becker 1952, Christiansson 1975, Malmer 1962, Knutsson 1986, 1988a, 
1988b, 1989).

Det var i och med Hallströms artikel i årsskriften Västerbotten (1925) som det 
hela började. Han intog uppfattningen att det var sydskandinaver som besökt plat
serna i Västerbotten. Denna uppfattning har sedan dess varit närmast allenarådan- 
de. Det gäller också Knutsson i hans doktorsavhandling (1988a). Man kan därmed 
nästan tala om ett sydskandinaviskt paradigm sedan 1925, en gemensam domine
rande forskaruppfattning om att de sydskandinaviska yxorna också representerade 
ett sydskandinaviskt folk som migrerat till övre Norrland. De enda forskare som
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Fig 4. Kartan visar 1) förekomster av flinta från kritatiden och 2) förekomster av flinta från 
karbonsk tid. Förenkling efter Kinnunen et al 1985. The map shows 1) flint occurrences 
from the Cretaceous period, and 2) flint occurrences from the Carboniferous period.

uttryckt en avvikande uppfattning är Siemen (1982, s 178) och i viss mån Bertvall 
(1985) som båda tagit upp möjligheten av att de förhistoriska norrlänningarna själ
va skulle ha kunnat hämta flintan i söder eller på annat sätt kommit i åtnjutande av 
den.

I och med det starka sydskandinaviska paradigmet har man utan någon större re
flektion fört varje flintfynd, utom de som avvikit för mycket, till Sydskandinavien 
(Hallén & Ylinen 1990, Westerberg 1989). Problemet med sådana starka gemen
samma uppfattningar är att de förblindar blicken fór alternativa möjligheter och 
försvårar införandet av andra förklaringsmodeller.

Ett annat krux med att binda sig fór hårt vid en sydskandinavisk förklaringsmodell 
vad beträffar förhistoriska flintfynd i Norrland, och då inte enbart yxorna, är det
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faktum att kritaflinta även finns rakt österut, i Ryssland (Ailio 1909, s 69, Donner 
1985, s 5, Kinnunen et ai 1985, s 7 fig 1, s 48); se även fig 4. Av källorna ovan 
framgår det att kunskapen om denna funnits i över 80 år, men det tycks inte ha 
hjälpt. Till och med i Finland, där ändå kunskapen om detta förhållande varit större 
än i Sverige, har flintfynd med till synes sydskandinaviskt utseende också förts till 
den kategorien (Ailio 1921, s 6f, Äyräpää 1956, s 13, 30, 31 fig 25a). Ailios upp
fattning uttrycker ändå en viss osäkerhet, då han anser att huggningstekniken på 
flintaföremål i Finland kommer österifrån men själva flintan från Sydskandinavien 
(1921, s 6f>-

Ett av skälen till att man inte känt till, eller snarare fortfarande inte känner till 
förhållandena österut, kan - åtminstone för de svenska arkeologernas del - vara 
svårigheterna med det ryska språket. Ingen av de refererade forskarna som behand
lat de sydskandinaviska flintyxorna i Norrland har någon rysk källa i litteraturför
teckningen. Det verkar ha varit vattentäta skott gentemot kunskapen om förhållan
dena under yngre stenåldern österut, i Ryssland, trots det korta avståndet. Anders 
Huggerts uppsats ”Flint also came from the East” utgjorde en välbehövlig öppning 
därvidlag med en gedigen bearbetning av Vita Havsfynden, fynd av flinta i Finland 
men också av de ryska flintfynden i norra Sverige från karbonsk tid (1984). Där 
framgår dock inte hur vanliga tvärpilspetsar i flinta är på Kolahalvön, i ryska Kare
len, i norra Centralryssland och i området väster om Ural. Ett förhållande som inne
bär att ett av Knutssons huvudargument i sin avhandling (1988a) om en sydskandi
navisk reduceringsteknik vid Bjurselet m fl platser i Västerbotten får stort genom
slag, eftersom han hävdar att just tvärpilspetsar utgör evidens för ett sydskandina
viskt folks närvaro i norra Västerbotten.

Kunskap om förhållanden i de områden som räknats upp ovan innebär en möjlig
het till en annan syn på förhållandena i Norrland och till en annan förklaringsmodell 
än den som säger att de förhistoriska människorna som vistats på vissa platser i 
Västerbotten m fl ställen skulle ha flyttat dit från Sydskandinavien. Sådan kunskap 
innebär också en nyckel till förklaringen av boplatserna med flintyxor i Västerbotten.

Den ryska flintan, varmed tidigare avsågs enbart den från karbonsk tid, måste 
innefatta också den från kritaperioden, eftersom den bevisligen också finns i Ryss
land. Rysk kritaflinta ser likadan ut som den sydskandinaviska, består av samma 
makrofossil, har samma kornstruktur och färg och kommer från samma geologiska 
period. Den skulle helt enkelt inte gå att skilja från den sydskandinaviska, vore det 
inte för föremålsformerna, vilket är den tredje metoden föreslagen av Kinnunen et 
al (1985) för att härleda flintans ursprung. Enligt kartan fig 4 så finns det sådana 
kritaflintavsättningar längs Petjoraflodens sträckning, ca 160 mil österut från Lill- 
berget och på ungefär samma breddgrad. I Rybinskområdet finns också kritaflinta 
och dit är det ca 120 mil. Avståndet från Lillberget till sistnämnda plats är lika stort 
som till Skåne. Den bandiga flintan, som belagts vid Lillberget (fig 2), är typisk just 
för det östliga området (Westerberg 1989, s 20).
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Fig 5. Ett urval flintpilspetstyper vid Lillberget. Teckning Ove Halén. A selection of 
arrowhead-types of flint at Lillberget.

Pilspetsformerna i flinta vid Lillberget
Av fig 5 framgår utseendet på de hela pilspetsarna av flinta vid Lillberget. Typerna 
är sällsynta i Nordskandinavien och typen C verkar inte vara belagd tidigare över 
huvud taget. De har inte kunnat hittas i monografier över Norges och Danmarks 
stenåldrar och de tycks inte heller förekomma i övrigt i Skandinavien. Däremot fö
rekommer de rikligt i norra och nordvästra Ryssland. Samtliga spetsar i figuren är 
bifaciala och tillverkade genom bl a flathuggningsteknik. Pilspetsen A är en lancett- 
formad och extremt tunn pilspets som dessutom är snyggt parallellhuggen. Den är 
brunsvart till färgen och ansluter närmast till en pilspets från ryska Karelen från 
mesolitisk tid som avbildats av Kolcov (1989, s 216 Tavla 9:4). Liknande exemplar 
nämns av Møllenhus (1958, s 93) som typiska för Vita Havskusten. Den liknar ock
så en pilspets från Dvinabukten, Vita Havet (Huggert 1984, s 64 fig 10 överst till 
vänster).
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Pilspetsen B är uttalat rombisk till formen och mer brun än brunsvart. Den är när
mast identisk med en pilspets som dokumenterats av Tallgren (1911, s 36 fig 15) 
på en plats norr om Kostroma i norra Centralryssland.

Pilspetsen C är en tångepilspets i svart flinta. En knappnålshuvudstor rest av krita- 
krustan finns kvar. Pilspetstypen förekommer på Kolahalvön (Gurina 1987, s 39 
fig 2:3-4) men också på samma plats som beskrevs för pilspetsen B. Den finns ock
så belagd i ryska Karelen (Gurina 1982, s 82 fig 1, 2, 5; Pankruschev 1978, s 113 
Tavla II, s 22 fig 13 till höger, s 24 fig 15 de tre till vänster).

Ytterligare tre pilspetstyper från Lillberget skall behandlas här. Den ena, som fram
kom i en härdfyllning i hus 2, är mycket intressant (fig 5E). Det är en pilspets av 
Olenij-Ostrov-typ (Callmer 1992 muntlig uppgift). Olenij-Ostrov (Renön) ligger i 
Onegasjön, där typen förekommer rikligt, men den finns också inom vidsträckta 
områden i nordvästra och norra Ryssland i övrigt (Gurina 1987, fig 2:2, Kolcov 
1989, Tavla 17:27, 85:15, Pankruschev 1978, Tavla II). Någon skandinavisk paral
lell till denna har inte hittats i litteraturen. Den mandelformade pilspetsen F har jag 
ej kunnat hitta någon uppgift om tidigare i Sverige, men typen är vanlig i Finland 
under typiskt kamkeramisk tid (Meinander 1964).

Pilspetstyper liknande A och D har tidigare påträffats i Norrland (se t ex Huggert 
1984, s 67 fig 12:d fór typen A:s del som hittats i Brännland, Umeå socken och 
möjligen fig 12:a för pilspetstypen D:s del som påträffats i Hammerdals socken i 
Jämtland).

Att flintpilspetsarna ovan har en östlig konnektion utifrån föremålsformerna torde 
således vara ovedersägligt. Detta är också tydligt utifrån flinttyperna som båda finns 
i norra Ryssland. En parallellitet mellan övre Norrland och stora områden i norra 
Ryssland verkar finnas vad beträffar pilspetstraditionen redan från senmesolitisk 
och tidigneolitisk tid, även om exemplen är fåtaliga.

Tvärpilspetsar och andra pilspetstyper vid Lillberget
Vid Lillberget finns tvärpilspetsar i flinta och kvarts (fig 6, C och D resp A och B). 
Tvärpilarna A-C har tillverkats av ryggade spån (enkel- och dubbelryggade). Tvär
pilen C utgör ett vinrött exemplar och D ett grått, vilket delvis bränts. Kvartsspet
sen A är tillverkad av rosenkvarts och B av mjölkvit opak kvarts.

Tvärpilspetsen A ansluter närmast till tvärpilspetsar i mellersta Volga/Kama-om- 
rådet och till motsvarigheter i mellersta Uralområdet (Kolcov 1989, Tavla 54:8, 17 
och Tavla 83:11). De finns i ganska stora exemplar motsvarande den som nu påträf
fats vid Lillberget och kännetecknas också av den utsvängda eggen. Vad det gäller 
tvärpilspetsen B så finns liknande exemplar i mellersta Uralområdet och i Volga/ 
Kama-området (a a), men även på Kolahalvön (a a, Tavla 3:2, 7 och Gurina 1987, 
fig 1). Till yttermera visso finns liknande tvärpilspetsar i ryska Karelen (Kolcov 
1989, Tavla 7:8, 9). Vad gäller tvärpilspetsen C så finns liknande på Kolahalvön 
(Gurina 1987, fig 1 och Kolcov 1989, Tavla 3:1-3) och mellersta Volga/Kama-om- 
rådet (Kolcov 1989, Tavla 54:18, Tavla 57:2-4). Tvärpilspetsen D som kan vara 
tillverkad av ett avslag, alternativt ett spån, har författaren ej funnit några direkta
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Fig 6. Tvärpilspetsarna från Lillberget. A och B i kvarts, C och D i flinta. Teckning Ove 
Halén. Transverse arrowheads from Lillberget. A and B of quartz, C and D of flint.

Fig 7. Flintaföremål och avslag från Lansjärvsboplatsema, A-E. A kommer från boplatsen 
Talludden, B från Lappviken, C från Gammelkänt, D från Lillsundet och E från Sannings- 
landet. F är en tvärpilspets i kvarts funnen på boplatsen Sanningslandet. Teckning Ove 
Halén. Flint artefacts and flakes from the Lansjärv settlements, A-E. F is a transverse 
arrowhead of quartz.
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Fig 8. Tångepilspetsen, A, av rödskiffer med korta raka 
mothakar framkom i mitten på hus lb, grönstensspetsen, 
B, i anslutning till gravarna. Teckning Ove Halén. 
Tanged arrowhead of red slate and greenstone point.

paralleller till i norra och nordvästra Ryssland. En motsvarighet till tvärpilspetstyp 
A finns vid Lansjärv, Sanningslandet (SHM Vb 15 nr 21 809) (fig 7F). En parallell 
till tvärpilspetstyp D finns också vid Lansjärv på Lillsundetboplatsen (SHM Vb 12 
nr 17 8998) (fig 7D). Vid Gammelkänt, en av Lansjärvsboplatsema, har tidigare 
påträffats en tvärpilspets i kvarts (Moberg 1955, fig 3). De här fynden är naturligt
vis viktiga när man närmare utvärderar Knutssons påståenden om att tvärpilspetsar 
i Norrland endast skulle vara sydskandinaviska (1986, s 17, 19; 1988a, s 85, 194; 
1988b; 1989, s 252).

Tvärpilspetsar finns uppenbarligen även i Nordnorge under stenåldern (Numme- 
dal 1937, s 5, Gjessing 1942, s 174ff, Simonsen 1961, s 261, Engelstad 1989, s 336) 
och inte minst i Finland (Äyräpää 1956, Luho 1946, 1948, Matiskainen 1989, s VIII). 
Sistnämnda arbete behandlar snedbladiga kvartsspetsar i Finland, vilka är vanliga 
där under senmesolitisk tid fram till och med 6000 BP, vilket motsvarar ca 4920 
cal BC enligt Clark (1975). Även i Mellansverige finns en tradition med tvärpil
spetsar. Där tillverkas de både i flinta, kvarts och kvartsit (Callahan 1987, s 39f).

Det går inte att blunda för att det de facto existerar tvärpilspetsar i norra Fenno
skandia och i Nordryssland, och det i olika råmaterial. Man behöver således inte gå 
till det sydskandinaviska området för att hitta en tvärpilspetstradition; den i norr är 
så mycket närmare än den i Skåne-Danmarks-området.Tvärpilspetsarna vid Lill- 
berget ansluter till denna tidiga tvärpilspetstradition i de nordliga områdena, inte till 
de sydliga, även om tekniken är liknande, vilket bl a exemplaret i röd flinta visar. 
Värt att notera är alltså att tillverkningstekniken fór tvärpilspetsarna vid Lillberget 
och annorstädes i det nordliga området i stort är helt lik den sydskandinaviska (Tro- 
els-Smith 1979, s 322). Även vid genomgång av tvärpilspetsarna i arkeologiska in
stitutionens i Umeå referenssamling med tvärpilspetsar i flinta från södra Sverige 
framgår det att tillverkningssättet är mycket likartat.

Pilspetsen med korta raka mothakar i röd skiffer från hus lb (fig 8) är belagd i
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ryska Karelen (Brjusov 1940, Tavla IV:26). Även Äyräpää (1950, s 27) har be
handlat skifferspetsarnas förekomst österut, liksom Møllenhus (1975). Møllenhus 
nämner i sin beskrivning av skifferspetsarna i Petjoraområdet att de kännetecknas 
just av att tångens åsar fortsätter en bit upp på pilspetsens nedre del, vilket också är 
fallet med Lillbergetspetsen. Skifferspetstypen är känd i Norrland sedan tidigare: i 
norra Västerbotten är en dokumenterad (Broadbent 1982, s 84), på Överveda- 
boplatsen i Ångermanland finns ett likartat exemplar och en på boplatsen Rå-inget 
I, nära Näsåker i Ångermanland (Baudou 1977, fig 12 tredje spetsen från vänster i 
nedre raden resp fig 49 övre raden). Tångepilspetsen i grönsten (fig 8) har ej beskri
vits i den nordiska litteraturen.

Reduceringsteknik och andra behandlingssätt för flinta 
och övrigt stenmaterial vid Lillberget
Det finns många olika sätt att granska reduktionsprocessen på förhistoriska stenma
terial. Man kan utgå från produktionsrester (kärnor, spån, avslag) från själva redska
pen och från s k anonyma redskap där bruksspåren studeras (Nordqvist 1991, s 85). 
Vidare kan s k refittinganalyser utföras (Knutsson 1988a, s 194). Här kommer dock 
enbart produktionsresterna och själva redskapen vid Lillberget att studeras.

Som framgår av fig 5 har man vid Lillberget tillverkat bifaciala spetsar, vilka 
dessutom flathuggits och finretuscherats. Bifacialer kännetecknas av sin tvåsidigt 
fina bearbetning på båda sidor (Waldorf 1989, s 64). Även större bifacialer i form 
av spjutspetsar i flinta och kvarts finns på boplatsen (för sistnämnda material se 
Halén 1991a, s 39 fig G). Reduktionsprocessen för bifacialer redovisas av Waldorf 
(1989, s 19f), vars schema baserar sig på relationen bredd/tjocklek. Fem av sam
manlagt sex sådana steg kan beläggas vid Lillberget. Den bifaciala flathuggnings- 
tekniken är belagd i norra Ryssland från och med senmesolitisk/tidigneolitisk tid 
(Ailio 1921, s 6, Brjusov 1961, s 163, Meinander 1961, s 9, Møllenhus 1958, s 95, 
1975, s 61, Okladnikov 1960, s 36) liksom i Finland (Meinander 1961, s 9, 1964, 
s 57).

Studerar man spetsarna på fig 5 och 6 framgår också, föga överraskande, att 
spånteknologin existerar vid den här tidpunkten. Det gäller materialen flinta (före
mål och spån), kvarts (kärnor, spån och föremål) och grönsten (spån och föremål). 
Flera enkel- och dubbelryggade klassiska spån i flinta finns på boplatsen (fig 9). 
Kvarts har också använts till spån och dessa till föremål (ändskrapan som är avbil
dad av Halén 1991a, s 38 fig uppe till höger). Ändskrapan är tillverkad av ett stort, 
långt enkelryggat kvartsspån. Vidare är spånteknologin i kvarts belagd i form av 
spånkärnor (se t ex fig 10). De överensstämmer helt med de s k Mousterienkärnor- 
na (Waldorf 1989, s 33) som är koniska, s k prismatiska spånkärnor som tillslagits 
indirekt eller med tryckstock. Det finns även dubbelryggade spån på platsen (fig 11) 
och andra, långsmala och dubbelryggade spån i kvarts. Både tvärpilspetsarna i flinta 
och kvarts är, som redan nämnts, tillverkade av spån och möjligen även i en annan 
teknik, vilket undersöks för närvarande. Även grönstensspån är definitivt belagda 
på boplatsen (fig 12). En långsmal grönstensmejsel i hus lb är tillverkad av ett ryg-
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Fig 9. Enkelryggat flintspån från Lillberget. 
Foto Ove Fialen.
Single-ridged flint blade.

Fig 10. Konisk kvartskärna från Lillberget, 
hus lb. Foto Ove Halén.
Conical, disc-shaped core of quartz.

Fig 11. Ett brett dubbelryggat kvartsspån 
från Lillberget. Det påträffades vid utgräv
ningen av gravplatsområdet 1990. Helt lik
artade spån finns också i anslutning till 
husen la-3. Foto Ove Halén. 
Double-ridged quartz blade from the 
cemetery area.

gat spån. Tydligen har befolkningen som bebodde platsen i forhistorisk tid reducerat 
sitt stenmaterial på ett likartat sätt, oavsett om det var flinta, kvarts eller grönsten.

Moberg noterade att ett föremål på en av boplatserna vid Lansjärv, Gammelkänt, 
troligen var ett grönstensspån (Moberg 1955, s 20 och fig 14:5). I samma figur, 
14:1, finns ett ljusbrunt dubbelryggat flintspån. Vid en genomgång av Lansjärvsma- 
terialet i Statens Historiska Museum framgick att det innehåller relativt rikligt med 
långsmala grönstensspån, föremål tillverkade från grönstensspån och till och med 
små grönstensspånkärnor (se fig 12). Förutom detta har redan nämnts den likartade 
tvärpilspetsen i kvarts vid Lansjärv, som således visar att större spån i kvarts också 
tillverkats där och inte enbart vid Lillberget. Spånen som beskrivits ovan är således 
ingalunda endast mikrospån. Flintavslagen vid Lillberget visar att tillverkningen av 
stenredskapen i detta material ägt rum på platsen (fig 14) (se även Knutsson 1986, 
s 7, Nordqvist 1991, s 71, Hultgren 1988, s 46).

Den mjuka tekniken vid tillverkningen av stenredskap kan utföras med t ex ett 
spetsigt hornstycke. Tekniken ger ofta avslagen en så kallad läpp på övre delen och 
en tjäderlik avslutning (Nordqvist 1991, s 80f, 83, Holm 1991, s 69). Avslagens
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Fig 12. A-C är grönstensspån från Lansjärvsboplatsema (A, som använts som mejsel, är 
från Talludden, B och C Vb 15 Lansjärv 21841). D är ett grönstensspån som påträffats vid 
Tillberget. E och F är spånkärnor i grönsten påträffade vid Lansjärvsboplatsen Lappviken. 
Teckning Ove Halén. A—D are greenstone blades, E-F are blade cores of greenstone.

plattformsvinklar blir också oftast spetsvinklade (Nordqvist 1991, s 83 fig 12). Så
dana avslag finns det rikligt av vid Tillberget. Faktum är att också en hornspetsrest 
är påträffad i benmaterialet (Wallander 1992), vilket kompletterar evidensen ytter
ligare. Det går således att med hjälp av analys av produktionsresterna och själva 
redskapen på Lillbergetboplatsen konstatera att bifaciala spetsar med flathuggnings-
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Fig 13. Depåfynd med ett förarbete till nordbottniskt redskap nederst. Där ovanför ett 
skopspetsredskap samt sannolikt en del av en grönstenskniv med slipad egg samt ett längre 
grönstensspån som sannolikt använts som bryne. Fyndet påträffades av författaren i sam
band med inventeringen sommaren 1990 ca 1 km sydväst om Lillberget. Föremålen låg 
delvis krossade i ett skogsplöjningsspår tillsammans med en liten samling skärvsten. Foto 
Ove Halén. Hoard-find with artefacts of greenstone, discovered in a forest plough-furrow 
together with fire-cracked rocks.

teknik finns på platsen liksom spånteknologin (inte enbart mikrospån), men också 
den så kallade mjuka tekniken. Detta på en plats som med stor säkerhet daterats till 
ca 3900 f Kr, kalibrerat värde (tidigneolitikum).

Dateringen av den ovan beskrivna tekniken i Norrland brukar vanligtvis föras till 
senneolitisk tid och övergången till bronsålder och därefter fram till och med äldre 
järnålder (Baudou 1977, s 144, Forsberg 1985, s 6, Holm 1991, s 70, 120, Knuts
son 1989, s 247, 249f). Hur ska man då förklara närvaron av denna teknik i Norr
land 2000 år tidigare? Kunskapen om de ryska/finska fynden är här till hjälp liksom 
den modell som nedan kommer att presenteras. Baudou har också ändrat ståndpunkt 
sedan 1977: "Den fór Norrland nya bearbetningstekniken förekommer på de blad- 
formiga flintpilspetsarna redan inom den tidigare kamkeramiska kulturkretsen i Öst
europa och även på motsvarande kvartsitpilspetsar från de kamkeramiska boplat
serna i Finland” (1990, s 176). Han menar dock, med hänvisning till Huggert (1984), 
att spetsarna som förekommer i Norrland importerats färdiga från Ryssland. Vid 
Lillberget vet vi att sådana med samma utseende tillverkats på plats. Baudou tar 
även upp närvaron av två olika teknokomplex i Norrland, men förlägger det, som 
tidigare, till senneolitikum och bronsålder.

Som den här artikeln visar finns emellertid denna dualism redan betydligt tidiga-
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Fig 14. Små flatretuscherings- 
avslag vid Lillberget. De visar 
att t ex spetsarna i fig 3 och 4 
tillverkats på platsen. De flesta 
av dessa små tryckretusch- 
avslag hittades i och runt här
darna i husen la, lb och 2. 
Sannolikt har man suttit runt 
elden och tillverkat dessa red
skap. Foto Ove Halén. 
Flat-retouchflake from Lill
berget.

re, under den äldre fasen av tidigneolitisk tid. Vad beträffar spånteknologin och flat- 
huggningstekniken så är denna säkert belagd i norra Ryssland redan under mesoli- 
tisk tid (Kolcov 1989 med många exempel). Fynden vid Lillberget framkom samma 
år som Baudous artikel trycktes, men de var inte kända när den skrevs. Nu vet vi 
också att den östliga kamkeramiska kulturkretsen de facto också existerar i Norr
land, med sin keramik och med samma övriga teknokomplex som i öster, en reperto
ar som hänger samman både med tradition och social förändring.

Den finns inte överallt i Norrland, men åtminstone på några platser i det förhisto
riska Norrbottens kustregion, vid Lansjärv, vid Lillberget, vid Stor-Brändberget och 
vid sjön Rudjärv (för de två sistnämnda boplatserna, se Halén 1991b). Det är också 
möjligt att det finns kamkeramiska boplatser i Västerbottens förhistoriska kustom
råde, men här har alltför få arkeologiska undersökningar ägt rum som skulle kunna 
konfirmera det. Det paradoxala med Norrlands tidiga förhistoria är ju att inlandet 
på många sätt är så mycket bättre känt än kustlandet, ett förhållande som kommer 
sig av de storskaliga vattenkraftsexploateringarna i inlandet. Exploateringar, som i 
kombination med dåvarande fornminneslagen innebar att hundratals undersökning
ar genomfördes från ca 1940 och framåt. Den här skevheten har uppstått enbart 
utifrån den källgenererande processen i sig, vattenkraftsexploateringen och dess geo
grafiska lokalisering. Inlandets arkeologi är därmed mer representativ än kustlan
dets, i varje fall för älvsträckningarna. Områdena mellan älvarna är dock minst lika 
intressanta (se därvidlag Aronsson 1981).

En alternativ förklaringsmodell till migrationer från söder
Stora förändringar äger uppenbarligen rum kring 4000 f Kr på några platser i Norr
land. För Lillbergets del har författaren redan nämnt den annorlunda byggnadstra
ditionen, keramiken med östligt utseende, den ryska flintan från karbonsk- och krita
tid, den uralska(?) kopparn och den annorlunda och mer avancerade stenteknologin
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än som förekommer annorstädes i Norrland vid den här tiden (Halén 1991a, 1992a, 
c). Nyheterna är många. Hur skall man förklara dem?

Det ligger naturligtvis nära till hands att tro att det är östliga grupper som börjat 
röra sig in i de här områdena och slagit ned sina bopålar. En sådan förklaringsmo
dell har varit mycket vanlig inom arkeologien alltsedan dess barndom för över 150 
år sedan. Den har nu senast använts för Norrlands del, men då gäller det grupper 
söderifrån (Knutsson 1988a och b, 1989). Sedan lång tid tillbaka har det emellertid 
också funnits många alternativa förklaringsmodeller till rena folkvandringar/ 
migrationer. Jag kommer här att föreslå en sådan enligt Rafferty (1985) och i viss 
mån Rowley-Conwy (1983), som jag anser på ett bättre sätt förklarar de arkeologis
ka företeelserna och "nyheterna” vid Lillberget. Samma modell kan också förklara 
råämnesflintans närvaro i form av tjocknackiga yxor m m i norra Västerbotten.

Modellen grundar sig på det faktum att stora förändringar äger rum när människor 
börjar bli alltmer bofasta på en och samma plats. Det kan inte ske överallt, utan 
endast i gynnsamma och ekologiskt rika zoner (Gamble 1986, Jensen 1982, s 44f, 
Odum 1980, s 26ff, Renouf 1988, Rowley-Conwy 1983). Bofastheten vid Lillber
get möjliggjordes av de rika resurserna i mynningsområdet till två stora älvar som 
rann ut i en djup havsvik. Boplatsen låg på norra delen av en ö mitt i älvmynnings- 
området och hade därmed också tillgång till de rika fasti andsresurserna på kort 
avstånd från boplatsen. Älv, hav och fastland i direkt anslutning till boplatsen ska
pade möjligheter till fast boende på en och samma plats året runt under flera år.

Genom bofastheten skapades också förutsättningarna för användning och tillverk
ning av keramik, något som arkeologiskt visat sig ha ett nära samband med bofast
het världen över (Rafferty 1985). Vid den här tiden kan befolkningsgrupperna i Norr
land och norra Fennoskandia mycket väl ha haft kännedom om keramisk teknologi i 
åtminstone 500 år, något som antyds av den till ca 4500 f Kr kalibrerade kronologin 
för den tidiga kamkeramiska stilen, stil 1. Denna stil finns representerad i Överkalix- 
trakten på boplatsen Stor-Brändberget några kilometer öster om Lillberget men också 
på andra platser i det nordfennoskandiska området och nordvästra Ryssland (Halén 
1991b, Nunez 1990, Engelstad 1989, s 336 och Sjumkin 1991 muntlig uppgift) och 
med samma tidiga datering, om inte ännu tidigare (Halén 1994).

Kunskapen om keramiken kan således vid den här tidpunkten (runt 4000 f Kr) ha 
funnits sedan relativt lång tid, men man börjar inte använda sig av den förrän man 
blir mer bofast. Kunskaperna om keramikbränning bör ha erhållits via vittförgrena
de nätverksstrukturer österut. Det märkliga är, att när man väl börjar tillverka kera
miken så uttrycks den på samma sätt som i öster, vid Onegasjön och ännu längre 
bort mot Ural (Halén 1991a, Pankruschev 1978), ett förhållande som också gäller 
en rad andra företeelser som byggnadsskick, föremål m m. De närmast halvmeter
stora tunga och ömtåliga kamkeramiska kärlen som nu dokumenterats i Överkalix- 
området lät sig heller inte transporteras hur som helst, t ex vid en kringvandrande 
tillvaro (Edgren 1982, Rowley-Conwy 1983, s 1 lf).

En annan effekt av bofasthet är att byggnadsskicket ofta ändras till kraftigare hus 
(Rafferty 1985, s 117, 129f, Rowley-Conwy 1983, s 113), något som är belagt vid 
Lillberget. Med bofasthet kommer också ofta närvaron av någon ceremoniell struk
tur (Rafferty 1985, s 135), något som exempelvis kan vara förknippat med det stora
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och avvikande huset nr 3 vid Lillberget (se fig 1). En annan tolkning är att det ut
gjort boplatsledarens hus.

Ytterligare en effekt av bofastheten är att redskapen som tillverkas blir mer varie
rade och fler till antalet (a a). Det är något som skulle kunna förklara den stora 
variationen i fynden på boplatsen, t ex ifråga om pilspetstyperna, som är mycket 
varierande trots att de är relativt samtida. Det skulle också kunna förklara förekom
sten av slipade verktyg och andra föremål liksom den betydligt finare och svårare 
tillverkningstekniken (Nordqvist 1991, s 75, 106).

Bofastheten innebar också ofta, enligt Rafferty (1985, s 171), att utbyten av olika 
slag ökade, något som skulle kunna förklara den ryska flintan på platsen. Även kop
parn, både föremålet och den gruskornstora sandstensbiten med illgrön oxidanstryk
ning som hittades i en av härdfyllningarna i hus lb och som pekar mot en uralsk 
proveniens, kan förklaras på samma sätt. En del fynd på boplatsen, som för närva
rande analyseras, tyder på att det inte är omöjligt att man också smält kopparn på 
platsen (möjliga deglar).

Det är denna faktor, den ökade utbytesbenägenheten vid bofasta levnadsförhål
landen, som också skulle kunna förklara närvaron av flintdepåerna på vissa boplat
ser i Västerbotten. Bjurselet och Kusmark daterar sig till mellanneolitisk tid, som 
tidsmässigt ligger mer än 1500 år senare än Lillberget. Platserna har alla legat invid 
älvmynningsområden, som kan ha medgett en bofasthet till dessa platser och där
med liknande utbytesbenägenhet som vid Lillberget. På dessa boplatser finns tvär
pilar, karbonsk flinta, bifacial teknik och spånteknologi belagda (Knutsson 1986, 
1988a, 1989, Westerberg 1989, s 28). Vid Bjurselet finns också keramik, som en
dast utifrån magringen lite tveksamt attribuerats till stridsyxekeramik av typen J 
(Hulthén 1989, s 260f, Knutsson 1988a, s 198). Närvaron av dessa material (krita- 
flinta, karbonsk flinta), stenteknologin och keramiken i kontext med de lokala mine
ralen kvarts, grönsten och skiffer på boplatserna överensstämmer helt med situatio
nen som den nu dokumenterats vid Lillberget. Flera forskare, t ex Knutsson (1988a), 
försöker väl enkelt förklara närvaron av flintan och kvartsen på de nämnda platser
na med att de representerar olika grupper, sydliga respektive lokala. Man tycks mena 
att först bodde kvartsfolket på platsen, sedan kom flintfolket (stridsyxekulturens 
bärare, ibland även gropkeramikkulturens) och hälsade på ett tag för att återigen 
ersättas av det gamla kvartsfolket. Förklaringsmodeller av sådant slag har varit och 
förblir för enkla. I sammanhanget skall betänkas att kvarts använts i oerhört stor 
omfattning under stenåldern i hela Sverige, t ex längs hela Sveriges östkust från 
norr till söder och också på västkusten. Skulle då kvartsen representera lokala be
folkningsgrupper på alla dessa platser, och flintan och en del andra mineral på sam
ma boplatser andra folk? Resonemanget är helt enkelt inte bärkraftigt. Det enda 
som avviker vid boplatserna i norra Västerbotten är de bevisligen sydskandinaviska 
tjocknackiga yxorna. Dessa har kommit till platsen för att användas som råmaterial 
och inte som yxor (Knutsson 1986, s 16). På samma sätt som visats för Lillberget 
har man således ansett flintan vara särskilt värdefull, så värdefull att man sett till att 
komma i åtnjutande av den. Detta förhållande har sannolikt uppkommit mer på grund 
av de förändrade sociala behoven i samband med bofastheten än att materialet var 
mer svårtillgängligt eller ”bättre” än de lokala mineralen. Åtnjutandet av flinta för
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Fig 15. Husgrunderna la, lb och 2 sedda från öster med nr 2 närmast. Från grävningen i 
augusti 1991. Foto Ove Halén. From the excavation of houses la, lb and 2 in August 1991.

Lillbergets del har skett via utbyteskontakter österut och vid Bjurselet och Kusin ark 
m fl ställen via utbyteskontakter söderut och även via kvarvarande kontakter öster
ut, som det visas av den karbonska flintans närvaro på samma boplatser.

Det är således inte sydskandinaver som fört med sig de tjocknackiga yxorna till 
norra Västerbotten. Det är de förhistoriska norrlänningarna själva som sett till att 
råmaterialet kommit dit, t ex genom mellanhänder. Stenteknologin, som av Knuts
son anses vara sydskandinavisk på boplatserna Bjurselet och Kusmark, fanns alltså 
redan i norra Fennoskandien sedan minst 1500 år (Lillberget, Lansjärv) och med 
rötter österut, således betydligt närmare än Skåne-Danmarksområdet. En del av sten- 
teknologiförändringarna, bearbetningsgraden och den samtida större variationen, 
föreslås här bero på att bofasthet uppstått på vissa resursrika platser, något som 
också sker senare när jordbruket medger samma bofasthet.

Det är troligt att flertalet av förändringarna i stenteknologin beror på bofastheten 
i sig, således en social förklaring. De här beskrivna stationära boplatserna i resurs
rika miljöer i Norrland är intermittenta både i tid och rum till dess att man börjar 
producera födan själv. Peter Rowley-Conwys intressanta artikel om Ertebøllekultu- 
rens väntetid på 1300 år i Danmark innan man övergår till växtodling ger stöd för 
ett sådant förlopp även i Norrland (1983). I Danmark var man länge bofast i resurs
rika miljöer och man kände till jordbruket strax söder om sitt område (Nordtysk
land), men väntade ändå så länge innan övergången ägde rum. Enligt författarens 
mening är det på boplatser av samma typ som Lillberget och Bjurselet som vi skall 
leta efter det tidigaste jordbruket i Norrland.

Man ansåg länge att jordbruk existerat vid Bjurselet (Königsson 1970, Chris- 
tiansson 1975, sill med där anförd källa). Sedan några år vill man inte längre tro
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på något jordbruk där under mellanneolitisk tid (Knutsson 1988a, s 198). Men först
nämnda författare har stöd i sin uppfattning genom förekomsten av sädeskornsav- 
tryck i bränd lera (Hjelmqvist 1989, s 269). Dessa avvisas dock av Knutsson som 
recenta. Författaren till denna artikel anser emellertid att de tydliga indikationerna 
på ett tidigt jordbruk i ett sådant här nordligt område inte utan vidare kan viftas 
bort, speciellt inte med tanke på modellen ovan. Ett visst stöd för ett jordbruk vid 
Bjurselet, förutom ovan nämnda, är närvaron av domesticerade djurben i samma 
lager som övriga djurben och att dessa verkar ha utsatts för samma hetta (brända 
ben) som sälbenen och i övrigt har lika utseende (Lepiksaar 1989, s 153fif). Man 
kan i det här sammanhanget också lägga märke till de nya dateringarna för Hedninga- 
hällan i Hälsingland vilka ligger på ca 2500 f Kr. Förutom förkolnade sädeskorn 
har man där också hittat rester av en maisten (Fredrik Hallgren muntlig uppgift ok
tober 1992).

Fig 16. Skivborr av ljust knäckbrun flinta av 
karbonsk typ, funnen i hus lb:s västra del. 
Foto Ove Halén. Blade borer of flint.

Sammanfattande kommentarer
Flintans närvaro vid Lillberget och i norra Västerbotten kan förklaras med följande 
förlopp. Mångekologiskt rika platser medger mer stationär bosättning på vissa plat
ser. Bofastheten i sig innebar i sin tur stora förändringar i huskonstruktionerna vid 
Lillberget, den innebar att kunskapen om keramik manifesterades, att stenteknolo- 
gin och föremålen förändrades, blev annorlunda och mer varierade än tidigare, och 
att utbytesbenägenheten av värdefulla material ökade. Här har visats att flintan vid 
Lillberget har varit ett värdefullt material, på samma sätt som vid t ex Bjurselet och 
Kusmark i norra Västerbotten. Det sociala livet förändrades kraftigt i och med bo
fasthet till en och samma plats, de sociala behoven likaså. Kanske är det sådana 
faktorer som ligger bakom utbytena av värdefulla råmaterial, specialiseringen i form 
av keramiktillverkning, metallhantering och den möjliga hierarkiseringen som den 
framstår i det större hus 3 vid Lillberget.
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Den av Knutsson noggrant dokumenterade stenteknologin vid bl a Bjurselet- och 
Kusmarksboplatserna i norra Västerbotten, som han anser vara sydskandinavisk, är 
etablerad i övre Norrland och österut långt innan nämnda platser beboddes. På detta 
finns tydliga exempel från mesolitisk tid i norra Ryssland (Kolcov 1989), vid Lans- 
järv och nu vid Lillberget. Teknologin är helt lik den sydskandinaviska med kärnor, 
spån och tvärpilar. Traditionen med bifaciala spetsar som också flathuggits finns i 
samma område med säkerhet från och med senmesolitisk/tidigneolitisk tid, något 
som också gäller den så kallade mjuka tekniken. Bofasthet i rika miljöer innebar 
förändringar som är snarlika dem som inträffade vid bofasthet i miljöer där man 
själv producerade födan (Rowley-Conwy 1983, s 125).

Det finns även en annan företeelse vid Lillberget som gör tolkningen av boplatsen 
som stationär trolig, och det är gravarna på den övre delen av boplatsen. Gravfält 
förknippas helt enkelt med bofasthet (Chapman 1981). Vid Lillberget finns två säk
ra gravar och en osäker (skadad) (Halén 1991a, 1992b). Är man bosatt på en och 
samma plats under en längre tid, avlider några av människorna där förr eller senare 
och begravs ofta mycket nära den plats där de levt (Ramqvist 1983, s 2, Halén 1985, 
s 35-38 med där anförd litteratur). Så var det åtminstone i en del ekologiskt rika 
miljöer i Norden under stenåldern. Gravfälten på stenåldersboplatserna i Skateholm 
i Skåne är exempel på en sådan nära relation mellan boplats och gravplats (Larsson
1988). Skateholm låg också bra till ur resurssynpunkt (älvmynningsområde). I Fin
land verkar också gravfälten ligga på boplatserna under stenåldern, något som även 
gäller den kamkeramiska kulturen (Edgren 1966, s 98, 100, Vikkula 1987). Grav
fälten i Skateholm ligger i kanten på boplatsen och samma förhållande tycks råda i 
Finland på de kamkeramiska boplatserna liksom vid Lillberget.

Befolkningen vid Lillberget och övriga områden i mellersta och norra Norrland 
bör rimligen ha känt till stora områden borta i öster. Även de teknologiska genom
brotten där borta, t ex kopparhanteringen med början redan under 4000-talet fKr 
(Chernykh 1992, Sjumkin muntlig uppgift 1992), bör ha varit välkända. När de väl 
själva börjar använda den kunskapen, så gör de det på samma sätt som österut, i 
norra Ryssland. Befolkningen i övre Norrland fanns där så snart inlandsisen dragit 
sig tillbaka, således flera årtusenden före den här perioden runt 4000 fKr. Natur- 
geografiskt hänger övre Norrland direkt ihop med det eurasiatiska landområdet. 
Kontakterna har också varit mycket stora mellan detta område och ett område ned till 
och med mellersta Norrland och även längre söderut. Man kan här bara nämna as
bestkeramikens utbredning och ananinobronserna. Det synes helt klart att befolk
ningen i Norrland har ett närmare samband med den avancerade kulturutvecklingen 
i öster än den i söder. Merparten av fyndmaterialet från mesolitisk tid är tämligen 
neutralt ifråga om riktningstendens i kulturinflytande. Ibland nämns t ex att köl- 
skrapor/handtagskärnor och mikrospån skulle vara tecken på sydskandinavisk influ
ens i Norrland under mesolitisk tid, men här tycks råda samma förhållande som i 
fallet med tvärpilspetsarna och flathuggningstekniken. Man verkar inte känna till 
att också den traditionen finns i norra Ryssland. En del mesolitiska fynd i övre Norr
land kan, trots den allmänna karaktären på materialet, peka österut. Vid Alträsket 
hittades för några år sedan ett flintspån tillsammans med kvarts och grönsten (Ha
lén 1990, 1991d). Fyra l4C-prover daterar platsen till ca 5000 cal BC. Kanske kom
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även den flintan från öster.
Det är sannolikt genom utbytesrelationer och andra nätverk som man kommit i 

kontakt med dessa östliga områden, och man kan själv ha besökt dem. Man kände 
till metallen österut, keramiken, den karbonska flintan, kritaflintan, föremålsfor- 
merna och stenteknologin. På många platser i Norrland vilade den här kunskapen 
under lång tid innan den manifesterades, kanske i över 1500 år som vid Bjurselet.

Det är bofastheten i sig som åstadkommer den differentiella processen i tid och 
rum. I början var det bara på ekologiskt rika platser som det var möjligt att bli 
bofast, och det är också där vi ser de här förändringarna. Senare uppstår samma 
fenomen, men då i samband med bofasthet grundad på jordbruk/boskapsskötsel. Det 
scenario som skisserats här är en nordlig parallell till det som hände i Danmark 
under Ertebøllekulturens tid.

Vad beträffar flintaförekomsterna vid Bjurselet så har en tångepilspetstyp med 
triangulärt tvärsnitt (förd till gropkeramikkulturen) anförts som bevis för en syd- 
skandinavisk närvaro i området (Becker 1952, s 61). Det är en pilspets från Drängs
mark som figurerat i sammanhanget och som uppenbarligen fortsätter att göra det 
(Knutsson 1986, s 3f, 1988a, s 198). Knutsson för den till ”spånpil av typen C” 
(gropkeramikkultur). Den liknar faktiskt relativt väl spånpilspetsarna med tånge som 
förekommer i Sydskandinavien (Becker 1950). Kruxet med att föra den till den syd- 
skandinaviska gropkeramiktraditionen är dock att helt likartade spånpilspetsar med 
tånge och med samma tvärsnitt finns i norra Ryssland (Kolcov 1989, s 219 Tavla 
12:2, s 225 Tavla 18:1, s 244 Tavla 37:3^1 samt Pankruschev 1978, s 112 Tavla 
II). Dessa källor visar att de fanns redan under mesolitisk tid.

Ytterligare en omständighet kring flintdepåboplatsen vid Bjurselet har anförts som 
en typisk sydskandinavisk företeelse, och det är att yxorna i dem verkar ha placerats 
stående i runda ringar i marken (Knutsson 1988a, s 77, 195, 1989, s 9f). Moberg 
anför ett fynd av bland annat sexton yxor och så kallade nordbottniska redskap som 
påträffats tillsammans inom en ca tio meter stor krets nära Svanstein vid Torneälven 
(1955, s 52ff). Moberg anser fyndet vara ett materialförråd. Det skulle därmed kun
na röra sig om en likartad tradition som för flintyxorna i Västerbotten, men östlig. 
De verkliga fyndomständigheterna, dvs hur yxorna egentligen stod vid Bjurselet när 
de påträffades, får bedömas vara minst sagt osäkra med flera andrahandsuppgifter, 
hörsägen etc (Christiansson 1989, s 9f). Några av dem verkar dock ha en trovärdig 
beskrivning. En liknande tradition kan således finnas även mer åt nordöst, men har 
där en helt annan bakgrund som handlar om utbytesverksamhet österut med stora 
redskap i vulkanisk grönsten, inte stora yxor i flinta.

Ännu ett förhållande brukar anföras för sydliga influenser på flintdepåboplatser- 
na, nämligen den så kallade Kombewametoden för tillverkning av avslag med två 
motstående konvexa sidor (Knutsson 1986, s 9). Den är belagd vid Kusmark (a a). 
Ännu har ingen sådan genomgång av avslagen vid Lillbergetboplatsen utförts, så 
det är svårt att för närvarande säga om metoden finns där också. Den verkar dock 
inte finnas vid Bjurselet (a a, s 15), och exemplen som redovisas kan i några delar 
anses vara lite tveksamma såsom avslaget från skivan som redovisas av Knutsson 
(1988a, s 85 fig 50 SM 8891) men som lika gärna kan vara resten av en retusch. 
Författaren vill dock inte helt utesluta att den här avslagsmetoden finns vid Kus-
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mark eller någon annan plats i Norrland. Att däremot automatiskt föra den till Syd- 
skandinavien är mera tveksamt, eftersom det ännu inte kontrollerats om metoden 
finns i Nordnorge, Nordfinland, norra Ryssland eller Norrland i övrigt.

Det går att konstatera att kvarts, grönsten och skiffer finns på de flesta av de av 
Knutsson behandlade platserna, men denne försöker hela tiden få detta material och 
flintamaterialet som oliktidigt och representerande olika folk. Författaren menar att 
det istället är mycket som talar för att det är samtidigt, precis som denna typ av 
materialsammansättning är vid Lillberget.

Avslutningsvis kan det konstateras att Lillbergetboplatsens belägenhet vid myn- 
ningsområdet till två stora älvar och dess närhet till havet innebar goda kom- 
munikationsfördelar. Boplatsen kan ha hyst en relativt stor, fast befolkning som dock 
självklart kan ha varierat något under året (Halén 1992b, Rowley-Conwy 1983, 
s 116). Vid vissa tider på året kan den ha utgjort en större samlingsplats.

Det går inte att komma ifrån hur lika fynden vid Lillberget är dem som fram
kommit i Finland och norra Ryssland ända bort mot Ural. Det verkar ha varit en 
parallell utveckling i hela detta enorma område vad gäller föremålsformer, bostads
typer, teknologi m m under hela den förhistoriska tiden. I vissa fall, som med kera
miken och stenteknologin, så är den ingalunda senare än i Sydskandinavien, den är 
till och med äldre. Samma sak gäller användningen av koppar. Det är den tidiga och 
avancerade, förvisso även märkliga, kulturutvecklingen i norra Ryssland, som gjort 
detta möjligt. Parallelliteten (se här t ex Meinander 1984) bör med stor sannolikhet 
ha baserats på någon form av gemenskap, en gemenskap som jag föreslår inte har 
varit ihopkopplad med Skåne-Danmarksområdet, utan med det östliga område som 
brukar betecknas som urfenno-ugriskt.

Summary
The settlement in Lillberget is one of three settlements in the Överkalix area which 
belong to the Comb Ceramic cultural sphere. It was discovered in June 1990 and 
has since been excavated during a total of five weeks. Lillberget was the first settle
ment in Sweden to yield finds of Comb Ceramic pottery. The settlements in Stor- 
Brändberget and Rudjärv have later revealed Comb Ceramic pottery too.

Already during discovery it was clear that Lillberget had an unusual stone techno
logy and a flint material whose colours, among other things, deviated greatly from 
the normal kind in Scandinavia. After a study of the excavated stone material, c. 
4,500 items, it could be shown that flint composed c. 2.6% of the total weight. 90% 
of this has been identified as Carboniferous flint (”Russian”) on the basis of colour, 
grain size, and the normal occurrence of the artefact types. The remaining 10% of 
the flint, the Cretaceous type, should also be regarded as eastern. The Carbonifer
ous flint occurs in the bedrock in an area extending from the White Sea in the north 
and east of Onega Lake down to Moscow. Chalk flint, which was earlier thought to 
be exclusively south Scandinavian in origin, occurs also in northern Russia.

The stone technology belongs to a north Fenno-Scandian and east Russian tradi
tion which had a blade technology (not just microblades), flat-hewn and bifacial
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points, transverse arrowheads, a soft technique, etc., even before the appearance of 
such at the flint-hoard settlements in Västerbotten. The stone technology at the Till
berget settlement and in other resource-rich settlement areas, e.g., Bjurselet and 
Kusmark, was also influenced by the fact that these types of locations allowed for 
permanent settlement. It has been known for some time that many things changed 
with permanent settlement. There are social changes, of course, but also archaeo
logical changes that are reflected in the stone technology, in the greater variation of 
artefact types, in the introduction of pottery and metalworking, new building techni
ques, etc. Also, more often than earlier the dead were being buried at special burial 
sites, often in the settlement itself. These occurrences, for which there is evidence at 
Tillberget, can be fitted into the model described by Rafferty (1985) and Rowley- 
Conwy (1983).

With permanent settlement there arose a need for exchange products, which in 
this case may have been filled by the flint that was transported from afar. Clearly, 
this flint was also more valuable than the local materials since it was used more 
often to make things, something which is evident from the relationship between arte
facts and flakes. At Tillberget it is fairly certain that the flint, both the Carboni
ferous and chalk varieties, came from eastern sources. About 1,500 years later flint 
was transported mainly from southern sources (Scania-Denmark), although finds of 
Carboniferous flint among the flint material from settlements like Bjurselet and Kus
mark show that flint was still being transported from the east. The latter two settle
ments are usually thought to indicate the presence, during a short period of time, of 
population groups from the south who brought with them flint, a south Scandinavian 
reduction technique, transverse arrowheads, the Kombewa method, standing axes in 
the form of a ring, etc. This rather antiquated model of explanation - migration - 
was for long in fact widely accepted and became a kind of dominant paradigm.

The two types of flint at Tillberget, and other evidence such as the objects and the 
techniques employed to make them, have given us a key to interpret also the flint- 
deposition settlements in Västerbotten in a different way. This key did not exist 
before the discovery of Tillberget. On the other hand, it has long been known that 
Carboniferous flint was found at the Bjurselet and Kusmark settlements, and that 
there are other models of explanation than those dealing with migration. This has 
been overshadowed, however, by what the author calls the dominant south Scandi
navian paradigm.

The finds from Tillberget can help to widen our view of Norrland's prehistory. 
They are remarkable not just in themselves but because of their very early dating to 
c. 3900 B.C.
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Arkeologiska undersökningar utförda under 1990
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Kalmar läns museum
Kristianstads läns museum
Kulturen, Lund
Lunds universitet, arkeologiska institutionen 
Länsmuseet i Gävleborgs län 
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Malmö museer 
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UV Syd, UV Väst 
Sigtuna museer 
Silvermuseet, Arjeplog 
Skaraborgs länsmuseum 
Skånes hembygdsförbund 
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Västerbottens museum
Västmanlands läns museum
Älvsborgs länsmuseum/Lödöse museum
Östergötlands länsmuseum
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Blekinge

Jämjö sn, Binga 9:15 ”Tallet”
Blekinge läns museum 
Karl-Axel Björkquist

En förundersökning utfördes med anledning av 
planerad husbyggnation.

Inom exploateringsområdet, ett sandfält, på
träffades kulturlagerspår samt 22 förhistoriska 
anläggningar. Dessa utgjordes av härdar, stolp- 
hål och ospecificerade gropar.

Fynd: -
Datering: Tidig- och mellanneolitisk tid.

Kristianopels sn, Kristianopel, stg 36, 
fornlämning 206
Blekinge läns museum 
Martin Hansson

Undersökningen, som föranleddes av husbygg
nation, var en komplettering av 1980 års under
sökning.

Sedan matjorden schaktats bort med gräv
maskin kunde lämningarna efter en 1600-tals- 
gård lokaliseras. Denna bestod av flera hus, grup
perade kring två gårdsplaner av vilka den ena var 
stenlagd. Fynden utgjordes till största delen av 
yngre rödgods.

Fynd: Keramik (rödgods).
Datering: 1600-tal.

Karlskrona, Tyska Bryggaregården, 
fornlämning 78
Blekinge läns museum 
Thomas Persson

Kristianopels sn, stg 6, 7 och 9, 
fornlämning 222
Blekinge läns museum 
Martin Hansson

På grund av ledningsdragning fór el gjordes en 
antikvarisk kontroll.

Det berörda området utgörs av planerad mark. 
Inga fossila element berördes.

Fynd: - 
Datering: -

I samband med ledningsdragning dokumentera
des lagerföljden på sex punkter. Inga anläggning
ar framkom. Inom kyrkogården påträffades ca 
0,25 m under markytan en stenpackning, som 
möjligen tillhör Västergatan. Kulturskikten var 
påfallande tunna.

Fynd: -
Datering: Nyare tid.

Silversked från undersökningen av en 1600- 
talsgård på stg 36 i Kristianopels sn och mej
sel av bergart från förundersökningen vid 
”Tallet” i Jämjö sn. Skala 1:2. Teckning K-A 
Björkquist. Silver spoon from the investig
ation of a 17th century farm on stg. 36 in 
Kristianopel and stone chisel from the trial 
investigation at "Tallet ” in Jämjö parish.

Listerby sn, Listerby 10:2, 23:3,
6:6, 2:2 m fl
Blekinge läns museum 
Karl-Axel Björkquist

En undersökning utfördes med anledning av väg
bygge. 1 vägsträckningen påträffades två härdar, 
en kokgrop, ett stolphål och en ospecificerad sot- 
fylld grop, dc flesta inom Listerby 23:3. Inom 
samma fastighet söder om vägen fanns en bo- 
platsindikerande flintförekomst.

Fynd: -
Datering: Bronsålder (?).

Lösens sn, Lyckeby 4:3
Blekinge läns museum 
Karl-Axel Björkquist

Inför planerad byggnation utfördes en schaktkon
troll. Inga kulturlager var bevarade. Området 1ig-
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ger utanför medeltidsstaden Lyckå och betecknas 
som utjord under 1700-talet.

Fynd: - 
Datering: -

Mjällby sn, Mörby 7:2
Blekinge läns museum 
Thomas Persson

På grund av projektering for grustäkt gjordes en 
arkeologisk utredning. Exploateringsområdet är 
beläget på flack sandmark ca 5 m ö h. Strax öster 
härom finns en registrerad stenåldersboplats 
(fornlämning 72).

Tio sökschakt grävdes med maskin. Inom om
rådets östra tredjedel påträffades en härd samt ett 
par sotfyllda gropar. Anläggningarna överlagras 
av 0,2-0,4 m humös sand. Inga lösfynd påträffa
des. Området är tidigare odlat, nu bevuxet med 
tallskog.

En kommande exploatering bör inom den öst
ra tredjedelen föregås av en arkeologisk förunder
sökning, lämpligen i samband med avbaning av 
matjord. Inom övriga delar föreligger inget hin
der mot en exploatering.

Fynd: - 
Datering: -

Mjällby sn, Siretorp 3:33, del av
Blekinge läns museum 
Karl-Axel Björkquist

I samband med planerad husbyggnation företogs 
en arkeologisk utredning. Denna visade att de ak
tuella tomterna ligger helt utanför stenåldersbo- 
platsen (fornlämning 57). Inga kulturspår påträf
fades.

Fynd: - 
Datering: -

Mjällby sn, Skönabäck 1:11
Blekinge läns museum 
Karl-Axel Björkquist

En förundersökning utfördes med anledning av 
planerad husbyggnation. Inga kulturlämningar 
påträffades i Havåsen, som här består av blandat 
stenmaterial. Äldre stentäkt efter sänkesten fanns 
på båda tomterna.

Fynd: - 
Datering: -

Ramdala sn, Gängletorp 15:1,14:10
Blekinge läns museum 
Karl-Axel Björkqvist

Undersökningen föranleddes av ett planerat golf
banebygge. Med maskin grävdes sammanlagt ca 
2 084 m sökschakt över lämpliga boplatslägen. 
Boplatslämningar i form av en härd, keramikda- 
terad till bronsålder, och en kulturlagerrest påträf
fades i områdets norra del.

Fynd: Keramik.
Datering: Bronsålder, senneolitikum (?).

Ronneby, Sörby 5:16 (14:1), Djupadal 1:67
Blekinge läns museum 
Karl-Axel Björkquist

Vid förundersökningen, som utfördes med anled
ning av husbyggnation och vägbygge påträffades 
bottenskiktet av en kokgrop. Inga fynd.

Fynd: -
Datering: Yngre bronsålder-äldre järnålder (?).

Sölvesborg, stg 760
Blekinge läns museum 
Thomas Persson

Vid en utredning inför husbyggnation framkom 
inga indikationer på äldre verksamhet.

Fynd: - 
Datering: -

Sölvesborg, Sölve 5:49, 5:53, 5:52, 5:47, 15:12
Blekinge läns museum 
Karl-Axel Björkquist

Undersökningarna föranleddes av planerad in
dustribyggnation i ett område med tidigare kända 
förhistoriska boplatser.

Med grävmaskin grävdes först sammanlagt ca 
2 495 m sökschakt. Boplatslämningar, främst i 
form av härdar, påträffades utspritt över området. 
Genom keramikfynd kunde ett par av anläggning
arna dateras till bronsålder. På ett par platser in
dikerade lösfynd av fl inta bosättning från samma 
tid.

Vid de efterföljande huvudundersökningarna 
undersöktes 24 anläggningar, därav elva härdar 
och nio stolphål utan inbördes konnexion.

Fynd: Keramik, flinta.
Datering: Yngre bronsålder-förromersk järnål
der.

298



Bohuslän

Askums sn, Hovenäs 1:4, fornlämning 331
Bohusläns museum 
Roger Nyqvist

Med anledning av upprättande av detaljplan för 
Hovenäs industriområde genomfördes en för
undersökning av fornlämning 331, en tidigare 
känd stenåldersboplats.

I det grustag där boplatsen iakttogs vid Göte- 
borgsinventeringen, gjordes enstaka fynd av sla
gen flinta. Eftersom inprickningen av stenålders- 
boplatser på ekonomiska kartan är ungefärlig 
gjordes en extensiv undersökning av området runt 
grustaget. Härvid påträffades en orörd del av bo
platsen, ca 80 m SSO om det ovan nämnda grus
taget. På denna yta iakttogs en 12x10 m stor skal
bank med rikliga fynd av slagen flinta samt fynd 
av förhistorisk keramik.

Hela undersökningsområdet var kraftigt på
verkat av sentida stenindustri.

Fynd: Keramik, slagen flinta.
Datering: -

Björlanda sn, Kippholmen 1:1 (del av), forn
lämning 370
Göteborgs arkeologiska museum 
Johan Wigforss

Inför planerad försäljning av tomt för enfamiljs- 
villa gjordes en förundersökning av del av bo
platsen fornlämning 370.

Provgropar grävdes. I dessa påträffades obe
tydligt med slagen flinta. I norra delen av tomten 
påträffades en stor härd, som var 3,25x1,8 m. Den 
innehöll rikligt med skörbränd sten. Härden do
kumenterades. Alldeles norr om den nu undersök
ta tomten iakttogs svartjord och skörbrända ste
nar vilket tyder på ytterligare förekomst av här
dar inom boplatsen. Den huvudsakliga delen av 
boplatsen bör ligga norr om det nu undersökta 
området och bör undersökas före eventuell ex
ploatering.

Någon ytterligare undersökning krävs dock 
inte av den nu undersökta tomten.

Fynd: - 
Datering: -

Foss, Herrestads, Lane Ryrs och Skredsviks 
snr, Uddevalla med Bäve sn samt i Västergöt
land: Trollhättan med Vassända Naglums sn, 
Vänersborg med Vassända Naglums sn och 
Väne Ryrs sn 
RAÄUVVäst 
Eva Schaller Åhrberg

På grund av en planerad ledningssträckning för 
naturgas utfördes en arkeologisk utredning mel
lan Edsäter i Älvsborgs län och Munkedal i Bo
hus län. Sträckan var 42 km lång och passerade 
mestadels skogs- och bergstrakter.

21 områden för förundersökning registrerades: 
ett område med hålväg och fångstgropar; två sten- 
sättningar; ett gravfält där ytterligare en stensätt- 
ning och en torplämning nyregistrerades; åtta om
råden med fossil åkermark och/eller odlingsrö- 
sen, på två platser troligen av hög ålder; ett områ
de med fynd av lerklining och keramik i åker
mark; fyra områden med slagen flinta, bl a kär
nor; ett område med kulturlager; två boplatslägen 
där vi nekades marktillträde; en naturbildning 
som uppfattas som hällkista.

Fynd: Slagen flinta, lerklining, keramik.
Datering: Förhistorisk tid-nyare tid.

Foss sn, Hoga 1:4 m 11
Bohusläns museum 
Oscar Ortman

I samband med upprättandet av detaljplan för 
Hoga 1:4 m fl, utfördes en arkeologisk utredning. 
Anledningen var att planområdet ligger i anslut
ning till ett flertal järnåldersgravar/gravfält (forn- 
lämningarna 223, 224, 225, 226, 228 samt 298). 
Vid utredningstillfället gjordes inga fynd, som 
kunde föranleda vidare undersökningar inom 
planområdet.

Fynd: - 
Datering: -

Herrestads sn

Se Foss sn.

Herrestads sn, Rörkärr 1:7, fornlämning 93
Bohusläns museum 
Karl-Göran Sjögren

Utredningen omfattade en flack, lerig dalgång 
omgiven av relativt låga bergshöjder. De lägsta 
partierna var sanka och undersöktes ej. Utred
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ningen har bestått av provgropsgrävning, ytbe- 
siktning och arkivgenomgångar.

Tidigare känd var fornlämning 93, fyndplats 
for flintredskap. Efter utredningen är totalt elva 
lokaler registrerade, varav tre stenåldersboplatser, 
sju fyndplatser för slagen flinta samt en sentida 
bebyggelselämning.

Beträffande de tre stenåldersboplatserna bör 
förundersökning företas innan exploatering.

Fynd: - 
Datering: -

Herrestads sn,Torp 1:11
Bohusläns museum 
Roger Nyqvist

Orsaken till förundersökningen var omläggning 
av cykelbanan öster om E6 vid Torpkrysset i Her
restads socken. Genom omläggningen kom arbe
tet in i ett av de förundersökningsområden, som 
framtagits i samband med den arkeologiska ut
redningen inför ny dragningen av E6.

Vid avbaning framkom att ytan till stor del var 
störd av olika ledningsdragningar samt att väg
verket for ca tio år sedan lagt en temporär ersätt- 
ningsväg inom området.

Fyndmaterialet bestod av flinta, rensningsav- 
slag från kärna m m samt en liten löpare (till 
handkvarn).

Inom undersökt yta behövs ingen vidare un
dersökning.

Fynd: Flinta, löpare till handkvarn.
Datering: Neolitisk tid-folkvandringstid.

Kareby sn, Bollestad 3:1, fornlämningarna 45, 
139
RAÄUVVäst 
Gundela Lindman

Med anledning av byggnation av golfbana utför
des dels en förundersökning av en nyupptäckt 
boplats, dels en undersökning av en härd. Boplat
sen omfattar ett område, 60x50 m stort, som 
utgörs av ett sadelpass mellan berg.

Vid förundersökningen iakttogs i provschak
ten härdar, stolphål, lerfläckar, en L-formad 
vägglinje samt skärvstensanhopningar och andra 
mörkfärgningar.

En härd, som var synlig i en grustagskant un
dersöktes. Härden var 1,15 m i diameter och inne
höll två kolskikt, överlagrade av ett skikt av skör
bränd sten.

Fynd: Bränd lera, en bit keramik, enstaka bitar 
slagen flinta.
Datering: -

Kungälv, kv Rådhuset 20, fornlämning 13
RAÄUVVäst 
Magnus Stibéus

En förundersökning utfördes med anledning av 
planerad nybyggnation.

Vid förundersökningen framkom att större de
len av den ca 150 m2 stora exploateringsytan var 
söndergrävd ned till fast berg i samband med sen
tida (1900-tals) byggnation. Två partier kunde 
emellertid undersökas närmare.

I västra delen av ytan fanns ett halvmetertjockt 
humusblandat kulturlager, närmast den sterila le
ran och berget. Kulturlagret innehöll inga bebyg- 
gelselämningar och gav närmast intrycket av att 
representera en äldre odlingsyta. I lagret framkom 
yngre rödgods och stengods av 1600-1700-tals 
karaktär. Ovan kulturlagret fanns endast recent 
fyllning.

I öster, ut mot Stora Torget, var det möjligt att 
registrera en stenläggning i schaktkanten. Stenar
na kom närmast urberget och tolkades som rester 
av den äldsta torgbeläggningen. I anslutning till 
stenläggningen kom yngre rödgods av 1700-tals- 
typ.

En stadskarta från år 1799 visar ingen bebyg
gelse på den aktuella tomten, däremot på de om
givande tomterna. De knapphändiga grävnings- 
resultaten antyder att tomten faktiskt kan ha varit 
obebyggd under 1600-1700-talen, och tjänat som 
t ex kålgård.

Ingen fortsatt arkeologisk slutundersökning är 
nödvändig på tomten.

Fynd: Keramik (yngre rödgods och stengods). 
Datering: 1600-1800-tal.

Lane Ryrs sn

Se Foss sn.

Lycke sn, Tofta 1:7 m fl
Bohusläns museum 
Oscar Ortman

I samband med anläggandet av golfbana genom
fördes en arkeologisk utredning. Därvid påträffa
des sex boplatsindikationer i form av slagen flin
ta. I område 1 kom även keramik från äldre järn
ålder. I område 6 kom ett spån med retuscher.
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Fynd: Keramik, flinta.
Datering: Stenålder-äldre järnålder.

Lyse sn, Hannevik 1:5 m fl, fornlämningarna 
32, 39, 233, 527 (f d område E) samt område 
D och F
RAÄUVVäst 
Eva Schalter Ahrberg

Infor planerna på en oljeeldad kraftstation i Bro
fjorden genomfördes en förundersökning av sex 
boplatser. På fornlämningarna 32, 233 och de, 
som benämndes område D och F i den arkeolo
giska utredning som föregick förundersökningen, 
påträffades endast enstaka slagen flinta, inga an
läggningar eller kulturlager. Dessa platser anses 
slutundersökta i och med förundersökningen.

Fornlämning 39 är belägen i en västvänd gip i 
en större dalgång. Dess inre delar begränsas av 
låga men branta klippväggar, som på flera ställen 
bildar låga överhäng. Boplatsens västra delar lig
ger i igenväxande åkermark, medan de östliga lig
ger i tuvig och slybeväxt utmark. Området har 
dock som helhet säkerligen varit odlat. Boplatsen 
har ganska omfattande skador, som hänger sam
man med brunnsgrävning, dammbygge, dräne
ringar etc.

I provgroparna påträffades mycket rikligt med 
slagen flinta. En anläggning framkom i en prov
grop och kulturlager fanns under ploglagret i bo
platsens centrala delar. Av höjden över havet samt 
flintans karaktär att döma tycks boplatsen huvud
sakligen ha varit utnyttjad under senmesolitikum.

Fornlämning 527 (f d område E) är belägen i 
en ganska brant nordsluttning, 13-18 m ö h. I 
provgroparna framkom relativt mycket av slagen 
flinta, dock inga anläggningar eller kulturlager. 
Boplatsen bör vara från bronsåldern.

Fornlämningarna 39 och 527 bör slutundersö- 
kas vid en eventuell exploatering av området.

Fynd: Kärnor, slagen flinta.
Datering: Senmesolitikum, bronsålder.

Lyse sn och Lysekil, Fiskebäck 1:114 m fl, stg 
1350, fornlämningarna 2, 111
Bohusläns museum 
Roger Nyqvist

En arkeologisk utredning utfördes med anledning 
av planerad nybyggnation av bostäder i området.

Utredningen visade att Fiskebäcksområdet va
rit utnyttjat under förhistorisk tid. Nio områden, 
som indikerar troliga boplatser från yngre stenål
dern till järnåldern framkom under utredningen.

Fynd av avslag av flinta, kärnor, spån, brandska
dad flinta m m gjordes i dessa områden. Inom 
planområdet finns också en registrerad boplats 
(fornlämning 2) och ett bronsåldersröse (fornläm
ning 111), i område 6 resp 10.

Fynd: Flinta (kärnor, spån, avslag m m).
Datering: Neolitisk tid-vikingatid.

Lysekil, Slätten 1:339, fornlämning 3
RAÄ UV Väst 
Robert Hernek

I samband med utbyggnaden av Siviks industri
område strax öster om Lysekil kom en sedan 
länge känd stenåldersboplats att beröras.

Boplatsen var av ringa omfång och täckte en 
yta av bara 20x50 m. Kulturlager eller spår av an
läggningar hittades ej. Troligen är det fråga om 
en tillfällig lägerplats eller kanske bara en ti 11- 
slagsplats för flinta. Troligen har detta skett i när
heten av dåvarande havsstrand. Fyndomständig
heterna för flinta visar att boplatsen troligen be
rörts av vågor eller möjligen någon mindre trans
gression.

Flintmaterialet ger förutom dess allmänna me- 
solitiska prägel litet stöd för datering av boplat
sen. Tidstypiska redskap saknas helt. Av tidigare 
utgrävda mesolitiska boplatser på Stångenäset 
kan flertalet dateras till lihultkultur. Det mesta pe
kar på en liknande datering även för denna bo
plats.

Fynd: Slagen flinta.
Datering: Senmesolitisk tid.

Långelanda sn, Långelanda 1:1
Bohusläns museum 
Oscar Ortman

I samband med schaktning fór VA-ledning söder 
om Långelanda kyrka, genomfördes en antikva
risk kontroll. Inga spår av kyrkans medeltida före
gångare kunde iakttagas.

Fynd: - 
Datering: -

Marstrand, Långgatan, fornlämning 32
RAÄUVVäst 
Viktor Svedberg

I anslutning till VA-arbeten i Långgatan mellan 
kyrkan och Rådhustorget utfördes en antikvarisk 
kontroll och undersökning. Därvid gjordes pro
fildokumentation på två delpartier och skiktgräv-
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ning på ett delparti. Längst i söder var kulturla
gren 0,8-1,3 m tjocka. Där påträffades en drygt 
1 m djup avfallsgrop samt en källare, som låg ca 
0,7 m ner i den sterila bottensanden. Källaren 
kunde följas på en sträcka av 5,6 m i schaktet och 
på dess golvnivå låg rikligt med bränd lera, som 
kan tyda på att källaren haft någon form av ugns- 
konstruktion. Källaren kan grovt dateras till 
1600-talet.

1 -19 m söder om Rådhustorget framkom i den 
östra kanten av schaktet resterna av en gata, som 
kan identifieras på 1699 års karta. På gatan låg 
en rad med sockelstenar, som bör vara resterna 
av ett hus från första hälften av 1700-talet.

Ca 24 m söder om Rådhustorget framkom i 
den västra delen av schaktet resterna av Långga
tans föregångare, som varit ca 5 m bred. Här 
skiktgrävdes en yta av ca 4 m2 för hand. Över ga
tan fanns ca 0,2 m kulturjord med rödgods och 
kritpipor från främst 1600-talet. Under gatan 
fanns ett ca 1 m tjockt kulturlager med 5-8 olika 
lager av omväxlande kulturjord och sand. I lagren 
under gatan påträffades enstaka rödgodsskärvor 
samt stora mängder stengods, som kan dateras till 
1400-tal och tidigt 1500-tal. Det innebär att vi här 
kanske har de äldsta hittills påträffade kulturlag
ren i staden.

Uppe i den sydvästra delen av Rådhustorget 
fanns bitvis över 1,5 m tjocka kulturlager, som 
kan tyda på att där funnits en både gammal och 
omfattande bebyggelse. Dock var kulturlagren 
här helt omgrävda till följd av äldre lednings- 
schakt.

Fynd: Keramik (rödgods, stengods), kritpipor, 
bränd lera.
Datering: 1400-1600-tal.

Marstrand, Marstrand 6:40, tomterna 223, 
224, fornlämning 19
RAÄUVVäst 
Robert Hernek

Med anledning av VA-arbeten på två sommar
stugetomter undersöktes mindre delar av en sten- 
åldersboplats på Koön.

Spår av kulturlager fanns bara i en av de gräv
da kvadratmeterrutorna och här var också flint
mängden störst.

Boplatsen ligger på en nivå strax under 30 
m ö h och den har i stort sett varit strandbunden 
under hela mesolitikum. Fynd av bl a mikrospån 
daterar boplatsen till lihultkultur. Något neolitiskt 
inslag kunde inte ses, däremot finns vissa indika
tioner på även en äldre bosättningsfas.

Fynd: Flinta (bl a mikrospån).
Datering: Mesolitisk tid.

Norums sn, Högenorum 1:5, fornlämning 219
Bohusläns museum 
Roger Nyqvist

Med anledning av husbyggnation utfördes en slut
undersökning.

Under ett 0,2-0,3 m tjockt matjordstäcke 
framkom ett 15x12 m stort och upp till 0,4 m 
tjockt, fyndtomt skärvstenslager med sot och kol. 
Skärvstenslagret har vid en förundersökning da
terats med 14C till övergången vikingatid-medel
tid. Lagret låg ovanpå ett 0,3 m tjockt matjordsla
ger, vilket var dåtidens markyta.

Under detta matjordslager, som kunde urskil
jas över hela den undersökta ytan, påträffades en 
rundad väggränna, som var 2,5x2,1 m stor, 0,2 m 
bred och 0,2 m djup. I rännan påträffades kera
mik, grovt daterad till äldre järnålder. Innanför 
rännan framkom fyra stolphål och en mindre 
grop.

Stolphål utan synligt sammanhang förekom 
inom den undersökta ytan.

Fornlämningen har haft två funktioner. Under 
äldre järnålder har den fungerat som del av bo
platsen, kanske som förrådsbyggnader, under vi
kingatid/medeltid som del av en hantverksplats.

Fynd: Keramik.
Datering: Äldre järnålder-vikingatid/medeltid.

Norums sn, Högenorum, Kyrkenorum 2:4, 4:7, 
5:1, Torp m fl, fornlämningarna 58, 159, 219 
m fl
Bohusläns museum
Oscar Ortman, Roger Nyqvist

Med anledning av hus- och vägbyggnation inom 
bl a bostadsområdet Hallerna utfördes flera arkeo
logiska uppdrag, såsom en utredning, två förun
dersökningar och två slutundersökningar.

Utredningen bestod av arkivgenomgång och 
faltinventering med provgropsgrävning. Utred- 
ningsområdet omfattade ca 160 ha. Terrängen ut
gjordes av dels en höjdplatå, dels en dalgång sö
der om platån.

Före utredningen fanns arton fynd-/boplatser 
och åtta lokaler med gravar registrerade. Under 
utredningen framkom ytterligare arton fynd-/bo- 
platser och tre osäkra flatmarksgravar. Inom ut- 
redningsområdet finns lämningar från mesoliti
kum till och med järnålder/medeltid. Utredning
en resulterade i 30 förundersökningsområden. 

Etapp 1 förundersöktes hösten 1990 och om
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fattade område 1-6. Framför allt berörde den om
råde 3 och 6, som förundersöktes helt samt väg
områden inom varje berört område. Den resulte
rade i två slutundersökningsplatser: en inom om
råde 1 resp en inom område 5. Övriga ytor var 
kraftigt skadade av odling, med spridda fynd av 
avslag, slagen flinta m m.

Den ena av de två slutundersökningarna rörde 
fastigheterna Kyrkenorum 2:4 och 4:7 (inom om
råde 1). Denna yta hade vid förundersökningen 
tolkats som en ytterkant av en flintförande bo
plats. Huvudsyftet var att få fram ett daterande 
material för att kunna sätta in denna del av boplat
sen i sitt lokala sammanhang. Inga daterbara flint
föremål framkom dock, endast äldre jämålderske- 
ramik i en härd. Denna påträffades i undersök- 
ningsytans västra del. Eftersom rikligt med skör
bränd sten, flinta och keramik påträffades vid be
siktning av området öster om undersökningsytan 
verkar denna inte utgöra ”slutet” av boplatsens ut
bredning. Boplatsens centrum finns troligen väs
ter om den nu undersökta ytan. Dateringen blir 
grov på grund av fyndmaterialet och spänner från 
yngre stenålder till och med äldre järnålder, med 
tonvikt på äldre järnålder.

Den andra slutundersökningen utfördes på 
fastigheterna Kyrkenorum 4:7 och 5:1 (inom om
råde 5), där det antogs att en äldre järnåldersbo- 
plats kunde finnas. Norr om vägen påträffades 
rikligt med keramik och här framkom tre gropar. 
Söder om vägen påträffades fynd i princip endast 
i anläggningarna (två gropar, en mörkfärgning). 
En del av keramiken var ornerad och kan dateras 
till romersk järnålder-folkvandringstid. Flintma
terialet är svårdaterat.

Ytterligare en förundersökning utfördes inför 
husbyggnation inom etapp I, Hallerna och denna 
påvisade tre områden, där slutundersökningar 
krävs före exploatering.

Ett område består av gravfältet fornlämning 
162 samt en mindre skyddszon kring detta. Om
rådet kommer enligt plan att läggas som grönom
råde i bebyggelsen.

De två övriga områdena består av fortsättning
en på de av vägundersökningen berörda boplat
serna, dels en boplats från yngre stenålder-äldre 
järnålder (område 5), dels flatmarksgravar och 
boplatslämningar från äldre järnålder (område 1). 
Det påträffade flintmaterialet kan vara från neoli- 
tisk tid och framåt.

Inom område 1 påträffades en eventuell kant
ränna till en grav med en innerdiameter på 5 m, 
en bredd på 1-1,5 m och ett djup av 0,3-0,4 m.

Anläggningstyperna inom områdena 1 och 5 
dominerades av stolphål och gropar; härdar på
träffades i undantagsfall. Fynden utgjordes inom 
båda områdena framför allt av keramik från äldre

järnålder.

Fynd: Keramik, flintavslag.
Datering: Neolitikum-äldre järnålder.

Norums sn, Inlag 1:1, fornlämning 125
Bohusläns museum 
Oscar Ortman

I samband med anläggandet av en luftburen el
ledning från Norum till Stora Höga utfördes en 
antikvarisk kontroll. Då ledningen gick i närhe
ten av fornlämning 125, en hög och tre stensätt- 
ningar, fanns skäl att misstänka förekomst av 
ovan mark ej synliga gravanläggningar.

Avbaningen för två av elledningens stolpar 
övervakades. Vid norra stolpens sydvästra slag
faste framkom slagen flinta direkt under torven. 1 
övrigt påträffades inget av antikvariskt värde.

Fynd: Slagen flinta.
Datering: -

Norums sn, Munkeröd 1:9, fornlämning 217
RAÅ UV Väst 
Gundela Lindman

Undersökningen utgjorde andra etappen av ut
byggnaden av Munkeröds småindustri område. 
Undersökningens syfte var att med utgångspunkt 
i de talrika svarta lager, som förekommer i områ
det klarlägga markanvändning, aktivitetstyper 
och första etablering inom området.

I undersökningsområdet råder mycket sär
präglade geologiska förutsättningar, vilka bidra
git till att omfattande spår av periodiska avbrän
ningar från förhistorisk tid blivit bevarade.

Inom ca tre fjärdedelar av den 50 000 m2 sto
ra åkerytan fanns ett system av mer eller mindre 
djupa erosionsrännor dolda under ploglagret. Ett 
tiotal parallellt liggande rännor kunde dokumen
teras med en växlande bredd av 3-30 m och ett 
djup av 0,2-1,5 m.

I dessa naturligt bildade sänkor påträffades ett 
rikhaltigt, varierat mönster av kollager, omväx
lande med väl avgränsade lager av sotig, kolbe- 
mängd humus, askfärgad sand och tunna torvla- 
ger. I bottnen av sänkorna syntes oftast rester av 
den ursprungliga markhorisonten bestående av 
sandig eller mjälig humus. Vanligtvis iakttogs 
två-tre kollager, men i några sänkor var upp till 
sex separata kollager synliga.

På ett par ställen fanns keramik av bronsål
ders/j ärnålderstyp inlagrade mellan kollagren. En 
särskilt stor fyndkoncentration påträffades inom
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ett ca 10x5 m stort område, där även enstaka 
stolphål och pinnhål samt några smärre koncen
trationer av skärvsten iakttogs. Keramiken låg i 
ett hårt packat kulturlager, som även innehöll 
brända ben och små fragment av bränd lera.

Hundra meter öster om denna plats påträffa
des en väl koncentrerad samling av flintavslag 
och en härdbotten. Avslagen visar att man här till
verkat minst två redskap i flathuggningsteknik.

Vid sidan av utgrävningen av de ovan nämn
da fyndområdena inriktades undersökningen på 
dokumentation av de komplicerade lagerföljder
na med insamling av kolprover och jordprover för 
att möjliggöra en detaljerad beskrivning av mark
horisonten i området.

Dessutom undersöktes de överplöjda resterna 
av en del av den, enligt äldsta lantmäterikartan, 
ursprungliga gårdstomten till Munkeröd. Här do
kumenterades stolphål och gropar av olika slag.

Fynd: Keramik.
Datering: Yngre stenålder-1700-1800-tal.

Norums sn, Stora Nösnäs 1:112 111, fornläm- 
ning 240
Bohusläns museum 
Oscar Ortman

En efterdokumentation av en nyupptäckt boplats 
(fornlämning 240) utfördes på grund av vägbyg
ge.

Vid rensning av släntning för cykelväg tillva
ratogs ett femtontal fragment av äldre järnålders- 
keramik samt enstaka slagen, krackelerad flinta.

Släntningen skar även igenom en kokgrop, 
som var 1,5 m i diameter och 0,2 m djup.

Fynd: Keramik, slagen flinta.
Datering: Äldre järnålder.

Resteröds sn, Resteröd 1:1
Bohusläns museum 
Oscar Ortman

I samband med schaktningsarbete för VA-ledning 
och septiktank söder respektive väster om Res
teröds kyrka genomfördes en antikvarisk kontroll. 
Vid kontrollen kunde inga spår av kyrkans medel
tida föregångare iakttagas.

Fynd: -
Datering: -

Skaftö sn, Grönskult 2:36, Berg 2:30 m fl
Bohusläns museum 
Oscar Ortman

Museet utförde 1990 en komplettering av den ar
keologiska utredning, som utförts för Skaftö 
Golfklubbs räkning 1989. Utredningen berörde 
fastigheterna Grönskult 2:36, 2:37 samt delar av 
Berg 2:27. Utredningen föranleddes av en besikt
ning då slagen flinta ytplockades i de aktuella 
områdena.

Vid utredningen framkom ett område med bo
platsindikationer intill ett impediment på fastig
heten Berg 2:27.

Fynd: Slagen flinta.
Datering: Mesolitikum-järnålder.

Skaftö sn, Vägeröd 1:69, fornlämning 112
RAÄ UV Väst 
Olof Pettersson

Med anledning av planerad bostadsbebyggelse 
omedelbart söder om Fiskebäckskil/Östersidan 
berördes en oregelbunden stensättning, belägen 
på en klipphylla nedanför bergskrön. Genom be
byggelsens utformning kunde den ej ligga kvar.

Stensättningen var 7x13,5 m (sydöst-nord
väst), 0,35 m hög och med skärvsten som domi
nerande fyllning. Berg gick ställvis i dagen. Spritt 
i anläggningen påträffades slagen flinta samt ett 
kvartsitavslag. Under skärvstenslagret påträffa
des två grunda sotfläckar med enstaka kolsplitter. 
I en bergsskreva i anslutning till stensättningen 
påträffades slagen flinta. Stensättningen kan 
eventuellt ha utgjort en grav, dock mycket osä
kert.

Några hinder för den planerade exploatering
en anses inte längre föreligga.

Fynd: Flinta.
Datering: Yngre bronsålder/äldre järnålder)?).

Skee sn, Ånneröd 2:8, fornlämning 45
Bohusläns museum 
Roger Nyqvist

En förundersökning utfördes av fornlämning 45, 
en stenåldersboplats, för att klarlägga dess ut
sträckning och omfattning inför planerad bostads
bebyggelse.

Fornlämning 45 kunde begränsas genom prov
gropar och maskinschakt till att omfatta ca 7 800 
m2. Boplatsen innehåller båda de områden, som 
tidigare har framtagits som boplatsens läge. 

Boplatsen kan dateras till mellanneolitikum.
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Undersökningen gav fynd av gropkeramisk kera
mik, avslag, slagna från slipade yxor samt grön- 
stensavslag.

Boplatsens fynd och nivå över havet överens
stämmer med ”Ånnerödsboplatsens" (fornläm- 
ning 42).

Fynd: Keramik (gropkeramisk), flint- och grön- 
stensavslag.
Datering: Mellanneolitikum.

Skredsviks sn

Se Foss sn.

Spekeröds sn, Dyrtorp 1:4, Apleröd 4:3 m fl, 
fornlämning 136:1
RAÄ UV Väst 
Olof Pettersson

Med anledning av planerad bilservicestation, rast
plats, motell och taverna vid Stora Flöga berörs 
en jämåldersboplats (fornlämning 136:1). Förun
dersökningens syfte var att avgränsa boplatsens 
utsträckning samt att kontrollera forekomsten av 
eventuellt ytterligare boplatser inom exploate
ringsområdet.

Undersökningsytan är belägen inom ett höjd- 
parti i Spekerödsdalen. Huvuddelen utgörs av en 
lertäckt dalbotten omgiven av tätbevuxna bergs
höjder. Inom området upptogs 22 schakt med 
hjälp av traktorgrävare samt handgrävdes sju gro
par. Vid boplats 136:1 påträffades sparsamt med 
flinta. I anslutning till boplatsen finns enligt tidi
gare utförd provundersökning en neolitisk 
flintslagningsplats.

I exploateringsområdets östra del framkom en 
tidigare ej registrerad jämåldersboplats. Bl a på
träffades en ränna med riklig förekomst av kera
mik.

Arkeologiska slutundersökningar bör utföras 
på de bägge platserna.

Fynd: Keramik, flinta.
Datering: Neolitikum, järnålder.

Spekeröds sn, Smundstorp, Groland, Kännes
torp, fornlämningarna 101,102 m 11
RAÄ UV Väst 
Bo Strömberg

Vid en förundersökning inom planområde för 
golfbana avgränsades och typbestämdes tre forn- 
lämningar.

Inom den första lokalen finns två stensättning- 
ar (fornlämning 102) och ett gravfalt (fornläm
ning 101). Det senare befanns vid förundersök
ningen ha en mer sydlig utsträckning än vad som 
tidigare var känt. En härd och flintavslag påträf
fades i ett provschakt omedelbart söder om grav
fältet.

1 den östra delen av samma lokal finns en bo
plats på en östsluttning. Denna påträffades vid en 
tidigare utredning.

Inom den andra lokalen finns en boplats på 
västsluttningen av ett impediment med berg i da
gen. Fornlämningen kommer ej att beröras av 
markarbeten för golfbanan.

I västra delen av den tredje lokalen finns en 
boplats, som kunde avgränsas till en terrass om 
30x120 m (nord-syd). I ett provschakt påträffa
des nio härdar. Inför anläggandet av golfbana bör 
en green flyttas 50 m mot söder. I annat fall bör 
en slutundersökning av fornlämningen genomför
as.

Vid en tidigare utredning hösten 1989 hade yt
terligare fornlämningar påträffats inom planom
rådet för golfbanan. Dessa har av golfklubben 
undantagits från exploatering. Men om nämnda 
områden skulle tas i bruk, måste förundersök
ningar först genomföras.

Fynd: -
Datering: Järnålder.

Stala sn, Bråttkärr 1:1, fornlämning 251
RAÄ UV Väst 
Bengt Nordqvist

Undersökningen föranleddes av en planerad väg 
mellan Varekil och Tegneby.

Undersökningsområdet var beläget ca 35 
m ö h på en östsluttande platå intill en större be
tesåker. Totalt upptogs en yta av ca 1 000 m2. Vid 
avbaningen påträffades en skivyxa, en lancett, ett 
förarbete till en kärnyxa samt flintavslag och kär
nor.

Boplatsen var delvis belägen på en naturlig 
skalgrusbank. I övrigt påträffades en kokgrop 
samt rester efter tre härdar. Boplatsen kan dateras 
till sandarnaperioden (mellanmesolitisk tid).

Fynd: Flinta (yxa, lancett, avslag m m).
Datering: Mesolitikum.

Stala sn, Hoga 1:23, fornlämning 10
Bohusläns museum 
Oscar Ortman

I samband med avstyckning av en tomt genom
fördes en förundersökning.
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Resultatet från undersökningen visade att lös
fyndet av en skafthålsyxa, som fanns registrerad 
på fastigheten, härrörde från en boplats från över
gången neolitikum-bronsålder. Keramik och en 
flathuggen pilspets påträffades vid ytplockning. 
Avsaknaden av anläggningar samt det faktum att 
det kom lite avslag i provgroparna medförde att 
boplatsen inte kunde påvisas inom undersökning
sområdet.

Fynd: Keramik, flinta (pilspets, avslag).
Datering: Senneolitikum, äldre bronsålder.

Stala sn, Ringseröd 1:7, fornlämning 16
RAÄUVVäst 
Bengt Nordqvist

Undersökningen gjordes med anledning av en 
planerad ny vägsträcka (väg 178) över Orust, 
mellan Varekil och Tegneby. Vägen kom att direkt 
beröra en tidigare känd stensättning (fornlämning 
16). Invid denna påträffades vid förundersökning
en boplatsrester.

Stensättningen, som låg på ett litet impedi
ment på ett östsluttande sadelläge var 5 m i dia
meter och hade en höjd av 0,4 m. Den bestod till 
största delen av skärvsten med inblandning av 
kol, keramik och brända ben.

I övrigt avbanades ca 3 500 m2, vilket i stort 
innebär hela sadellägets yta. Anläggningarna var 
relativt få med en stark koncentration till det 
planare krönläget. Här påträffades resterna efter 
ett ca 8x11 m stort hus, vilket var orienterat i öst
västlig riktning. Taket hade burits upp av åtta stol
par i dubbla rader. Husets yttre begränsning i den 
västra långsidan verkar efter formen på anlägg
ningarna delvis ha utgjorts av stående stavar. Hu
set kan efter keramiken preliminärt dateras till 
äldre bronsålder. På krönets båda sidor förekom 
ett omfattande kulturlager innehållande keramik, 
brända ben, flintavslag m m.

Några meter strax norr om husen påträffades 
ett omfattande nät av årderspår. Dessa förekom i 
alven och i kulturlagrets nedre del.

1 östsluttningen, under kulturlagret från brons
ålder och i vad som synes vara ett sterilt grusla
ger hittades stora mängder flinta, koncentrerade 
till endast ett par kvadratmeter. Flintan härrör från 
tre avskilda slagplatser. Fynd av skivyxor, skiv- 
mejslar, kärnyxa, spån, lancetter och stora tvåpo- 
liga, ensidiga spånkärnor gör att slagplatserna 
kan dateras till hensbackakulturen (tidig mesoli- 
tisk tid). Platserna ligger omkring 45 m ö h och 
flintorna låg inlagrade i ett regressionslager, som 
geologiskt kan dateras ungefär till övergången 
mellan yngre dryas och tidig preboreal tid.

Fynd: Flinta (yxor, mejslar, spån m m), keramik, 
brända ben.
Datering: Mesolitikum, äldre bronsålder.

Stenkyrka sn, Rävlanda 1:2, 1:9-1:12, 1:15, 
1:20,1:25
Bohusläns museum 
Marianne Karlsson Lönn

Med anledning av planerad golfbana gjordes en 
utredning i form av byråinventering, faltinvente- 
ring och provgropsgrävning.

Tidigare registrerade fornlämningar samt fem 
nya områden markerades. Inom de senare områ
dena påträffades sådant fyndmaterial att det till
sammans med terrängforhållanden gör det troligt 
att boplatser alternativt andra förhistoriska läm
ningar finns på platsen. I ett fall visade flintan re
lativt säkert mot en mesolitisk boplats, i ett annat 
var keramiken troligtvis från äldre järnålder.

Fynd: Keramik, flinta.
Datering: Mesolitikum(?), äldre järnålder(?).

Säve sn, Brunstorp 2:30
Göteborgs arkeologiska museum 
Ulf Ragnesten

Vid en arkeologisk utredning 1989 påträffades en 
skärvstensförekomst på den aktuella platsen. I 
ytan av skärvstenspackningen fanns keramikskär
vor och slagen flinta. Med anledning av detta 
gjordes 1990 en vidareundersökning på platsen 
eftersom den skulle bebyggas.

Vid undersökningen påträffades förutom 
skärvstenspackningen en väggränna till ett hus 
samt en stenpackning. Trots noggrant sökande på
träffades ingen parallell väggränna. Av den fun
na väggrännan att döma har huset antingen haft 
grunt ställda stolpar eller varit konstruerat utan 
större stolpar. Det kan delvis förklara att den 
andra väggrännan inte syntes.

Fynden i skärvstenspackningen bestod av sla
gen flinta och keramikskärvor. I väggrännan 
fanns rel stora mängder lerklining och dessutom 
kolinslag och flintavslag. I stenpackningen på
träffades enstaka flintor.

Någon noggrann datering av bcbyggelseläm- 
ningarna har inte gått att göra. De är dock förhis
toriska och kan med tanke på nivån, ca 10 m ö h, 
inte vara äldre än bronsålder.

Undersökningen är avslutad och fornlämning- 
en borttagen. Marken kan därför användas för av
sett ändamål.
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Fynd: Slagen Hinta, keramik, lerklining. 
Datering: Äldre bronsålder-vikingatid.

Save sn, S vensby 1:9, fornlämning 205
Göteborgs arkeologiska museum 
Johan Wigforss

Med anledning av att ett äldre boningshus skulle 
rivas och ersättas med en enfamiljsvilla gjordes 
en förundersökning. Platsen har varit registrerad 
som fyndplats men med tanke på säkerheten kring 
uppgifterna om tidigare insamlade föremål samt 
terrängläget bör platsen betraktas som boplats. På 
1920-talet tillvaratogs flera kärnor och spån troli
gen från åkern intill och väster om den nu under
sökta tomten. I denna åker har iakttagits slagen 
flinta.

Förundersökningen, som utfördes med for 
hand grävda provgropar, visade att boplatsen inte 
sträcker sig in på den aktuella tomten. Övriga de
lar av boplatsen kvarligger dock och har ej varit 
föremål för undersökning.

Fynd: - 
Datering: -

Tanums sn, Hoghem 1:1, fornlämning 638
RAÄUVVäst 
Olof Pettersson

Med anledning av en planerad ny sträckning för 
E6 förbi Tanumshede genomfördes en förunder
sökning av närområdet till ett höggravfält (fom- 
lämning 638), beläget i en åt öster svagt sluttan
de moränbacke. Vägen kommer att passera ca 20- 
30 m öster om gravfältet. Förundersökningens 
syfte var att kontrollera förekomsten av ytterliga
re gravar samt eventuella boplatslämningar.

Inom området upptogs fem schakt och på den
na yta, ca 600 m2 stor, påträffades sju anläggning
ar i form av härdar, gropar och ett stolphål. Från
sett en mindre mängd bränd lera i en av groparna 
saknades fynd helt.

Trots den ringa mängden anläggningar och 
fynd bör området betraktas som en del av en för
historisk boplats. Hela gravfältets närområde be
rördes ju ej av exploateringen och möjligen kan 
här finnas ytterligare boplatslämningar.

Några fortsatta antikvariska åtgärder inom be
rört vägområde anses ej motiverade.

Fynd: -
Datering: -

Tanums sn, Hoghem-Östergården
RAÄ UV Väst 
Olof Pettersson

Med anledning av en planerad ny sträckning för 
E6 förbi Tanumshede berördes ett område med 
hällristningar.

Undersökningsområdet utgjordes av en åt syd
öst sluttande moränbacke, där berghällar stack 
upp i dagen. Nedanför området vidtog åkermark i 
en nordöst-sydvästorienterad dalgång. Omedel
bart öster resp väster om vägområdet låg tre sedan 
tidigare registrerade hällristningar (fornlämning- 
arna 133 och 190 resp 189). Förundersökningens 
syfte var att kontrollera förekomsten av ytterliga
re ristningar och eventuella boplatslämningar.

Inom området upptogs två schakt samt avba
nades de hällar, där nya ristningar kunde förvän
tas. Här påträffades två anläggningar, en härd och 
en grop, samt fyra nya hällristningslokaler. Av 
ristningarna var två skålgropsförekomster med 9 
resp 21 skålgropar. Vidare påträffades en lokal 
med sju skålgropar, ett skepp och några linjer. 
Den fjärde ristningen bestod av skålgropar, rän
nor, människofigurer, en eventuell voltigör, en 
stigbygelliknande figur och några obestämda fi
gurer, sammanlagt 22 figurer.

Nedanför berghällarna framkom ett sotigt om
råde om ca 40 m2 med stort inslag av järnslagg. 
På en terrass ovanför påträffades två gropar samt 
en grund fläck, alla innehållande sot, kol och 
järnslagg. I samtliga partier där slagg påträffats 
fanns även tegel/tegelflis, vilket innebär att det är 
frågan om rester från järnhantering under histo
risk tid. För övrigt saknades fynd helt i området.

De nyupptäckta hällristningarnas läge innebar 
att de direkt berördes av planerad vägsträckning. 
Då det ej var möjligt att justera vägsträckningen 
här beslöts att hällristningarna skulle skäras loss 
från berget. De har senare flyttats till Hällrist- 
ningsmuseet i Vitlycke, Tanumshede.

Fynd: Järnslagg, tegel/tegelflis, kol, sot.
Datering: Bronsålder, nyare tid, före 1850(7).

Tegneby sn, Lunneslätt 1:19, fornlämning 129
RAÄ UV Väst 
Bengt Nordqvist

Undersökningen föranleddes av ett planerat väg
bygge mellan Varekil och Tegneby på Orust. I 
Tegneby kom en berghäll med skålgropar att di
rekt beröras av vägen.

Hällen med skålgroparna låg på ett ca 20-40 
m stort impediment i flack, lerig åkermark. Skål
groparna, fem till antalet, låg koncentrerade inom
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en kvadratmeter. Intill skålgropshällen hittades 
stora mängder slagen kvarts. Vid avbaningen på
träffades på en angränsande häll ytterligare en 
skålgrop.

Söder om berghällen i åkermarken fanns ett 
antal härdar och kokgropar. En anläggning inne
höll mycket fragmentariska rester av ett s k 1 er
block.

Uppe på impedimentet och rakt österut från 
skålgroparna löpte en nästan 20 m lång ränna. I 
rännan påträffades keramik av varierande typ och 
dekor. Bl a förekom glättad keramik och keramik 
dekorerad med nagelintryck. Dessutom hittades 
sländtriss- och degelfragment samt brända ben. 
Någon slagg kunde dock inte beläggas.

Parallellt med rännans norra sida löpte ett an
tal stolphål av ungefär samma storlek och djup. 
Eventuellt har stolparna ingått som en del i en 
huskonstruktion. Keramiken pekar på en datering 
av rännan till äldre romersk järnålder.

Fynd: Keramik, sländtriss- och degelfragment, 
slagen kvarts, brända ben.
Datering: Förromersk järnålder-romersk järnål
der.

Tegneby sn, Tegneby Prästgård 1:1, fornläm- 
ning 451
RAÄUVVäst 
Bengt Nordqvist

Undersökningen föranleddes av en planerad ny 
vägsträcka över Orust, mellan Varekil och Teg
neby.

Platsen för undersökningen var belägen på den 
östra änden av en längre höjdsträckning där ber
get gick i dagen. På den södra sidan, nedanför 
berget framkom ett stort antal anläggningar så
som rännor, stolphål, härdar och kokgropar. För
utom keramik påträffades i ett par rännor även 
vävtyngds fragment.

Rännorna bör ses som spår efter huskonstruk
tioner. De enskilda husen är dock något svåra att 
identifiera men troligtvis har det stått minst tre 
hus på platsen med en längd av mellan 12 och 15 
m. Keramiken pekar på en datering till äldre 
järnålder för dessa hus.

Ett antal mindre stolphål markerade platsen 
för ett mindre hus, ca 3x4 m stort. Här påträffades 
keramik med rabbig utsida med fingerdragna få
ror, vilket kan tyda på en datering till yngre 
bronsålder.

Rabbad keramik påträffades även uppe på höj
den. Här fanns i en bergsskreva även ornerade 
skärvor från mellanneolitisk tid (trattbägarkul- 
tur).

Fynd: Keramik (rabbad, ornerad), vävtyngdsfrag- 
ment.
Datering: Mellanneolitikum, yngre bronsålder
romersk järnålder.

Tossene sn. Klev 4:4, Rörby 1:5, fornläm- 
ningarna 4, 419^422, 492, 514, 625
Bohusläns museum 
Oscar Ortman

1 samband med planerad avstyckning av tomten 
på fastigheterna Klev och Rörby utfördes en ar
keologisk utredning. I anslutning till det område, 
som var aktuellt för exploatering fanns tre häll- 
ristningsförekomster, två skålgropsförekomster 
och fyra boplatser kända innan den arkeologiska 
utredningen utfördes.

Vid utredningen framkom tre områden med 
boplatsindikationer. Två av dessa ligger i bergs
partiet norr om fornlämning 492 (boplats), 
det första i ett sadelläge och det andra i en gip 
nordöst om fornlämning 492. Det tredje området 
ligger på sluttningen öster om fornlämning 625 
(boplats).

Dessutom påträffades en 3x4 m stor stensätt- 
ning på nordostsidan av Ramneberget, fornläm
ning 4.

Ett femte område, som är aktuellt för förun
dersökning är det mellan fornlämningarna 492 
och 625. Närheten till redan kända fornlämningar 
samt topografin innebär att området måste för
undersökas om det berörs av exploatering. Till 
detta tillkommer ett område runt fornlämning 
624, som bör förundersökas för att klarlägga före
komsten av eventuella flatmarksgravar.

Fynd: -
Datering: Mesolitikum-järnålder.

Ucklums sn, Daffinseröd 1:5, fornlämning 76
Bohusläns museum 
Oscar Ortman

En förundersökning utfördes med anledning av 
avstyckning och husbyggnation. På fastigheten 
finns en känd stenåldersboplats (fornlämning 76). 
Syftet med undersökningen var att klargöra om 
boplatsen sträckte sig in i den aktuella tomten.

Vid undersökningen framkom endast ett fåtal 
flintavslag, företrädesvis i norra delen av det un
dersökta området. Undersökningen styrker den 
inprickning, som tidigare gjorts av fornlämning 
76.

Fynd: Flintavslag.
Datering: Neolitikum.
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Uddevalla med Bäve sn

Se Foss sn.

Uddevalla, kv Koch 12, fornlämning 191
RAÄUVVäst 
Magnus Stibéus

UV Väst genomförde 1987 en förundersökning 
på fastigheten kv Koch 12. Den då aktuella ex
ploateringen var förlagd till den befintliga gårds- 
ytan på södra delen av tomten. Vid 1987 års för
undersökning konstaterades drygt 1 m tjocka kul
turlager med bebyggelselämningar från 1500- 
1600-tal.

1990 utfördes en undersökning av kvarterets 
norra del, eftersom en ny exploateringsplan för 
tomten tagits.

Vid schaktningar visade det sig att den befint
liga byggnaden i norr haft källare och omfattande 
stödmurar ned till 2 meters djup. Endast några 
kvadratmeter i tomtens nordöstra hörn innehöll 
ostörda kulturlager. Här dokumenterades en pro
fil. I övrigt var alla äldre kulturlager/bebyggelse
lämningar omrörda.

Inga fynd tillvaratogs.

Fynd: -
Datering: Nyare tid, före och efter 1850.

Uddevalla, Kyrkan, fornlämning 191
Bohusläns museum 
Oscar Ortman

I samband med tillbyggnad av Uddevalla kyrka 
utfördes en antikvarisk kontroll.

Den yta, som schaktades var 7 m2 stor och låg 
i anslutning till den södra korsarmens östra vägg. 
Dessutom drogs ett 26 m långt schakt från denna 
yta till en befintlig septiktank sydväst om kyrkan. 
Under asfalten vidtog ett 0,6 m tjockt lager fyll
nadsmassa med tegel, glas och ben. Detta lager 
påträffades över hela undersökningsytan, även i 
schaktet framfor södra korsarmens ingång. Un
der detta vidtog ett lager med sand närmast kyr
kan och ett med moig lera i schaktet till septik
tanken.

Fynd: - 
Datering: -

Uddevalla, kv Wägge 3, 4, 8, fornlämning 191
Bohusläns museum 
Roger Nyqvist

Med anledning av ombyggnad och grundförstärk

ning i kv Wägge utfördes en schaktningsövervak- 
ning med erforderlig dokumentation. Byggnaden 
ligger inom fornlämningsområde 191 och tillhör 
det äldsta bevarade bebyggelseskiktet i Uddeval
la från återuppbyggnadstiden efter stadsbranden 
1806.

Ett VA-schakt drogs utmed nordöstra husväg
gen med maskin. Utgrävning av husgrunden gjor
des för hand av byggnadsarbetare.

I VA-schaktet, som var 1,4 m djupt syntes ett 
tydligt kulturlager i östra profilen. Profilkanten i 
norr mot vägen var mycket omrörd. I den västra 
profilen mot husgrunden fanns inte samma kul
turlager. Detta har troligen blivit omrört vid an
läggandet av husgrund efter branden 1806. Inom 
husgrunden påträffades en eventuell spisrest. Vid 
schaktningsövervakningen gjordes inga daterba
ra fynd.

Fynd: - 
Datering: -

Valla sn, Kyrkogården 3:1, fornlämningarna 
125, 126
Bohusläns museum 
Oscar Ortman

En antikvarisk kontroll utfördes vid Valla kyrka 
med anledning av schaktning fór VA-ledning 
samt installation av handikapptoalett. Inga spår av 
medeltida lämningar påträffades.

I samband med schaktningskontrollen avsök
tes även en berghäll strax väster om kyrkan. På 
hällen, som frilagts vid byggandet av ett begrav- 
ningskapell fanns sedan tidigare kända skålgrops- 
förekomster. 6,4-7 m väster om kyrkogårdsgrin
den upptäcktes en skålgropsförekomst, som be
stod av två parallella rader med tre, 2 cm stora 
skålgropar i vardera rad.

Fynd: - 
Datering: -

Ytterby sn, Kastellgården, fornlämning 53 
(Kungahälla)
RAÄUVVäst 
Kristina Carlsson

Den nu genomförda undersökningen på platsen 
för medeltidsstaden Kungahälla utgör etapp två i 
ett större projekt. Redan 1989 grävdes en större 
yta och årets undersökning ska ses som en fort
sättning på detta. Undersökningsytan delades i tre 
schakt, belägna väster, söder och öster om 1989 
års yta.
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Liksom 1989 noterades 3-4 olika bebyggelse
faser, med ett äldsta stolphus (fas 3), som date
rats till 1100-talets början (dendro). På detta 
fanns ytterligare 3 byggnadsfaser (fas 0-2), med 
skiftesverks- (fas 2) resp knuttimrade hus (fas 
0-1). Det gårdskomplex (i minst 3 faser), som 
grävdes fram 1989 fortsatte in i och avslutades i 
1990 års schakt mot öster och söder. Ca 2-5 m 
söder om husen, parallellt med Nordre Älv, på
träffades ett kraftigt öst-västorienterat tomtdike, 
som grävts och försetts med en träränna redan un
der den äldsta byggnadsfasen. Diket löper ca 5 m 
söder om och parallellt med stolphuset. Samma 
byggnadsplan har följts även under senare faser 
och diket har hållits öppet åtminstone upp till fas 
1.

1 anslutning till byggnaderna i främst fas 1 och 
2 påträffades ca 2-300 1 ben- och hornspill från 
en verkstadsplats, tillsammans med mängder av 
halvfabrikat och kasserade ben och hornproduk
ter. Av materialet är 95% av renhorn. 1 schaktets 
västra kant kom också spår av smidesverksamhet.

Ett stort fyndmaterial (ca 2 000 fyndnummer) 
visar på en intensiv bebyggelse. Här hittades t ex 
kammar (varav en handtagskam med runinskrift), 
enstaka medeltida brakteater, ett fyrtiotal glaspär
lor, ca 30 blyvikter och en mängd järnföremål 
samt ett stort keramikmaterial med klart västlig 
prägel.

Fynd: Kammar (en med runinskrift), brakteater, 
pärlor, vikter, keramik, ben- och hornspill m m. 
Datering: 1100-1200-tal.

Ytterby sn, Rollsbo 1:32, fornlämningarna 47, 
95
RAÄUVVäst
Olof Pettersson, Gisela Ångeby

Inför utvidgning av Rollsbo-Ryrs industriområde 
med husbyggnation och vägbyggen genomfördes 
en arkeologisk utredning, följd av två förunder
sökningar.

Den extensiva projekteringsytan omfattade ca 
450 ha mark. Inom denna fanns redan tre regist
rerade fornlämningar, en stensättning (fornläm- 
ning 34) samt två stenåldersboplatser (fornläm- 
ning 47 resp 95). Av detaljplankarta framgick att 
de båda stenåldersboplatserna låg i linje med en 
planerad vägdragning. Stensättningen däremot 
var belägen i periferin av området och berördes ej 
av nybyggnationen.

Vid terrängrekognosering påträffades en hel 
del lämningar av fossilt odlingslandskap, såsom 
odlingsrösen och fossila åkermarker, i områdets 
SSO del. Av äldre kartor framgick att uppodling
en sträckte sig ned i tidigt 1800-tal.

Med syfte att avgränsa boplatserna och fast
ställa deras vetenskapliga värde genomfördes två 
förundersökningar.

Inom boplatsen, fornlämning 47 upptogs för 
hand 0,3x0,3 m stora provgropar. Boplatsen, som 
var 80x70 m stor (nord-syd) låg i ett skyddat läge 
i en sydöstsluttning samt på en anslutande, 30x30 
m stor platå nedanför. Inom området påträffades 
avslag, spån, splitter och övrig slagen flinta.

Liknande provgropar togs upp inom den andra 
boplatsen, fornlämning 95. Denna var 55x40 m 
stor (nord-syd) och låg till största delen i en del
vis grustäkt sänka mellan berg och sluttade mot 
ONO. Inom undersökningsområdet men 75-100 
m söder om boplatsen, något nedanför en bergs
höjd påträffades ytterligare ett område, ca 60x60 
m stort med fynd av slagen flinta. Platsen hade 
ett skyddat läge med berg i norr och väster. Den 
stod i direkt förbindelse med boplatsen, fornläm
ning 95 genom en i NNO-SSV orienterad ravin. 
Det nyupptäckta området bör till dess att en slut
undersökning är genomförd betraktas som en del 
av fornlämning 95.

Inom detta boplatsområde påträffades en 
stickel, två skrapor, ett mikrospån samt avslag, 
spån, splitter och övrig slagen flinta.

Flintmaterialet ger för båda boplatserna en 
preliminär datering till mesolitikum. Båda områ
dena bör slutundersökas om planerad exploate
ring genomföres.

Fynd: Stickel, skrapor, mikrospån, slagen flinta. 
Datering: Mesolitikum.

Ödsmåls sn, Näs 1:83 m fl, fornlämningarna 
63, 253, 256
Bohusläns museum 
Oscar Ortman

Inför planerad förtätning av byggnationen i be
rört område utfördes en arkeologisk utredning. På 
grund av närheten till Starrkärrsboplatsen (forn
lämning 95) och tidigare kända lösfynd av flint- 
dolk (fornlämning 253) resp en pilspets av flinta 
ansågs området kunna rymma fler stenåldersbo
platser.

Vid utredningen iakttogs inga spår av förhis
toriska aktiviteter.

Fynd: - 
Datering: -
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Dalarna

Avesta, kv Bessemer och Plåten.
RAA UV Mitt 
Annika Gratis

En förundersökning genomfördes med anledning 
av en planerad nybyggnation.

Vid undersökningen grävdes sju provschakt 
omfattande 84 mI 2. Schakten uppvisade en homo
gen stratigrafi där 1600-talsnivån framträdde som 
ett tunt kulturjordslager direkt på den sterila eller 
infiltrerade bottensanden. Bevarade bebyggelse
lämningar iakttogs i schakten I och III i form av 
gärdesgårdsstörar. 1600-talsnivån var överlagrad 
av mäktiga slagg- och mjällager, troligen påförda 
vid skiftet 1800/1900-tal.

Fynd: Yngre rödgods.
Datering: 1600-tal.

Borlänge, Hönsarvet, stg 7704, 5061
Dalarnas museum 
Maria Jacobson

I samband med utbyggnad av ett villaområde in
om ett detaljplanområde i Hönsarvet utfördes en 
förundersökning. Anledningen var att museet re
dan år 1986 fått kännedom om att det inom områ
det skulle finnas en ruinlämning. I omgivningen 
fanns redan kända förekomster av skärvsten och 
skörbränd sten.

Schakt, omfattande 446 löpmeter togs upp i 
ett område som till för några år sedan brukats som 
åker. I schakten påträffades boplatsspår i form av 
nedgrävningar varav en del troligen är stolphål. 
Mindre förekomster av skörbränd sten och ensta
ka fragment av förhistorisk keramik hittades. Tre 
möjliga tidsfaser observerades. Längst i söder 
fanns boplatslämningar i form av nedgrävningar/ 
stolphål, vilkas fyllning och struktur samt form 
ger en möjlig datering till yngre järnålder-tidig 
medeltid.

1 mitten, något mot nordöst förekom ett flertal 
ljus- och mörkfärgningar, varav vissa eventuellt 
är stolphål. Dessa anläggningar har utifrån form, 
storlek, fyllningens färg, sammansättning och 
konsistens preliminärt daterats till tidig medeltid 
-1600-talet.

Längst i nordöst framkom recenta anläggning
ar, fyllda med större stenar och gråfärgad mat- 
jordsblandad mjäla. I fyllningen fanns förindu

striellt tegel, korroderade järnföremål samt 
obrända djurben. Anläggningarna kan härröra 
från 1600-talet till nyare tid.

Någon ruinlämning påträffades inte inom om
rådet.

Fynd: -
Datering: Yngre järnålder-nyare tid.

Falun, Gamla Berget, stg 133, 134, fornläm- 
ning 72
Dalarnas museum 
Fredrik Sandberg

Med anledning av planerad småhusbyggnation 
utfördes en förundersökning. Sammanlagt 23 
sökschakt upptogs över området. Tre av dem skar 
konstvattenkanalen (fornlämning 72) utan att 
blottlägga några konstruktioner som t ex skoning- 
ar. På platsen för ett äldre gårdsläge påträffades 
äldre kulturlager. För att utröna dess karaktär och 
ålder handgrävdes lagermässigt två mindre ytor. 
De innehöll avsatta och påförda lager från 1600- 
tal fram till 1700-tal. I botten låg ett sotigt och 
stenfyllt men föremålsfritt lager, som tolkas som 
en anläggningsyta för en tänkt gårdsbebyggelse. 
Inga äldre konstruktioner påträffades dock.

Fynd: -
Datering: Nyare tid, före 1850.

Garpenbergs sn, Dormsjö 1:1, 8:1, fornläm
ning 66
Dalarnas museum 
Maria Jacobson

En förundersökning i form av schaktningsöver- 
vakning utfördes på grund av schaktning för vat
ten, avlopp samt strömkabel och pumpstation 
omedelbart intill och inom ett område med hytt- 
och industrilämningar. Syftet var att skona fasta 
konstruktioner samt dokumentera de framkomna 
lagren.

I schakten påträffades slagg men ingen kon
struktion förutom del av en mur, byggd av slagg- 
stenstegel. Muren kom fram i den yttre delen av 
området och utgör begränsning av slaggvarpen åt 
väster. I norra delen av området hittades delar av 
kokspisar, kaminer etc. Dessa härrör från tegel
bruket, gjuteriet och den mekaniska verkstaden i 
Dormsjö, som lades ner i slutet av 1800-talet.

Fynd: Slagg.
Datering: Medeltid nyare tid.
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Malungs sn, Östra Utsjö 2:2 m fl, fornläm- 
ningarna 493-496, 578
Dalarnas museum 
Maria Jacobson

En arkeologisk utredning utfördes med anledning 
av en planerad golfbana. Inom området finns 
sammanlagt fem fornlämningar registrerade - 
fyra fångstgropar (fornlämningarna 493-496) 
och en slaggforekomst (fornlämning 587).

För att kunna bedöma slaggtypen grävdes 
provschakt. I dessa påträffades smärre slaggbitar 
och 0,1 m stora ugnsväggsfragment. Fyndet av de 
senare innebär att det bör finnas en järnframställ- 
ningsplats inom området. Vid terrängrekognose- 
ringen påträffades ytterligare en grop, som troli
gen är en kolningsgrop. Vid utredningen framkom 
vidare en sägentradition knuten till en numera ri
ven lada vid Kånabban.

Fynd: Slagg, fragment av ugnsvägg.
Datering: Yngre järnålder.

Mora sn, Kråkberg 1:58, fornlämning 147
Dalarnas museum 
Fredrik Sandberg

Inför planerad daghemsbyggnation utfördes en 
förundersökning främst med anledning av äldre 
fynd av två skelettgravar (fornlämning 147) ome
delbart öster om planområdet. Vid förundersök
ningen framkom sju skelettgravliknande ncdgräv- 
ningar samt vaga boplatslämningar såsom spridd 
skärvsten, en skrapa, några avslag samt kol och 
sot.

Vid slutundersökningen, då stora delar av 
planområdets ca 0,2 m tjocka matjordstäcke 
schaktades bort, visade det sig att det inte fanns 
några boplatskonstruktioner bevarade, förutom 
två troliga härdbottnar. Av de sju gravliknande an
läggningarna visade sig en vara en naturlig 
svacka. Den minsta nedgravningen var grund och 
innehöll en spädgris, som saknade huvud. De fem 
återstående innehöll sammanlagt sju gravlagda 
individer, två dubbelbegravningar och ett barn. 
Flera av de begravda var lagda i träkistor med nä
verlock, några andra verkar endast ha varit svepta.

Av de föremål, som de gravlagda fått med sig 
kan nämnas: ovala, genombrutna spännen, ring
nålar, halsband med glas och guldfoliebelagda 
pärlor samt uppträdda mynt, hängen bl a ett kors- 
formigt hänge, tvinnad halsring, armband, fing
erring, kam, remsöljor, knivar, fyrflikig skafthåls- 
yxa, eldstål, cldslagningsflinta, järnhank m m. Av 
bevarat organiskt material finns förutom kistres- 
ter och näver även textilfragment och skinn.

Den preliminära dateringen torde på grundval 
av föremål och skelettgravarnas läge ligga från 
slutet av 1000-talct och fram under 1100-talet.

Fynd: Spännen, hängen, ringnålar, ringar, pärlor 
av glas och guldfolie, mynt, kam, remsöljor, kni
var, textilfragment m m.
Datering: Tidig medeltid.

Solleröns sn, Häradsarvet 107:1, 167:1, 195:1, 
fornlämning 65
Dalarnas museum 
Fredrik Sandberg

Med anledning av arbete med en ny vattenledning 
från Nusnäs till Sollerön utfördes en mindre för
undersökning i en del av ledningssträckningen, 
som gränsar till en känd slaggforekomst, (fom- 
lämning 65). Matjorden banades av i ett 2 m brett 
schakt längs med den knappt 400 m långa led- 
ningssträckan. Under det ca 0,2-0,3 m tjocka 
matjordtäcket vidtog grusig till sandig morän. 
Enstaka, grunda sotfläckar framkom liksom någ
ra skärviga stenar. Tre stensträngar och ett od- 
lingsröse genombröts, vilka i stort sett låg direkt 
mot moränen utan något mellanliggande myll- 
lager. Inget kol fanns under dem. Några ytterliga
re åtgärder ansågs ej befogade.

Fynd: - 
Datering: -

Stora Kopparbergs sn, Nedre Gruvriset 33:1
Dalarnas museum 
Maria Jacobson

I samband med en exploatering genomfördes en 
undersökning av tre odlingsrösen. Dessa var till 
sin form oregelbundna med ett blandat stenmate
rial av såväl grus som stora stenblock. Tvärs ige
nom vaije anläggning grävdes ett provschakt i 
syfte att finna eventuella konstruktioner samt få 
kol till datering av odlingsrösena. Kolprover har 
sänts for ,4C-analys.

Fynd: - 
Datering: -

Stora Kopparbergs sn, Tjärntäkt 8:1, 8:2, 
fornlämning 163
Dalarnas museum 
Fredrik Sandberg

Med anledning av nybyggnation av bostadshus 
utfördes en undersökning inom företagets ar
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betsområde. Detaljplanen från 1970-talet hade 
inte beaktat den registrerade fornlämningen - ett 
hyttområde (kopparhytta) med slaggvarp. Till 
grund for undersökningen låg en genomförd för
undersökning tidigare under året. Undersökning
arna genomfördes i samarbete med Arkeometal- 
lurgiska Institutet AMI i Håksberg.

En kallrost, några osäkra vändrostbås och 
grunden till en kolbod dokumenterades. Likaså en 
trolig stenramp, en liten del av en rustbädd av 
sten, en sentida husgrund och en trolig smidesäs- 
sja, möjligen en garugn.

Lämningarna bedöms vara delar av en medel
tida kopparhytta, där själva hyttan, råkoppar- 
ugnen, stått på rustbädden i lågpartiet vid bäcken, 
dock i stort sett utanför undersökningsområ
det. Vid den möjliga garugnen hittades en rå- 
kopparplatta och delar av en misslyckad smälta.

Hyttan bedöms vara medeltida på grund av det 
perifera läget i förhållande till Falun och anlägg
ningarnas småskalighet och ålderdomliga utfö
rande.

Vågböcker från 1500- och 1600-talet talar om 
en viss kopparframställning i Kiäringetäkt och 
vid 1600-talets slut skall alla hyttor i området vara 
nedlagda.

Fynd: -
Datering: Hög- eller senmedeltid - 1600-tal.

Stora Tuna sn, Dalsjö 4:25, Övre Utendal 2:7, 
4:7, 5:7 m fl
Dalarnas museum 
Maria Jacobson

Det aktuella planområdet, där man planerar att 
anlägga en golfbana, ligger i ett område med ett 
stort antal kända fornlämningslokaler. Dessa ut- 
göres bl a av äldre 1600-talsbytomter och slagg
förekomster liggande omedelbart utanför 
golfbanans gräns. Med hänvisning till detta gjor
des en arkeologisk utredning. Närheten till forn- 
lämningar gjorde det troligt att sådana kunde fin
nas även inom planområdet.

Vid terrängrekognosering i åkermarken på
träffades ett flintavslag samt enstaka slaggstycken 
av förhistorisk karaktär. Ett stort antal schakt 
(1570 löpmeter) upptogs på dessa platser.

Inga lämningar av äldre karaktär än en ned
brunnen lada från 1820-talet observerades emel
lertid under matjorden.

Fynd: -
Datering: -

Vika sn, Staberg 1:1, fornlämning 7
Dalarnas museum 
Maria Jacobson

En schaktkontroll utfördes med anledning av att 
ingrepp gjorts inom fornlämning 7, hyttområde 
med lämningar efter kopparhytta, i samband med 
nedläggning av elkabel.

I den del som redan lagts igen observerades 
rest av en rostugn i form av färgning av rostad 
malm i markytan. Den finns markerad på en lant
mäterikarta från 1700-talets mitt samt på 1862 
1867 års laga skifteskarta.

I det öppna schaktet observerades ett funda
ment till en grund.

Fynd: -
Datering: Nyare tid, före 1850.

Dalsland

Holms sn, Hassle 1:27, fornlämning 94
RAÅ UV Väst 
Lars Lundqvist

Förundersökningen orsakades av en planerad för
säljning av den aktuella tomten till en intilliggan
de skrotfirma. Området skulle användas för skrot
upplag.

På platsen låg Hassle, en gård med kända anor 
tillbaka till 1540-1549. Då omnämns gården som 
kyrkohemman, men i en senare jordebok från 
1687 som 1/4 mantal frälse under Bergs säteri. 
Läget fór gården går att följa tillbaka till 1846 på 
lantmäterikartorna.

Provundersökningen berörde själva gårdsplat- 
sen. Anmärkningsvärt var att inga fynd äldre än 
år 1900 påträffades. Av förväntade 1500-1800- 
talsfynd fanns intet, trots noggrann genomgång 
av matjorden. Det enda av arkeologiskt intresse 
inom undersökningsområdet var ett skärvstensla- 
ger. Det låg 0,1-0,3 m under markytan, var upp 
till 0,25 m tjockt och underlagrades av ett ca 0,2 
m tjockt myllskikt. Skärvstenspackningen omfat
tade ett ca 700 m2 stort område. Bland skärvste
nen fanns endast bränd lera och kol. Det enda sät
tet att datera lagret är med l4C-analys och för det
ta ändamål samlades kolprov in.

Provundersökningsresultatet visade att 1500- 
1800-talsbebyggelse inte lämnat några tydliga 
spår efter sig. Skärvstenslagret kan vara från en
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tidigare period. Vidare gjordes bedömningen att 
en fortsatt undersökning inte skulle ge nämnvärt 
större information om fomlämningen, än vad en 
,4C-datering av skärvstenslagret ger.

Fynd: -
Datering: Nyare tid, efter 1850.

Hallbjäns i Guldrupe sn, Gotland. Stensättning, 16 m i diameter, som skadats vid breddning 
av en skogsväg. Gravformen med glest lagda stenar i den yttre delen och den förhöjda mitt
packningen kan vanligtvis dateras till romersk järnålder. Fynden av en nyckel, låsbleck och 
hank av järn bekräftar denna datering. Foto Gunilla Wickman-Nydolf.
Hallbjäns in Guldrupe parish, Gotland. Stone-setting damaged during the expansion of a 
forest road. The grave-form andfinds of a key, lock plate and handle of iron date the 
structure to the Roman Iron Age.
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Gotland

Bro sn, Duss 1:3
RAÄRAGU 
Monica Wennersten

En schaktningsövervakning samt efterundersök- 
ning utfördes med anledning av ett oljeläckage, 
förorsakad av en tankbil inom ett ca 11x13 m 
stort område på gräsplanen framför mangårds- 
byggnaden. Under den nuvarande byggnaden 
finns rester av medeltida bebyggelse och i områ
det finns andra kända fornlämningar.

Sedan den oljeskadade matjorden hade schak
tats bort gjordes en efterundersökning. En 2x2 m 
stor provruta togs upp i det berörda området. 
Strax under markytan framträdde ett recent, ca 
0,2-0,25 m tjockt avfallslager med kalksten, 
-bruk, tegel, kakelugnsfragment, keramik m m. 
Inga medeltida kulturlager påträffades.

Fynd: Recent material.
Datering: Nyare tid.

Endre sn, Endre kyrka
RAÄRAGU 
Christian Runeby

En förundersökning utfördes i samband med in
stallation av handikapptoalett i östra delen av kyr
kans sakristia. Denna del utgör en sentida till
byggnad, som idag inrymmer pannrum.

Ett anslutande rörschakt för avlopp grävdes 
ute på kyrkogården. Det sträckte sig mellan sakri
stian och kyrkogårdsmuren - denna del grävdes 
under antikvarisk kontroll. Schaktet fortsatte se
dan under muren och anslöt till en brunn vid 
landsvägen mot Barlingbo sn.

Det ca 0,5 m breda schaktet grävdes med en 
liten grävmaskin, typ Bobcat, ner till ett djup av 
ca 0,7 m under marknivå. Toalettens avloppsrör 
gick genom muren till sakristian ca 2 m väster om 
sakristians nordöstra hörn. 1 schaktkanten invid 
sakristian kunde nedgravningen för grundmuren 
dokumenteras. I anslutning till att rörschaktet 
grävdes under kyrkogårdsmuren, ca 8 m väster 
om murens nordöstra hörn, dokumenterades 
grundläggningen av muren.

I samband med en schaktningsövervakning 
1985 vid nedläggning av dräneringsrör för dag
vatten på bl a kyrkogårdens norra sida kunde inte 
några spår av gravläggningar dokumenteras. Det 
verkar därför sannolikt att denna del av kyrkogår
den inte har utnyttjats som gravplats.

Fynd: - 
Datering: -

Gammelgarns sn, Glose 1:2
RAÄRAGU 
Ann-Marie Pettersson

I samband med återupptagande av täktverksam- 
het på platsen upptäcktes tidigare okända fom- 
lämningar i form av en svårt skadad skelettgrav 
och ”svarta fläckar”. Graven låg ensam kvar på en 
kvarlämnad grusklack ca 50 m norr om området 
med boplatslämningar. Vid den förundersökning, 
som föregick undersökningen dokumenterades 
skelettgraven. Inga daterande fynd framkom.

Det ca 1 900 m2 stora område som undersök
tes var beläget på västra sidan om krönet av en 
NNV-SSO-lig grusås, vars östra hälft borttagits 
tidigare. Markbeskaffenheten var starkt grusig 
även i det ca 0,15-0,25 m tjocka matjordslagret. 
Gruset var av typen kalkstensklapper med upp till 
halvmeterstora flatrunda stenar, uppblandat med 
grov sand.

Sedan matjordslagret banats av med maskin 
kunde 127 anläggningar registreras. Flertalet ut
gjordes av stolphål, 61 st, varav drygt hälften be
dömts som säkra. Därtill kommer 51 nedgräv- 
ningar eller boplatsgropar av obestämd funktion 
samt 12 härdar (härdliknande anläggningar).

Nära åsens krön låg i (NjNV-(S)SV-lig rikt
ning fem stolphål på rad på ca 2-2,5 m avstånd 
från varandra. Dessutom fanns ett till hälften 
bortschaktat stolphål i en eventuellt parallell rad 
4 m öster därom. Med största sannolikhet rör det 
sig om en huskonstruktion.

Ytterligare en rad av anläggningar, stolphål 
och/eller andra nedgrävningar, låg ca 25 m läng
re mot sydväst ungefärligen parallellt med ovan
nämnda. De senare synes dock inte så entydigt 
tillhöra en och samma konstruktion.

En anläggning med hittills obestämd funktion 
utgjordes av en 20 m lång och 0,4 m bred ned
gravning med symmetriskt svängda ändar. Den 
var rak på ca 9 m längd, med en inbuktning vid 
mitten. Nedgravningen hade asymmetriskt spets- 
rund form och var 0,1-0,5 m djup, grundare mot 
ändarna. Den var fylld med mycket mörk humus 
med något mindre inslag av grus/sten än omgi
vande mark. Tre krukskärvor, en djurtand och ett 
bränt ben påträffades i fyllningen inom ett be
gränsat område.

Härdarna var koncentrerade till norra och 
framför allt den något lägre liggande nordvästra 
delen av området. Inslaget av skörbränd gråsten 
var mycket litet, såväl i härdarna som i övriga an
läggningar. En hel del bränd kalksten sågs där-
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emot. Tillgången på gråsten torde ha varit ganska 
liten i den allra närmaste omgivningen.

Enstaka krukskärvor och samlingar av skärvor 
från i marken nedställda kärl framkom. Löst lig
gande på den avbanade ytan påträffades under
sökningens enda daterande föremål, del av en 
bronsfibula från yngsta förromersk järnålder.

Vid avbaning med lastmaskin som här, för
svinner tyvärr hela kulturlagret och en varierande 
del av anläggningarna. ”Provsållning” av några 
m3 matjord gav resultatet fem obrända djurben.

Fynd: Fibula, keramik, fragmentariskt skelett av 
människa, djurben, djurtänder.
Datering: Yngre bronsålder-äldre järnålder.

Gothems sn, Kyrkogården 1:1
RAÄRAGU
LeifZerpe

En förundersökning i form av schaktningsöver- 
vakning utfördes med anledning av kabelnedlägg
ning intill Gothems kyrka. På grund av det ringa 
schaktdjupet, ca 0,5 m, berördes inga fornläm- 
ningar eller äldre kulturlager.

Fynd: - 
Datering: -

Grötlingbo sn, Rojrhagen 1:1, fornlämning 54
RAÄRAGU 
Peter Manneke

I samband med om- och tillbyggnad av befintligt 
bostadshus gjordes en förundersökning i form av 
schaktningsövervakning. Bostadshuset är beläget 
i östra delen av det stora gravfältet Barshalder 
(fornlämning 54). Under 1960-talet undersöktes 
mycket fyndrika brandgravar, daterade till ro
mersk järnålder-vendeltid strax öster om huset. 
Dessutom påträffades en ekergrav intill husets 
södra gavel. Den övertäcktes eftersom den fort
satte in under huset.

Det berörda området var drygt 20 m2 stort och 
ligger intill västra sidan av huset. Vid avbaningen 
påträffades inga gravrester eller föremål.

Fynd: - 
Datering: -

Guldrupe sn, Hallbjäns 7:1, fornlämning 52
RAÄRAGU
Gunilla Wickman-Nydolf

En undersökning utfördes med anledning av att

en grav, en stensättning med mittröse, hade ska
dats vid breddning av en skogsväg. Graven är be
lägen i östra kanten av ett mindre gravfält (forn
lämning 52). Vägen går över delar av gravens 
mittröse och den yttre kretsen. Anläggningen ha
de vid vägarbetet skadats i mittrösets östra del. 
Vid utgrävningen undersöktes ej vägbanan.

Graven, som hade en diameter av 16 m, var 
täckt av ett lager kalkgrus blandat med jord. Sten- 
packningen bestod av kalk- och gråstenar i varie
rande storlek. Kantkedjorna var av kalksten. 
Utanför mittrösets kantkedja fanns en krets av 
mindre kalkstenar. I centrum påträffades brända 
ben och järnföremål.

Fynd: Sölja, nyckel och hank av järn, brända ben. 
Datering: Romersk järnålder.

Halla sn, Hallegårde 1:14, 1:39, fornlämning 
62
RAÄRAGU 
Christian Runeby

I samband med att avlopp skulle grävas för en fas
tighet inom en fornborg (fornlämning 62), utför
des en undersökning.

Ett rörschakt grävdes tvärs igenom vallanlägg
ningen, delvis invid ett äldre rörschakt. I sektio
nen avtecknade sig de två inre vallgravarna som 
halvmeterdjupa nedgrävningar i den sterila san
den. 1 den ena vallgravens kant framkom rester
na av en spetsad påle, nerslagen i sanden. Från 
lager i botten på vallgravarna kunde 14C-prov tas.

I ett schakt inne på borgområdet framkom ett 
nästan metertjockt kulturlager samt anläggningar 
och fynd. Ett stenskott stolphål, nedgrävt i den 
sterila sanden, påträffades i botten av undersök- 
ningsschaktet. I fyllningen till stolphålet hittades 
en keramikskärva av vikingatida typ. Över ett bot
tenlager av humös sand framkom ett kraftigt kalk- 
brukslager, delvis ihopbränd. På denna kalkbruk 
låg ett lager med kalkstenflis, vilket i sin tur över
lagrades av ett tjockt humöst sandlager. Sandlag
ret innehöll fynd med framförallt medeltida date
ring, bl a keramik och armborstpilar. Tvärs ige
nom utgrävningsytan löpte en nedgravning. Den 
skar igenom kalkbrukslagret och var grävd långt 
ner i den sterila sanden. Fyllningen i nedgrav
ningen innehöll bl a huggna stendetaljer.

Undersökningen vid Hallegårde visar att plat
sen utnyttjats redan under vikingatid, samtidigt 
som den bekräftar att det funnits en medeltida 
stenhusbebyggelse på platsen. Fynd av medeltida 
vapendetaljer antyder dessutom att denna kan ha 
haft en försvarsfunktion. Två av vallgravarna till 
borganläggningen har dokumenterats i sektion, 
och 14C-prover tagna i botten på gravarna kan
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klargöra om borganläggningen är samtida med 
den medeltida bebyggelsen eller om den ska 
kopplas till den äldre verksamheten på platsen.

Fynd: Armborstpilar, mynt, keramik, huggna 
stendetaljer m m.
Datering: Vikingatid, hög- och senmedeltid.

Halla sn, Nygranne 1:15, Hallegårda 1:46
RAÄRAGU 
Ann-Marie Pettersson

Efter utökning av en liten grustäkt infor anläg
gandet av kräftdammar upptäcktes i schaktkan
ten nedgrävda anläggningar och i dumphögarna 
sot- och kolbemängd jord, skörbränd sten och ke
ramik.

Undersökningen av de skadade anläggningar
na och förundersökningen av det resterande ex
ploateringsområdet, ca 19 000 m2, visade att hela 
ytan var ett i stort sett sammanhängande boplats
område.

Platsen är högt belägen på en grusås i ett forn- 
minnesrikt område. Marken har varit odlad åt
minstone sedan 1800-talets början. Jordmånen är 
mörk fin mylla på grus/sand och lera. Grustäkten 
och den blivande dammanläggningen ligger på 
åsens högsta parti och sträcker sig i sydväst- 
nordostlig riktning. Med största sannolikhet har 
boplatsens centrum legat på den allra högsta de
len där nu grusgroparna är. En fosfatkartering vi
sar kraftigt förhöjda värden i undersökningsområ
dets sydvästligaste del där markytan bildar som 
en puckel för att successivt avta i åsens förläng
ning. Lägre liggande partier, i synnerhet mot norr, 
uppvisar relativt låga fosfatvärden.

Två meter breda provschakt grävdes med ma
skin med ca 7 m avstånd. Dessa visade samma 
bild som fosfatkarteringen. Totalt 75 anläggning
ar som härdar, eventuella stolphål och andra ned- 
grävningar påträffades. Märkas skall att det rör 
sig om bottnarna till eventuella stolphål och att 
mycket få anläggningar framkom på själva krö
net. Det har tolkats som att där naturligtvis fun
nits anläggningar men att de blivit helt bortplöj
da. 1 anläggningarna påträffades förutom kol/sot 
och skörbränd sten enstaka keramikskärvor, 
bränd lera i klumpar, ben samt flintavslag. En 
snabb undersökning med metalldetektor kring 
grusgroparna gav metallfynd av vikingatida ka
raktär.

Sydväst om takten och en bruksväg var en yta 
med mycket höga fosfatvärden. Den kraftiga höj
ningen av markytan närmast vägen bestod av ca 
1 m tjockt matjordslager ovanpå ett bågformigt 
”dike”, fyllt med mörk humus med grus och små
sten samt en hel del djurben. Anläggningen över
lagrades av en härd.

En fortsatt undersökning bör inriktas på att 
komplettera föremålsdateringarna med 14C för att 
bestämma boplatsens tidsmässiga spännvidd samt 
att gräva ytan söder om vägen. Där har man på 
grund av matjordslagrets tjocklek bästa möjlighe
terna att dokumentera orörda anläggningar och 
kulturlager. ”Dikets” datering och funktion torde 
i sammanhanget vara av stor betydelse.

Fynd: Silvermynt, hjärtformat bältebeslag av sil
ver, silversmälta, blyklump, remsölja och del av 
ringspänne av brons, järnföremål, keramik, lerkli- 
ning, bränd lera, ben, flinta.
Datering: Järnålder.

Hangvars sn, Snäckers 1:85
RAÄRAGU 
Peter Manneke

Med anledning av husbyggnation utfördes en 
schaktkontroll. Platsen är belägen nära nuvaran
de kustlinje och en nu torrlagd bäck. Norr om 
området har en fosfatkartering givit förhöjda vär
den, vilket kan indikera ett vikingatida hamnlä
ge. Möjligheten att påträffa förhistoriska vrakres
ter bedömdes vara stor.

En 15x25 m stor yta banades av. Inga kultur
lager eller fornlämningar påträffades.

Fynd:- 
Datering: -

Hellvi sn, Vivlings 1:18
RAÄRAGU 
Monica Wennersten

Med anledning av om- och tillbyggnad av fritids
hus gjordes en schaktningsövervakning. Den ak
tuella tomten ligger i närheten av ett större förhis
toriskt gravfalt (fornlämning 47).

Med maskin avbanades en 6,5x6,5 m stor yta 
ner till 0,4 m djup. Under det ca 0,3 m tjocka jord
lagret vidtog gråbrun till gulbrun morän med in
slag av enstaka större stenar. Inga spår av forn
lämningar framkom.

Fynd: - 
Datering: -

Hemse sn, kv Lärkan 4
RAÄRAGU 
Peter Manneke

En schaktningsövervakning utfördes på grund av 
anläggande av pool intill befintligt hotell. Den
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4x8 m stora exploateringsytan ligger i direkt an
slutning till ett större område med förhistoriska 
gravar. Inga fornlämningar påträffades.

Fynd: - 
Datering: -

Hemse sn, kv Måsen 6
RAÄRAGU 
Monica Wennersten

I samband med planerad utvidgning av kyrkogår
den vid Hemse kyrka utfördes en schaktnings- 
övervakning. Den berörda fastigheten ligger di
rekt norr om befintlig kyrkogård och intill Stor
gatan. I området har tidigare påträffats flera forn
lämningar, bl a vikingatida gravar.

Större delen av exploateringsytan banades av 
ner till steril sand, ca 0,35-0,5 m under markni
vå. I områdets västra del, närmast gatan fanns en 
del fyllnadsmaterial från sentida byggnader. Äld
re ledningar för el och dränering har här medfört 
störningar i marken. I östra delen av det under
sökta området påträffades en ca 2,5-3,5 m bred 
stenläggning av natursten omkr 0,4 m under 
markytan. Stensamlingen, som kunde följas på en 
sträcka av drygt 18 m bedömdes vara en sentida 
vägsträckning. Inga spår av fornlämningar påträf
fades.

Fynd: - 
Datering: -

Hemse sn, Ocksarve 3:1,1:21, fornlämning 13
RAÄRAGU
Monica Wennersten, Ann-Marie Pettersson

En undersökning utfördes, föranledd av en pla
nerad dikesgrävning för avvattning av åkermark. 
Inom det aktuella området finns en husgrund av 
s k kämpgravstyp och en drygt 300 m lång sten
sträng (fornlämning 13). Markägaren planerade 
att förena två redan grävda diken och skulle då 
gräva genom en del odlingssten. Indikationer 
fanns på ytterligare, överplöjda bebyggelserester 
från järnåldern. Bl a hade med metalldetektor på
träffats ett arabiskt silvermynt, brons- och järn
fragment samt ben ute i den angränsande åkern.

För att fastställa om odlingsstenarna intill 
åkern dolde ytterligare en husgrund gjordes en 
provgrävning i ett relativt stentomt parti av sten
samlingen. En ruta på 2x1,5 m togs upp och un
dersöktes ned till ett djup av ca 0,4 m. Ungefär 
0,25 m under marknivå framkom skärvsten och 
ett stolphål. Vidare påträffades krukskärvor, brän
da och obrända ben samt kol.

Vid en senare grävning av ett 30 m långt drä
neringsdike omkring 20-25 m från provrutan på
träffades inga kulturlager.

Fynd: Keramik, brända och obrända ben. 
Datering: Järnålder.

Hemse sn, kv Rapphönan 1
RAÄRAGU 
Monica Wennersten

I samband med markarbeten inför nybyggnation 
utfördes en schaktningsövervakning. Den aktu
ella byggplatsen ligger i omedelbar närhet till ett 
större område med förhistoriska gravar.

En ca 295 m2 stor yta banades av med gräv
maskin. Marken har tidigare använts som åker. 
Berghällen framträdde i sydvästdelen av det be
rörda området ca 0,3-0,35 m under markytan, i 
nordöstdelen redan på ett djup av ca 0,2-0,25 m. 
Under det tunna grästorvslagret vidtog gråbrun 
lerjord, uppblandad med kalksten från berggrun
den. Inga spår efter fornlämningar påträffades.

Fynd: —
Datering: -

Lau sn, Hallbjäns 1:98, fornlämning 49
Gotlands fornsal 
Malin Lindquist

Fornlämning 49 utgörs enligt fornlämningsregist- 
ret av två skeppssättningar samt en rund stensätt- 
ning. Den ena skeppssättningen, undersökt 1928 
av T J Arne, restaurerades 1989. Den andra un
dersöktes under våren 1990 i ett samarbete mel
lan Gotlands fornsal och en hembygdscirkel inom 
LRF.

Skeppssättningen, som var starkt skadad av 
äldre täktverksamhet, bestod av åtta större gråste
nar. Av dessa stod endast en stävsten och en re
lingsten resta, övriga hade fallit omkull. Nord
västra relingen saknades i det närmaste helt. Res
ter av en inre stenpackning förekom. 1 likhet med 
den tidigare undersökta anläggningen hittades 
stående i en kista av kalkstensflis intill en reling
sten ett lerkärl (krossat), innehållande brända ben 
samt en uppsättning med kniv, rakkniv och pincett 
av brons. Graven var anlagd direkt på strandvallen 
med stenarna och kistan nedgrävda i gruset.

Skeppssättningen restaurerades efter avslutad 
undersökning.

Fynd: Lerkärl, kniv, rakblad, pincett av brons, 
brända ben.
Datering: Yngre bronsålder.
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Lau sn, Sunnkyrke 1:11
RAA RAGU 
Ann-Marie Pettersson

En förundersökning, följd av en undersökning 
utfördes i samband med att ny bostadsbebyggel
se skulle uppföras på gamla skoltomten invid kyr
kan i Lau. Anledningen var det topografiska lä
get i ett fornlämningstätt område med bl a skärv
sten i åkern 50 m söder därom.

Förundersökningen visade att platsen varit 
nyttjad under förhistorisk tid. På en yta om ca 
1 000 m2 banades matjorden av med maskin var
efter konstruktionerna frilädes.

I en sluttning mot nordväst låg inom ett ca 
30x15 m stort område 65 anläggningar i form av 
nedgrävningar i underliggande klapperstens- och 
sandbotten. En del var grävda ända ned till ber
get, som låg ca 0,5-1 m under markytan. Fläck
vis var berget täckt av ett skikt blålera.

Nedgrävningarnas funktion var i flertalet fall 
osäker. Åtta härdar och/eller härdliknande an
läggningar, tre säkra och tre osäkra stolphål samt 
två slaggropar undersöktes. Övriga var boplats
gropar av annat slag, i många fall fyllda enbart 
med mörkfargad jord och ofta med djurben i ytan. 
Andra var klädda med lera, varav några var stolp
hål med trärester, eller över jorden i undre hälften 
av gropen täckta med lera. Från området med gro
par löper en ränna, ca 0,4 m bred och 0,15 m djup, 
fylld med mörk jord i VSV riktning. Den är synlig 
på en sträcka av 20 m.

Vad för slags aktiviteter platsen hyst är inte 
klart. De stolphål som framkommit har inte kun
nat sammanbindas eller på annat sätt ge närmare 
upplysningar om eventuella byggnader. Groparna 
fyllda med reduktionsslagg antyder att man ägnat 
sig åt järnframställning här eller i närheten.

Området med fornlämningar fortsätter sanno
likt ytterligare ett stycke norrut under vägen och 
eventuellt också mot öster och väster.

Fynd: Keramik, ämne till spelbricka?, järnslagg, 
knacksten, brända och obrända ben, trärester, kol/ 
sot.
Datering: Järnålder.

Levide sn, Pejnarve 1:70
RAÄRAGU 
Monica Wennersten

På platsen for fem planerade bostadshus hade ett 
byggföretag schaktat bort torv och matjord ner till 
sandnivå. Av en tillfällighet upptäcktes några kol- 
och sotfläckar på en av de fem schaktade ytorna. 
Vid besiktning på platsen registrerades ytterliga

re några mörkfärgningar med kol och sot, vilket 
kunde indikera boplatslämningar. Med anledning 
därav utfördes en undersökning och schaktkon
troll.

Platsen för två av husen var alltför djupt ned- 
schaktad för att möjliggöra några iakttagelser. På 
de tre övriga avbanade ytorna undersöktes 28 
mörkfärgningar och gropar i storlek mellan 0,2 
och 1 m. I några fall rörde det sig om förmultna
de växtdelar. Några av groparna hade ett djup av 
ca 0,5 m men flertalet var mycket grunda. Näs
tan alla innehöll kol och sot. Ingen skörbränd 
sten, ingen keramik. Halvbrända eller kolade trä
rester kan eventuellt tyda på en skogsbrand i äldre 
tid. Osäker som fornlämning.

Fynd: - 
Datering: -

Lummelunda sn, Överstekvarn 1:21
Stockholms Universitet 
Inger Österholm

Sommaren 1988 påträffades i samband med någ
ra speleologers sökande efter nya nedgångar till 
Lummelundagrottan ett kulturlager i en liten 
grottöppning. Lagret innehöll mycket höga fos
fathalter och en arkeologisk undersökning blev 
aktuell. Den utfördes under somrarna 1989 och 
1990. Platsen var belägen ca 300 m norr om Lin
nés grotta och i anslutning till en tidigare känd 
fångstplats från stenåldern.

Undersökningen visade att rasmaterial från 
klintkanten ovanför grottan hade bildat en vall ut
anför grottans mynning redan innan fångstfolket 
tog grottan i besittning under mesolitisk tid. När 
detta sedan skedde, vistades man och eldade inn
anför vallen, där kulturlagret så småningom blev 
upp till 0,9 m tjockt. Det representerar en åter
kommande användning under anmärkningsvärt 
lång tid.

Kulturlagret innehöll kol, skörbränd sten och 
ben. Artefaktmaterialet utgjordes av föremål av 
ben, flinta och bergart samt keramik. Av de me- 
solitiska artefakterna kan nämnas fragment av en 
s k limhamnsyxa. Keramiken som framkom var 
trattbägarkeramik, ornerad med snöre. Den kan 
dateras till drygt 3 000 f Kr, den period då gotlän
ningarna för första gången blivit bönder. Att den
na keramik hittades i grottan tyder på att de män
niskor, som bedrev svedjebruk längre inåt ön 
ibland besökte fångstplatsen vid havsstranden for 
fiske och säljakt.

Kulturlagren med härdar var bitvis växellagra
de med lager av rasmaterial. Detta indikerade att 
grottan inte använts oavbrutet men jämväl åter-
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kommande - ett förhållande, som for övrigt tycks 
ha gällt hela den tidigare nämnda fångstplatsen. 
Området bör sålunda troligen inte betraktas som 
en boplats i vanlig mening utan snarare som en 
fångststation för fiske och säljakt, vilken utnytt
jades till komplettering av det övriga näringsfång
et under tidigare delen av den gotländska stenål
dern.

Fynd: Trattbägarkeramik, föremål av ben, flinta 
och bergart.
Datering: Mesolitikum.

Lärbro sn, Prästgården 1;6, 1:77, fornläm- 
ningarna 179-181
RAÄRAGU 
Monica Wennersten

Med anledning av planerad husbyggnation gjor
des en arkeologisk utredning i form av fosfatkar
tering samt en förundersökning. Området ligger 
strax nordväst om Lärbro kyrka och i omedelbar 
närhet finns kända fornlämningar bl a stensätt- 
ningar (fornlämningarna 179-181).

Varken fosfatkartering eller provgropar visa
de något anmärkningsvärt ur antikvarisk syn
punkt.

Fynd: - 
Datering: -

Roma sn, Kungsgården, fornlämning 36
RAÄRAGU 
Christian Runeby

Vid en arkeologisk undersökning frilädes delar av 
murarna till cisterciensernas klosteranläggning 
vid Roma kloster. Undersökningen var ett samar
bete mellan RAGU och Länsstyrelsen, och en del 
av det s k Kulturturismprojektet på Gotland.

Arbetet med att frilägga murarna inriktades på 
den del av klosteranläggningen, som en gång an
slutit direkt till klosterkyrkan. Denna är idag den 
enda synliga delen av klosteranläggningen.

Vid undersökningen visade det sig att endast 
de understa skiften i grundmurarna hade lämnats 
kvar vid rivningen av klostret. Murarna runt klos
tergården, till den s k korsgången, frilädes. Vid 
det sydöstra hörnet av korsgången, framkom 
grundmurarna till ett lavatorium, klostrets tvätt
hus. Grundmurarna till det södra tvärskeppet och 
sakristian till klosterkyrkan frilädes också. Ett 
provschakt öppnades inne i klosterkyrkan, för att 
undersöka vad som fanns kvar av de ursprungli
ga golvlagren till kyrkan. I schaktet framkom inga 
golvlager utan raseringsmassor låg direkt över det 
sterila, orörda marklagret.

Den omfattande raseringen av murarna med
förde att den ursprungliga ambitionen med att be
hålla murarna frilagda efter undersökningen inte 
var möjlig. Istället markerades mursträckningen 
och de utgrävda murschakten fylldes med grus. 
Utifrån murmarkeringarna har sedan en låg kall
mur lagts i marknivå för att visa var de ursprung
liga murarna en gång har legat.

Undersökningen friläde murarna till korsgång
en, södra tvärskeppet, sakristian och ett mindre 
parti av den södra klosterlängan. Dessa arbeten 
har gett ett intressant material för den vidare be
arbetningen och undersökningen av klostrets his
toria. Idag kan också besökare till klostret, med 
hjälp av murmarkeringar, få en bättre uppfattning 
om hur klostret en gång varit uppbyggt. I Roma 
kloster har klostret åter blivit synligt.

Fynd: Huggna byggnadsdetaljer, fönsterglas, 
bokbeslag, mynt m m.
Datering: Medeltid.

Skattfyndprojektet
RAÄRAGU
Lena Almqvist, Ylva Engström

Under perioderna mars-maj och september-no
vember 1990 genomfördes ett sextiotal efterun- 
dersökningar med metalldetektor på skattfynd
platser och boplatsområden runt om på Gotland. 
Undersökningarna ingick i det s k skattfyndpro
jektet som bedrivs av Riksantikvarieämbetet på 
Gotland sedan 1977.

1990 års undersökningar gav en mängd intres
santa och spännande resultat. Tack vare tips från 
markägare kunde t ex lokaliseras två vikingatida 
silverskatter som inte var kända tidigare. Vid 
Uddvide i Grötlingbo sn upptäcktes en utplöjd, 
isolerad silverskatt med engelska och tyska mynt. 
Undersökningen gav sammanlagt 73 vikingatida 
mynt samt 5 bitsilver. Då det var tänkbart att den 
ursprungliga skattgömman kunde finnas kvar 
grävdes området ut. Resultatet blev ytterligare 63 
vikingatida silvermynt och 4 bitsilver. Någon 
skattgömma fanns däremot inte kvar i jorden.

Vid Stora Tollby i Fole sn upptäcktes en ny vi
kingatida silverskatt med arabiska och bysan
tinska silvermynt. Undersökningen gav samman
lagt 71 silvermynt. Ett rikhaltigt boplatsmaterial 
med smycken, bruksföremål och avfallsprodukter 
efter bronshantverk påträffades ca 20 m ifrån 
skatten. Av de tillvaratagna boplatsföremålen är 
majoriteten av brons. Dateringen ligger i vikinga
tid.

Tidigare okänd var också den silverskatt med 
romerska denarer som lokaliserades vid Gerete i 
Fardhems sn. År 1927 hittades den berömda
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”Geretebrakteaten”. På platsen for fyndet av brak- 
teaten låg 62 romerska denarer utplöjda och 
spridda i åkern. En kantyxa av brons från senneo- 
litikum/äldre bronsålder, ett vikingatida djurhu- 
vudformigt spänne ornerat i runstensstil och en 
gjutkon påträffades också i samband med under
sökningen.

Att fynd från olika tidsepoker ofta påträffas 
tillsammans inom en begränsad yta visade också 
undersökningen vid Västringe (tidigare Botes) i 
Etelhems sn. Tack vare tips från markägaren kun
de här identifieras fyndplatsen for en av Gotlands 
större guldskatter, den stora solidiskatten från 
1929. Tre guldsolidi samt ett vikingatida silver
mynt blev resultatet.

Undersökningen vid Stora Sojdeby i Fole sn 
resulterade i att den exakta fyndplatsen kunde 
fastställas for en större vikingatida silverskatt, 
som hittats år 1910. Vid undersökningen fram
kom 56 vikingatida silvermynt, 2 romerska dena
rer samt en del av en silverbrakteat. Förutom 
mynten påträffades även ett sjuttiotal brons-, bly- 
och järnföremål, keramik och artefakter av sten. 
Dateringen av fyndmaterialet spänner från ven
deltid fram till medeltid med tonvikten lagd på vi
kingatid. Förutom smycken och bruksföremål gav 
undersökningen rikligt med avfallsprodukter, vil
ka visar att bronshantverk bedrivits på boplatsen.

En plats med delvis annan karaktär är områ
det vid klosterruinen i Roma sn. Fl är undersöktes 
1990 den s k Guldåkern. Undersökningen gav 
drygt 150 metallföremål och fragment som låg 
utspridda inom en yta av ca 200x300 m. Nota
belt är främst det stora antalet viktlod, 44 st. De 
indikerar tillsammans med fynden av 20 fragmen
tariska arabiska mynt och 2 tyska mynt att områ
det en gång under vikingatid nyttjats som han
dels- och marknadsplats.

Av utrymmesskäl är det inte möjligt att här 
närmare redogöra för alla platser som undersöktes 
1990 inom skattfyndprojektets ram. Ser man is
tället till enskilda föremål så får nog några fynd 
som gjordes vid Kodings i Hemse sn och Gerete i 
Fardhems sn betraktas som de främsta rariteter
na. Vid Kodings påträffades en mansfigur av 
brons, iklädd mantel och med rester av emalj in
läggningar. Figuren är förmodligen en apostel, 
som ursprungligen suttit på ett processionskors. 
Aposteln är ett limogearbete och kan dateras till 
ca 1250. På samma åker tillvaratogs också en ma
tris av brons/koppar for tillverkning av tunna sil
ver- och bronsbleck, s k ströningar. Ingraverat i 
matrisen finns motiv av en kyrkportal, fåglar, ett 
krönt kvinnohuvud, cirklar och hjulkors. Matri
sen kan dateras till 1200—1300-tal.

Vid Gerete i Fardhems sn, ca 100 m från fynd
platsen för den tidigare nämnda denarskatten.

framkom vid undersökningen av ett vikingatida 
skattfyndplats/boplatsområde, ett stall till en lyra. 
Stallet är av brons och på så sätt unikt. Endast två 
stall är kända sedan tidigare i Sverige. De är av 
bärnsten och kommer från Birka i Uppland res
pektive det rika gravfältet vid Broe i Halla sn på 
Gotland.

Fynd: Mynt, bitsilver, spännen, ringar, söljor, be
slag, viktlod, bronsfigur med emalj inläggningar, 
brons/kopparmatris, stall till lyra, bruksföremål, 
avfallsprodukter efter bronshantverk, keramik, 
bry nen m m.
Datering: Senneolitikum/äldre bronsålder-nyare 
tid.

Stenkyrka sn, Grausne 1:41, fornlämning 55
RAÄRAGU 
Ann-Marie Pettersson

Försommaren 1989 upptäcktes att två gravar på 
ett gravfält (fornlämning 55) hade blivit plundra
de. Dessa gravar skulle undersökas för eventuel
la återstående fynd samt sedan restaureras. Ytter
ligare en grav, ej plundrad i det här skedet, skulle 
undersökas. Detta för att se vad som tidigare kun
de ha funnits i de plundrade gravarna samt för att 
få en datering. De tre undersökta gravarna låg i 
gravfältets mitt. Flertalet av gravarna på gravfäl
tet är tidigare systematiskt plundrade. Gravfältet 
omfattar ca 115 anläggningar, alla runda stensätt- 
ningar.

I den nordligaste av de två plundrade gravarna 
var gravgömman i det närmaste helt uttömd. Sten- 
sättningen var uppbyggd av kalkstensflis och grå
sten. Kalkhällar och -flis var uppslängda kring 
gravgömman. Väster om denna påträffades en 
synål i brons, vilken återfanns med hjälp av me- 
talldetektor. I övrigt framkom endast ett fåtal 
brända ben.

I den andra av de plundrade gravarna återfanns 
rester efter en skelettbegravning. Benen påträffa
des mycket omrörda i gravgömman. I norra delen 
påträffades 13 hela bronsskållor. I övrigt fram
kom en bronsklammer. Stensättningen var upp
byggd av kalkstenshällar och flis. Även på denna 
grav låg flis och hällar uppslängda vid plund- 
ringshålet.

Den tredje och nu ej plundrade graven var en 
rund, flack stensättning med mittröse och yttre 
krets samt sydsten. Stensättningen var uppbyggd 
av gråsten. Gravgömman var täckt med kalkstens
hällar och hade en stående häll i söder. Graven 
var en brandgrav, som innehöll bältetillbehör av 
järn, en kniv samt keramik.

De undersökta gravarna kan dateras till äldre 
romersk järnålder. Gravfältet i sin helhet torde
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tillhöra yngre förromersk järnålder och romersk 
järnålder.

De tre undersökta gravarna restaurerades och 
under översta stenlagret lades ett järnrör for fram
tida identifiering.

Fynd: Synål, skållor, klammer av brons, bältebe
slag, kniv av järn, keramik, skelettdelar, brända 
ben.
Datering: Romersk järnålder.

Tingstade sn, Furubjärs 1:6, fornlämning 64
RAÄRAGU 
Leif Zerpe

En förundersökning utfördes med anledning av 
fortsatt grustäkt intill ett omfattande gravfålt med 
ca 125 kända fornlämningar (fornlämning 64).

Tre provschakt grävdes för att utröna gruskva
litén inför en eventuell exploatering av området. 
Inga fornlämningar eller kulturlager påträffades.

Fynd: - 
Datering: -

Från undersökningen av Bulverket i Ting
stade träsk. Undersök ningspontonen och 
dokumentation av schaktvägg under vattnet 
Foto P-A Pettersson.
From the investigation of "Bulverket ” in 
Tingstäde träsk. The investigation platform 
and documentation of trench wall under 
water.
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1990 års fältarbete på Bulverket i Tingstäde träsk 
utgjorde andra etappen av de nya undervattens
arkeologiska undersökningarna av den gåtfulla 
träkonstruktionen. Arbetet möjliggjordes genom 
frivilliga insatser samt bekostades med insamla
de medel.

De karterings- och rekonstruktionsarbeten, 
som inletts 1989 fortsatte med hjälp av bl a Side 
scan sonar och geodimeter. Det kunde då konsta
teras att alla längorna runt om Bulverket förefal
ler vara i princip lika breda. De består av minst 
tre stockkistor i bredd. Konstruktionen är dock 
inte lika regelbunden som tidigare antagits. 
Stockkistorna varierar i storlek och ett stort antal 
av dem förefaller ha varit fristående.

Vid karteringsarbetet upptäcktes ett stort antal 
byggnadstimmer tillhörande bebyggelsen ovanpå 
plattformen. Dessa ligger idag lösa på bottenytan 
och är ytterst välbevarade. Såväl knuttimrings-, 
skiftesverks- som stavbyggnadsteknik finns re
presenterade. En inledande dokumentation påbör
jades.

Löst på bottenytan påträffades också fyra 
spant till en liten klinkbyggd båt. Dessa tillhör 
samma båt som major Zetterling bärgade för 50 år 
sedan och som utgjort underlag för en rekonstruk
tion.

Majoren Zetterlings kartering från 1920-talet 
av den omgivande pålspärren kontrollerades och 
verkar i huvudsak stämma. Man kan därför kon
statera att Bulverket har varit kraftigt befäst med 
en ibland upp till 50 m bred pålspärr.

Det tidigare påbörjade provschaktet komplet
terades 1990 med ett 20 m långt schakt tvärs över 
södra längan. Stratigrafin från detta indikerar att 
konstruktionen aldrig har varit permanent bebodd 
och inte heller använts särskilt länge. Det spar
samma fyndmaterialet får en snarare att tänka på 
byggarnas proviant eller en högst tillfällig an
vändning.

Av lagerföljden framgick också att det före
kommit kraftiga ”sättningar” då stockar och på
lar sjunkit i den mjuka kalkleran. Detta är något 
som pågått genom århundradena. Men mycket 
tyder på att förloppet startade relativt tidigt efter 
anläggningens uppförande.

Den förmodade dateringen till mitten av 1120- 
talet stärktes av 1990 års dendroprover. Analys 
av rötskador i trät indikerar också att Bulverket 
senast var övergiven 50 år efter byggandet.

I samband med fältarbetet framkom det även 
uppgifter om bearbetade trästockar från andra

Tingstade sn, Tingstade träsk, Bul verket, forn-
lämning 30
Stockholms universitet, arkeologiska institutionen
Johan Rönnby

gotländska sjöar. En inventering påbörjades där
för under året.

Fynd: Byggnadstimmer, båtspant, nätknytarsticka, 
ben, nötter, mossa, gräs, fröer, löv.
Datering: 1120-tal.

Tofta sn, Kroks 1:29
RAÄRAGU 
Ann-Marie Pettersson

Inför planerad fritidsbebyggelse gjordes en förun
dersökning i form av en fosfatkartering och prov- 
schaktsgrävning. Väster om det aktuella området 
är en stenåldersboplats och österut finns järnål- 
derslämningar.

Vid förundersökningen framkom inte några 
spår av äldre verksamhet.

Fynd: - 
Datering: -

Tofta sn, Krokstäde 1:285 m fl, fornlämning 
111
RAÄRAGU 
Peter Manneke

En förundersökning i form av schaktningsöver- 
vakning utfördes med anledning av ledningsdrag
ningar for VA. 1 omedelbar närhet finns tre gra
var (fornlämning 111). Ytterligare några gravar 
har påträffats vid grustäkt omkring 200 m mot 
väster (fornlämning 112).

På den ca 180 m2 stora yta, som banades av 
påträffades inga anläggningar eller kulturlager.

Fynd: - 
Datering: -

Vallstena sn, Grinds 1:27, fornlämning 67
RAÄRAGU 
Leif Zerpe

Med anledning av nybyggnation av bostadshus 
utfördes en förundersökning i form av schakt- 
ningsövervakning. 1 direkt anslutning till den pla
nerade tomten finns tre stensättningar (fornläm
ning 67), vilka sannolikt utgör förhistoriska gra
var.

Vid schaktningen påträffades endast recenta 
lager bestående av grus, sten och något mylla.

Fynd: -
Datering: -
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Vallstena sn, Uppgarde 1:20, fornlämning 155
RAÄ RAGU
Gunilla Wickman-Nydolf

I ett grustag hade hösten 1989 ett ca 9 000 m2 
stort område avbanats utan antikvarisk kontroll. 
Därvid hade en 28 m lång och 0,7 m bred sten
sträng, orienterad i nordväst-sydost (fornlämning 
155) avlägsnats utan tillstånd. Vid tidigare täkt- 
verksamhet har ett flertal fornlämningar såsom 
gravar och boplatsrester påträffats i i området.

En efterundersökning gjordes 1990 på en ca 
3 000 m2 stor yta med enstaka mindre mörkfärg- 
ningar. Vilken funktion dessa har haft gick inte 
att klarlägga.

Fynd: - 
Datering: -

Visby, Annelund, stg 412, fornlämning 8
RAÄRAGU 
Monica Wennersten

Med anledning av planerad utbyggnad av lång- 
tidsparkeringen vid Visby flygplats utfördes en 
förundersökning.

Det område, som skulle tillföras den befintli
ga parkeringsplatsen ligger nordost om och i di
rekt anslutning till Annelundsgravfältet. En tidi
gare registrerad, sannolikt förhistorisk hålväg 
sträcker sig tvärs över hela området i VSV-ONO 
riktning. Den kan följas österut fram till en åker
kant och västerut i en vid båge norr om hela grav
fältet.

För att fastställa om ytterligare fornlämningar 
kunde finnas inom det berörda området grävdes 
för hand fyra provschakt, 9,5-20 m långa samt 
sju provrutor, 0,8-6 m2 stora. Två av de längre 
schakten drogs över hålvägen. Som djupast var 
denna ca 0,5 m och bredden låg mellan 2,5 och 5 
m. Större delen av området schaktades ner till 
häll- eller morännivå. Flålvägen inom exploate
ringsområdet borttogs med maskin. Inga ytterli
gare fornlämningar påträffades.

Fynd: - 
Datering: —

Visby, Annelund, stg 413 K, L, fornlämning 8
RAÄ RAGU 
Monica Wennersten

Under antikvarisk kontroll gjordes kantskärning
ar längs en väg, som sträcker sig förbi sydvästra

kanten av Annelundsgravfältet vid Visby flyg
plats. Därvid påträffades på vägens västra sida 
mittpartiet av en övertorvad stensättning.

Med anledning av detta utfördes dels en för
undersökning för att fastställa gravens utsträck
ning, dels en undersökning av graven. Det rörde 
sig om en ca 8 m stor, låg stensättning, vars cen
trum var skadat av tidigare vägarbeten och mark
ingrepp. Graven låg på gränsen mellan två fastig
heter och fortsatte ca 3,5 m in under vägbanan. 
Avståndet till närmaste grav inne på gravfältet var 
10 m. I diket på vägens andra sida, mot gravfältet 
fanns några djupt liggande stenar, som kunde här
röra från ytterligare en grav. Stenarna täcktes över 
men platsen markerades för bevakning.

Ett flertal provschakt grävdes för hand inne på 
de aktuella tomterna utan att ytterligare gravar på
träffades. I schakten framkom ett par stensträng
ar och fortsättningen på den hålväg, som tidigare 
registrerats norr om gravfaltet längre mot öster.

Fynd: Fragment av s k örontutulus av brons, bäl- 
tesölja av järn, brända ben.
Datering: Förromersk järnålder.

Visby, kv Annexet 1, fornlämning 107
RAÄ RAGU 
Christian Runeby

I samband med husbyggnation vid kv Annexet 2 
skulle en byggnadskran monteras upp på gårds
planen till grannfastigheten, kv Annexet 1. Vid 
planeringsarbeten för fundamentet till kranen 
framkom en brunn. Detta föranledde en förunder
sökning.

Brunnen var uppbyggd av råhuggna, 5-10 cm 
tjocka kalkhällar lagda i bruk. Det röd/vita bruket 
hade ca 1 mm stora magringskorn. Brunnsöpp
ningen, som var kvadratisk och 0,6x0,6 m stor 
framkom på nivå 15,01 m ö h. Brunnsdjupet var 
ca 1,5 m och i den östra änden av brunnen anslöt 
en kanal. Efter avslutad undersökning togs ett 
skift med sten bort, brunnsöppningen täcktes över 
och området fylldes upp med sand.

Brunnen utgör troligen slutänden på en drä- 
neringskanal, anlagd i mitten av 1800-talet i sam
band med att den öster om kv Annexet belägna 
S:t Hansskolan uppfördes. Dräneringskanalen 
sträcker sig västerut från skolan, över skolgården 
och tvärs över S:t Hansgatan in på gårdsplanen 
till kv Annexet 1.

Fynd: -
Datering: Nyare tid, efter 1850.
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Visby, Bremergränd, S:t Hansgatan, Bränne- 
rigränd, S:t Persgränd, fornlämning 107
RAÄRAGU 
Eric Swanström

I samband med ledningsdragningar for fjärrvär
me utfördes en undersökning. I S:t Hansgatan/ 
Bremergränd påträffades delar av ett medeltida 
stenhus. Byggnaden ligger parallellt med Bremer
gränd med gaveln mot S:t Hansgatan. Den östra 
delen av byggnaden är skadad. Detta har skett 
under relativt sen tid i samband med anläggande 
av avloppssystem.

I Brännerigränd kunde konstateras äldre gatu- 
beläggningar bestående av liggande kalkstensflis.

I S:t Persgränd fanns en kalkflisläggning, vil
ken tolkades som en grändbeläggning eller be
läggningen på S:t Hanskyrkans kyrkogård.

Fynd: -
Datering: Högmedeltid-nyare tid, efter 1850.

Visby, Donnersplats, fornlämning 107
RAÄRAGU 
Eric Swanström

En undersökning utfördes i samband med led
ningsdragningar och byte av avloppsrör. Delar av 
ett äldre, i trä och kalksten utfort dräneringssys- 
tem för vatten från klinten till havet framkom. 
Systemet är delvis känt sedan tidigare dels genom 
dokumentation i början av 1900-talet av Johan 
Fardelin, dels genom grävningar 1987 och 1988 
i kvarteret Hypoteket.

Fynd: -
Datering: Högmedeltid-nyare tid, före 1850.

Visby, Donnersplats/Volters gränd, fornläm
ning 107
RAÄRAGU 
Eric Swanström

I samband med ledningsgrävningar gjordes en 
undersökning. Därvid framkom den norra muren 
av en tidigare känd byggnad. Den har delvis do
kumenterats av Johan Fardelin på 1920-talet. De
lar av byggnaden påträffades också vid grävning
ar för fjärrvärme 1987.

Fynd: -
Datering: Högmedeltid-nyare tid, före 1850.

Inför utbyggnad av befintligt bostadshus gjordes 
en undersökning. I husets nordvästra höm påbör
jades ett 1,9x1,1 m stort schakt i utrymmet mel
lan husväggen och en bärande stolprad till den 
överkragande övervåningen.

När ca 0,5 m av kraftigt omblandade massor 
tömts ut ur schaktet, var grunden för de bärande 
stolparna så uppenbart underminerad att arbetet 
avbröts. Då grunden för tillbyggnaden inte skulle 
komma att beröra markförhållandena på en lägre 
nivå än den redan nedgrävda, beslutades att un
dersökningen därmed var avslutad.

Fynd: -
Datering: Nyare tid, efter 1850.

Visby, kv Fregatten 20, fornlämning 107
RAÄRAGU
Christian Runeby

Visby, kv Gelbgjutaren, kv Tenngjutaren, stg 
909
RAÄRAGU
Gunilla Wickman-Nydolf

På grund av ledningsdragningar, tillfälligt väg
bygge och tillfällig uppläggningsplats för schakt
massor utfördes en förundersökning i form av 
schaktkontroll, följd av en undersökning.

Den undersökta ytan var ca 3 520 m2 stor. På 
de avbanade områdena, där marken var sandig på
träffades boplatslämningar såsom skärvstensfore- 
komst, både runda och ovala härdar och kokgro
par. Anläggningarnas storlek varierade mellan 0,5 
och 2 m och djupet mellan 0,1 och 0,5 m. I en del 
av anläggningarna och i skärvstensförekomsten 
fanns keramik, flinta och brända ben.

Fynd: Keramik, flinta, brända ben.
Datering: -

Visby, kv Gråbrodern 14, fornlämning 107
RAÄRAGU 
Christian Runeby

Inför en omfattande renovering och ombyggnad 
av fastigheten vid kv Gråbrodern 14 företogs en 
arkeologisk förundersökning. Byggnaden består 
av ett medeltida hus med en tillbyggnad i norr, 
uppförd i slutet av 1600-talet/början av 1700-ta- 
let.

Undersökningen bestod av framtagning och 
dokumentation av golv och murverk inuti bygg
naden samt schaktningsövervakning och doku-
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mentation i samband med arbeten på byggnadens 
exteriör och gårdsytan utanfor.

I samband med renoveringen bröts det befint
liga golvet upp i den medeltida delen av huset och 
ett underliggande, ursprungligt stengolv frilädes. 
Golvet fortsatte in under en nordlig tvärvägg, vil
ket visade att det medeltida huset ursprungligen 
haft en nordlig förlängning.

I ett provschakt, som togs upp under stengol
vet framkom ett 0,5 m tjockt kulturlager. Detta 
överlagrades av ytterligare en kalkflisläggning på 
vilken det låg ett bärlager fór det frilagda stengol
vet.

Även golvnivån i den norra, tillbyggda delen 
av den stående byggnaden skulle sänkas. I sam
band med detta frilädes delar av murarna till ett 
medeltida hus med källare. Spår av en fönsteröpp
ning samt en trappa kunde dokumenteras i de väl 
tilltagna murarna, vilka var ca 1,8 m breda. Käl
laren tömdes ej på uppfyllningen av raserings- 
massor, men ett provschakt ner till den ursprung
liga golvnivån, som bestod av stenflisor, visade 
att murarna stod i över 2 meters höjd. I samband 
med schaktningsarbeten utanför den stående 
byggnaden kunde ytterligare murverk till denna 
källare friläggas och källarens storlek åt ena hållet 
fastställas. En utanpåliggande, uppmurad kanal 
invid det ursprungliga hörnet till den stående, me
deltida byggnaden kunde också till del friläggas 
vid dessa arbeten. Troligtvis är denna kanal ett 
tillopp till en latrin.

Undersökningen har visat att det stående, 
medeltida huset dels ursprungligen haft en nord
lig förlängning, dels troligen varit sammanbyggt 
med ett nyupptäckt, intilliggande medeltida hus, 
som varit försett med källare.

Fynd: Keramik,järnföremål mm.
Datering: Medeltid.

Visby, kv Gråbrodern 14, fornlämning 107
RAÄRAGU 
Ragnar Engeström

1 samband med ombyggnad av manbyggnaden på 
ovannämnda fastighet företogs dels en grävnings- 
dokumentation (se ovan), dels en begränsad 
byggnadsdokumentation. Byggnadens kulturhis
toriska kvaliteter (ett däri ingående medeltida 
stenhus samt rester efter till- och ombyggnads- 
etapper från 1) troligtvis 1200-talets förra hälft 
respektive 2) 1600-talets andra hälft samt 1700- 
tal) har tidigare uppmärksammats genom Konst
högskolans Arkitekturskola åren 1987-1988.

Byggnadsdokumentationen utgjordes av:

1. fotodokumentation i svart/vitt samt färgdias
2. omhändertagande av tre virken, varav två med 
vankant för senare dendrokronologisk analys 
samt registrering av deras lägen
3. ställningstagande till datering av ett uthus, mu
rat i sten. Detta visade sig vid närmare gransk
ning vara sentida. Byggnadens fasader och inte
riör fotodokumenterades inför eventuell rivning.

Fynd: -
Datering: Medeltid-nyare tid.

Visby, kv Hammaren 9, fornlämning 107
RAÄ RAGU 
Christian Runeby

En förundersökning i form av schaktningsöver- 
vakning utfördes med anledning av att en till
byggnad skulle göras på baksidan av ett befintligt 
hus. Kv Hammaren är beläget i den södra delen av 
Visbys medeltida stadskärna. I kvarteret har tidi
gare dokumenterats kulturlager och murverk från 
medeltida stenhus och på den här aktuella fastig
heten har 1975 registrerats en brunn.

För grundläggning av tillbyggnaden hand- 
grävdes en yta på ca 4x2 m ner till ca 0,2 m under 
marknivå. De bortgrävda massorna bestod av ett 
omblandat humuslager, innehållande både efter- 
reformatoriskt och medeltida material.

Vid östra schaktkanten grävdes ett provschakt 
ner till orörd nivå, i detta fall berg, fór att faststäl
la sammansättning och tjocklek på kulturlagret. I 
provschaktet framkom, under ett 0,1 m tjockt 
sättsandslager för en plattläggning inne på gården 
ett brun/svart, sandigt humuslager, som innehöll 
enstaka småsten. Lagret var ca 0,45 m tjockt och 
innehöll bl a fynd av medeltida fönsterglas och 
skärvor av B Il-gods. Under detta låg ett uppfyll- 
nings/raseringslager, vilket bestod av ett grått, 
humöst sandlager. Detta innehöll en stor mängd 
kalkstensskärv, tegelskärv (även enstaka större 
bitar av tegel) och kalkbruksklumpar. Lagret, som 
var ca 0,4 m tjockt, innehöll mycket djurben (ej 
tillvaratagna) samt fynd av B Il-gods. Detta lager 
låg direkt på berg, som framkom på nivå 
15,93 m ö h.

Inga konstruktionslämningar framkom vid un
dersökningen. Det undre lagret, som innehöll en 
stor mängd byggmaterial, kan dock härröra från 
medeltida murverk i området. Murverk har kon
staterats på grannfastigheten.

Fynd: Keramik.
Datering: Medeltid-nyare tid.
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I samband med anläggandet av en gångväg längs 
en nyuppförd fastighet gjordes en schaktnings- 
övervakning.

Vid nerschaktning av gårdsytan framkom ca 
0,4 m under marknivå delar av en mur. Muren 
var lagd i en bågform från öster mot nordväst och 
upplagd med råbruten kalksten utan bindemedel. 
Fyra skift av muren frilädes, där det översta skif
tet låg på nivå 12,72 m ö h och det understa på 
nivå 12,11 m ö h. Muren var endast en sten bred.

Fyllningen öster om muren bestod av porös 
sandfyllning med stenskärv medan på murens 
västsida låg ett kompakt humuslager, som inne
höll kalkbruk och tegel samt fynd av bl a kritpi- 
peskaft. Vid fortsatt schaktning åt väster framkom 
fortsättningen på muren på nivå ca 12,10 m ö h. 
Denna fortsättning av muren låg dock parallellt 
med den nyuppförda fastigheten.

Ytterligare schaktningsarbeten utfördes längs 
tomtgränsen på gårdsytan. Ett ca 0,5 m brett och 
ca 0,3 m djupt schakt grävdes inför uppsättandet 
av betongstöd. I dessa schakt framkom ett övre 
skikt med matjord med stenflis, ca 0,1 m tjockt, 
vilket låg på gul sand.

Muren utgör sannolikt en sentida stödmur 
upplagd mot en i slänten anlagd utschaktnings- 
kant.

Fynd: Kritpipeskaft, tegel m m.
Datering: Nyare tid.

Visby, kv Hotellet 12, fornlämning 107
RAÄRAGU 
Christian Runeby

En förundersökning utfördes på grund av led
ningsdragning for VA.

Kv Hotellet ligger i anslutning till en klintkant 
och det är en avsevärd nivåskillnad mellan den 
övre och den lägre delen av kvarteret. Byggna
den vid kv Hotellet 12 har vid upprepade tillfal
len haft problem med fukt i källarvåningen. För 
att komma tillrätta med detta grävdes ett schakt 
längs byggnadens östsida för dräneringsrör och 
fyllning av singel. Schaktet sträckte sig längs näs
tan hela långsidan av den ca 30 m långa byggna
den och var 1,6-2 m brett och 0,75 m djupt. De 
bortgrävda massorna bestod endast av grå/brun 
sand med kalkstensskärv och innehöll kalkbruk 
och tegel.

Under den stående byggnaden framkom en 
mur. Den stod i 1-2 skift och bestod av 0,5-1 m 
stora stenar. Dessa var lagda dels i kalkbruk, dels

Visby, kv Hotellet 10, fornlämning 107
RAÄRAGU
Christian Rumby

i sand. Muren var synlig 0,3-0,7 m utanför det 
stående husets murliv och sträckte sig längs hela 
schaktet. Inga stötfogar eller skillnader i mur- 
ningsteknik kunde konstateras. Endast i ett parti 
av muren saknades sten. Detta är dock troligen 
en skada, som uppkommit vid schaktningen.

Det var ej möjligt att fastställa huruvida den
na mur utgör en grundsula för det stående huset 
eller om det är en äldre grundmur. Vid undersök
ningen av kv Hotellet 10, granntomten i söder, 
konstaterades att det där framkomna, medeltida 
stenhuset hade en nordlig del, som ingick i den 
stående byggnaden på kv Hotellet 12. Delar av 
det i schaktet framkomna murverket kan vara res
ter av den norra delen till detta medeltida sten
hus.

Fynd: -
Datering: Medeltid-nyare tid.

Visby, kv Klinten 8, fornlämning 107
RAÄRAGU 
Christian Runeby

Inför tillbyggnad av bostadshus utfördes en ar
keologisk förundersökning.

Kv Klinten är som namnet anger belägen på 
klinten, i nordöstra delen av Visby innerstad. Det 
ligger längst ut mot klintkanten med domkyrkan 
S:ta Maria strax nedanför, sydväst om kvarteret. 
Inga arkeologiska observationer har tidigare 
gjorts i kvarteret.

Två provschakt togs upp i området för till
byggnaden. Dessa visade att det inte fanns några 
bevarade äldre avsatta kulturlager utan endast ett 
tunt, omblandat matjordslager, som vilade direkt 
på berg.

Fynd: -
Datering: Nyare tid.

Visby, kv Kruttornet 8, fornlämning 107
RAÄRAGU 
Eric Swanström

På grund av ledningsdragningar för VA utfördes 
en undersökning. Därvid framkom delar av en 
skadad äldre mur av kalksten samt en konstruk
tion av kalksten och bränd lera. Denna har san
nolikt utgjort delar av en ugnskonstruktion. Var
ken tidsställning eller utbredning i rum kunde 
fastställas.

Fynd: -
Datering: Högmedeltid-nyare tid, före 1850.
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Visby, kv Krämaren 2, fornlämning 107
RAÄRAGU 
Nils-Gustaf Nydolf

En schaktningsövervakning utfördes i samband 
med kulvertgrävning vid till- och ombyggnad av 
en äldre fastighet.

Ett 8x0,9 m stort och 0,6-0,7 m djupt schakt 
grävdes diagonalt över gården. Dess norra ände 
anslöt till en tidigare undersökt yta (1989). Gårds- 
ytan täcktes av ca 0,4 m påförda lager. Underlig
gande kulturlager berördes till ett djup av 0,2 m.
T norra delen av schaktet framkom fast berg. Kul
turlagret bestod av svart, fet kulturjord, bemängd 
med små kalkstenar och djurben och interfolierat 
av smärre linser med bl a (bränd) lera. Inga kon
struktioner eller daterande fynd påträffades.

Fynd: -
Datering: Medeltid.

Visby, kv Munken 1, fornlämning 107
RAÄRAGU 
Christian Runeby

På grund av fuktproblem i fastigheten och tätning 
av husvägg under markytan utfördes en schakt
ningsövervakning. Ett 6x1 m stort schakt togs 
upp längs husväggen i Ryska gränd - en direkt 
fortsättning på det schakt, som togs upp under 
antikvarisk övervakning 1988. Schaktet grävdes 
ner ca 0,5 m och bestod endast av gul sandupp- 
fyllning.

Fynd: - 
Datering: -

Visby, Paviljongsgatan-Tranhusgatan, forn
lämning 107
RAÄRAGU 
Christian Runeby

En arkeologisk förundersökning genomfördes i 
samband med att en ny- och omläggning av VA- 
ledningar gjordes i Paviljongsgatan och Tranhus- 
gatans norra del.

Undersökningen genomfördes som en schakt
ningsövervakning med direkt efterföljande ut
grävning. Arbetet genomfördes i två omgångar; 
januari 1989 och december/januari 1989/1990. 
Grävningsarbetena utfördes i etapper, där varje 
etapp omfattade en ca 4-5 m lång sträcka. En 
grävmaskin avlägsnade de omrörda fyllningsmas- 
sorna och därefter handgrävdes de underliggande 
kulturlagren. Detta material sållades och kon
struktioner och sektioner dokumenterades.

Schaktningen började i den södra änden av Pa
viljongsgatan och fortsatte längs hela gatan upp 
till Tranhusgatan. Arbetena fortsatte vidare längs 
Tranhusgatans nordligaste del, förbi kv Silverhät- 
tan, fram till Silverhättan och stadsmuren.

I den södra delen av schaktet i Paviljongsga
tan framkom endast omrörda kulturlager. I ett an
slutande brunnsschakt påträffades bearbetat ben 
och i schaktväggen dokumenterades avsatta lager. 
Ett 0,2-0,3m tjockt, orört, avsatt kulturlager 
framkom i botten i den norra delen av schaktet. I 
kulturlagret påträffades nedgrävningar och stolp- 
hål samt en brunn.

I det schakt, som grävdes i Tranhusgatans 
norra del, framkom en nedgravning samt i änden 
av schaktet, murverk. Detta låg ca 2 m under 
marknivå och utgjorde resterna efter ett hörn till 
ett medeltida stenhus, beläget alldeles invid stads
muren.

Undersökningen har visat dels att det finns 
kulturlager och anläggningar i Paviljongsgatan 
och Tranhusgatans norra del, dels att det i hörnet 
Tranhusgatan/Silverhättan ligger murverk till ett 
medeltida stenhus. Utbredningen av de medelti
da stenhusen i Visby har med denna observation 
kunnat tänjas ut ytterligare.

Fynd: Keramik, bearbetat ben, järnföremål m m. 
Datering: Medeltid-nyare tid.

Visby, kv Repslagaren 4, fornlämning 107
RAÄRAGU 
Leif Zerpe

Med anledning av en planerad utbyggnad av For
eningshuset Borgen utfördes en undersökning.

Ett ca 50 m2 stort område undersöktes. De 
medeltida kulturlagren uppgick på det djupaste 
stället till ca 0,5 m. Ett fåtal, såväl hög- som ef- 
termedeltida konstruktioner och fynd kunde kon
stateras. Kulturlagerbilden dominerades dock av 
material från 1200- och 1300-talen.

Grundtopografin utgjordes av kalkstensklip
pan, täckt av ett relativt tunt lager grus, sand och 
småsten. Strax över berget påträffades relativt 
koncentrerat en handfull bärnsten, vilket tolkades 
som indikation på en närliggande hantverksplats. 
Koncentrationen täcktes av kulturlager och en 
stenläggning, som framkom i östra schaktkanten. 
Denna bildade tillsammans med resterna av even
tuellt samma stenläggning längre bort, ett hög
medeltida bebyggelseskikt. Övriga medeltida be
byggelserester utgjordes av fyra stolphål. Vidare 
påträffades en eftermedeltida, vinkelbyggd kall
mur, som hade grävts ner genom de medeltida 
kulturlagren och anlagts på berget.
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Fynd: Bärnsten, svartgods, äldre rödgods, sten
gods m m.
Datering: Högmedeltid-nyare tid.

Visby, kv Rådhuset 2, fornlämning 107
RAÄRAGU 
Christian Runeby

I samband med projektering for ny- och ombygg
nad av befintligt hus utfördes en arkeologisk för
undersökning.

För att klargöra förekomsten av äldre murverk 
på fastigheten kv Rådhuset 2, undersöktes gårds- 
ytoma på bägge sidor av byggnaden. På den söd
ra gårdsytan grävdes ett 7 m långt provschakt 
(schakt 1) i nord-sydlig riktning med ett 4 m 
långt tvärschakt. På den norra gårdsytan, alldeles 
invid byggnadens nordvägg, grävdes ett 3 m långt 
provschakt (schakt 2) i nord-sydlig riktning.

I schakt 1 framkom murverk med en mur lig
gande i öst-västlig riktning och med en trappned
gång (åt söder) i den östra änden. I den västra än
den fanns ett murhörn, med anslutande tvärmu
rar både åt söder och norr. Sydsidan av muren var 
belagd med väggputs. Stenarna i muren låg i 
kalkbruk och muren var endast en sten bred. Trap
pan (trapp 1) bestod av tre trappstenar. I botten av 
trappan fanns en stenläggning, ett golv.

Norr om muren framkom resterna efter ytter
ligare två trappor. Den närmast muren belägna 
trappan (trapp 2), bestod av två trappsteg i nord- 
sydlig riktning, som fortsatte in under muren. 
Den andra trappan (trapp 3) bestod av tre delvis 
bevarade trappsteg i öst-västlig riktning. Trappan 
låg ca 0,8 m norr om trapp 2 och trappans unders
ta plan låg på samma nivå som det översta planet 
på trapp 2.

1 schakt 2 framkom inget murverk. Provschak
tet grävdes till ett djup på mer än 1,5 m under 
marknivå; botten av provschaktet låg på nivån 
13,30 m ö h. I schaktet framkom endast påförda 
eller omblandade lager, vilka innehöll sentida ma
terial.

Förundersökningen har visat att äldre murverk 
ligger under mark söder om byggnaden på kv 
Rådhuset 2. Trapporna, som frilädes vid under
sökningen, kan ha varit nedgången till det nedre 
planet på en byggnad. Denna har varit del av en 
nordlig länga i ett av de fyra medeltida kvarter, 
som låg i nuvarande kv Rådhuset.

Fynd: -
Datering: Medeltid.

En förundersökning i form av schaktkontroll ut
fördes på grund av ledningsdragning mellan två 
befintliga hus. Schaktet var 30 m långt, 1,2 m 
djupt och 0,6-0,8 m brett.

1 den norra delen av schaktet påträffades en 
medeltida tvärmur. Som mest var den bevarad till 
en höjd av 0,4 m och en längd av 1,6 m. Höjden 
är beräknad från det kalkstensgolv, som också 
framkom i schaktet. Inga kulturlager påträffades.

En langsgående mur till det medeltida huset 
framkom vid en undersökning 1982.

Fynd: -
Datering: Medeltid.

Visby, kv S:ta Gertrud 12, fornlämning 107
RAÄRAGU 
Leif Zerpe

Med anledning av dräneringsarbeten utmed tre 
sidor av fastighetens huvudbyggnad, utfördes en 
förundersökning omfattande schaktningskontroll 
och dokumentation. Vid tidigare undersökningar 
i kvarteret har framkommit lämningar av en vi
kingatida bebyggelse.

Schaktdjupet var ca 2 m, ner till en nivå, som 
innehöll kulturlager, avsatta under 1200-talet. 
Kulturlagren fortsatte under det aktuella schakt
djupet. Överliggande jordlager utgjordes i huvud
sak av påförda jordmassor, som innehöll medelti
da fynd. Nära ytan påträffades recent material.

I schaktets botten på gårdsidan framkom en 
kalkstensläggning av stora, 7-10 cm tjocka kalk- 
stensflisor.

På gatusidan frilädes en grundmur av kallmu- 
rad kalksten, som på ett ställe var bevarad upp till 
tre skift. Muren var ca 15 m lång och hade en 
bredd av 1,3 m. Den låg orienterad i sydväst
nordöst. I anslutning till murens norra ände fram
kom en latrin med de invändiga måtten 2,2x1,7 
m. Latrinen var tömd, men sannolikt hade en del 
nytt avfall upplagrats efter tömningen. Dess nuva
rande invändiga höjd är 1,75 m men utgör sanno
likt inte den ursprungliga. Latrinens välvda ovan
sida låg praktiskt taget i höjd med grundmurens 
botten och var orienterad i nordväst-sydöst.

Något senare under året gjordes en mindre för
undersökning. Anledningen var önskemål om att 
sänka marknivån i ett källarutrymme under hu
sets norra del. Schaktet var 8 m2 stort och djupet 
uppgick till 2 m, ner till ca 0,1-0,2 m ovan avsat
ta lager. Jordlagren var påförda men innehöll en 
del medeltida fynd.

Visby, Rådhusplan, fornlämning 107
RAÄRAGU
Christina Peterson
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Byggnaden låg inte orienterad efter S:t Niko
lai kyrka, vilket skulle kunna betyda att byggna
den tillkommit före kyrkan. Men läget invid Odal- 
gatan kan ha varit det avgörande. Denna infarts
väg utifrån anses tillhöra de äldsta och kan spåras 
till förhistorisk tid.

Fynd: Keramik (BI, BII:1).
Datering: Högmedeltid-nyare tid.

Visby, kv S:ta Maria 12, fornlämning 107
RAÄRAGU 
Christian Runeby

En omfattande arkeologisk undersökning hade 
genomförts 1989 inför ett större nybygge på 
fastigheten. Med anledning av planer på att an
lägga en parkeringsplats i den norra änden av 
tomten utfördes 1990 en förundersökning.

Ett ca 5,8 m långt och 0,9 m brett schakt öpp
nades i östra delen av exploateringsområdet. 
Schaktet grävdes med grävmaskin ner till orörd 
nivå och sektionerna längs schaktets norra kort
sida och östra långsida dokumenterades.

Direkt över den orörda nivån, på strandgrus, 
låg i den norra änden av schaktet en stenkonstruk- 
tion, som bestod av kalkflisor lagda på varandra. 
Enstaka bitar av tegel låg i anslutning till kon
struktionen samt fynd av keramik av stengodstyp 
(01:1) och en glasad slaggklump. I övrigt fram
kom i schaktet ett avsatt, humöst sandlager, ca 0,6 
m tjockt i två skikt. Detta lager överlagrade sten- 
konstruktionen och innehöll fynd av dels medel
tida keramik (BI:1, 0:1 och 01:2), dels en bit 
1600/1700-tals keramik (BII:4). Ett fragment av 
äldre fönsterglas hittades också i detta humösa 
sandlager. Överst i schaktet låg ett 0,3 m tjockt 
påfört bärlager av grått grus.

Förundersökningen har visat att det i området 
ligger ett ca 0,6 m tjockt kulturlager. Fynden i 
lagret tyder på att det till övervägande del är en 
medeltida avsättning. Stenkonstruktionen i norra 
delen av schaktet kan vara en härd. Den överlag
ras av kulturlagret och bör därför också vara en 
medeltida konstruktion.

Fynd: Keramik, fönsterglas, m m.
Datering: Medeltid.

Visby, S:t Michaelsgränd, fornlämning 107
RAÄRAGU 
Eric Swanström

En schaktkontroll utfördes med anledning av led
ningsdragningar för tele. Omedelbart under

nuvarande gatubeläggning av gatsten och dess 
planeringslager av sand vidtog kalkberget.

Fynd: - 
Datering: -

Visby, kv S:t Nicolaus 7, fornlämning 107
RAÄRAGU 
Christian Runeby
En förundersökning utfördes i samband med till
byggnad av Frimurarlogens byggnad, belägen sö
der om ruinkyrkan S:t Nikolaus, dominikaneror
dens klosterkyrka i Visby. Logebyggnaden består 
till del av två sammanbyggda medeltida stenhus 
och väster om byggnaden har murverk dokumen
terats vid tidigare schaktningsarbeten. Tillbygg
naden skulle göras på logebyggnadens västra si
da, in mot gården. Undersökningsområdet låg 
sydväst om gaveln till logebyggnadens medeltida 
del.

En traktorgrävare grävde ut en yta om 8x6 m 
ner till ett djup av ca 0,6 m for en grundplatta. De 
borttagna marklagren bestod endast av fyllnings- 
massor med byggavfall men tvärs över schaktet 
kunde ett stråk av kalkbruk urskiljas.

Vid handgrävning i kalkbrukslagret framkom 
en mur, ca 0,7 m under marknivå. Den låg i nord- 
sydlig riktning och frilädes till en längd av 3,6 m. 
Endast ett mindre parti av muren hade full ur
sprunglig bredd, ca 0,9 m; i övrigt var det östra 
murlivet bortbrutet. Muren var lagd som fullmur 
i kalkbruk och i en skärning av muren gick att 
fastställa att den fortsatte åtminstone 1,5 m ner 
från bevarat murkrön.

Muren utgör troligen del av en medeltida 
byggnad. Denna har legat i anslutning till de två 
medeltida hus, vilka ingår i Frimurarlogens bygg
nad.

Fynd: -
Datering: Medeltid.

Visby, Slottsterrassen, fornlämning 107
RAÄRAGU 
Christian Runeby
I samband med byte av avloppsrör längs Slotts
terrassen utfördes en schaktningsövervakning. 
Slottsterrassen ligger i den södra änden av det 
medeltida stadsområdet, avgränsat av stadsmu
ren. Gatan löper längs en klintkant på den västra 
sidan om kvarteren Palissaden och Skeppet. På 
1920-talet dokumenterades kulturlager i gatan.

Ett större schakt grävdes i hörnet av Slottster
rassen/Norra Slottsgränd. I detta schakt skulle en 
avloppsbrunn sättas ner och i schaktets östra del 
framkom kulturlager. Kulturlagret låg under ett ca
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1,8 m tjockt fyllmasselager och framkom på 
nivå 12,76 m ö h. Lagret bestod av ett grå/brunt 
humuslager med lerinblandning och innehöll fynd 
av tegel, kalkbruksklumpar och djurben. Botten 
på lagret låg på nivå 11,84 m ö h och överlagrade 
ett grått lerlager, vilket troligen utgör det orörda 
strandlagret.

Fynd: - 
Datering: -

Visby, kv Stenhuggaren, lotten C
RAÄRAGU 
Ann-Marie Pettersson

En förundersökning utfördes med anledning av 
husbyggnation. Den aktuella tomten är belägen i 
ett område med lätta sandiga jordar. I närheten 
har tidigare påträffats boplatslämningar från tro
ligtvis yngre bronsålder-äldsta järnålder.

Vid matjordsavbaningen framkom två stolphål 
av olika typ och med sen datering. Fem provgro
par grävdes for hand för att kontrollera om even
tuellt omplöjt kulturlager fanns. Inga tecken på 
sådant fanns emellertid.

Fynd: Porslin, tegel, glas, spikar, kol m m. 
Datering: Nyare tid, efter 1850.

Visby, Stora torget/Södra Kyrkogatan, forn- 
lämning 107
RAÄRAGU 
Christian Runeby

En undersökning utfördes i samband med rör- 
schaktsgrävning i Södra Kyrkogatan för VA-an- 
slutning till den nyrenoverade byggnaden vid kv 
Systemet 5. Schaktet var beläget i det sydöstra 
hörnet av Stora Torget, alldeles öster om S:ta 
Karins kyrkoruin.

I västra änden av det 6x1,8 stora schaktet på
träffades murverk. Muren var uppbyggd av rå- 
bruten kalksten och lagd i bruk. De understa skif
ten låg även i lera. Endast det östra murlivet var 
frilagt i schaktet och muren stod i ungefar en me
ters höjd. På denna vilade ett kabelrör och ett ge
nombrott hade gjorts i murens övre skift, troligen 
i samband med tidigare rörnedläggning. Murens 
riktning var NNO-SSV och i dess norra del låg 
två stenar i vinkel mot muren men ej i förband 
med denna. I muren ingick en huggen sten, troli
gen ej i ursprungligt läge. Stenen var 0,2x0,4 m 
stor och ena delen av skådesidan var släthuggen. 
Murens skift var mycket oregelbundna och även 
murlivet var mycket ojämnt. De undre skiften be

stod av mindre och tunnare sten och dessutom 
sprang dessa skift fram ca 0,3 m framför de övre 
skiften.

Sannolikt utgör muren som framkom i schak
tet en del av en grundmur till ett trähus, t ex ett 
korsvirkeshus. Uppgifter från slutet av 1600-ta- 
let visar att det stått ett korsvirkeshus i detta om
råde.

Fynd: -
Datering: Nyare tid, före 1850

Visby, kv Systemet 6, fornlämning 107
RAÄRAGU 
Leif Zerpe

En undersökning föranleddes av en schaktning 
för dränering. Delar av husets kallmursgrund 
skulle tätas med anledning av fuktskador i källa
ren.

Schaktningen utfördes med traktorgrävare. 
Bredden på schaktet var ca 1 m och djupet upp
gick till ca 1,4 m. 1,1 m under markytan fram
kom ovansidan av en 0,9 m bred grundmur av 
kalksten, fogad med kalkbruk. Den löpte i VSV- 
ONO riktning in under den nuvarande byggna
den, som är orienterad i öst-väst. Ett murhörn bil
dade nordvästra hörnet i en byggnad av okänd 
storlek. Fyra meter av muren kunde följas invän
digt men inget ytterligare murhörn framkom.

I östra delen av schaktet och delvis täckt av 
ovan beskrivna mur, framkom resterna av en kall- 
murad, delvis ojämn, brunnsliknande latrin med 
ca 0,9 meters sida. Formen var rundad upptill. La
trinens botten bestod av ett naturligt lager runda 
kalkstenar, blandat med lera. Latrinen grävdes ut 
invändigt och befanns vara rel grund. Karets be
varade höjd var 1,65 m. Latrinen var igenfylld, 
men i botten låg slamartat material utan några 
fynd.

Murverk och latrin tolkades som medeltida. På 
grund av det begränsade schaktdjupet grävdes 
inga egentliga kulturlager. Sådana kan dock för
väntas under och utanför de påträffade murverk
ens begränsningar. Den bortschaktade jorden be
stod av fyllnadsmassor och innehöll enstaka re- 
centa fynd.

I Nedre Finngränd norr om fastigheten påträf
fades omfattande murverk vid schaktningar 1924. 
Den aktuella murdelens orientering avviker nå
got från dessa, vilket gör det ovisst om de härrör 
från samma byggnadskropp eller bebyggelseske
de.

Fynd: -
Datering: Medeltid-nyare tid.
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I samband med tillbyggnad av befintligt hus ut
fördes en förundersökning. Ett provschakt, som 
mätte lxl m togs upp och stickgrävdes ner för 
hand till dess berg påträffades.

I schaktet framkom endast ett enda kulturla
ger - ett kraftigt omblandat, grusigt humuslager 
utan stratigrafi. Lagret innehöll tegelflis, träkol 
och djurben samt glas, spik, porslin, stengods 
(CII) och svartgods (BI). I detta lager, som var ca 
0,5 m tjockt, framkom ca 0,4 m under marknivå 
en stenläggning av stora kalkhällar, en trolig 
gårdsläggning. Fynd av recenta föremål långt ner 
i lagret samt fynd av medeltida föremål i den övre 
delen av lagret visade att lagret var kraftigt om
rört. Det gick inte att fastställa hurvida lagret var 
påfört eller avsatt; troligen är det kombination av 
båda alternativen.

Kulturlagret överlagrade ett sandlager med 
stort stenskärvsinnehåll. Lagret innehöll överst 
några enstaka djurben men var i övrigt fyndtomt. 
Detta ca 0,6 m tjocka sandlager vilade direkt på 
kalkberg, vilket framkom på nivå 38,27 m ö h. 
Inga fynd tillvaratogs.

Fynd: Stengods (CII), svartgods (BI), glas, spik 
m m.
Datering: Medeltid och nyare tid.

Visby, kv Tornet 11, fornlämning 107
RAÄRAGU
Christian Runeby

Visby, kv Vagnmakaren 4
RAÄRAGU 
Ann-Marie Pettersson

En undersökning utfördes inför byggandet av ett 
industri- och hantverkshotell på skogsmark inom 
Terra Nova-området. Tidigare har här framkom
mit boplatslämningar från yngre bronsålder-för- 
romersk järnålder och yngre järnålder.

Undersökningen genomfördes som en kontroll 
vid avbaningen av matjorden, varefter de anlägg
ningar som därvid blev synliga undersöktes. Vid 
en föregående provgropsgrävning hade konstate
rats att ett glest kulturlager fanns över hela tom
ten. Kulturlagret utgjordes av spridda brända ben, 
kol, bränd lera, krukskärvor och i en av groparna 
obestämda, järnhaltiga(?) klumpar.

Av konstruktioner påträffades i tomtens syd
östra del en härd och en trolig kokgrop. Hela den 
östra sidan av tomten var något lägre liggande och 
sank. Ytterligare 13 misstänkta lämningar under
söktes; endast två av dessa bedömdes som even
tuella boplatslämningar. De var mycket små gro
par med mörkfargad jord. Ett fragmenterat lerkärl

av mycket grovt, sprött gods påträffades nedställt 
med botten i den lera, som fanns under matj ords
lagret av sandblandad, lerhaltig mylla.

Fynd: Keramik, bränd lera, brända ben, kol, or- 
dovicisk flinta, järnhäl tiga, obestämda klumpar. 
Datering: Yngre bronsålder-förromersk järnål
der.

Visby, kv Valvet 4, fornlämning 107
RAÄRAGU 
Christian Runeby

En förundersökning utfördes inför planerad hus
byggnation. Kv Valvet ligger i de centrala delarna 
av Visby innerstad, strax väster om ruinkyrkorna 
S:t Lars och S:t Drotten.

Ett provschakt maskingrävdes i norra delen av 
tomten. I västra änden av schaktet framkom en 
mur, som låg i nord-sy driktning. Provschaktet 
handgrävdes sedan invid muren ner till orörd 
nivå, vilken bestod av strandgrus. Storleken på 
provschaktet var i botten ca 0,95x0,8 m och dju
pet var ca 2 m.

En märkbar nivåskillnad på strandgruset i 
schaktet visar att det ursprungligen i området va
rit en påtaglig sluttning åt väster, som numera är 
uppfylld. Strandgruset överlagrades av avsatta, 
humösa lerlager med en sammanlagd tjocklek av 
ca 0,5m. Ett övre lager med innehåll av skörbränd 
stenflis var mycket hårt och kompakt. Muren i 
västra änden av schaktet låg över dessa lerlager. 
Den var lagd av kalkstensflisor med lera som 
bindemedel och stod i ca 0,7 meters höjd. Muren 
överlagrades av ett tjockt raseringslager på vilket 
det överst i schaktet låg betongplattor.

Förundersökningen har visat att det ca 1 m un
der marknivå på tomten finns murrester från en 
sentida byggnad från 1600/1700-talet. Dessamur- 
rester vilar på en förmodad markyta, som kan ha 
utgjort ett medeltida grändområde i en öst-väst
lig gränd mellan nuvarande S:t Hansgatan och 
Mellangatan. Under detta lager framkom den 
äldsta avsättningen, som innehöll spår av 
metallhantverk.

Fynd: Keramik, slagg m m.
Datering: Medeltid-nyare tid, före 1850.

Visby, kv Vikten 1, fornlämning 107
RAÄ RAGU 
Eric Swanström

I samband med renovering och ombyggnad av det 
gamla magasinet i Visby hamn utfördes en för
undersökning. Därvid kunde konstateras att
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golvnivån i byggnaden någon gång hade höjts 
med ca 0,4 m. I anslutning till den äldsta golvni
vån framkom bränd kalk, vilket for tanken till att 
byggnaden möjligen kan ha fungerat som kalkla
da.

Fynd: -
Datering: Nyare tid, före 1850.

Visby, kv Östermur 20, fornlämning 107
RAÄRAGU 
Christian Runeby

1 samband med ombyggnad av ett gårdshus ut
fördes en förundersökning. Kvarteret sträcker sig 
utmed stadsmuren mellan Österport och Dal- 
manstornet. En schaktningsövervakning genom
fördes 1980 inom samma fastighet. I övrigt har 
inga arkeologiska observationer gjorts i kvarteret.

Ett provschakt om 0,7x0,7 m grävdes i områ
det for den planerade ombyggnaden och materia
let sållades. 1 schaktet framkom endast omblan
dade lager med skiftande sammansättning men 
genomgående med fynd av sentida material. 
Schaktets botten utgjordes av strandgrus, som låg 
på berg vid nivå 36,74 m ö h.

Vid Kv Östermur 20 finns ingenting som ty
der på att ursprungliga marklager finns bevarade 
under nuvarande byggnader. Schaktningsarbeten 
och uppfyllning av området i senare tid har av
lägsnat eventuella äldre kulturlager.

Fynd: -
Datering: Nyare tid.

Väskinde sn, Stora Norrgårde 2:1, fornläm
ning 118
RAÄRAGU 
Inger Österholm

En fosfatkartering utfördes med anledning av ny
byggnation av bostadshus. Inom det aktuella om
rådet finns en känd stensättning (fornlämning 
118). Det kunde inte uteslutas att ytterligare forn- 
lämningar förekom i området, bl a i form av äldre 
kulturlager.

Fosfatvärdena visade sig vara låga och tyder 
inte på någon förekomst av äldre kulturlager.

Fynd: - 
Datering: -

Västergarns sn, Stelor 1:10
RAÄRAGU 
Leif Zerpe

En förundersökning med schaktningsövervakning 
gjordes på grund av ledningsdragning fór avlopp.

I schaktet fanns under matj ordstäcket ett rae- 
tertjockt lager sand, liggande på fast berg.
Fynd: - 
Datering: -

Västergarns sn, Öninge 1:8, fornlämning 1
RAÄRAGU 
Leif Zerpe

På grund av olovlig schaktning i samband med 
ledningsdragning för avlopp utfördes en efterun- 
dersökning. Den omfattade sållning av delar av 
de urschaktade massorna samt sektionsritning. 
Enligt uppgift hade tomten tidigare använts för 
potatisodling. Den aktuella fastigheten (med fri
tidsbebyggelse) är belägen i södra delen av områ
det innanför den s k Västergarnsvallen (fornläm
ning 1) och ca 50 m öster om kustvägen.

De enda kulturindikatorerna under nuvarande 
gräsyta utgjordes av ett 0,25-0,3 m tjockt kultur
lager bestående av sandblandad mylla. Detta före
låg antingen som ett enda lager eller i form av två, 
åtskiljda av ett mellanliggande halvdecimeter- 
tjockt sandlager. Myllagret var homogent till sin 
karaktär och inga speciella aktiviteter kunde avlä
sas ur lagerinnehållet. Kulturlagrens eller -lagrets 
bottennivå var 2,7 m ö h på lägsta punkten.

De enstaka fynd som påträffades, utgjordes i 
första hand av djurben. Tre skärvor medeltida 
keramik framkom vid rensning av sektion och 
härrörde i samtliga fall från det undre, något san
digare myllagret. Äldre rödgods, nästan sintrat 
stengods samt glaserat stengods fanns represente
rade.

Fynd: Keramik (rödgods, stengods), djurben. 
Datering: Medeltid-nyare tid.

Västerhejde sn, Nygårds 1:312
RAÄRAGU
Gunilla Wickman-Nydolf

En förundersökning utfördes i samband med till
byggnad av befintligt hus. Inga fornlämningar 
påträffades i de två schakt om vardera ca lxl m, 
som upptogs. Fyllningen i schakten bestod av 
klappersten blandat med jord ned till steril mark 
(klappersten).

Fynd: - 
Datering: -
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Gästrikland Halland

Gävle, Holmsund, Bomhus
Länsmuseet i Gävleborgs län 
Elise Hovanta

Länsmuseet karterade och provundersökte en ny
upptäckt fornlämningslokal i Holmsund utanför 
Gävle. Initiativet till undersökningen kom från 
Bomhus hembygdsförening. Vid karteringen på
träffades sju små husgrunder liggande delvis ned
grävda i moränbacken runt ett åkerhak.

Delar av en av husgrunderna undersöktes. Tre 
av väggarna bestod delvis av moränåsen, som 
stadgats med sten. Den fjärde väggen med öpp
ningen ut mot åkern bestod av kraftiga sandstens- 
block. Husgrunden hade ett golv av tunna, mång
sidiga sandstensplattor, asymmetriskt lagda. I 
husgrunden hittades enstaka skärvor av yngre 
rödgods.

Anläggningarna, vars inre mått var 2,7x3 m, 
antas utgöra rester efter fiskarbostäder - något 
mer stadigvarande än tillfälliga bosättningar.

Fynd: Yngre rödgods.
Datering: Sent 1500 1700-tal.

Gävle, kv Piper, Storön, fornlämning 51
Länsmuseet i Gävleborgs län 
Elise Hovanta

Kvarteren Storön och Piper i Gävle ligger inom 
det tänkta medeltida stadsområdet. Dessa kvarter 
provundersöktes inför kommande exploatering. 
Vid provundersökningen kunde konstateras att 
inga äldre kulturlager var bevarade. Enstaka före
mål i omrörda skikt kan dock dateras till 1500- 
1600-tal.

Fynd: Skärvor av yngre rödgods, kritpipor. 
Datering: 1500-1700-tal.

Hedesunda, Harv 5:17
Länsmuseet i Gävleborgs län 
Elise Hovanta

Ett område mitt emellan två tidigare kända järn- 
framställningsplatser provundersöktes inför pla
nerat dagisbygge i Hedesunda. Ett par schakt 
grävdes med gravare, varvid framkom ett antal 
härdar och mörkfärgningar.

Fynd: Järnslagg.
Datering: Järnålder.

Alfshögs sn, Flädie 1:2 m fl, fornlämningarna 
36,37,38 m fl
RAÄUVVäst 
Gisela Ångeby

En förundersökning skedde med anledning av 
planerad golfbaneanläggning. Projekteringsområ
det (ca 60 ha) är beläget inom en mycket fornläm- 
ningstät del av Halland. Förutom flertalet gravar 
av olika typer - särskilt bör nämnas ett impone
rande stort röse med brätte, som ingår i en grav- 
fältsmiljö (fornlämning 36) - är en mängd olika 
lösfynd gjorda i odlingsmarkerna kring Flädje by. 
Bland dessa kan nämnas hjärtformade flintpil
spetsar, tångepilspetsar av gropkeramisk typ, de
lar av gjutformar i tälj sten för bronser samt ett or
namenterat skifferhänge. I röset har påträffats bl a 
en bronskam och en dolk. Vid en kartering av 
området främst i anslutning till fornlämning 36 
påträffades också ett par okända stensättningar.

Topografin inom planområdet skiftar mellan 
öppna åker- och betesmarker samt täta skogsplan
teringar. Trots anläggande av en golfbana är de 
planerade ingreppen i landskapet relativt begrän
sade och lagda med hänsyn till både natur och be
fintliga fornlämningar. Samtliga fornlämningar 
avses att skyddas.

Totalt drogs ca 400 m löpschakt, vilka förlä
des dels med utgångspunkt från närheten till forn
lämningar, dels utifrån topografiskt gynnsamma 
lägen. Underlaget i provschakten bestod av grus, 
stenig morän och fin sand. Boplatslämningar 
kunde konstateras på två platser men endast en av 
dem innehöll lämningar av sådan art att det moti
verar en fortsatt och utvidgad undersökning. 
Dessa är belägna på en sydostsluttning i åkermark 
nedanför vad som kan benämnas som det centrala 
fornlämningsområdet inom exploateringsytan be
stående av ovannämnda gravfält.

Boplatslämningarna ligger i lättdränerat sand
underlag. Inom just detta parti är dessutom några 
av lösfynden gjorda, bl a en gjutform och skiffer- 
hänget. Här har också på 1930-talet borttagits en 
gravhög eller skärvstenshög, vilket markerar vik
ten av att ytan slutundersöks.

Inom området finns förutom gravfältet (forn
lämning 36) också gravgrupper (fornlämningarna 
38, 39 och 40) samt boplatslämningar (fornläm
ningarna 60 och 60:3).

Fynd: -
Datering: Bronsålder-järnålder.
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Asige sn, Asige-Hult 2:1, Slättelynga 1:3, 2:18, 
Öinge 2:6
Hallands länsmuseer
Martin Carlsson, Bengt Westergaard

Med anledning av Sydkraft AB:s planerade led
ningsdragningar for naturgasnätet, sträckan Get- 
inge-Hyltebruk utfördes förundersökningar och 
undersökningar på fem områden inom Asige sock
en.

Vid förundersökningen på Asige-Hult 2:1 togs 
delar av en stenmur utmed röjningsytan bort. Syf
tet var att tillvarata ev träkol under muren för 14C- 
datering av muren och odlingsmarken. Varken trä
kol eller annan lämning av agrarhistoriskt intres
se kunde påvisas.

På Slättelynga 1:3 gjordes förundersökningar 
på två skilda platser. Endast den ena gav indika
tioner på förhistoriska lämningar. Vid den under
sökning, som senare utfördes påträffades boplats
lämningar, som utgjordes av stolphål, avfallsgro- 
par och härdar nedgrävda i den sterila sanden. De 
fåtaliga fynden utgjordes av keramik, flinta och 
bränd lera. En datering utifrån keramiken visar 
på romersk järnålder.

Vid en undersökning inom Slättelynga 2:18 
påträffades liknande boplatslämningar såsom 
stolphål och avfallsgropar nedgrävda i den sterila 
sanden. De enda fynd som framkom var enstaka 
bitar keramik samt lite brända ben och bränd lera. 
Någon närmare datering kan för närvarande inte 
göras. Omedelbart intill den planerade lednings- 
sträckningen har en rösegrupp nyupptäckts.

Förundersökningen på Öinge 2:6 påvisade in
ga anläggningar eller fynd, som indikerade förhis
toriska boplatslämningar.
Fynd: Keramik, fl inta, brända ben, bränd lera. 
Datering: Romersk järnålder.

Asige sn, Asigestugan 1:6
Hallands länsmuseer 
Bengt Westergaard

En förundersökning utfördes på grund av plane
rad nybyggnation på del av den aktuella fastighe
ten. 1989 undersöktes området omedelbart öster 
om det nu aktuella, varvid omfattande förhisto
riska boplatslämningar kom i dagen. Bl a påträf
fades åtminstone ett långhus från tiden yngre 
bronsålder-äldre järnålder. Av det skälet ansågs 
den nu planerade utvidgningen av bostadsområ
det vara av yttersta intresse ur fornlämningssyn- 
punkt.

Några omfattande lämningar framkom dock 
inte - en avfallsgrop och två mindre stolphål. 
Vidare påträffades två kraftiga handtagskärnor av 
mesolitisk typ, därav dateringsuppgifterna.

Fynd: Kärnor av flinta.
Datering: Mesolitisk tid, yngre bronsålder-för- 
romersk järnålder.

Falkenberg, Arvidstorp 1:39, fornlämning 39
RAÄUVVäst 
Gundela Lindman

Med anledning av planerad byggnation i det bli
vande bostadsområdet Falkagård i Falkenbergs 
utkant undersöktes ett gårdsområde med husläm
ningar och andra anläggningar från perioderna 
bronsålder-järnålder-medeltid.

Huslämningarna utgjordes av parallella stolp- 
hålsrader. Det största huset var 25x5,5 m. Det har 
daterats till perioden slutet av äldre bronsålder 
förromersk järnålder. 14C-datering av en kokgrop, 
som låg under två av stolphålen i ena långväggen 
ger en post quem-datering och l4C-datering av en 
härd, som överlagrade stolphålen ger en ante 
quem-datering. De övriga sex husen var inte kom
pletta. Ofta saknades en eller båda gavlarna. Hu
sen har varit orienterade i ungefär öst-västlig el
ler nord-sydlig riktning.

Inom området fanns drygt tjugotalet härdar 
och ett stort antal ytterligare stolphål, vars inbör
des samband inte kunde fastställas. En del mindre 
gropar dokumenterades också. En härd har date
rats till förromersk järnålder och en annan härd 
till romersk järnålder.

Flera lämningar har daterats till 1000-talet- 
äldre medeltid. De tidigmedeltida lämningarna 
bör vara spåren av aktiviteter tillhörande en by. 
Inom området fanns fyra närmast identiska grop
hus. Tre av dessa har daterats till 1000-talet e Kr.

En slaggrop, som troligen har samband med 
en enkel smedja är också daterad till äldre medel
tid. Detsamma gäller en lerplatta i en av husläm
ningarna.

Fynden utgörs av små mängder av fl inta, bl a 
några skrapor, samt keramik. Ett keramikfrag
ment har dekor av neolitisk typ. I området har 
även påträffats några kraftigt svallade flintarte- 
fakter, vilka på grund av läget ca 15 m högre än 
den postglaciala transgressionsgränsen bör hän
föras till senglacial tid.

Fynd: Flinta, keramik.
Datering: Bronsålder-järnålder-medeltid.

Falkenberg, kv Brännugnen 2, fornlämning 16
RAÄ UV Väst 
Viktor Svedberg

En förundersökning utfördes med anledning av 
husbyggnation. Fastigheten ligger i utkanten av
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1600-talsstaden, drygt 100 m söder om S:t Lau- 
rentii kyrka. På platsen skall byggas ett ca 30 m2 
stort garage.

Vid förundersökningen handgrävdes två min
dre provgropar med identisk lagerbild. Under 
grästorven fanns ett 0,3 m tjockt omgrävt mat- 
jordslager utan några bebyggelselämningar, men 
som dock innehöll en del krukskärvor och tegel- 
flis från perioden 1700-1900-tal. Underst fanns 
sedan ett 0,35 m tjockt grått sandlager med några 
enstaka sentida krukskärvor.

Förundersökningen har klart visat att området 
tidigare inte har varit bebyggt utan nyttjats som 
odlingsmark. Därmed föreligger inte några anti
kvariska hinder for den planerade exploateringen.

Fynd: Krukskärvor, tegel.
Datering: 1700-1900-tal.

Fjärås sn, Må 2:1, Rossared 5:1, fornlämning 
250
RAÄUVVäst 
Viktor Svedberg

En förundersökning har utförts på delar av två 
planområden där sammanlagt 220 lägenheter i 
villor och grupphus planeras. På området var ti
digare enbart två block med ca fem älvkvarnar 
registrerade (fornlämning 250).

Vid förundersökningen maskingrävdes ca 2,5 
km provschakt över en yta om ca 12 ha. I prov
schakten påträffades sammanlagt ca 230 anlägg
ningar i form av stolphål, härdar, ugnar och gro
par med olika storlek och funktion. Anläggning
arnas lokalisering visar på en boplats om ca 
20 000 m2 i den sydöstra delen av området samt 
på en boplats om minst 20 000 m2 i den nordöstra 
delen av området. Även utanför och mellan de två 
boplatskärnorna påträffades spridda lämningar på 
en yta av ca 30 000 m2. På den södra boplatsen 
påträffades flinta och keramik, som preliminärt 
kan datera den till bronsålder och äldre järnålder, 
samt bl a deglar och gjutjärnsfragment. På den 
norra boplatsen påträffades bl a keramik och en 
sländtrissa, som tyder på att boplatsen är från 
yngre järnålder och troligast från vikingatid.

I den norra änden av den södra boplatsen fanns 
två övertorvade rösen, som vid fornminnesin
venteringen noterades som odlingsrösen. Rösena 
var ca 3,5 m i diameter och ca 0,5-0,7 m höga. 
Vid undersökningen avtorvades rösena delvis, 
varvid det visade sig att de var uppbyggda av run
da-flata 5-15 cm stora stenar och hade en kant
kedja av större stenar. Stenpackningen i rösena 
var mycket jämn och vällagd, varför de med stor 
säkerhet är gravar av stensättningskaraktär.

Vid undersökningen har också ytterligare älv-

kvarnsförekomster påträffats, varför vi nu känner 
fem olika stenblock med sammanlagt 18 skålgro
par.

Omedelbart öster om undersökningsområdet 
ligger den medeltida byplatsen efter Smedinge by, 
som omnämns redan på 1400-talet och som se
dan upphör på 1800-talet. Inom undersöknings
området finns spår av äldre odlingssystem i form 
av 10-15 m breda åkerparceller och odlingster- 
rasser, som kan knytas till den tidigare byn. På 
området finns också spår av en äldre väg, som 
förmodligen är från historisk tid, men som möjli
gen har samma sträckning som den förhistoriska 
s k Bräcka-vägen från stenåldern.

Vid en eventuell exploatering måste man räk
na med mycket omfattande undersökningar inom 
området.

Fynd: Keramik, sländtrissa, deglar, gjutjärnsfrag
ment, flinta.
Datering: Bronsålder-vikingatid.

Getinge sn, Uppnora 1:25, 2:4, 6:2, 10:7, 13:1
Hallands länsmuseer
Martin Carlsson, Christina Rosén, Bengt Wes- 
tergaard

I samband med ledningsdragningarna för natur
gasnätet, sträckan Getinge-Hyltebruk utfördes 
förundersökningar och undersökningar på fyra 
lokaler inom Getinge socken.

Det område, som förundersöktes på Uppnora 
1:25 utgörs av en gårdstomt, känd från 1830. På 
tomten finns ett flertal husgrunder, vilka har kar
terats. Den del av tomten, som berörs av lednings- 
sträckningen undersöktes genom sökschaktsgräv- 
ning. Den senaste bebyggelsen hade här emeller
tid utplånat alla spår av ev äldre bebyggelse. Yng
re rödgods påträffades.

På Uppnora 2:4 och angränsande 13:1 utför
des en förundersökning, följd av en undersök
ning. Därvid påträffades boplatslämningar, vilka i 
huvudsak utgjordes av stolphål och avfallsgropar 
nedgrävda i den sterila sanden. I området påträf
fades resterna av ett långhus. Dessa rester bestod 
av tre par stolphål efter takbärande stolpar. Stolp- 
hålen låg parallellt i öst-västlig riktning. I anlägg
ningarna återfanns mindre mängder av keramik, 
flinta och bränd lera. En del av keramiken var rab- 
bad. På grund av detta och husets utseende kan 
antas att boplatsens datering ligger omkring yng
re bronsålder/äldre järnålder.

Liknande resultat beträfande anläggningar och 
fynd erhölls vid undersökningar på ett område 
inom Uppnora 6:2 och 13:1. Flär utgjorde fem par 
stolphål efter takbärande stolpar de synliga res
terna av ett långhus.
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Det fjärde området, som undersöktes i Ge
linge socken låg på Uppnora 10:7 och 6:2, strax 
sydväst om den senast beskrivna lokalen. Även 
här fanns stolphål och avfallsgropar men också ett 
mörkfargat område med skärvsten samt en kera
mikugn. I anläggningarna påträffades en mindre 
mängd keramik samt i en anläggning ett antal 
metallföremål, bl a en kniv. 1 några av anläggning
arna återfanns även en relativt stor mängd bränd 
lera. Inga föremål av flinta påträffades. Fynden 
gör att de undersökta delarna av denna boplats 
troligen kan dateras till sen vikingatid-tidig me
deltid.

Fynd: Keramik, föremål bl a kniv av järn, flinta, 
bränd lera.
Datering: Yngre bronsålder-äldre järnålder, sen 
vikingatid-tidig medeltid.

Gunnarps sn, Gunnarp 8:1
RAÄ UV Väst 
ToreArtelius

En arkeologisk utredning utfördes med anledning 
av att en åker strax norr om Gunnarps samhälle 
skall bebyggas med villor. Invid exploaterings
området ligger resterna av två stora, flacka sten- 
sättningar (fornlämning 24).

Vid utredningen påträffades intet av antikva
riskt intresse.

Fynd: —
Datering: -

Halmstad, kv Halmkärven 2, fornlämning 44
Hallands länsmuseer 
Christina Rosén

Med anledning av planerad nybyggnation i Halm
stads medeltida stadskärna genomfördes en för
undersökning.

Två provgropar togs upp. I dessa påträffades 
bebyggelselämningar från medeltid och nyare tid 
i form av lergolv, en husgrund med syllstensrad, 
stenläggningar, tolkade som gårdsplan, samt kul
turlager. Minst fyra bebyggelsefaser kunde iakt
tagas, av vilka minst tre hör hemma i tiden mel
lan stadens grundande omkring 1320 och stads- 
branden 1619. Vidare kan en eller flera bebyg
gelsefaser urskiljas, vilka tillhör tiden mellan 
bränderna 1619 och 1845.

Fynd: Stengods, yngre rödgods, fajans, järnföre
mål, djurben.
Datering: Högmedeltid-nyare tid, före 1850.

Halmstad, Halmstad 9:149
Hallands länsmuseer 
Bengt Westergaard

En förundersökning föranleddes av planerad hus
byggnation inom fastigheten. Vid en föregående 
inventering hade små mängder slagen flinta på
träffats, vilka indikerade förekomsten av en eller 
flera förhistoriska boplatser av obestämbar ålder 
inom ett begränsat område av fastigheten.

Förundersökningen visade dock att dessa bo
platser med all sannolikhet försvunnit helt till 
följd av djupplöjning i kombination med ett tunt 
matjordstäcke.

Fynd: -
Datering: Mesolitisk tid-vikingatid.

Halmstad, Karl XI:s väg, fornlämning 32
Hallands länsmuseer 
Christina Rosén

En förundersökning i form av schaktningsöver- 
vakning utfördes i samband med arbeten för VA- 
ledning. Vid schaktningen påträffades resterna av 
1600-talsbastionen Västre bastion. Murresterna 
var kraftigt skadade och i allmänhet fanns bara 
murkärnan och grundstenarna kvar. Ett 1,6 m 
långt parti av murens ytterliv fanns bevarat. Det 
var uppbyggt av stenar med flathuggen utsida, 
fogade med kalkbruk. Inga fynd påträffades.

Fynd: -
Datering: 1500-1600-tal.

Halmstad, Kyrkogatan, fornlämning 44
Hallands länsmuseer 
Christina Rosén

En förundersökning utfördes som en schaktnings- 
övervakning i samband med ledningsdragning. 
Påträffade kulturlager dokumenterades genom 
profilritning. Inga anläggningar fanns i schaktet. 
Kulturlagren kan dateras till 1300-1800-tal och 
visar att området har utnyttjats ända från stadens 
grundande på 1300-talet. Den från 1600-talets 
slut kända tomtindelningen kan spåras i lagerfolj- 
den och här finns hantverksavfall i form av läder
spill och slagg. De fåtaliga fynden antyder dock 
att området varit extensivt utnyttjat i äldre tid.

Fynd: Yngre svartgods, läder, hästsko.
Datering: 1300-1800-tal.
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Halmstad, Norre katt, fornlämning 33
Hallands länsmuseer 
Göte Nilsson Schönborg

En förundersökning utfördes med anledning av 
planerad nybyggnation. Vid undersökningen på
träffades delar av bastionen Norre katt.

Fynd: -
Datering: 1500/1600-tal.

Hunnestads sn m fl
RAÄUVVäst 
Lars Lundqvist

Med anledning av Banverkets planerade nybygg
nation av dubbelspår mellan Hamra, Hunnestads 
sn och Långås, gjordes en arkeologisk utredning.

Utmed denna 17 km långa sträcka påträffades 
åtta punkter med indikationer på fornlämningar. 
Dessa platser kommer att vidare provundersökas, 
sannolikt under hösten 1990.

Fynd: - 
Datering:-

Kungsbacka, kv Alania 13, fornlämning 10
RAÄUVVäst 
Viktor Svedberg

På grund av husbyggnation utfördes en förunder
sökning. Fastighetens gård skall byggas in i form 
av en ljusgård i ett plan på platta och med glas
tak.

Vid förundersökningen handgrävdes två min
dre provgropar. I nordväst framkom avsatta kul
turlager från ca 0,3-0,75 m under markytan. Kul
turlagren innehöll inga konstruktioner, men en 
hel del sentida keramik från 1700- och 1800-tal. 
Underst framkom enstaka skärvor, som kan vara 
från 1500- och 1600-tal.

I sydöst framkom avsatta kulturlager från ca 
0,45-1,05 m under markytan. Där framkom ock
så en stenläggning 0,8 m under markytan. I kul
turlagren påträffades rikligt med keramik, som 
grovt kan dateras till perioden 1500-talets slut- 
1800-talets början.

Eftersom kulturlagrets övre partier var starkt 
uttorkade och inte innehöll några bebyggelseläm
ningar samt dessutom var av sent datum, så bör 
den planerade exploateringen kunna genomföras 
på vissa villkor. För det första får inte schaktas 
djupare än 0,5 m under den nuvarande markytan 
och för det andra får de kvarvarande undre kul
turlagren inte dräneras ur genom att allt dagvatten 
leds bort. Om dessa villkor inte kan uppfyllas bör

en slutundersökning utföras på platsen innan 
denna kan bebyggas.

Fynd: Keramik.
Datering: 1500-1800-talen.

Kungsbacka, kv Banken 4, fornlämning 10
RAÄ UV Väst 
Viktor Svedberg

Med anledning av planerad nybyggnation utför
des en förundersökning på fastigheten. Vid under
sökningen maskingrävdes två mindre provgropar. 
1 provgroparna framkom omedelbart under mark
ytan ett 0,1-0,2 m tjockt kulturlager utan några 
konstruktioner. I lagret påträffades enstaka skär
vor av porslin, fajans och sent rödgods, som kan 
dateras till främst 1800-tal och möjligen också 
sent 1700-tal. Under kulturlagret vidtog ett ca 0,5 
m tjockt lager av mörk kulturjordsblandad lera, 
som tyder på att marken brukats för odling. Un
derst fanns sedan ren sjölera.

De påträffade kulturlagren låg mycket ytligt, 
varför vi kan utgå från att inte heller några läm
ningar finns bevarade under den nuvarande be
byggelsen, som delvis också har källare. Frånsett 
en mindre, kompletterande lageruppmätning mot 
gatan i söder är det inte motiverat med någon slut
undersökning inför den planerade exploatering
en av fastigheten.

Fynd: Porslin, fajans, sent rödgods.
Datering: Nyare tid.

Kungsbacka, Hammargård 1:1
RAÄ UV Väst 
Tore Artelius

Med anledning av järnvägsdragning genom 
Kungsbacka kommun gjordes en arkeologisk ut
redning av ett känsligt boplatsläge vid Hammar
gård strax söder om staden. I den svaga sydslutt
ningen grävdes tre drygt kvadratmeterstora prov
gropar. Endast enstaka flintavslag påträffades. 
Ingen vidare undersökning ansågs motiverad.

Fynd: Flintavslag.
Datering: -

Kungsbacka, kv Hamnen 3, fornlämning 10
RAÄ UV Väst 
Viktor Svedberg

Med anledning av planerad husbyggnation utför
des en förundersökning. Området ligger på det
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nuvarande Hamntorget och har enligt äldre stads
kartor aldrig varit bebyggt. Längst i söder gränsar 
fastigheten till Skansen, som skall ha omgetts av 
vallgravar.

På områdets norra del, som skall exploateras 
handgrävdes två ytor om ca 3 m2 vardera och i 
söder utanför exploateringsområdet maskingräv- 
des ett schakt tvärs den förmodade vallgravens 
sträckning.

I norr framkom strax under markytan 0,15- 
0,45 m tjocka kulturlager utan några bebyggelse
lämningar. Kulturlagren innehöll enbart sen kera
mik och tycks i huvudsak ha avsatts efter 1846 
års brand. 1 söder framkom i botten, ca 1,8 m un
der markytan, en ca 4,5 m vid och 0,5-0,7 m djup 
svacka, som bör ha ingått i Skansens vallgravs- 
system. I och över svackan fanns olika utfyllnads- 
lager och svämlager av lera och sand. Vallgrav
ens ålder är osäker men den finns markerad på 
1645 års karta och har förmodligen lagts igen nå
gon gång före 1752.

Eftersom äldre lager och bebyggelselämning
ar saknas i den norra delen av området föreligger 
inga arkeologiska hinder för den planerade ex
ploateringen.

Fynd: Keramik.
Datering: 1600-1800-tal.

Kungsbacka, Västergatan och kv Banken, 
fornlämning 10
RAÄUVVäst 
Magnus Stibéus

En antikvarisk kontroll utfördes med anledning 
av schaktningar för fjärrvärme inom det medelti
da stadsområdet. Vid schaktningarna dokumen
terades profilavsnitt i Västergatan och kv Banken.

Merparten av schakten följde avsnitt, som va
rit föremål for ledningsschakt under 1900-tal och 
således innehöll omrörda massor. I de kulturlager 
som kunde dokumenteras påträffades inga säkra 
bebyggelselämningar.

Två olika kulturlager framkom inom det ex
ploaterade området, dels svart, ställvis fet humus, 
dels grå, sandig lera. Som mest var kulturlagren 
ca 0,3 m kraftiga. I det förstnämnda kulturlagret 
påträffades skärvor av yngre rödgods och fajans, 
samt kritpipor.

Fynd: Keramik (yngre rödgods, fajans), kritpipor. 
Datering: 1700-1800-tal.

Kungsbacka, Västra Hammerö 6:1
RAÄ UV Väst 
Jörgen Streiffert

En förundersökning utfördes inför omfattande 
byggnadsarbeten. Anledningen till förundersök
ningen var att boplats- eller gravlämningar ansågs 
finnas inom ett mindre område. Antagandet hade 
sin grund i att keramikskärvor, lerkliningsbitar 
och några flintavslag framkommit i två närliggan
de provgropar på ett avsatsparti strax intill ett 
mindre sankmarksområde.

Vid förundersökningen upptogs flera schakt 
och provgropar. Inga anläggningar, som indike
rade en boplats eller en gravlämning påträffades. 
Däremot framkom enstaka flintavslag och två 
keramikbitar av järnålderskaraktär inom ett 
20x20 m stort område.

Sammantaget ger lämningarna ett intryck av 
att området endast tillfälligt blivit utnyttjat som 
t ex vid jakt eller fabodsliknande aktiviteter.

Med anledning av det ringa fyndmaterialet och 
frånvaron av anläggningar anses det ej vara mo
tiverat med någon vidare undersökning i områ
det.

Fynd: Bitar av forhistorisk keramik samt slagen 
och bearbetad flinta.
Datering: Järnålder.

Kvibille sn, K vihille 3:9, Brynestorp 1:4
Hallands länsmuseer 
Christina Rosén

En arkeologisk utredning utfördes med anledning 
av planerad schaktning för gasledning. Inom om
rådet finns flera tidigare kända fornlämningar, 
främst gravhögar.

Sex sökschakt togs upp. I fem av dessa fram
kom boplatsrester i form av stolphål, härdar och 
gropar. Inga fynd påträffades i anläggningarna. I 
matjordslagret påträffades flintavslag och 1500- 
1800-talskeramik (yngre rödgods). Boplatsrester
na är odaterade.

Fynd: - 
Datering: -

Laholm, Aitona 1:1, fornlämning 19
Hallands länsmuseer 
Christina Rosén

Med anledning av en planerad parkeringsplats 
inom området för den förmodade medeltida 
stadskärnan, gjordes en förundersökning. Områ
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det var dock uppfyllt med sentida fyllnadsmassor 
och inget av arkeologiskt intresse framkom.

Fynd: - 
Datering: -

Laholm, Lögnäs 4:1
Hallands länsmuseer 
Bengt Westergaard

En förundersökning föranleddes av planerad led
ningsdragning for naturgasnätet mellan Laholm 
och Båstad.

Vid undersökningen påträffades förhistoriska 
boplatslämningar på en i fornlämningssamman- 
hang hittills okänd plats. Lämningarna utgjordes 
av härdar, stolphål och avfallsgropar. 1 anlägg
ningarna framkom ett mindre fyndmaterial, vilket 
togs tillvara.

Utifrån det tillvaratagna fyndmaterialet kan 
boplatslämningarna preliminärt dateras till yngre 
bronsålder/äldre järnålder.

Fynd: -
Datering: Yngre bronsålder-förromersk järnål
der.

Lindbergs sn. Tofta 7:5 m fl, fornlämning 91
RAÄUVVäst 
Jörgen Streiffert

Med anledning av planerat industriområde har 
delar av en stenåldersboplats forundersökts.

Fornlämningen var tidigare delvis undersökt 1984 
i samband med att den nya E6-leden mellan Gun- 
nestorp och Långås byggdes.

Vid denna undersökning framkom rikligt med 
slagen och bearbetad flinta. Även ett stort antal 
härdar och stolphål påträffades. Fornlämningens 
kvarvarande delar sträckte sig utanför vägsträck- 
ningen bl a in över en svag åsbildning, ett områ
de som ligger inom det planerade industriområ
det.

Förundersökningen visade att endast de delar 
av åsbildningen, som låg närmast vägsträckning- 
en innehöll ett begränsat slaget och bearbetat 
flintmaterial. Vid förundersökningen framkom 
också fyra fragmentariska härdar. Samtliga låg på 
åsbildningen. Inga vidare åtgärder anses vara 
nödvändiga inom det planerade industriområdet.

Fynd: Slagen och bearbetad flinta.
Datering: Stenålder.

Ljungby sn, Högared 1:35, fornlämning 105
RA A UV Väst 
Anna-Lena Gerdin

Med anledning av fortsatt grustäkt undersöktes 
och borttogs fornlämning 105, som utgjordes av 
ett röse, 15 m i diameter och 1,2 m högt. Röset 
låg på en moränkulle ca 74 m ö h med vid utsikt.

Graven, som avgränsades av en kantkedja 
innehöll tre små kistor och en sotfläck, ca 5 ra i 
diameter med brända ben, keramik och flintav-

Finns det något här? Ja minsann! Ett välbevarat lerkärl med brända ben från en vuxen man. 
Från undersökningen av ett röse (fornlämning 105) i Ljungby sn. Foto Anna-Lena Gerdin.
Is there anything here? Yes there is! A well-preserved pottery vessel with the cremated bones 
of an adult male. From the excavation of a cairn in Ljungby parish.
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slag. I primärkistan stod ett ca 20 cm högt lerkärl 
med slammat övre parti och rabbig buk. Kärlet in
nehöll brända ben och ett litet bronsbleck. Den 
andra kistan innehöll spridda brända ben, en tälj- 
stens(?)yxa och keramik. Den tredje kistan, som 
var helt förstörd av en kraftig ek innehöll rabbig 
keramik.

Sotfläcken var oregelbundet rund, belägen 
mitt i graven ovanpå rosets undre stenlager. I den
na kol/sotfläck fanns en benkoncentration av 
brända ben medan keramiken hittades både spridd 
och i koncentrationer. Flintavslagen, brända och 
obrända hittades också spridda.

I gravfyllningen hittades två malstenar.

Fynd: Brända ben, bronsbleck, keramik, flintav- 
slag, yxa, skifferhänge, malstenar.
Datering: Senneolitikum, yngre bronsålder-for- 
romersk järnålder.

Morups sn, Boise 7:1, fornlämning 30
RAÄUVVäst 
Eva Schalter Åhrberg

På grund av utvidgning av ett virkeslager genom
fördes en förundersökning av berörd del av forn
lämning 30.

Ca 80 löpmeter schakt drogs inom området. 
Enstaka slagen flinta fanns över hela området. 
Mellan ploglagret och alven fanns ställvis ett tunt, 
mörkbrunt, oplöjt lager innehållande slagen flin
ta. Fem gropar frilädes; endast en tycks ha an
knytning till den förhistoriska bosättningen. I 
denna fanns förutom slagen flinta tre grova oor- 
nerade krukskärvor. Boplatsens datering är osä
ker.

Undersökningen av denna del av boplatsen an
sågs avslutad i och med förundersökningen.

Fynd: Slagen flinta, keramik.
Datering: Stenålder-järnålder.

Ränneslövs sn, Staffanstorp 1:3
Hallands länsmuseer 
Christina Rosén

En förundersökning föranleddes av planerad 
grustäkt. Fyra sökschakt togs upp. I dessa påträf
fades boplatsrester i form av härdar, stolphål, gro
par och en eventuell kulturlagerrest.

Fynd: Flintavslag.
Datering: -

Skrea sn, Skrea 2:5, fornlämning 145
Hallands länsmuseer 
Bengt Westergaard

En förundersökning utfördes på grund av plane
rad vägomläggning. På en berghäll inom fastig
heten skulle enligt fornlämningsregistret finnas 
en älvkvarnsförekomst (fornlämning 145). Någon 
sådan kunde dock inte påvisas vid besiktning. 
Undersökningen gav heller inga belägg for ytter
ligare ristningsforekomst i det exploateringshota- 
de området. Likaså kunde konstateras att några 
boplatslämningar inte fanns att vänta i anslutning 
till denna förmodade ristning.

Fynd: - 
Datering: -

Skrea sn, Skrea 10:2, 13:3. del av fornlämning 
64
RAÄUVVäst 
Tore Artelius

Undersökningarna vid Skrea backe utfördes i två 
etapper. Anledningen var att motorväg skulle byg
gas genom den mäktiga grusåsen. Skrea backe är 
en hög och bred grusås ca 1 km söder om Ätran i 
Falkenbergs kommun. På åsen och i anslutning 
till den finns ett flertal kända fornlämningar, både 
gravar och boplatser.

Inom ett ca 1 500 m långt och upp till knappt 
100 m brett område utfördes undersökningar på 
tre punkter.

På åsens krönplatå avschaktades flera ytor. 
Nedodlingen av åsens krönplatå har varit mycket 
stor. I vissa delar är matjorden idag endast ca 5 
cm tjock. På krönplatån påträffades resterna av 
ett odaterbart långhus. Vidare gjordes fynd av ar
tefakter i flinta.

På en avsats i nordsluttningen undersöktes res
terna av ett välbevarat långhus av en typ, som ti
digare främst daterats till äldsta järnålder. Stolp- 
hålen var mycket välbevarade. Här fanns även 
eldhärdar och avfallsgropar.

I åsens sydsluttning undersöktes mycket ska
dade rester av en bosättning bestående av eldhär
dar och stolphål. En trolig datering av dessa läm
ningar är bronsålder.

Sammantaget visar det kronologiska djupet i 
de boplatsrester, som undersöktes på ”Backen” 
och den vida utbredningen av desamma på en un
der förhistorien omfattande bebyggelse. En be
byggelse som i det stora hela nästan helt bortod
lats.

Fynd: Flinta.
Datering: Neolitikum-förromersk järnålder.
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Skummeslövs sn. Skummeslöv 1:13, 28:4, 29:1, 
30:10, fornlämning 2
Hallands länsmuseer 
Bengt Westergaard

Med anledning av planerad ledningsdragning för 
naturgasnätet mellan Laholm och Båstad utför
des förundersökningar på tre platser inom Skum
meslövs socken.

På Skummeslöv 28:4 påträffades enstaka frag
ment av slagen flinta i ett torvlager under matjor
den på en plats, som knappast var lämpad för bo
sättning under förhistorisk tid mot bakgrund av 
dess fuktiga, låglänta läge. Från platsen finns 
uppgifter om boplatslämningar av stenålderska
raktär (fornlämning 2), alldeles intill ”Mulahög”, 
en gravhög av bronsålderskaraktär. Platsen tolka
des som ett s k utkastlager. Inga fynd tillvaratogs.

På Skummeslöv 1:13 och 29:1 framkom inget 
av antikvariskt intresse.

På Skummeslöv 30:10 påträffades förhistoris
ka boplatslämningar bestående av stolphål, här
dar och gropar. I en av groparna påträffades stör
re mängder järnslagg. Vidare framkom i stolphå- 
len keramik, slagen flinta och lerklining med tyd
liga vidjeintryck (indikation på eventuella hus
konstruktioner?). Datering: förromersk/romersk 
järnålder.

Den här undersökta delen av ledningssträck- 
ningen är belägen i ett område där boplatsläm
ningar av liknande slag påträffades 1985, men 
som av någon anledning inte upptagits/registre
rats som fornlämning vid fornminnesinventering
en samma år.

Fynd: Keramik, flinta, järnslagg, lerklining. 
Datering: Mesolitisk tid-romersk järnålder.

Släps sn, Kyvik 1:161, 3:23, fornlämning 193
RAÄUVVäst 
Jörgen Streiffert

Med anledning av planerad husbyggnation har en 
förundersökning utförts inom delar av en stenål- 
dersboplats.

Exploateringsområdet ligger i gammal åker
mark, ca 8-11 m ö h. Förundersökningen utför
des med hjälp av grävmaskin, som upptog schakt 
med en sammanlagd längd av 239 m.

Enstaka flintavslag samt en härdrest påträffa
des. De flesta flintavslagen samt härdresten låg 
på ett mindre höj dparti strax invid exploaterings
områdets nordligaste gräns. Boplatslämningarna 
verkade härifrån fortsätta åt norr, in i ett avsats
parti - ett område vilket idag består av tomtmark 
och villabebyggelse.

En större bosättning har här sannolikt funnits. 
De begränsade lämningar, som framkommit vid 
förundersökningen utgör troligtvis en mindre del 
i denna bosättning. Det marginella fynd- och an- 
läggningsmaterialet motiverar ej någon vidare 
undersökning.

Delar av fornlämningen finns kvar på den när
liggande fastigheten 1:7, vilket indikeras av att 
slagen och bearbetad flinta finns på fastighetens 
åkeryta. Fornlämningen har vid tidigare fornmin
nesinventering ej blivit registrerad på fastigheten 
1:7.

Fynd: Slagen och bearbetad flinta.
Datering: Stenålder.

Släps sn, Särö 1:150
RAÄUVVäst 
Gisela Ängeby

Inför planerad nybyggnation genomfördes en för
undersökning i syfte att klargöra om en framtida 
exploatering skulle komma att beröra eventuella 
fornlämningar. På tomten, även kallad ”Säteri
tomten” låg fram till 1927 ett säteri, som legat på 
platsen åtminstone sedan 1600-talet. Troligen har 
säteriet medeltida anor.

Vid förundersökningen kunde konstateras att 
stora delar av området schaktats ur i samband 
med senare tids byggnationer. I botten av prov
schakten framkom förhistoriska lämningar i form 
av två härdrester och någon flinta. Indikationerna 
är dock av sådan art att en fortsatt och utvidgad 
undersökning ej kan anses vara befogad.

Fynd: - 
Datering: -

Slättåkra sn, Gräsås 1:4, 1:8, 1:17
Hallands länsmuseer
Christina Rosén, Bengt Westergaard

I samband med planerade ledningsdragningar för 
naturgasnätet på sträckan Getinge-Hyltebruk ut
fördes fyra förundersökningar och en undersök
ning på fem områden inom Slättåkra socken.

Förundersökningen på Gräsås 1:4 visade att 
två högliknande bildningar var naturbildningar. 
Varken anläggningar eller fynd påträffades i eller 
omkring dessa.

Inte heller på Gräsås 1:8 framkom anläggning
ar eller fynd, som indikerade förhistoriska bo
platslämningar.

Inom Gräsås 1:17 gjordes förundersökningar 
på tre olika områden. På den plats, som ligger
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längst åt norr finns en kraftigt utrasad stenmur, 
känd från en karta från 1769. Två schakt drogs 
genom muren fór att söka få kol till 14C-analys. 
Inget kol påträffades dock.

På samma fastighet, men något längre mot 
sydväst påträffades vid undersökningarna en be
byggelselämning bestående av en syllstensrad 
och en rest av ett golv, lagt av natursten. Utanför 
anläggningen fanns ett kulturpåverkat, fyndföran
de lager. Något öster om bebyggelselämningen 
fanns ett odlingsröse samt ytterligare ett område 
med fyndförande lager.

Lämningen tolkades som resterna efter ett 
mindre torp. De påträffade fynden gör en datering 
till 1600-talets senare hälft eller 1700-tal sanno
lik.

Fynd: Yngre rödgods, fajans, kritpipor, glas, järn- 
föremål, brända och obrända ben, Icrklining, 
bränd lera, kol.
Datering: 1600—1700-tal.

Slöinge sn, Sprottorp 1:3
Hallands länsmuseer 
Bo Strömberg

Inför byggandet av en dubbelspårig järnväg un
dersöktes en boplats belägen på ett sadelläge mel
lan två lägre bergshöjder. På den ena höjden finns 
en stensättning från järnålder. Ett stort antal lös
fynd av flintavslag samt flintredskap har gjorts i 
anslutning till sadelläget.

Vid avbaning av en mindre yta om 15x10 m 
påträffades totalt 22 anläggningar. 16 av dessa ut
gjordes av härdar, övriga av gropar och stolphål. 
I ett par av härdarna påträffades bränd flinta. Bo
platsen härrör sannolikt från neolitikum.

Fynd: Flinta.
Datering: Neolitisk tid.

Slöinge sn, Toarp 1:10, fornlämning 25
Hallands länsmuseer 
Bo Strömberg

Inför byggandet av en dubbelspårig järnväg un
dersöktes en vid fornminnesinventeringen regist
rerad grav samt en tidigare okänd boplats.

Den registrerade stensättningen (fornlämning 
25) var ej någon fornlämning. Den härrörde san
nolikt från 1800-talet och utgjordes av en imita
tion av en gravhög. Boplatsen var belägen på en 
grushöjd omedelbart söder om Suseån. Efter av
baning av matjorden påträffades drygt 300 an
läggningar, vilka utgjordes av härdar, gropar och 
stolphål. Under arbetets gång urskiljdes minst tre 
faser på grävningsytan.

I en grop påträffades en mellanmesolitisk, cy
lindrisk spånkärna samt ett antal långa spån.

En andra fas utgjordes av ett antal gropar och 
ett kulturlager med fynd av flintavslag och spån.

Den tredje fasen utgjordes av anläggningar, 
som härrör från järnålder. På grävningsytan på
träffades ett stort antal stolphål i parallella rader. 
Dessa härrörde från ett ca 30 m långt och 4 m 
brett långhus, vilket var orienterat i nordost-syd
väst. Innanför stolphålsraderna påträffades ett la
ger med brun sand, vilket innehöll keramik från 
perioden äldre järnålder.

På grävningsytan påträffades även ett grophus 
med keramik och två rester av vävtyngder. Kera
miken är av relativt dålig kvalitet med avseende 
på materialet. Dock iakttogs ornering på vissa 
keramikbitar. Invid grophuset påträffades en grop 
med nio vävtyngder. Sannolikt härrör lämningar
na från yngre järnålder.

Boplatsen innehöll således lämningar efter 
minst tre eller fyra kronologiska perioder.

Fynd: Spån, spånkärna, avslag av flinta, keramik, 
vävtyngder.
Datering: Mesolitisk tid, neolitisk tid, järnålder.

Slöinge sn,Toarp 3:1, fornlämning 68
Hallands länsmuseer 
Bengt Westergaard

En förundersökning utfördes på grund av plane
rad täktutvidgning. 1 området finns en registrerad 
boplats (fornlämning 68). Vid undersökningen 
påträffades endast slagen flinta i ploggången. 
Inga anläggningar eller kulturlager kunde påvi
sas.

Frånvaron av mer påtagliga lämningar och 
spår kan ha flera orsaker men torde i första hand 
kunna sökas i det extremt tunna matjordsskiktet i 
kombination med djupplöjning, vilket förstört 
alla eventuella spår. Vidare kan den undersökta 
delen av boplatsen ha utgjort dess ytterområde, 
något som topografin i området talar för. Möjlig
heten finns också att de aktiviteter, som försiggått 
på platsen har varit av sådant slag att de inte läm
nat några mer påtagliga spår efter sig.

Fynd: Slagen flinta.
Datering: Neolitisk tid.

Snöstorps sn, Marbäck 2:17
Hallands länsmuseer 
Lena Berglund

Med anledning av planerad byggnation av golf
bana och stugby utfördes en specialinventering av 
exploateringsområdet samt en provundersökning.
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Området består av skogsmark med nord-sydgå- 
ende åsar; östra delen är åkermark. Öster och sö
der om området rinner Lillån respektive Fylleån. 
Inga kända fornlämningar fanns i området och 
inga nya påträffades.

Vid inventeringen framkom två platser som 
möjliga förhistoriska boplatsområden. Dessa 
provgrävdes. Genom de båda områdena drogs 
provschakt till en sammanlagd sträcka av 85 m. 
Inga förhistoriska anläggningar påträffades.

Fynd: - 
Datering: -

Snöstorps sn, Snöstorp 20:4
Hallands länsmuseer 
Bengt Westergaard

En förundersökning utfördes på grund av plane
rad hus- och vägbyggnation. Flärvid påträffades 
omfattande lämningar efter en eller flera förhis
toriska bosättningar. Lämningarna utgjordes dels 
av begränsade områden med kulturlager, dels av 
ett stort antal anläggningar i form av härdar, gro
par, stolphål etc, nedgrävda i den sterila sanden. 
Smärre koncentrationer av stolphål kunde visser
ligen observeras, men några huskonstruktioner 
kunde inte påvisas i nuvarande skede. Därutöver 
påträffades något som eventuellt kan vara en, 
möjligen två, överplöjda och översandade grav
högar. Bortsett från två mindre delområden kunde 
förhistoriska lämningar påvisas över i stort sett 
hela den aktuella ytan, som i runda tal uppgår till 
ca 6 ha.

Det tillvaratagna fyndmaterialet utgörs i hu
vudsak av keramik och flinta. Vidare tillvaratogs 
mindre mängder lerklining, brända ben, förkolna
de nötskal samt en sländtrissa. Huvuddelen av ke
ramikmaterialet (bl a med s k taggtrådsdekor) 
kan, tillsammans med flathuggna och andra tillva
ratagna flintredskap, sägas vara av senneolitiskt 
ursprung. En smärre mängd keramik, liksom för
modligen också sländtrissan, pekar mot en date
ring till yngre bronsålder/äldre järnålder. Slutli
gen påträffades enstaka fragment av äldre röd
gods tillhörande högmedeltid.

Fynd: Keramik, flinta, en sländtrissa, lerklining, 
brända ben m m.
Datering: Senneolitisk tid-högmedeltid.

Snöstorps sn, Snöstorps Djäknebol 3:4
Hallands länsmuseer 
Bengt Westergaard

En förundersökning, följd av en slutundersökning 
utfördes på grund av planerad husbyggnation in

till en gravhög av bronsålderskaraktär (fornläm- 
ning 7).

Boplatslämningar från neolitisk tid påträffa
des. Lämningarna utgjordes i huvudsak av stolp
hål och avfallsgropar, nedgrävda i den sterila san
den. I området kunde också iakttas begränsade 
områden med kulturlagerliknande bildningar. På 
grund av ett omfattande rotsystem till en f d frukt
trädgård var många av de kulturlagerliknande 
bildningarna och anläggningarna mycket vaga. I 
dessa påträffades dock mindre mängder keramik 
och flinta. Keramiken utgjordes bl a av snörorne- 
rad keramik. Bland de få flintartefakterna kan 
nämnas ett par tväreggade spetsar.

Fynden gör att de undersökta delarna av bo
platsen kan dateras till tidigneolitisk tid.

Fynd: Keramik, flinta.
Datering: Tidigneolitisk tid.

Spannarps sn, Spannarp 33:3, fornlämning 
47:2
RAÄUVVäst
ToreArtelius

En förundersökning utfördes med anledning av 
husbyggnation. Fornlämning 47:2 är registrerad 
som en boplats med okänd utsträckning mellan en 
stor gravhög (fornlämning 47:1) och fyra sten- 
sättningar eller röjningsrösen (fornlämning 48). 
Platsen ligger på ett krön, ca 1 km från och med 
utsikt över fyndplatsen för den s k Nackhällesköl- 
den. Inom området har en tomt styckats av för vil
labebyggelse.

Över tomten grävdes två långa schakt i öst- 
västriktning. Trots det för boplatser typiska läget, 
närheten till gravarna påträffades intet av antikva
riskt intresse. Då det vid inventeringen 1987 på
träffades slagen flinta och skörbränd sten alldeles 
öster om den nu avstyckade tomten bör lagskyd
det kvarstå för fornlämningen.

Fynd: - 
Datering: -

Torpa sn, Kärradal, fornlämningarna 70, 71
RAÄUVVäst
Eva Schaller Åhrberg

En förundersökning utfördes föranledd av led
ningsdragning för vatten och avlopp. Vid en ar
keologisk utredning inför kommunalt VA hade två 
områden med boplatslämningar påträffats, forn
lämningarna 70 och 71. Vid förundersökningen 
drogs ca 1 000 m respektive 200 m långa schakt 
i ledningssträckningen.
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På fornlämning 70 påträffades boplatsläm
ningar i form av slagen flinta i ploglagret, i alven 
nedgrävda gropar samt en härd. Lämningarna låg 
i sydsluttningen av en sandig, mycket svag förhöj
ning i terrängen.

På fornlämning 71 påträffades slagen flinta, 
slagen kvarts samt ett fragment av en slipsten i 
ploglagret, dock inga anläggningar. Ett oplöjt 
skikt mellan alven och ploglagret skulle kunna in
nehålla rester av kulturlager.

Fynd: Slagen flinta, slagen kvarts, slipstensfrag- 
ment.
Datering: Stenålder-bronsålder.

Torups sn,Torups-Berg 1:1
Hallands länsmuseer 
Bengt Westergaard

En förundersökning föranleddes av planerad led
ningsdragning för naturgasnätet på sträckan Get- 
inge-Hyltebruk.

Inga anläggningar eller fynd påträffades, som 
indikerade förekomsten av förhistoriska boplats
lämningar inom den aktuella delen av lednings- 
sträckningen.

Fynd: - 
Datering: -

Torups sn,Våcknared 1:64
Hallands länsmuseer 
Christina Rosén

En arkeologisk utredning föranleddes av plane
rad utbyggnad av golfbana. Området besiktigades 
och fem mindre sökschakt togs upp. Inga anlägg
ningar framkom. I området kring schakt 5 påträf
fades avslag och spån av flinta samt kol i ploglag
ret, sannolikt resterna av en överplöjd boplats.

Fynd: Flintavslag, spån.
Datering: Stenålder-bronsålder.

Tvååkers sn, Galtabäck 5:28, 12:1, fornläm- 
ningarna 4, 5
RAÄUVVäst 
Viktor Svedberg

Med anledning av VA-schaktningar utfördes en 
antikvarisk kontroll i anslutning till fyndplatsen 
fór Galtabäcksskeppet. VA-schaktet passerar ca 
40 m från platsen för Galtabäcksskeppet, forn
lämning 4 samt ca 15 m från ytterligare en båt, 
fornlämning 5, som aldrig undersöktes vid fynd

tillfället 1928. Den antikvariska kontrollen omfat
tade en sträcka av 200 m i anslutning till den lilla 
bäck där de två båtarna tidigare påträffats. Syftet 
med kontrollen var preliminärt att undvika den 
kvarvarande kända båten, samt att kontrollera att 
inte ytterligare båtar eller båtdetaljer finns i led- 
ningssträckningen.

Vid undersökningen påträffades inga lämning
ar. Den antikvariska kontrollen kommer att fort
sätta hösten 1990 eller våren 1991 närVA-schakt- 
ningarna kommer att passera det förmodade lä
get för Gamla Köpstad.

Fynd: - 
Datering: -

Tvååkers sn, Tvååker 33:1 m fl, fornläm- 
ningarna 141,142, 145
RAÅ UV Väst 
Bo Strömberg

Inför byggandet av en golfbana genomfördes för
undersökning av fyra boplatser inom planområ
det. Dessa är fornlämningarna 141, 142 och 145. 
Den fjärde lokalen påträffades vid en tidigare ge
nomförd utredning och tilldelades fornlämnings- 
nummer.

Vid den först nämnda lokalen påträffades två 
sotfläckar och slagen flinta. Vid den andra fanns 
elva sotfläckar och en mindre mängd slagen flin
ta. Förundersökningen av de båda sista boplatser
na uppvisade likartade resultat. Fornlämningarna 
härrör från neolitikum.

Fynd: Slagen flinta.
Datering: Neolitikum.

Tölö sn,Tölö 5:2, Hede 3:17
RAÄUVVäst 
Jörgen Streiffert

I samband med projektering av ett byggnadsom- 
råde på fastigheterna Tölö 5:2 och del av Hede 
3:17 förundersöktes delar av förhistoriska bo
platsrester.

Det planerade byggnadsområdet består idag av 
åkermark. Inom området finns mindre höj dområ
den och svackor. Stora delar av området har tidi
gare varit sankmark och de spår av aktiviteter, 
som påträffades fanns på höjdpartier i nära an
slutning till fornlämning 24, en stensättning och 
fornlämningarna 123 och 124, två boplatser.

Totalt påträffades två stolphål, en sotfläck och 
en grop med en mindre bit av förhistorisk kera
mik. Därtill hittades även enstaka flintavslag.
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Det marginella fynd- och anläggningsmateria- 
let motiverar ej någon vidare undersökning.

Fynd: Keramik, slagen och bearbetad flinta. 
Datering: Stenålder, järnålder.

Tölö sn, Varia 2:6, fornlämning 173
RA A UV Väst 
Lars Lundqvist

En undersökning genomfördes på grund av hus
byggnation. Årets undersökning var en fortsätt
ning på 1989 års utgrävning (område A och D). 
Vid denna dokumenterades kulturlager och an
läggningar från mellanneolitikum fram till 1800- 
tal. Huvuddelen av arbetet sattes in på de för 
Västsveriges del omfattande lämningarna från 
äldre medeltid. Till denna period kunde bl a hus
lämningar, brunnar, härdar och kulturlager kny
tas.

Vid 1990 års undersökning (område B och C) 
dokumenterades kulturlager och anläggningar 
från äldre medeltid. Inga huslämningar från den
na tid dokumenterades. Däremot fanns en förmo
dad brunn inom området, som kan knytas till det 
tidigmedeltida skedet.

En stor del av de totalt nära 900 anläggning
arna hör förmodligen till järnåldern, möjligen den 
yngre delen. Enstaka flintskärvor och pärlfynd 
pekar åt detta håll. Likaså en del av ett långhus 
bör tyda på folkvandringstid eller senare. Förut
om denna huslämning fanns ytterligare ett lång
hus (odaterat) samt två grophus.

Bronsålder eller äldsta järnålder finns repre
senterat genom några gropar med rabbad keramik 
samt fyra kokgropar. En av de senare var rektang
ulär med avrundade hörn, 3,6x1,3 m stor och 0,5 
m djup.

Från stenålder finns enstaka flintredskap samt 
några bitar trattbägarkeramik. Fyndmaterialet do
mineras av keramik, flinta, brända ben och bränd 
lera. Mer ovanliga är vävtyngder, pärlor och eld
bock.

Fynd: Keramik, vävtyngder, pärlor, eldbock, flin
ta, brända ben, bränd lera.
Datering: Mellanneolitikum-äldre medeltid.

Valinge sn, Valinge kyrka
RAÄ UV Väst 
Viktor Svedberg

En antikvarisk kontroll utfördes i samband med 
schaktningar för en septitank omedelbart söder 
om tornet i Valinge kyrka. Undersökningen syfta
de främst till att kontrollera om där finns murläm
ningar efter någon äldre kyrka, som har föregått

den nuvarande kyrkan från 1800-talet.
Vid schaktningsarbetet, som utfördes 

med maskin framkom inga bebyggelselämningar, 
men däremot några begravningar och en hel del 
omrörda skelettrester. Begravningarna har inte 
gått att datera eftersom kistor och dylikt sakna
des, men i vart fall bör de vara från tiden innan 
den nuvarande kyrkan uppfördes på 1800-talet.

Fynd: -
Datering: 1700-1800-tal.

Varberg, Brearedsområdet, fornlämningarna 
88, 97
RAÄ UV Väst 
Jörgen Streiffert

En omfattande förundersökning har utförts i 
Brearedsområdet. Anledningen till undersökning
en var projekteringar för omfattande husbyggna
tioner m m. Området är mycket stort och bygg
nationerna är planerade att utföras i etapper. Den 
första påbörjas under 1990 och den sista under 
2010.

Förundersökningen har visat att tre områden 
skall omfattas av slutundersökningar innan någon 
exploatering kan utföras. Ett område låg invid 
fornlämning 88, en mesolitisk boplats. I området 
påträffades flera härdrester, sotfläckar och slagen 
flinta. Ett tidigare undersökt skärvstensröse (forn
lämning 16) visade att även lämningar från brons
åldern kunde finnas i området.

I det andra området, ca 100 m sydöst om ovan
stående, framkom en stenåldersboplats med bl a 
flintavslag från tillverkningen av mellanneolitiska 
yxor. Här finns troligen också lämningar från 
bronsåldern.

Det tredje slutundersökningsområdet (forn
lämning 97) utgörs av en mesolitisk boplats. Vid 
förundersökningen framkom flintavslag av meso
litisk karaktär; även enstaka härdrester påträffa
des. Förundersökningen visade genom flintavsla
gens utbredning att fornlämningen var mer omfat
tande än vad som tidigare registrerats.

Övriga förundersökningsområden innehöll ett 
mycket begränsat och fragmentariskt anlägg
nings- och fyndmaterial. Någon slutundersökning 
av dessa områden anses ej vara motiverad.

Fynd: Slagen och bearbetad flinta.
Datering: Sten-, brons- och järnålder.

Varberg, Prästakullen 12:8 m fl
RAÄ UV Väst 
Jörgen Streiffert

På grund av planerad husbyggnation vid Prästa
kullen har en förundersökning utförts. Anledning
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en till undersökningen var att vid en tidigare ar
keologisk utredning hade påträffats slagen och 
bearbetad flinta i området, ett flintmaterial som 
visade att en fornlämning fanns i området.

Vid förundersökningen gick det emellertid in
te att begränsa fornlämningen då området var 
starkt stört. En nybyggd bilväg har medfört att 
omfattande markarbeten utförts i området; bl a 
har grustäkt bedrivits. Områdets ursprungliga 
markyta har också påverkats av en tidigare gårds
bebyggelse. Därtill har också omfattande VA-ar- 
beten utförts.

Kvar av fornlämningen fanns endast fragmen
tariska rester. Vid förundersökningen framkom 
två härdrester samt enstaka bitar av slagen och be
arbetad flinta.

Fornlämningen är sannolikt en boplatsrest och 
av flintmaterialet att döma är denna från senneo- 
litikum. Någon ytterligare information om forn
lämningen går knappast att fa och en vidare ar
keologisk undersökning anses ej vara motiverad.

Fynd: Slagen och bearbetad flinta.
Datering: Stenålder.

Varberg, stg 3, 6, 7, fornlämning 77
RAÄUVVäst 
Jörgen Streiffert

På grund av planerad husbyggnation inom delar 
av en stenåldersboplats har en förundersökning 
utförts.

En nyupptäckt skålgropsförekomst på den 
undersökta boplatsen, fornlämning 88, 
Breared, Varberg. Foto Anna-Lena Gerdin. 
Varberg, the Breared area. A newly dis
covered find of cup-marks in the investigated 
settlement.

Boplatsen var i det närmaste helt bortplöjd. 
Matjordslagret var endast 10-20 cm tjockt och 
den underliggande alvytan var kraftigt störd av 
senare tiders jordbruksarbeten. Kvar av boplatsen 
inom exploateringsområdet var endast några sot
fläckar, fyra stolphål och en härd samt ett begrän
sat flintmaterial med bl a flintavslag, kärnor och 
skrapor, vilket uppsamlades vid förundersökning
en.

Den kraftigt skadade alvytan och ett begrän
sat flintmaterial i såväl alvyta som markyta visar 
att området utnyttjats en eller flera gånger under 
stenåldern. Någon närmare uppfattning om vad 
man gjort och hur länge platsen utnyttjats går 
emellertid inte att fa och en slutundersöknning av 
exploateringsområdet anses ej vara motiverad.

Fynd: Slagen och bearbetad flinta.
Datering: Stenålder.

Varberg, Breared, stg 774, 1125, fornlämning 
88
RAÄUVVäst 
Anna-Lena Gerdin

Med anledning av planerad och nära förestående 
byggnation (daghem och villor) utfördes en slut
undersökning inom delar av de två stadsägorna. 
Hösten 1989 slutundersöktes fornlämning 16, ett 
skärvstensröse beläget på stg 1125.

Sammanlagt undersöktes 1990 ca 3 770 m2 
innanför kvartersgränsen. Det undersökta områ
det ligger med sina lägsta delar ca 26 m ö h på 
sydsluttningen ned mot den nu utdikade Brea- 
redsmossen. Stad säga 1125 är f d åkermark, nu 
omlagd till betesmark för får och stadsäga 774 är 
f d åkermark. På grund av upprepad plöjning i det 
tunna (0,2-0,3 m) matjordslagret var lämningar
na i de flesta fall svårt skadade.

Matjordslagret banades av med traktorgrävare 
och de anläggningar, som då blottades undersök
tes och dokumenterades. De utgörs av härdar, 
kokgropar, avfallsgropar och ett fåtal stolphål, 
sammanlagt 43 anläggningar. I den plöjda mat
jorden hittades slagen och bearbetad flinta, ensta
ka skärvor förhistorisk keramik och i några av an
läggningarna keramik och flinta.

Inom exploateringsområdet finns många berg
knallar och på flera av dessa upptäcktes skålgro
par. Den största förekomsten finns på en berg
knalle, som mäter ca 6x6 m. Den är belägen pre
cis på kvartersgränsen till naturmark söder om kv 
Jorden. 1 skrivelse till länsstyrelsen föreslås att 
denna skålgropshäll om möjligt sparas vid ex
ploateringen.

Undersökningen visade en skadad boplats med 
vidsträckt utbredning och sannolik datering
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bronsålder-förromersk järnålder. Dess utbred
ning i kv Jorden är klarlagd fram till kvarterets 
gräns, men den fortsätter sannolikt mot söder, 
varför eventuella arbeten där måste bevakas nog
grant. Med utförd undersökning inom kvarters- 
gränserna till kvarteren Mylla och Jorden (= delar 
av stadsägorna 774 och 1125) är marken från anti
kvarisk sida tillgänglig för byggnation med beak
tande av förslaget att spara älvkvarnsförekom- 
sten.

Fynd: Slagen och bearbetad flinta, keramik. 
Datering: Yngre bronsålder-förromersk järnål
der.

Veinge sn, Veinge 5:17
Hallands länsmuseer 
Lena Bjuggner

En arkeologisk utredning utfördes med anledning 
av ledningsdragning for VA. Inget av antikvariskt 
intresse påträffades.

Fynd: - 
Datering: -

Ysby sn, Hov 3:5, fornlämning 55
Hallands länsmuseer 
Bengt Westergaard

En förundersökning föranleddes av planerad ny
byggnation kring ett område, där omfattande för
historiska boplatslämningar påträffades och un
dersöktes 1987. Syftet med förundersökningen 
var i första hand att avgränsa boplatslämningar
na, vidare att ge besked om eventuell avvikande 
karaktär i förhållande till vad som tidigare var 
känt.

Vid förundersökningen kunde 1987 års iakt
tagelser i stort bekräftas. Boplatsens utsträckning 
kunde med stor sannolikhet avgränsas mot nord
väst och söder. I förhållande till 1987 års under
sökning avvek resultatet från förundersökningen 
såtillvida att ett större sammanhängande kultur
lager påträffades i områdets nordöstra delar. 
Misstankar härom fanns redan 1987, men dessa 
kunde alltså nu bekräftas.

I området som helhet noterades ett stort antal 
upplöjda härdar, liksom stora mängder slagen 
flinta. Resterna av en nyligen upplöjd/sönder- 
plöjd keramikkruka påträffades i områdets syd
västra del. Med hänsyn till det stora fyndmaterial, 
som framkom vid 1987 års undersökning, ansågs 
det inte nödvändigt att tillvarata ytterligare fynd
material.

Fynd: -
Datering: Mesolitisk tid-äldre järnålder.

Ysby sn, Hov 3:5, fornlämning 56
Hallands länsmuseer 
Bengt Westergaard

En förundersökning utfördes med anledning av 
planerad husbyggnation inom del av den aktuella 
fastigheten. Området är upptaget som stenålders- 
boplats (fornlämning 56) i den senaste fornmin
nesinventeringen.

Vid förundersökningen framkom boplatsläm- 
ningar över praktiskt taget hela den aktuella ex- 
ploateringsytan. Lämningarna utgjordes av här
dar, avfallsgropar samt stora mängder slagen flin
ta. 1 ploggången kunde också ses ett flertal upp
plöjda härdrester. I en av avfallsgroparna påträf
fades keramik, vilken kan dateras till yngre 
bronsålder/äldre järnålder. Den största delen av 
flintmaterialet tycks dock härröra från mesolitisk 
tid. Bl a hittades mikrospånkärnor och tillhörande 
spån.

Boplatslämningarna utgör sannolikt en del av 
det större boplatskomplex (fornlämning 55), som 
undersökts i flera omgångar i olika former under 
1980-talet och som är beläget omedelbart sydväst 
om den nu aktuella delen av fastigheten.

Fynd: Keramik, slagen flinta.
Datering: Mesolitisk tid-romersk järnålder.

Årstads sn, Heberg 35:1, fornlämningarna 99, 
132
Hallands länsmuseer 
Martin Carlsson

En förundersökning föranleddes av planerad åter- 
upptagning av en äldre, numera igenlagd grus
takt.

I de tre sökschakt som togs upp påträffades bo
platslämningar i form av ett sjuttiotal anläggning
ar, nedgrävda i den sterila sanden. Anläggningar
na utgjordes av härdar, stolphål och avfallsgro
par. De låg framförallt i områdets högre belägna 
partier. Ingen kulturlagerforekomst kunde påvi
sas.

De få tillvaratagna fynden utgjordes av kera
mik och flinta. Utifrån fyndmaterialet kan boplat
sen grovt dateras till yngre bronsålder/äldre järn
ålder. Enstaka keramikfragment indikerar ett 
eventuellt neolitiskt inslag i boplatslämningarna.

Fynd: Keramik, flinta.
Datering: Neolitikum-romersk järnålder.
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Årstads sn, Sannarp 1:1, fornlämning 3
RAA UV Väst
Jörgen Streiffert, Bo Strömberg

Med anledning av grustäkt undersöktes en forn- 
lämningslokal i Årstads socken. Vid en tidigare 
under året utförd förundersökning hade där ett 
gravfält, boplatslämningar, röjningsrösen och en 
hålvägsliknande lämning påträffats på en moränås.

Gravfältet utgjordes av tre jordblandade rösen, 
tio stensättningar och en grav under en klump
sten. De jordblandade rösena var 8-14 m i dia
meter med brända ben, keramik och mindre 
bronsföremål. En av gömmorna utgjordes av en 
uma i en stenkista. 1 ett andra jordblandat röse 
fanns ca tre gravgömmor. Primärgraven bestod 
här av en 0,5x0,4 stor och 0,3 m djup stenkista. 1 
denna påträffades brända rengjorda ben samt ett 
bronsbleck. 1 anslutning till primärgraven upp
täcktes en flintdolk. Det tredje jordblandade röset 
innehöll en gravgömma med brända ben, keramik 
och en järnspets.

De nio runda stensättningarna var 4-7 m i dia
meter och 0,2-0,4 m höga. 1 huvudsak påträffa
des en gravgömma i varje anläggning. Fynden ut
gjordes av brända ben och keramik. Ställvis kun
de rester av kärl friläggas och tas till vara. En av 
stensättningarna innehöll ca tre gravgömmor med 
brända ben i trasiga urnor. En rektangulär sten- 
sättning, 4x3 m stor, innehöll brända ben, kera
mik och mindre bronsföremål. Fyllningen bestod 
av sten och kvarts.

Boplatslämningar påträffades på sluttande och 
flacka ytor, norr och öster om åsryggen med grav
fältet. Därvid undersöktes ca 85 anläggningar av 
typen härd, kokgrop, stolphål, grop och sotfläck. 
Ett par av härdarna samt ett lager med flinta på
träffades under ett par av stensättningarna och ett 
jordblandat röse. Fynden från boplatslämningen 
utgjordes av keramik och bränd lera.

Röjningsrösena var 3-8 m stora, 0,2-0,4 m 
höga och oregelbundna till formen. Fyllningen 
bestod av sten och humös sand. Anläggningarna 
låg på en sluttning öster om gravfältet samt söder 
om detta.

Den hålvägsliknande lämningen var oriente
rad i nord-sydlig riktning. Anläggningen bestod 
av ett delvis grävt dike i en långsträckt fördjup
ning (1-1,5 m bred och 0,4 m djup), en vall och 
en stengärdsgård.

Gravföltet och boplatsen kan dateras till perio
derna bronsålder och äldre järnålder. Röjnings
rösena och den hålvägsliknande lämningen här
rör med största sannolikhet från historisk tid.
Fynd: Keramik, föremål av brons och järn, flint- 
dolk, brända ben, bränd lera, flinta.
Datering: Äldre bronsålder-folkvandringstid.

Ås sn, Bossgård 2:16 m fl, fornlämning 27
RA A UV Väst 
Anna-Lena Gerdin

En förundersökning utfördes på grund av indu
stribygge.

I samband med utbyggnad av Derome AB lade 
företaget ut schaktmassor för att skapa plana ytor 
att bygga på. Detta skedde intill ett område med 
en fyndplats för en ”gravurna med brända ben” 
enligt fornminnesregistret (fornlämning 27). På 
planare partier ner mot Viskan finns omfattande 
stenåldersboplatser. Marken har senast använts 
som beteshage. Den gränsar i söder, norr och väs
ter till brukade eller f d brukade åkrar. Mot söder 
har Derome AB virkesförråd. I denna beteshage 
låg några större avlånga stenar av karaktären res
ta stenar. Dessutom fanns i den norra delen, som 
sluttar ganska brant, tydliga terrasser.

En hög, Gävehögen, som var belägen endast 
100 m sydväst om det nu aktuella området, total- 
undersöktes och togs bort 1975. Den innehöll en 
stor mängd brända ben samt flera föremålsfynd, 
som daterar den till vikingatid.

Förundersökningen utfördes för att avgränsa 
ett eventuellt både överodlat och övertäckt grav
fält. Den resulterade i upptäckten av ett genom 
odling skadat gravfält med kullfallna resta stenar 
och rester av stensättningar. Nio sökschakt av va
rierande längd grävdes med maskin både inom 
det område som täckts över med 2-3 m tjocka 
schaktmassor och det område där inga schaktmas
sor hunnit placeras.

I sex av schakten hittades konstruktioner och 
brända ben och i ett av schakten dessutom delar 
av en oval spännbuckla tillsammans med brända 
ben. I några av schakten hittades dessutom sla
gen flinta, vilket tyder på att här också kan finnas 
boplatslämningar. Konstruktionerna utgörs av 
kullfallna resta stenar och stensättningar. De 
brända benen hittades dels spridda över stora ytor, 
dels i urskiljbara, mindre koncentrationer i kol/ 
sotblandad mylla. Fyndet av den ovala spänn- 
bucklan av typen P 27 visar att gravföltet använts 
under vikingatid.

I områdets nordöstra kant finns något som lik
nar en hålväg. Ett schakt genom denna fördjup
ning gav ingen ledning för tolkning.

Terrasserna är belägna norr om det område, 
som var tänkt för industriändamål, varför inga 
schakt eller provgropar grävdes där.

Fynd: Delar av oval spännbuckla, slagen flinta, 
brända ben.
Datering: Vikingatid.
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Översikt från norr över fornlämning 3, Sannarp i Årstads sn, Halland. Foto Lars G Johansson. 
Sannarp, Årstad parish, ancient monument 3. View of the monument from the north.

En grav dokumenteras av Olof, Gunilla, Frazer och Micke. Sannarp, Årstads sn, Halland. 
Foto Jörgen Streiffert. Documentation of a grave. Sannarp, Årstad parish, Halland.
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Hälsingland Jämtland

Forsa sn, Forsa-Lund 1:8
Länsmuseet i Gävleborgs län 
Elise Hovanta

En förmodad gravhög i Forsa provundersöktes 
inför kommande husbyggnation. Vid undersök
ningen framkom ingenting som tydde på att den 
förmodade fornlämningen skulle vara en grav
hög; snarare rörde det sig om ett odlingsröse.

Fynd: -
Datering: Nyare tid.

Färila sn, Föne 34:4, Fönemon, fornlämning 
199
Länsmuseet i Gävleborgs län 
Elise Hovanta

En kolningsgrop och en husgrund undersöktes på 
initiativ av Föne fornminnesförening.

Fornlämningen finns på Fönemon inom ett 
område med ett femtiotal registrerade fornläm- 
ningar, som anknyter till järnhantering. Ett antal 
kolningsgropar i området har tidigare daterats till 
tiden 400-800 e Kr. Även den nu undersökta kol- 
ningsgropen torde kunna dateras till yngre järnål
der. Husgrunden visade sig vara resterna efter en 
sentida kolarkoja.

Fynd: Kol.
Datering: Järnålder och nyare tid, efter 1850.

Harmångers sn, Rösta 8:2, fornlämning 4
Länsmuseet i Gävleborgs län 
Elise Hovanta

Inför kommande vägbygge undersöktes en grav
hög. Fornlämning 4 bestod av tre gravhögar, var
av en undersökts tidigare och daterats till folk- 
vandringstid. Den nu undersökta högen var byggd 
av varierande stenmaterial, ihopkastat runt ett 
stort, jordfast stenblock. Intill stenblocket påträf
fades en gravgömma med brända ben, kamfrag
ment, pärla m m.

Fynd: Kamfragment, pärla av glasfluss, nitar/spi
kar, brända ben, kol.
Datering: Folkvandringstid.

Kalls sn, Husån 1:32, fornlämning 50
Jämtlands läns museum 
Anders Hansson

Med anledning av privat villabygge undersöktes 
två fångstgropar. Dessa var belägna på ett åker- 
impediment bestående av en sandig ås i sluttning
arna ned mot Kallsjön. Vid undersökningen kun
de inget organiskt material påträffas varför arbe
tet inriktades på att dokumentera profiler och gro
parnas form och storlek.

Fynd: - 
Datering: -

Lits sn, Näset 3:1, fornlämning 43:1
Jämtlands läns museum 
Michel Notelid

Undersökningen utfördes med anledning av att 
utvidgningen av en grustäkt kom att beröra en 
fångstgrop. Fornlämningen var belägen på en 
moränrygg med omgivande kalhygge och på ca 
100-200 m avstånd från ytterligare två fångstgro
par.

Gropen undersöktes genom schaktgrävning 
och utvidgning av bottenplanet. I botten framkom 
trärester, som förmodligen kan kopplas till en inre 
funktion i fornlämningen, tillsammans med kol
horisonter och stenar. De senare härrör möjligen 
från en sparkkista.

Fynd: - 
Datering: -

Lockne sn, Prästbordet 1:3
Jämtlands läns museum 
Anders Hansson

Med anledning av planerad kyrkogårdsutvidgning 
utfördes en fosfatkartering inom ett 15 000 m2 
stort område vid Lockne kyrka. Karteringen för
anleddes av att det inom området finns tre grav
högar av yngre järnålderstyp. Undersökningen 
avsåg att spåra eventuella rester efter förhistorisk 
bebyggelse i den omgivande marken, som idag ut
görs av nedlagd åkermark.

Provtagningen skedde genom provgropsgräv- 
ning. Fosfatvärdena var låga över hela undersök- 
ningsytan. I provgroparna påträffades ingenting, 
som tydde på en förhistorisk bosättning i områ
det.
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Fynd: - 
Datering: -

Norderö sn, Prästbordet 1:4
Jämtlands läns museum 
Anders Hansson

Med anledning av planerad kyrkogårdsutvidgning 
utfördes en fosfatkartering i åkermark vid Nord
erö kyrka. I området finns en gravhög och vid 
undersökning i kyrkan har påträffats årderspår 
och järnslagg.

Syftet med karteringen var att spåra eventuel
la bebyggelselämningar. Provtagning skedde ge
nom provgropsgrävning. Fosfatvärdena var låga 
över hela ytan. I provgroparna kunde inget iakt
tagas, som tydde på äldre bosättning.

Fynd: - 
Datering: -

Offerdals sn, Prästbordet 1:1
Jämtlands läns museum 
Anders Hansson

I samband med renovering och isolering av Of
ferdals kyrka genomfördes en arkeologisk under
sökning i kyrkan. Syftet med undersökningen var 
att försöka finna rester efter den medeltida kyrka, 
som stod på platsen före nuvarande kyrkas byg
gande 1766-1768. Skriftliga källor talar om en 
halvcirkelformad altarnisch, tolkad som absid. 
Att belägga absiden arkeologiskt var därför en 
viktig målsättning.

Undersökningen bekräftade i stort sett de 
skriftliga beläggen vad gäller kyrkans storlek och 
placering. Absiden kunde beläggas genom före
komsten av en kraftig, halvcirkelformad grund
mur längst i öster.

Trolig datering av den medeltida kyrkans 
grundläggning är mitten av 1100-talet.

Fynd: -
Datering: Tidig medeltid.

Rödöns sn, Undrom 2:6
Jämtlands läns museum 
Michel Notelid

Med anledning av brobyggande över Rödösundet 
mellan Frösön och Rödön inventerades de berör
da områdena 1988. På Rödösidan resulterade 
denna i en provundersökning samma år. På en yta 
av ca 20x20 m påträffades en tidigare icke regist

rerad boplats av stenålderskaraktär, varför en slut
undersökning genomfördes 1990.

En yta på 10x10 m torvades av och rensades, 
varefter ett 0,5 m brett schakt upptogs genom hela 
ytan. Lagerföljden dominerades av skiffergrus 
och fläckvis rödbrunbränd sand/mo innehållande 
skärvsten. Med vägledning av skärvstenen utvid
gades schaktet och ett par aktivitetsytor kunde 
urskiljas. I dessa områden påträffades skärvstens- 
ansamlingar, som tolkades som mer eller mindre 
säkra anläggningar. Dessa utgjordes framförallt 
av troliga härdar och härdgropar samt boplats-/ 
avfallsgropar. De senare innehöll till största delen 
benrester och skärvsten. Fyllningen i de möjliga 
härdområdena utgjordes av måttliga eller rikliga 
mängder skärvsten i rödbrunbränd sand. Ett av 
härdområdena var recent och innehöll en botten
platta av järn.

Överhuvudtaget dominerades fyndmaterialet 
av benrester, ofta brända, och skärvsten. Annat 
boplatsmaterial, t ex avslag och artefakter, före
kom ytterst sporadiskt. Detta gör att man inte tids
mässigt kan separera aktivitetsytorna från varand
ra. Platsen har till övervägande del använts för 
eldstäder och matlagning i största allmänhet och 
inte till redskapstil I verkning.

Fynd: Brända ben, kvarts- och flintavslag, 1 pil
spets av skiffer (ca 2000 f Kr).
Datering: Stenålder, neolitisk tid.

Rödöns sn, Vike 2:8, fornlämning 33
Jämtlands läns museum 
Anders Hansson

År 1984 uppmärksammades i åkern vid Tibrands- 
holms borg på Rödön i Storsjön att ett kulturla
ger vid fornlämning 33 (överplöjd gravhög?) ha
de plöjts upp. För att rädda kulturlagret och un
dersöka skadans omfattning utfördes därför en 
mindre undersökning sommaren 1990. Grävning
en finansierades av Riksantikvarieämbetet, Ti- 
brandsholmsfonden och Jämtlands läns museum 
och utfördes med hjälp av Rödöns hembygdsför
ening.

Undersökningen visade att fornlämning 33 ut
gjorde resterna av ett hus lagt på en medeltida od- 
lingsterrass. Under terrassen påträffades en 
bronsåldersboplats. Huset hör sannolikt samman 
med borgen. Av kulturlagret återstod i åkern ett 
1-4 cm orört skikt. Huset har varit delvis byggt av 
trä. Undersökningarna kommer att fortsätta.

Fynd: Bärnstenspärla, ströningar, förgylld minia
tyrhand, järn- och bronsfragment, ben, tegel och 
kalkbruk.
Datering: 1300—1400-tal.
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Ströms sn, Lövberga 2:108, fornlämning 114
Jämtlands läns museum 
Anders Hansson

Undersökningen av tre fångstgropar i ett system 
bestående av sammanlagt tio föranleddes av ut
vidgning av ett grustag. Groparna undersöktes 
genom schaktgrävning. I en grop utvidgades bot
tenplanet och ett tydligt, rektangulärt bottenplan 
kunde iakttagas som ett sotlager. 1 de övriga 
groparna fanns vallhorisonter och kollager i bot
ten. Kolprov insamlades från två gropar. I områ
det kunde även konstateras två äldre provgropar 
efter grus.

Fynd: - 
Datering: -

Undersåkers sn, Mo 1:9, fornlämning 112
Jämtlands läns museum 
Anders Hansson

Med anledning av flygfaltsbygge undersöktes fy
ra fångstgropar ingående i ett system om 38 gro
par.

Dubbla markprofiler och spår av rensning 
samt rektangulära bottenplan kunde konstateras. 
Kolprov är insamlat men ej analyserat.

Fynd: - 
Datering: -

Ås sn, Västersem 2:39, fornlämning 24
Jämtlands läns museum 
Anders Hansson

Med anledning av planerat husbygge på fritids
tomt utfördes en provundersökning i anslutning 
till en tidigare känd gravhög samt rest av grav
hög. Befintligt fritidshus är delvis placerat på 
gravhögen, som till en del har planats av for att 
användas som uteplats. Gravhögsresten undersök
tes 1914 av Eric Festin, som då bl a påträffade 
brända ben och pärlor.

Provundersökningen visade att det i området 
nordväst om gravhögen finns ett kulturlager be
stående av främst sot och kol. Inga föremål på
träffades.

Fynd: - 
Datering: -

Lappland

Arjeplogs sn, Arjeplogs kronoöverloppsmark
Silvermuseet 
Ingela Bergman

Under 1990 utförde Silvermuseet en undersök
ning av en samisk förrådsgrop, s k burra. Anlägg
ningen är belägen i ett turistintensivt område och 
undersökningen föranleddes av det hårdhänta in
tresse, som den vid upprepade tillfällen utsatts 
för.

På en nordlig utlöpare av fjället Bäno vid 
gränsen mot Norge har en förrådsgrop, s k burra, 
anlagts för förvaring av kött. Anläggningen fram
träder i plan med en kvadratisk öppning omgiven 
av flata skifferhällar och utgörs av ett rektangu
lärt försänkt rum (1,6x0,45x0,5 m). Bottenplanet 
är delvis täckt av flata hällar och väggsidorna 
har klätts med kantställda hällar. Före undersök
ningen förelåg misstankar om att anläggningen 
var en grav. Anläggningens egenskap av burra 
kunde genom undersökningen dock fastställas.

Fynd: Hornsked, del av renhorn, näverfragment. 
Datering: 1600-tal—tidigt 1900-tal.

Jokkmokks sn, Riesse, Stora Lulejaure
Ajtte Svenskt Fjäll- och samemuseum 
Inga-Maria Mulk

Under 1990 utförde Ajtte Svenskt Fjäll- och sa- 
memuseum arkeologiska undersökningar av bo
platslämningar omfattande boplatsvallar, jordugn
ar, kokgropar och härdar samt en fångstgrop i sys
tem A 146 vid Riesse på södra sidan av Stora 
Lulejaure.

Området är beläget i gränsen mellan den övre 
barrskogsregionen och förfjällsregionen. Vegeta
tionen utgörs av omväxlande skogsklädda sand
hedar, myrar och åssystem, som i söder gränsar 
till lågQällsmassivet Ultevis.

Vid Riesse har fångstgropar och boplatsläm
ningar i form av tomtningar, jordugnar och kok
gropar registrerats och undersökts. En fångstgrop 
samt en av jordugnarna är daterade till romersk 
järnålder. En annan jordugn är daterad till 1200- 
tal och en kokgrop är daterad till 800-900-tal.

Härdarna framträder som ovala kantkedjor be
stående av mellan 10 och 15 rundade stenar och 
kan både vara medeltida och från historisk tid. 
Härd A 1527 har undersökts och är 14C-daterad 
till yngre än 1700. I härden framkom eldslag- 
ningsflinta, ben och långa järnstavar.

Fångstgropssystemet omfattar ett sextiotal
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gropar och stracker sig från skogsbältet vid sjö
stranden av Stora Lulejaure över berget Tj ani vare 
mot björkskogszonen vid Kaltisvare. Groparna 
framkom som ovala gropar i storlek mellan 2,5 
och 2 m omgivna av mellan 1,5 och 2 m breda val
lar. I botten framkom rektangulära benfållor av 
sten. Avståndet mellan groparna varierar från 5 
till ca 40 m undantaget myrar och andra hinder.

Fynd: Härd A1527: eldslagningsflinta, ben, järn
stavar.
Datering: Romersk järnålder, yngre järnålder
tidig medeltid och historisk tid.

Lycksele sn, torn lämningarna 356, 358-361
Västerbottens Museum 
Lillian Rathje

En arkeologisk undersökning samt markstädning 
utfördes inom rubricerade fornlämningar. Under
sökningen föranleddes av att ett antal fångstgro
par samt inägorna till de övergivna nybyggena 
Dalskog och Kvickåker skadats i samband med 
anläggandet av en skogsbilväg 1982-1983 och 
skogsavverkning med påföljande markberedning 
1984-1985. Femton anläggningar, registrerade 
som fångstgropar, samt två husgrunder hade ska
dats på grund av markarbetena. Husgrunderna 
samt fjorton av anläggningarna var endast ytligt 
skadade och återställdes i ursprungligt skick.

En av fångstgroparna med synlig träkonstruk
tion hade vid fornminnesinventeringen betecknats 
som särskilt intressant. En fullständig utgrävning 
gjordes därför av denna. Resultatet visade dock 
att det inte rörde sig om en fångstgrop utan om 
en brunn, som hörde samman med ett av nybyg
gena, vilket även senare vidimerades av ortsbor.

Fynd: - 
Datering: -

Lycksele sn, fornlämning 652
Västerbottens Museum 
Lillian Rathje

På grund av utvidgning av en grustäkt utfördes 
en undersökning av två anläggningar, som i forn- 
lämningsregistret betecknats som fångstgrop och 
grop, eventuellt varggrop.

Undersökningen visade att fångstgropen helt 
kunde avföras som fornlämning. Däremot kunde 
inte säkert konstateras att den större gropen hade 
använts som varggrop. Troligast är dock att det 
rör sig om en täktgrop.

Fynd: - 
Datering: -

Medelpad

Indals sn, Nyland 2:24
Länsmuseet Murberget, Härnösand 
Magnus Holmqvist

En arkeologisk undersökning av en fångstgrop 
genomfördes i samband med en grustäktsutvidg- 
ning. Undersökningen visade att fångstgropen 
även hade använts som kokgrop.

Fynd: -
Datering: 1500-1700-tal

Ljustorps sn, Laxsjömon, fornlämning 36
Länsmuseet Murberget, Härnösand 
Ritha Jonsson

Ett av Medelpads största fångstgropssystem, idag 
bestående av 77 gropar hade skadats i samband 
med skogsavverkning och utvidgning av skogs
bilväg. En kartering gjordes av hela systemet och 
skadorna dokumenterades före restaurering.

Fynd: - 
Datering: -

Njurunda sn, Bunsta 1:5, fornlämningarna 
242, 243
Länsmuseet Murberget, Härnösand 
Magnus Holmqvist

Med anledning av nybyggnation av två enfamiljs
hus gjordes en förundersökning. Vid undersök
ningen påträffades en eldhärd samt två bebyggel
selämningar. Detta medförde att endast ett av bo
stadshusen fick tillstånd att byggas och då utanför 
området med lämningar.

Fynd: - 
Datering: -

Njurunda sn, Stångom 1:7, fornlämning 509
Länsmuseet Murberget, Härnösand 
Ritha Jonsson

Anledningen till undersökningen var nybyggna
tion av ett enfamiljshus. En högliknande lämning 
delundersöktes och fragment av brända ben samt 
en järnnit påträffades. I ett av provschakten fram
kom en eldhärd. Den högliknande lämningen fick 
efter delundersökningen fornlämningsstatus.
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Fynd: Brända ben, järnnitar, bränd flinta. 
Datering: -

Fynd: - 
Datering:

Njurunda sn, Svala 1:5 m fl, fornlämningarna 
263, 269, 270
Länsmuseet Murberget, Härnösand 
Ritha Jonsson

En arkeologisk utredning i form av specialinven
tering samt fosfatkartering utfördes i samband 
med anläggandet av en golfbana. Tre gravar samt 
några fågelfångstanläggningar påträffades.

En förundersökning i form av tre provschakt 
utfördes i närheten av fornlämning 269 där man 
ville anlägga en bana. I schakten framkom delar 
av en eldhärd, en sotfärgning samt en stenrad. 
Schakten lades igen och banan flyttades till en ny 
plats där inget av antikvariskt intresse framkom 
vid provgrävning.

Fynd: - 
Datering: -

Selångers sn, Äkrom, fornlämningarna 2, 3
Länsmuseet Murberget, Härnösand 
Margareta Bergvall

Med anledning av nybyggnation av bostadshus 
genomfördes en arkeologisk utredning. Inget av 
antikvariskt värde framkom.

Fynd:- 
Datering: -

Sköns sn, Ljustadalen, fornlämning 1
Länsmuseet Murberget, Härnösand 
Ritha Jonsson

En antikvarisk kontroll genomfördes i samband 
med anläggandet av en bussgata. Inget av antikva
riskt värde påträffades.

Fynd: - 
Datering: -

Sundsvall, Centralgatan, fornlämning 21
Länsmuseet Murberget, Härnösand 
Ritha Jonsson

En antikvarisk kontroll genomfördes i samband 
med ledningsdragning for vatten- och avlopp. In
tet av antikvariskt värde framkom.

Sundsvall, kv Ryssjan och Långreven, forn
lämning 21
Länsmuseet Murberget, Härnösand 
Margareta Bergvall

Med anledning av nybyggnation av ett parke
ringshus gjordes en for- och huvudundersökning 
varvid kulturlager med bebyggelselämningar på
träffades och dokumenterades.

Fynd: Diverse järnföremål, yngre rödgods, slagg, 
kritpipor m m.
Datering: 1600-1800-tal.

Sundsvall, Sidsjön, fornlämning 23
Länsmuseet Murberget, Härnösand 
Bernt-Ove Wiklund

Antikvarisk kontroll av ledningsgrav för vatten 
och avlopp. I samband med schaktningen påträf
fades delar av en bebyggelselämning, som under
söktes och borttogs.

Fynd: Glas järn, keramik, porslin, tegel.
Datering: 1600-1800-tal.

Sundsvall, Storgatan-Kyrkogatan, fornläm
ning 21
Länsmuseet Murberget, Härnösand 
Ritha Jonsson

Antikvarisk kontroll av ledningsgrav för vatten 
och avlopp. I schaktet påträffades delar av rust- 
bäddar, pålanläggningar samt ett stenfundament. 
Lämningarna är troligen rester av en tidigare 
hamnanläggning.

Fynd: Järnföremål, kritpipor.
Datering: 1750-tal.

Sundsvall, Thulegatan-Norra Järnvägsgatan, 
fornlämning 21
Länsmuseet Murberget, Härnösand 
Ritha Jonsson

Antikvarisk kontroll av ledningsgrav för vatten 
och avlopp. Endast sentida fyllnadsmassor fram
kom.

Fynd: - 
Datering: -
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Tuna sn, Fors-Lunde-Värsta
Länsmuseet Murberget, Härnösand 
Magnus Holmqvist

Schaktning for spill- och vattenledning. 1 sam
band med den antikvariska kontrollen påträffades 
skärvsten och skörbränd sten på fem skilda plat
ser. Områdena undersöktes utan att några anlägg
ningar framkom.

Fynd: Brända ben, bränd lera.
Datering: 2000-1500 f Kr.

Tuna sn, Runsvik 4:56
Länsmuseet Murberget, Härnösand 
Carina Öberg

Med anledning av nybyggnation av ett enfamiljs
hus gjordes en arkeologisk utredning. Inget av 
antikvariskt värde framkom.

Fynd: - 
Datering: -

Tuna sn, Vattjom 3:34
Länsmuseet Murberget, Härnösand 
Ritha Jonsson

En arkeologisk utredning i form av provgropar 
gjordes med anledning av byggande av trans
formatorstation. Inget av antikvariskt värde fram
kom.

Fynd: - 
Datering: -

Tuna sn, Åsta 1:40, fornlämning 136
Länsmuseet Murberget, Härnösand 
Magnus Holmqvist

Anledningen till undersökningen var en planerad 
nybyggnation på den befintliga fastigheten. 1988 
och 1989 utfördes en fosfatkartering i området, 
som påvisade höga värden. Inget av antikvariskt 
värde framkom dock vid undersökningen.

Fynd: - 
Datering: -

Närke

Örebro, kv Lantmäteriet, fornlämning 78 (83)
RAÄ UV Mitt
Jan-Åke Ljung, Boje Persson

Med anledning av att Byggnadsstyrelsen plane
rat uppföra nytt polishus m m på den förmodade 
platsen för det senmedeltida karmeliterklostret 
(Vårfruklostret), utfördes en förundersökning. 
Platsen har från mitten av 1800-talet hyst ban- 
gårdsbebyggelse tillhörande Köping-Hultsjärn- 
vägen.

Vid förundersökningen tycktes området vara 
fullt med rester från yngre bebyggelse, bl a lok
stallar tillhörande bangården samt annan, något 
äldre bebyggelse, dock ej klosterlämningar. Det 
kan ej uteslutas att kv Lantmäteriet ändå hyst det 
senmedeltida klostret, men att rester av detta helt 
schaktats bort i samband med anläggandet av 
järnvägen. Centrala delar av klosterområdet bör, 
enligt kartstudier, emellertid kunna lokaliseras till 
nuvarande Järnvägsgatan. Inga fynd tillvaratogs.

Fynd: -
Datering: Nyare tid, före och efter 1850.

Örebro, kv Nicolai kyrka, kv Prästgården 5b, 
fornlämning 83
RAÄ UV Mitt
Lena Flodin, Jan-Åke Ljung

Med anledning av pågående tillbyggnadsarbeten 
inom kv Nicolai kyrka m fl utfördes en förunder
sökning. Syftet var att fastställa eventuella äldre 
begravningar i läge inom kyrkogårdsområdet, 
eventuella variationer i kyrkogårdens utsträck
ning i form av bogårdsmur eller liknande samt 
eventuella avsatta äldre kulturlager, i huvudsak 
inom kv Prästgården 5b.

Inom berört område på kyrkogården upptogs 
fyra schakt på ca 2x2-4 m, varav ett grävdes ned 
till orörd mark. I detta schakt kunde urskiljas kul
turlager i läge i schaktets undre del, bl a en lerho- 
risont samt två brandhorisonter.

Vid undersökningen framkom inga äldre be
gravningar i läge, endast rester av begravningar i 
påförda/omrörda massor inom nu existerande 
kyrkogård (dock ej i bruk sedan 1820-talet) samt 
tre koncentrationer med ombegravda ben. Nuva
rande bogårdsmur kunde iakttagas ha haft en före
gångare i samma läge i den del av muren, som 
berördes av schakten, öster om Rudbeckska sko
lan. Kyrkogården har utsatts för flera utfyllning-
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ar, som förändrat dess antaget ursprungliga topo- Stolphålen från undersökningsytan hade en 
grafi. likartad fyllning. I de fall daterande fynd gjordes,

I kv Prästgården 5b upptogs ett enda stort i form av tegelfragment och keramik, var dessa 
schakt på ca 4x8 m. Här framkom fundamentet från modern tid.
till en byggnad från nyare tid i schaktets södra del. Den arkeologiska utredningen visar, att områ- 
Övriga delen har avschaktats vid en tidigare tid- det varit utnyttjat under förhistorisk tid. Karaktä-
punkt, eventuellt i anslutning till att nämnda ren på de påträffade lämningarna talar för att bo
byggnad uppfördes. Inga äldre kulturlager kunde sättningen varit begränsad, 
här konstateras.

Fynd: Tegel, lerklining, recent keramik, flintav- 
Fynd: - slag och träkol
Datering: Medeltid. Datering: Stenålder

Skåne

Allerums sn, Laröd 14:1
RAÄUVSyd 
Anders Löfgren

Lägenheter och småhus byggs i tre etapper i 
Laröd. Etapp 1 undersöktes 1988.

I samband med etapp 2 utfördes en arkeolo
gisk utredning, vars syfte var att klarlägga forn- 
1 amningssituationen. Flera stenåldersboplatser 
finns registrerade i omgivningarna.

Utredningen genomfördes i form av en prov
grävning med grävmaskin. Tretton sökschakt 
grävdes på en höj drygg i de norra delarna av ex
ploateringsområdet. Ytan bestod av en stubbåker, 
vilket innebar att någon ytkartering inte kunde 
utföras. Matjordstäcket varierade mellan 0,3 och 
0,4 m. Undergrunden utgjordes av moränlera, 
som på vissa ställen var uppblandad med sand och 
grus.

Schakten hade en bredd av 1,6 m och en sam
manlagd längd på 1 070 m. De flesta av anlägg
ningarna, som bestod av gropar, stolphål och här
dar var koncentrerade till den nordöstra sluttning
en av höjdryggen. Boplatsen omfattade ett ca 
30x50 m stort område på nivån 40-41 m ö h. Fem
ton härdar dokumenterades. Merparten av dessa 
bestod endast av en sotfärgning med träkol på 
moränleran.

De flesta anläggningarna av förhistorisk ka
raktär kom i den västra delen av schakt 8. Efter
som denna yta är planerad att inrymma en vänd
plats, drogs ytterligare två schakt med några me
ters mellanrum. Dessa schakt gav ett magert re
sultat. Enstaka fynd av flintavslag daterar boplat
sen till stenålder.

Allerums sn, Laröd 55:1 m fl, fornlämning 92
RAÄUVSyd 
Robert B Nagmér

Utredningen utfördes med anledning av planerad 
husbyggnation. Det undersökta området var be
läget i jordbruksmark, som sluttar mot väst och 
sydväst. I områdets nordöstra del finns en tidiga
re känd boplats (fornlämning 92). Jordarten ut
görs av siltig och lerig morän.

I anslutning till området finns ett flertal regist
rerade fornlämningar, vilka utgörs av gårdstom
ter och boplatser från medeltid respektive förhis
torisk tid.

Utredningen utfördes i form av en provgräv
ning. Med maskin upptogs 35 1,5 m breda schakt, 
totalt ca 8 000 löpmeter. Boplatsområdet kunde 
avgränsas till en 150x150 m stor yta, inom vil
ken påträffades 63 anläggningar. De bestod av 
härdar, gropar, härdgropar och stolphål. Härdarna 
och härdgroparna var fyllda med skörbränd sten 
och sotig silt. Djupet varierade mellan 0,3 och 1,1 
m. I en av härdgroparna påträffades keramik från 
yngre bronsålder.

Groparna och stolphålen var fyllda med grå
brun silt och djupet varierade mellan 0,25 och 0,7 
m. I en av groparna fanns ett antal keramikskär
vor från yngre bronsålder.

1 schaktmassorna tillvaratogs några skrapor 
samt flintavslag.

Fynd: Keramik, flinta.
Datering: Yngre bronsålder.

Allerums sn, Laröd 55:1 m fl, fornlämning 92
RAÄ UV Syd 
Anders Löfgren

Förundersökningen utfördes med anledning av att 
ledningsschakt för vatten- och fjärrvärme skulle 
grävas mellan S:ta Maria och Laröd. Exploate
ringen omfattade en sträcka av 3 km. Av dessa to-
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talundersöktes en sträcka på i det närmaste 600 
m. Ledningen passerade här forbi två registrerade 
stenåldersboplatser (fornlämningarna 92 och 158).

I en första etapp avbanades fyra 1,5 m breda 
och sammanlagt 317m långa schakt. Inga anlägg
ningar kunde konstateras vid detta tillfälle. Lös
fynd av slagen flinta och flintskrapor i åkern tyd
de på, att boplatsen är lokaliserad till en höjdrygg 
på båda sidor om Larödsvägen.

Eftersom en mindre yta skulle tas i anspråk för 
en sandtäkt, grävdes ytterligare fyra schakt på 
sammanlagt 131 m. Underlaget bestod av fin 
sand, men inga anläggningar eller fynd gjordes i 
samband med denna utvidgning.

Under tiden hade de tidigare provschakten 
breddats till 5 m, som var maximal bredd för rör
schakten. Vid en kontroll av schakten lokalisera
des en stenåldersboplats i sydsluttningen söder 
om Larödsvägen. Sammanlagt påträffades åtta 
anläggningar, främst härdgropar med skörbränd 
sten och träkol. 1 två gropar fanns skärvor av 
grovmagrad keramik.

Sammanlagt togs 19 fosfatprover utefter led- 
ningssträckan.

Fornlämning 92 kommer i det närmaste att 
totalexploateras i samband med kommande hus
exploatering.

Fynd: Keramik, skrapa, flintavslag, kolprover 
från härdgropar.
Datering: Stenålder.

Barkåkra sn, Luntertun 1:1, fornlämningarna 
40, 56
Kristianstads läns museum 
Gunilla Roos

På grund av ledningsdragning för el och kabel- 
TV utfördes en antikvarisk kontroll. Undersök
ningsområdet var beläget inom det medeltida 
Luntertun i vägkanterna intill kyrkoruinen.

Schakten grävdes med maskin och var 0,2 m 
breda samt 0,4-0,6 m djupa. Anläggning 1 på
träffades 0,3 m under markytan och bestod av sot- 
färgad lera med enstaka inslag av kol. Lagret var 
2 m långt och hade en mäktighet av 0,3 m. Inga 
fynd påträffades. Ovanför och vid sidan av denna 
anläggning vidtog ett sandlager 0,1-0,4 m tjockt 
med enstaka inslag av tegelskärvor och sten. Inga 
fynd påträffades.

Anläggning 2 utgjordes av ett kulturlager, 9 m 
långt och 0,2 m tjockt, beläget 0,4 m under mark
ytan. Häri påträffades rikligt med tegelskärvor 
varav flera var eldpåverkade samt ett järnföremål. 
Båda anläggningarna verkade fortsätta djupare 
ned i marken än vad som blev grävt.

Fynd: Tegelskärvor, ett järnföremål. 
Datering: Medeltid.

Barkåkra sn, Vejby 246:1 m fl
Kristianstads läns museum 
Karin Gustavsson

På Bjärehalvön är sen tidigare kända en stor 
mängd fornlämningar från främst bronsålder. 
Även stora mängder lösfynd från stenålder är fun
na i trakten. Dock är bara ett fåtal boplatser loka
liserade varför en förundersökning utfördes med 
förhoppningar om att finna boplatsrester.

Undersökningsområdet var ca 230x130 m 
stort (öst-väst). Det bestod i huvudsak av flack 
mark, som i väster sluttar mot en bäckravin. De
lar av bäcken ligger i kulvert.

Grävningen utfördes med en 1,2 m bred sko
pa. Fyra schakt grävdes i öst-västriktning med en 
sammanlagd längd av ca 552 m. Matjordslagret 
var i allmänhet 0,2-0,3 m tjockt, ställvis tunnare. 
Under matjorden vidtog gulaktig sand, som i om
rådets östra del var starkt lerblandad.

I områdets västra del framkom på sluttningen 
två härdar, den ena ca 0,4 m i diameter och 0,2 m 
djup, den andra ca 0,5 m i diameter och 0,1 m 
djup. Båda grävdes ut. De innehöll träkol och 
skörbränd sten, men inga fynd. Inga anläggning
ar eller fynd i övrigt iakttogs i schakten. På många 
ställen konstaterades plogspår i den sterila botten
sanden, vilket torde bero på matjordslagrets ringa 
tjocklek. Det är alltså fullt möjligt att flera an
läggningar ursprunglingen har funnits, men blivit 
sönderplöjda. I den östra delen av området fanns 
ställvis under matjordslagret ett ca 5 cm tjockt 
svart humöst lager, en rest av en tidigare våtmark.

Fynd: - 
Datering: -

Borgeby sn, Borgeby 13:341, fornlämning 53
RAÄUVSyd 
Bengt Söderberg

Förundersökningen föranleddes av att området 
skulle detaljplaneläggas och bebyggas.

Området är beläget i västra delen av Borgeby 
och berör den sydöstra delen av en registrerad 
stenåldersboplats (fornlämning 53). Enligt Arrhe
nius fosfatkarta finns förhöjda fosfater i områdets 
södra del. Norr om området är gravhögar beläg
na. Inom fornlämning 53 kan det finnas rester ef
ter ytterligare en hög.
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Vid ytinventering konstaterades flintföremål i 
områdets nordvästra del (fornlämning 53) och i 
söder. Däremellan var terrängen låglänt. Områ
det låg som åkermark.

Cirka 350 löpmeter schakt maskingrävdes ner 
till steril botten, som bestod av lerbunden sand. 
Det kunde konstateras att plogen gått djupt ner i 
bottensanden. En sönderplöjd härd framkom i 
områdets nordöstra del, inom fornlämning 53. 
Inga fynd kunde knytas till anläggningen.

Fynd: Slipat yxfragment, skrapor, spånblock samt 
avslag av flinta.
Datering: Yngre stenålder.

Bosjöklosters sn, Bosjökloster 1:310 m fl, forn- 
lämningarna 15, 66
RAÄ UV Syd 
Margareta Olsson

Med anledning av utbyggnad av VA-ledningar ut
fördes en förundersökning samt schaktningsöver- 
vakning.

Ledningsarbetena berörde två registrerade 
fornlämningar, dels en stenåldersboplats (forn
lämning 15), dels delar av Boo bys bytomt (forn
lämning 66). Fomlämningarna är belägna på en 
udde, som skiljer östra och västra Ringsjön. Sten- 
åldersboplatsen har markerats enligt Reventlows 
uppgifter, med en uppskattad utsträckning av 
100-350x450 m. I samband med en sjösänkning 
1882-1888 påträffades här rikliga mängder be
arbetad flinta. Bytomten är belägen inom sten- 
åldersboplatsens norra del och angiven enligt 
1847 års karta.

Ledningsschakten var huvudsakligen förlagda 
till de smala gatorna inom området. Därtill berör
des en ca 800 m2 stor yta i boplatsområdets sydli
gaste del. Ytan var belägen ca 80 m från strand
kanten och utgjordes av de norra och mellersta 
delarna av en svag förhöjning. Med maskin upp
togs fem sökschakt till en sammanlagd längd av 
105 m. Jordmånen utgjordes huvudsakligen av 
sand, som i den norra delen var något lerhaltig. 
Inga anläggningar påträffades i schakten, endast 
enstaka flintavslag tillvaratogs från områdets nor
ra del. Sannolikt har boplatsen haft sin huvudsak
liga utsträckning norr om den undersökta ytan.

I ledningsschakten i de övriga delarna av om
rådet påträffades inga anläggningar eller fynd, 
som kunde knytas till en förhistorisk bosättning 
eller till Boo bys bytomt.

Fynd: Slagen flinta.
Datering: Stenålder.

Det till arkeologiska institutionen vid Lunds uni
versitet knutna forskningsprojektet ”Borgen i 
bygden” utförde under april 1990 undersökningar 
på Krapperup 14:155 och 14:94. Den förstnämn
da fastigheten utgörs av området kring Arilds ka
pell och den sistnämnda av ”EFS-gården” strax 
nordväst om kapellet. Målsättning med undersök
ningen var att söka klarlägga fiskelägets äldsta 
historia.

Sammanlagt sex schakt upptogs vid undersök
ningen, fyra schakt inom kapellområdet och två i 
”EFS-gårdens” trädgård. De sistnämnda schakten 
innehöll rikligt med keramik och övriga fynd 
som kan tidfästas till 1600-1800-tal, möjligen nå
got tidigare. Ett av schakten innehöll även en möj
lig sylistenskonstruktion. Detta pekar mot att om
rådet varit bebyggt med permanentbostäder nå
gon gång strax efter medeltidens slut, dvs mitten 
av 1500-talet. Sannolikt låg bebyggelsen uppdra
gen mot nuvarande S:t Arilds väg, vilket då inne
bar att de grävda schakten hamnade i utkastlager 
från bebyggelsen. Någon äldre bebyggelse kunde 
ej konstateras vid undersökningen.

Inom kapellområdet påträffades inga bebyg
gelserester. Längst i väster påträffades dock kera
mik av samma datering som ovan. Kapellområdet 
tycks ej ha använts för begravningar, inget av de 
fyra schakt som upptogs berörde någon grav. 
Längst i söder tycktes kapellområdet vara utjäm
nat med stora mängder sten.

I kapellets södra yttermur noterades en tydlig 
”skarv”. Genom undersökningen, varvid ett 
schakt upptogs direkt under denna skarv, konsta
terades att den utgör en gräns mellan två bygg- 
nadsfaser. Storleken på grundstenarna och mur- 
ningstekniken varierar mellan den västra och den 
östra delen av kapellet liksom även murtjockle
ken. En trolig hörnsten in situ talar för att det är 
den västra delen av kapellet som är den äldsta och 
att den östra byggts till. Detta förklarar de till sy
nes märkliga utbuktningarna av nord- och sydmu- 
rarna invändigt.

Fynd: -
Datering: Senmedeltid-nyare tid, före 1850.

Brågarps sn, Brågarp 1:16, 1:33, fornlämning 
15
RAÄ UV Syd
Bengt Söderberg, Inger Torstensdotter Åhlin

En undersökning utfördes med anledning av att 
ett markområde skulle exploateras för industri-

Brunnby sn, Krapperup 14:94,14:155
Lunds universitet, arkeologiska institutionen
Peter Carelli
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och bostadsändamål. Området är beläget i 
Staffanstorps sydöstra utkant. Undersökningen 
föregicks av en provgrävning, som ingick i en 
arkeologisk utredning.

Exploateringen berörde fornlämning 15, re
gistrerad som stenåldersboplats, där det inom en 
70x120x250 m stor yta hade noterats sparsam fö
rekomst av bearbetad flinta. Boplatsen var belä
gen på en svag förhöjning i det utpräglade slätt
landskapet. 1 norr sluttar terrängen lätt ner mot 
Brågarps mosse, ett delvis utfyllt sankmarksom- 
råde, som tillsammans med Gullåkra och Vesums 
mossar utgjort ett större våtmarkssystem. Under
grunden utgjordes av bitvis stenig, grusig morän
lera och sand. Marken har hittills brukats som 
åker. En väg går rakt genom boplatsområdet.

Vid tidigare undersökningar, sydväst om den 
undersökta ytan, har enstaka boplatslämningar 
konstaterats. Dessutom finns gravhögar och lös
fynd registrerade i områdets närhet.

Vid den nu utförda undersökningen avbana
des sammanlagt en yta om 4 440 m2, varvid fram
kom 422 anläggningar. Dessa utgjordes till stör
sta delen av stolphål, av vilka flertalet ingick i tre 
huskonstruktioner. Vidare påträffades ett grop
hus, gropar, härdar och kokgropar.

Med ledning av anläggningarna och fyndma
terialet kan konstateras, att området utnyttjats for 
bosättning under flera förhistoriska perioder, men 
med tyngdpunkter i yngre bronsålder och yngre 
järnålder. Vid utredningen påträffades boplats
lämningar även öster om vägen. Sannolikt utbre
der sig boplatsen även mot söder och väster.

Fynd: Glaspärla, keramik, bränd lera, sländtris- 
sor, flinta, djurben och träkol.
Datering: Yngre bronsålder, vikingatid.

Burlövs sn, Sunnanå 6:5 m fl (Flansbjär)
Malmö museer 
Bengt-Åke Samuelsson

Med anledning av markexploatering för industri
ändamål inom ett 165 000 m2 stort område utför
des en förundersökning. Denna föregicks av en 
arkeologisk utredning varvid 28 sökschakt togs 
upp och 87 anläggningar påträffades.

Vid förundersökningen upptogs med grävma
skin tio större sökschakt om ca 3 300 m2. Härvid 
påträffades 68 förhistoriska boplatslämningar, 
främst gropar/gropsystem och stolphål, av vilka 
16 undersöktes. Två skilda boplatsytor kunde ur
skiljas, dels ett mindre i nordväst, daterat till yng
re stenålder, dels ett större i söder, daterat till ti- 
digneolitikum och förromersk järnålder samt 
yngre järnålder.

Fynd: Keramik, lerblock, järnkniv, flinta, djurben. 
Datering: Tidig- och senneolitikum, förromersk 
järnålder, yngre järnålder.

Burlövs sn, Sunnanå 12:1
RAÄUVSyd 
Margareta Olsson

En arkeologisk utredning utfördes med anledning 
av planerat anläggande av ett industriområde. 
Exploateringsområdet är beläget söder om Sege 
å och väster om Stora Bernstorps gård. I områ
dets södra del är en markerad öst-västlig höjd- 
rygg med relativt flackt krön. I den långsträckta 
norrsluttningen ner mot ån finns ett flertal avsat
ser. Områdets västra delar består av låglänta, 
flacka partier. Jordmånen utgörs främst av siltig 
morän.

Trakten är fornlämningsrik med ett flertal bo
platser från sten- och bronsålder. Ett större bo
platsområde är registrerat omedelbart öster om 
Stora Bernstorps gård (fornlämning 58). Ca 500 
m sydväst om den nu aktuella ytan har boplats
lämningar från yngre stenålder, yngre bronsålder 
och äldre järnålder undersökts (fornlämning 50). 
Vidare har i samband med muddringsarbeten i 
Sege å, nordost om exploateringsområdet påträf
fats stridsyxor, flintyxor, dolkar m m (fornlämning 
60).

Med maskin avbanades matjorden i ett antal 
sökschakt. Endast fem gropar och en härdrest 
framkom, belägna i områdets mellersta och syd
östra delar. Samtliga anläggningar var fyndtom- 
ma. Vid ytplockning påträffades måttligt med 
flintavslag i matjordslagret; bl a tillvaratogs fyra 
skivskrapor. Flinta fanns på hela det undersökta 
området. Gröda omöjliggjorde emellertid yt
plockning inom de sydligaste delarna.

Det ytfunna flintmaterialet och de påträffade 
anläggningarna torde utgöra rester av förhistorisk 
bosättning inom området. Området har dock od
lats under lång tid och även varit utsatt för om
fattande jordflykt, vilket utplånat huvudparten av 
eventuella boplatslämningar.

Områdena närmast Sege å berördes ej av un
dersökningen.

Fynd: Flinta (ytplockad).
Datering: Yngre stenålder.

Burlövs sn, Sunnanå 15:1, del av (Riseberga Ö, 
etapp II)
Malmö museer 
Bengt-Åke Samuelsson

Med anledning av markexploatering för bostads
ändamål (villabebyggelse) inom ett ca 60 000 m2
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stort område utfördes en arkeologisk utredning 
för att fastställa utbredning av eventuella forn- 
lämningar inom utredningsområdet.

1 de 14 sökschakten kunde 75 förhistoriska bo
platslämningar i form av gropar, stolphål m m 
konstateras.

Fynd: - 
Datering: -

Burlövs sn, Tågarp 17:1, fornlämning 47
RAÄ UV Syd
Inger Torstensdotter Åhlin

En utredning föranleddes av anläggandet av ett 
fritidsområde.

Inom exploateringsområdet, längs 10 m- 
kurvan, löper en mindre höjdsträckning i nord
väst-sydostlig riktning. Detta höjdparti bör under 
förhistorisk tid ha utgjort ett lämpligt boplatsom
råde och dessutom uppvisar Arrhenius fosfatkar
ta förhöjda fosfatvärden här. Området sluttar lätt 
mot norr, öster och väster. Strax norr om under
sökningsområdet har tidigare funnits ett större 
våtmarksområde. Marken har hitintills utnyttjats 
som åkermark. Inom exploateringsområdet ligger 
fornlämning 47, den ungefärliga platsen för en nu 
försvunnen hög.

Vid utredningen framkom inga lämningar, 
som kan tolkas som rester efter en hög. Däremot 
påträffades boplatslämningar framför allt i områ
dets östra del i en svag sluttning. Merparten av 
anläggningarna utgjordes av gropar samt ett fåtal 
stolphål. På de högst belägna delarna av området 
har boplatslämningarna blivit hårt åtgångna av 
odling. I områdets västra del förekom ställvis ett 
tjockt matjordstäcke, troligtvis nederoderat från 
de högre liggande partierna. 1 botten på lagret på
träffades en del flinta och keramik.

Fynd: Keramik, flinta, ben.
Datering: Senneolitikum, bronsålder.

Burlövs sn m fl, Väg 12 punkterna 4-14
RAÄ UV Syd 
Lasse Wallin

En utredning utfördes med anledning av ett pla
nerat vägbygge.

Provgrävningen av punkterna 4-14 utmed bli
vande väg 12 har nu utförts. Tidigare har punk
terna 1-3 och 15-26 provundersökts. Därmed har 
hela den arkeologiska utredningen utförts.

Punkterna 4-14 ligger i det småkulliga land
skapet mellan Djurslöv och Flansbjär. Under

grunden består av lera med enstaka mindre partier 
av sand.

Fasta fornlämningar kunde endast konstateras 
på ett ställe, punkt 4:3, där en kokgrop påträffa
des. Slagen flinta fanns emellertid på flera av 
punkterna. Genomgående hade plöjningen varit 
hård och frånvaron av bevarade anläggningar be
ror troligen på detta.

Punkt 8 undersöktes inte på grund av de ne
gativa resultaten från punkterna 6, 7 och 9. Punkt
11 undersöktes inte heller eftersom gammal våt
mark konstaterades redan i östra delen av punkt 10.

Slagen flinta påträffades på punkterna 4, 5, 10,
12 och 14. Dessa områden har markerats på 
kartor.

Fynd: Flinta.
Datering: -

Bårslövs sn, Bårslöv 4:1 m fl, fornlämning 46
RAÄ UV Syd 
Robert B Nagmér

En utredning utfördes med anledning av plane
rad husbyggnation.

Det undersökta området är beläget i jordbruks
mark, som sluttar mot väst och sydväst. I områ
dets sydvästra del finns en tidigare känd boplats 
och en förmodad bronsåldershög (fornlämning 
46). Jordarten utgörs av siltig och stenig morän. I 
anslutning till området finns ett flertal registrera
de fornlämningar, vilka utgörs av boplatser och 
ett tiotal bronsåldershögar.

Med maskin upptogs 18 1,5 m breda schakt, 
totalt ca 3 500 löpmeter. Boplatsområdet kunde 
avgränsas till en 170x200 m stor yta, inom vil
ken ett åttiotal anläggningar påträffades. De be
stod av härdar, gropar och stolphål. Härdarna var 
fyllda med skörbränd sten och sotig silt. Djupet 
varierade mellan 0,2 och 0,25 m. Samtliga an
läggningar var fyndtomma. Groparna och stolp- 
hålen var fyllda med gråbrun silt och djupet varie
rade mellan 0,25 och 0,3 m. Anläggningarna sak
nade fynd.

Den förmodade högen visade sig vara en na
turbildning. I schaktmassorna påträffades ensta
ka flintavslag.

Fynd: -
Datering: Yngre bronsålder.

Båstads sn, Skagen m fl, fornlämning 24 m fl
Kristianstads läns museum 
Gunilla Roos

I samband med ledningsdragning fór gas utför
des en antikvarisk kontroll. Större delen av
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Båstads tätort berördes av gasledningsprojektet. 
Kontrollen gjordes vid schaktningar inom de 
fornlämningskänsliga områdena. Dessa utgjordes 
av det medeltida Båstad (fornlämning 24), högar
na fornlämning 7, 15 och 16 samt partier i närhe
ten av Örebäcken och Stenåsen, där möjligheten 
fanns att finna förhistoriska boplatser.

Schaktningen utfördes huvudsakligen med 
grävmaskin i gator och trottoarer. Schakten var 
0,3-0,8 m breda och 0,5-1,8 m djupa, vanligen 
1,3 m. Det enda ställe där man grävde för hand 
var inne på kyrkogården intill östsidan av kyrkan. 
Schakten på kyrkogården var 0,3-0,5 m breda och 
0,5-0,6 m djupa. Endast mylla påträffades här. 
Vid grävning utanför östra kyrkogårdsmuren 
framkom inget annat än att muren sträckte sig 1 
m under markytan.

Sammanlagt tio anläggningar påträffades var
av nio var belägna inom det medeltida Båstad. 
Anläggningarna utgjordes av fem kulturlager, ett 
stolphål?, en fyndplats för hästsko, en stenlägg
ning av den gamla gatan samt en grop. Några av 
kulturlagren kan möjligen härröra från medeltid.

Fynd: Tegel-, kruk-, porslinsskärvor, en järnspik, 
en hästsko, kol.
Datering: Medeltidj?), nyare tid.

Båstads sn, Skagen/Hamngatan, fornlämning 24
Kristianstads läns museum 
Gunilla Roos

En antikvarisk kontroll utfördes med anledning 
av ledningsdragning för tele inom Båstads medel
tida stadsområde (fornlämning 24).

Ett 60 m långt (i NO-SV), 0,6 m brett och 0,5 
m djupt schakt upptogs i Hamngatan 1 m nord
väst om tomtgränserna. I den nordöstra ändens 
sydöstkant framkom 0,1 m under markytan en 
stenläggning, som bestod av ett enkelt lager med 
lagda kullerstenar, 0,1-0,3 m stora. Lagret var 0,2 
m tjockt och kullerstenarna var blandade med 
mörkt brunfärgad jord. Stenläggningen hade en 
längd av 18 m (i nordöst-sydväst) varefter den 
helt upphörde. En meter väster om stenläggning
en i den nordvästra kanten av schaktet påträffa
des en tuktad gråsten, som var 0,7 m lång (i NO- 
SV), 0,15 m tjock och hade en synlig bredd av 
0,15 m. Den låg 0,2 m under markytan. Stenen, 
som fortsatte under själva gatan kan eventuellt ha 
fungerat som trappsten. Över och under stenen 
fanns fyllnadsmaterial i form av grus med ensta
ka fläckar brunfärgad sand omedelbart intill ste
nen.

Fynd: - 
Datering: -

Båstads sn, Torget, fornlämning 24
Kristianstads läns museum 
Gunilla Roos

En förundersökning utfördes med anledning av 
ombyggnad av Torget i Båstad samt ledningsdrag
ningar. Platsen ligger inom det medeltida Båstad 
(fornlämning 24) på krönet av en mindre höjd-
rygg-

Det befintliga kullerstenslagret samt underlig
gande sandlager borttogs. I den västra delen av 
Torget påträffades ca 0,2 m under markytan ett 
0,4 m tjockt kulturlager med inslag av tegel, glas, 
delar av kritpipa, djurben, porslinsskärvor, slagg, 
kol samt sot. Området var 20x18 m stort. Inom 
detta område påträffades en härdliknande anlägg
ning, som var 1,85 m lång, 1,2 m bred samt 0,5 
djup, belägen 0,3 m under markytan. 0,2-0,7 m 
stora stenar var packade i flera lager. Det under
sta stenlagret bestod av skörbrända stenar. I an
läggningen var jorden starkt sotfargad. Inga fynd 
framkom.

Fynd: Tegel, två fragment av kritpipa, glas m m. 
Datering: Nyare tid.

Dalby sn, Dalby 6:17 m 11
RAÄUVSyd 
Lasse Wallin

En utredning föranleddes av planerad husbygg
nation.

Planområdet är beläget i en västsluttning med 
höga fosfatvärden på angränsande åkermark. Fle
ra stenåldersboplatser med liknande lägen är re
gistrerade i omgivningarna.

Med maskin grävdes fyra öst-västliga prov
schakt i den del av området vars topografi var 
mest lämpad för boplatser eller gravar från förhis
torisk tid. Undergrunden bestod av stenig morän. 
Inga fornlämningar påträffades.

Fynd: —
Datering: -

Degeberga sn, Degeberga 12:49 m fl
Kristianstads läns museum 
Eva Arvidsson

Med anledning av husbyggnation gjordes en för
undersökning. Strax norr om området finns på en 
höjdsträckning ett yngre järnåldersgravfalt (forn
lämning 13). Det aktuella området ligger längs ett 
vattendrag nedanför gravfaltet. Varken boplats
lämningar eller andra fynd påträffades.
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Fynd: — 
Datering: -

Falsterbo, Falsterbo 3:20, fornlämning 15
RAÄUVSyd 

Lasse Wallin

En förundersökning föranleddes av husbyggna
tion. Undersökningsområdet är beläget mellan 
Skanörs och Falsterbos stadsområden och på väst
sidan av den strandvall, på vilken Falsterbovägen 
är byggd. På fastigheten kunde tidigmedeltida el
ler vikingatida boplatsrester påträffas.

Med maskin grävdes fyra provschakt. Under
grunden bestod av sand. Det mellersta partiet av 
fastigheten hade tidigare varit våtmark och den 
västra delen var även den låglänt. På strandvall
ens västsluttning, i tomtens nordöstra hörn, på
träffades enstaka slagna flintor. Flintmaterialet 
var svallat och härstammar troligen från en bo
plats, som legat i närheten. 1 övrigt påträffades 
inga spår av äldre, mänsklig verksamhet.

Fynd: Slagen flinta, svallad.
Datering: Stenålder?

Falsterbo, Falsterbo 30:1, 30:8 (kv Lärkan), 
fornlämning 15
RAÄ UV Syd 

Bengt Söderberg

En förundersökning utfördes då ett radhus skulle 
uppföras på en tomt belägen vid Skoltorget, inom 
östra delen av det medeltida stadsområdet. Be
fintlig bebyggelse i form av ett äldre källareför- 
sett hus skulle rivas.

Den västra delen av Falsterbohalvön har en ka
raktäristisk kusttopografi med sandrevlar och 
strandsjöar. Under medeltiden bedrevs här ett sä
songsmässigt sillfiske och marknadsverksamhet i 
anslutning till städerna Skanör och Falsterbo.

En tidigare undersökning på Skoltorget har vi
sat förekomst av medeltida kulturlager på en min
dre höjdsträckning, ca 2,0 m ö h. Andra under
sökningar indikerar att närbelägna, mer låglänta 
områden ej utnyttjats.

Två provgropar, ca 1,5x2 m stora, maskin- 
grävdes från nuvarande marknivå ca 3,5 m ö h. 
Steril botten nåddes vid 1,4 och 1,5 m ö h, där 
även grundvatten framkom i en av groparna. La
ger av mer eller mindre påförd karaktär varvades 
med flygsandslager. Inga anläggningar eller av
satta kulturlager framkom, bortsett från en av- 
fallsgrop med 1800-talskeramik.

Fynd: Keramik.
Datering: 1800-tal.

Falsterbo, Stadsallén-Södergatan, fornläm
ning 15
RAÄUVSyd 

Bengt Söderberg

Förundersökningen utfördes i samband med att 
dag vatten ledningen lades om i Södergatan och 
Stadsallén.

Under medeltiden bedrevs ett säsongsmässigt 
sillfiske och marknadsverksamhet i anslutning till 
städerna Skanör och Falsterbo. Smärre undersök
ningar har utförts i närheten av den nu aktuella 
ledningssträckan. Kulturlager av begränsad om
fattning och få bebyggelselämningar har tolkats 
så, att området varit av perifer karaktär under 
medeltiden.

Ledningsschaktet var ca 250 m långt, 1 m brett 
och 1 m djupt. Totalt ritades 8 m sektion på tre 
platser. Som regel fanns steril bottensand mellan 
0,6 och 0,8 m under befintlig markyta, på nivåer 
som varierade mellan 1,3 och 1,8 m ö h. På bot
tensanden konstaterades ett 0,2-0,3 m tjockt, av
satt kulturlager av skiftande karaktär. Vid Gamla 
torget framkom yngre rödgods i detta lager. Väs
terut, i Stadsallén, tillvaratogs resterna av en trä
påle nergrävd från det avsatta lagret.

Undersökningsresultaten ger bilden av ett om
råde som tas sent i bruk för stadsbebyggelse.

Fynd: Yngre rödgods.
Datering: Nyare tid.

Fjelie sn, Fjelie 10:19, fornlämning 45
RAÄ UV Syd 

Anders Löfgren

Förundersökningen utfördes med anledning av att 
två villor planeras att uppföras på fastigheten.

Exploateringsområdet ligger norr om Fjelie 
kyrka och gränsar till en mindre bäck och kyrko
gårdsmuren. Kyrkan är från 1100-talet, med en 
emporvåning i västtornet, som kan tyda på att 
kyrkan anlagts av en storman. Undersökningsytan 
har enligt det äldre kartmaterialet legat obebyggd, 
omgärdad av två bäckflöden och den gamla lands
vägen.

Ett drygt 40 m långt schakt grävdes med ma
skin parallellt med kyrkogårdsmuren. Över den 
sterila, grå sanden låg ett 0,2 m tjockt lager med 
grå, lerblandad mylla. 1 toppen fanns ett 0,3-0,4 
m tjockt matjordslager. Nuvarande marknivå lig
ger 10,3-11,0 m ö h. Som jämförelse kan näm
nas att kyrkan är belägen på nivån 12,4 m ö h.
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Inga kulturlager, anläggningar eller äldre fynd 
kunde konstateras i schaktet.

Som komplement grävdes ett 15 m långt 
schakt i vinkel ned mot bäcken. Inte heller i detta 
schakt fanns det några tecken på äldre aktiviteter.

Fynd: Keramik.
Datering: 1700-1900-tal.

Fjälkinge sn, Fjälkinge 9:20 m fl (delar av), 
fornlämning 46
Kristianstads läns museum 
Tony Björk

En undersökning utfördes med anledning av hus
byggnation. Exploateringsområdet är beläget all
deles intill fornlämning 46 - en vikingatida bo
plats, som delvis undersöktes 1981 i samband 
med husbyggnation. Under våren och sommaren 
1990 undersöktes ett vikingatida gravfält 350- 
400 m ONO om den nu aktuella tomten (se Fjäl
kinge 35:60). Eventuell samtidighet och samband 
mellan boplatsen och gravfältet är av mycket stort 
intresse för förståelsen av traktens förhistoriska 
utveckling.

På den östra delen av fastigheten 9:20 bana
des det ca 0,3-0,4 m tjocka matjordslagret av från 
två skilda undersökningsytor om sammanlagt ca 
610 m2. På båda ytorna påträffades sammantaget 
123 anläggningar varav 87 undersöktes. Dessa ut
gjordes av 3 grophus, 6 boplatsgropar, 1 ränna 
(del av huskonstruktion?) och 77 stolphål. De 36 
anläggningar, som inte undersöktes bestod hu
vudsakligen av stolphål. Merparten av fynden 
härrör från grophusen.

Vid den förundersökning, som föregick slut
undersökningen observerades ett ca 0,1 m tjockt 
lager, som tolkades som ett kulturlager. Lagret 
sparades vid själva undersökningen på en 4x6 m 
stor yta. Vid grävningen konstaterades att lagret 
utgjorde ett äldre humuslager mellan ploggången 
och den sterila sandmoränen. I övergången mel
lan matjordslagret och det äldre humuslagret 
fanns en fyndförande horisont med enstaka bitar 
äldre svartgodskeramik, lerklining och djurben. 
Ytterligare byggnation planeras på den västra de
len av fastigheten och även där kan man förvänta 
lämningar från den vikingatida boplatsen.

Av fynden kan särskilt nämnas en dräktnål av 
brons med polyedriskt stämpelornerat huvud, en 
sammansatt enkelkam ornerad med vertikala 
streck på mittpartiet och ett fragment av dito med 
vertikala streck på skenan och med kryssmönster 
på ryggen.

Fynd: Keramik (äldre svartgods), dräktnål av 
brons, nål, nitar och fragment av järn, slagg, en 
hel samt ett fragment av enkelkam, ett fragmen
tariskt bryne, ben, brända ben och fiskben. 
Datering: Vendeltid-tidig medeltid.

Fjälkinge sn, Fjälkinge 35:60 m fl, fornläm- 
ningarna 18,19
Kristianstads läns museum 
Bertil Helgesson

Med anledning av husbyggnation utfördes en för
undersökning, följd av en undersökning.

Förekomsten av gravar inom den aktuella fast
igheten är sedan tidigare känd och därför gjordes 
en förundersökning inför kommande exploate
ring. Vid denna framkom, förutom ett par gravar, 
även betydande boplatslämningar.

Vid den följande undersökningen avschakta
des och totalundersöktes ca 7 000 m2. Stora delar 
av undersökningsområdet var täckt av ett brun- 
aktigt, sandigt lager med en tjocklek upp till 0,3 
m. Det är inget kulturlager i vanlig mening, utan 
snarare ett urlakningslager. Senare tiders odling 
har förstört ett eventuellt ovanliggande kulturla
ger. Urlakningslagret innehöll ställvis många 
fynd, främst keramik och flinta. Den mesta kera
miken är av mellanneolitisk trattbägartyp och 
bland flintan märks en stor kvantitet skrapor.

Inom undersökningsområdet registrerades och 
undersöktes 1 215 anläggningar. Dessa fördelar 
sig på 1 087 boplatslämningar (stolphål, boplats
gropar, härdar m m) och 128 gravar.

Bland boplatslämningarna kan konstateras sju 
stolpburna hus. Fyra hus är från nyare tid och två 
av dessa har utgjort ett gårdskomplex. De övriga 
tre husen är förmodligen från järnåldern. Två av 
dessa är små skjul, uppbyggda med fyra stolpar i 
fyrkant. Det tredje förhistoriska huset mäter 
60x7,5 m. Det är uppbyggt med två rader takbä
rande stolpar och två vägglinjer, som markeras av 
väggrillor eller små stolphål. Huset bör dateras 
till äldre järnålder. Säkerligen finns ytterligare 
hus, men detta får vidare analyser visa.

Av de vid undersökningen registrerade 128 
gravarna är 79 barngravar. Ett trettiotal av dessa 
har ett helt kärl som gravgåva. Samtliga är ske
lettgravar utan synlig markering ovan mark. Fler
talet av gravarna är orienterade i nord-sydlig rikt
ning och de flesta skeletten ligger i utsträckt rygg
läge. Skeletten är välbevarade och många är be
gravda i träkistor och har gravgåvor (knivar, kam
mar, söljor, brynen, pärlor, bronssmycken, krukor 
m m). De daterbara gravarna visar att gravfaltet 
användes under 900-talet fram till omkring år 
1000.
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Vid undersökningen på Fjälkinge 35:60 m fl, Fjälkinge sn registrerades 128 gravar, varav 79 
var barngravar. Barnet överst var ca 3-6 månader gammalt och det undre var ca 1-2 år. Båda 
har gravlagts med enkla lerkärl någon gång i sen vikingatid (900-tal). Foto Bertil Helgesson. 
During the investigation at Fjälkinge 128 graves were registered, 79 of which were 
children 's graves. The child above was c. 3-6 months old and the child below c. 1-2 years. 
Both had been buried with simple pottery vessels sometime during the late Viking Age (10th 
century).
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Fynd: Flinta, ben, brända ben, keramik, slagg, 
bergart (yxor), skiffer (brynen), horn (kammar), 
järn (knivar, söljor, nitar m m), brons (spännen), 
glas (pärlor), bärnsten (pärlor), bergskristall (pär
lor).
Datering: Mellanneolitikum, äldre järnålder, yng
re järnålder, nyare tid.

Fjälkinge sn, Fjälkinge 257:1
Kristianstads läns museum 
Tony Björk

En undersökning utfördes i samband med hus
byggnation. Det aktuella området är beläget i nära 
anslutning till de vikingatida flatmarksgravfälten, 
fornlämningarna 18/19 och 45.

Vid undersökningen banades matjorden av 
från två ytor på ca 220 m2 resp 70 m2. Matjords- 
lagrets tjocklek var 0,4-0,6 m. Ungefär hälften 
av den större ytan var störd av grundläggningen 
för en tidigare byggnad.

Endast en anläggning, en härd, påträffades och 
undersöktes. Denna indikerar att en boplats finns 
i området.

Fynd: - 
Datering: -

Flädie sn, Bjärred 9:5 m fl, fornlämning 9
RAÄUVSyd 
Anders Löfgren

En förundersökning utfördes med anledning av 
att matjorden banats av på en boplats (fornläm
ning 9) vid anläggandet av en bullervall. Inom 
fornlämningen skall även en väg byggas och om
rådet kommer i ett senare skede att exploateras 
för husbyggnation.

Boplatsområdet är beläget på båda sidor om 
väg 913. År 1984 gjordes en mindre arkeologisk 
undersökning i samband med vägbygget.

I sydväst hade en 2 000 m2 stor yta banats av 
för bullervallen. Ytan, schakt 1, rensades upp med 
grävmaskin och en mindre boplatsgrop dokumen
terades. Flera flintavslag och en skrapa tillvara
togs vid upprensningen. Denna yta i sydväst da
teras till stenålder/bronsålder. Ytan väster om den 
befintliga gården är ej aktuell för vidare under
sökning.

I den sydöstra delen av fornlämningen är si
tuationen en helt annan. I samband med förunder
sökningen pågick markarbeten för en mindre väg, 
Mellanvångsvägen, som skär rätt igenom boplats
området. Genom att bredda två av provschakten 
och gräva ut anläggningarna kan vägen byggas 
färdigt i sin planerade sträckning.

I schakten 4 och 5 dokumenterades 117 an
läggningar. Fynden visar på en överenstämmelse 
med 1984 års undersökning och daterar boplat
sen till yngre järnålder.

Av boplatsen återstår ett 3 000 m2 stort områ
de, vilket omfattas av den kommande exploate
ringen. I de fyra provschakt, som grävdes inom 
ytan, kunde boplatsen begränsas åt öster och sö
der. Ett stort antal stolphål och fynd av lerklining 
visar, att både hus och hägnader finns inom den
na yta.

Fynd: Keramik, vävtyngd, lerklining, ekpåle (från 
brunn), skrapa, flintavslag, djurben och kol (från 
härdar).
Datering: Stenålder/bronsålder, yngre järnålder, 
främst vikingatid.

Flädie sn, Bjärred 10:1 m fl, fornlämning 15
RAÄUVSyd 
Anders Löfgren

En arkeologisk utredning utfördes med anledning 
av en planerad nybyggnation av ca 200 lägenhe
ter. Arbetet genomfördes i form av en provgräv
ning inom en 70 000 m2 stor yta, som tidigare 
utnyttjats som handelsträdgård och fruktodling.

Området, som ligger på Järavallen i nära an
slutning till havet, består till största delen av lätta 
sandjordar. Handelsträdgården, som omfattade en 
yta av 10 000 m2, ligger inom markeringen för 
en stenåldersboplats (fornlämning 15).

För att konstatera bevarandegrad och utsträck
ning på boplatsen grävdes tio schakt med en sam
manlagd längd av 585 m. Undersökningen visar, 
att markberedningen varit synnerligen intensiv i 
området. I ett par av schakten fanns rester av en 
äldre markhorisont. Frånsett några enstaka flint
avslag fanns inget bevarat av boplatsen inom ytan 
för handelsträdgården.

Fruktodlingen bestod vid undersökningstill
fället av täta rader med fruktträd. Genom att gräva 
ytterligare tio provschakt med en sammanlagd 
längd av 472 m i områden som bedömdes som 
topografiskt intressanta, täcktes delar av ytan in.

I schakt 11 påträffades två härdar på nivån 
8,15 m ö h. I schakt 13 tillvaratogs drygt 1 kg ke
ramik i anslutning till en härd på nivån 7,8 m ö h. 
Dessa anläggningar låg i den södra utkanten av 
fornlämning 15. Träkol har tillvaratagits från här
darna för närmare datering av boplatsen.

Övriga schakt visar hur sentida diken och röt
ter från fruktträden påverkat den ursprungliga 
markytan. På de högsta partierna i schakt 15 
fanns inblandning av sot i botten av myllan.

Två av schakten grävdes ca 50 m öster om en 
större gravhög, Stora Mallhög (fornlämning 2).
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Inte heller i dessa schakt kunde några spår efter 
en äldre bebyggelse upptäckas.

Fynd: Keramik, yxfragment av slipad flinta, skra
pa och avslag av flinta, bränd flinta, kol.
Datering: Senneolitikum/äldre bronsålder.

Flädie sn, Flädie 23:4, fornlämning 8
RAÄ UV Syd 
Margareta Olsson

Med anledning av att en planerad sandtäkt kom
mer att beröra de norra delarna av en registrerad 
boplats (fornlämning 8), utfördes en förundersök
ning.

Boplatsområdet är beläget på en markerad 
platåliknande förhöjning, vars sydöstra del grän
sar till ett numera utdikat våtmarksområde. Bo
platsen har sin huvudsakliga utsträckning mot sö
der och sydöst; dess nordöstra del har sannolikt 
bortschaktats i samband med tidigare täkt.

Trakten är mycket fornlämningsrik. Ett stort 
antal boplatser finns registrerade, varav några 
delvis har undersökts. Ca 150 m öster om den nu 
aktuella ytan har boplatslämningar från stenålder 
och järnålder påträffats (fornlämning 7). Vidare 
framkom delar av en boplats från förromersk 
järnålder i samband med utvidgningen av intillig
gande idrottsplats (fornlämning 14, Borgeby sn).

Vid undersökningen maskinavbanades matjor
den i fyra sökschakt. Matjordslagrets tjocklek va
rierade och var ringa främst i områdets västra de
lar. Jordmånen utgörs av sand. I områdets mel
lersta och östra delar framkom ett femtiotal bo
platslämningar i form av gropar, härdar och stolp- 
hål. Även mindre rester av kulturlager påträffa
des. Keramik daterar området huvudsakligen till 
yngre bronsålder.

Fynd: Keramik, flinta (främst ytplockad), ben och 
kol.
Datering: Yngre bronsålder.

Fosie sn, kv Anten och Sävern
Malmö museer 
Raimond Thörn

Denna undersökning är den tredje och sista i kv 
Anten och Sävern och ligger öster om de under
sökningar, som ägde rum åren 1988-1989. Om
rådet ligger på en åssluttning, som vetter åt öster 
och som fortsätter ner i ett ganska låglänt och fuk
tigt område.

Inom området finns två, eventuellt tre långhus 
av sidsuletyp. För två troliga hus finns bara den 
sydvästra gaveln och en del av den södra väggen

bevarad medan det i den lägre delen av sluttning
en ligger ett näst intill komplett hus. Dessa hus är 
av järnålderskaraktär.

De eventuella brunnarna ligger nere i det fuk
tiga området. Deras troliga datering är mellanneo- 
litikum-senneolitikum.

Beträffande de andra anläggningarna visar 
även de att området måste ha legat i ytterkanten 
av ett boplatsområde, åtminstone vad gäller neo- 
litikum.

Fynd: -
Datering: Mellan- och senneolitikum, förro- 
mersk-romersk järnålder.

Frillestads sn, Frillestad 18:13 m fl, fornläm
ning 21g
RAÄ UV Syd 
Robert B Nagmér

Med anledning av en planerad naturgasledning 
mellan Påarp och Frillestad, utfördes en förunder
sökning inom delar av fornlämning 21g.

Med grävmaskin grävdes ett 340 m långt och 
1,6 m brett schakt genom fornlämningens norra 
del. I höjd med Brunnsgården påträffades sex här
dar med fyllning av sotig, siltig morän. I samtliga 
härdar fanns kol, men i övrigt var de fyndtomma. 
Anläggningarna kan dateras till förhistorisk tid 
utan någon närmare periodindelning. Inga fynd 
eller konstruktioner av medeltida karaktär påträf
fades.

Fynd: Kol.
Datering: Förhistorisk tid.

Färlövs sn, Bjärlöv 20:14
Kristianstads läns museum 
Tony Björk

Med anledning av husbyggnation utfördes en un
dersökning. Fastigheten är belägen i ett höjdläge 
(dvs ett attraktivt grav- och boplatsläge) med en 
fornlämningsrik omgivning. Tomten ligger på 
samma höjdsträckning som fornlämning 45, två 
resta stenar. Den mest iögonfallande fornläm- 
ningen i närområdet är det stora järnåldersgrav- 
fältet (fornlämning 29 och 30), väster om den ak
tuella tomten.

Vid undersökningen banades matjorden av 
från en ca 320 m2 stor yta. Matjordslagret var 
0,35-0,4 m tjockt. Inget av arkeologiskt intresse 
påträffades.

Fynd: - 
Datering: -
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Ett av långhusen i kv Anten och Sävern i Fosie socken. Husen har en trolig datering till äldre 
järnålder. Foto Raimond Thorn. One of the longhouses in the town blocks of Anten and 
Sävern in Fosie parish. The houses probably date from the Early Iron Age.

Färlövs sn, Färlöv 13:4 m fl
Kristianstads läns museum 
Eva Arvidsson

1 samband med husbyggnation utfördes en för
undersökning. Inga fynd eller konstruktioner, 
som motiverar vidare undersökning framkom.

Fynd: - 
Datering: -

Förslövs sn, Kyrkogården 1:1, Förslöv 4:3
Kristianstads läns museum 
Gunilla Roos

En antikvarisk kontroll utfördes med anledning 
av schaktning för dagvattenledning inom Förs
lövs kyrkogård.

Schakten, som grävdes med grävmaskin hade 
en sammanhängande längd av 175 m och upp
togs genom kyrkogården och runt kyrkan i befint
liga grusgångar. 50 löpmeter var belägna inom 
den ”nya” kyrkogården medan de andra schakten 
berörde den gamla delen av kyrkogården. De upp
tagna schakten var 0,5-1,2 m breda och 0,8-1,8

m djupa. Inom den nya kyrkogården framkom 
endast grusblandad sand. Alla schakten inom den 
gamla kyrkogården påvisade däremot omrörd jord 
i form av mörk mylla med inslag av enstaka ske
lettdelar av människa i ett 1,5 m mäktigt lager. 
Därunder var marken orörd och bestod av beige
gul sand.

Fynd: - 
Datering: -

Genarps sn, Toppeladugård 3:1, Gräntinge 1:1 
m fl, fornlämning 80
RAÄUVSyd 
Lasse Wallin

En utredning föranleddes av planerad grustäkt.
Området ligger på en flack nordsluttning ome

delbart nordöst om Toppeladugård. Undergrun
den består av sand. Större delen av Gräntinge 
gamla bytomt ligger inom täktområdet. Området 
utgör också lämplig terräng för förhistoriska gra
var och boplatser. Två fyndplatser för stenålders- 
artefakter är registrerade strax sydväst om täkt
området. Arrhenius fosfatkarta uppvisar förhöjda
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värden i området, men givetvis kan man inte av
göra om dessa härrör från någon annan källa än 
byn. Skånska rekognosceringskartan visar att om
rådet genomflutits av en bäck och i norr gränsat 
till våtmarker. Den äldsta kända kartan över byn 
är från 1777. Skånska rekognosceringskartan och 
enskifteskartan från 1826 är de första, som visar 
de enskilda gårdslägena. Det äldsta omnämnandet 
är i Liber Daticus Lundensis Vetustior från år 
1300-1333.

Med maskin grävdes åtta provschakt i nord- 
sydlig riktning inom den gamla bytomten. Byn 
kunde arkeologiskt följas ner till 1700-talets slut, 
men inte längre. Keramikmaterialet från 1700- 
1800-tal tillvaratogs ej. Norr om bytomten gräv
des ytterligare fyra provschakt på de åsliknande 
förhöjningar, som fanns på ömse sidor av det 
gamla bäckloppet. Enstaka slagna flintor i matjor
den indikerade att en förhistorisk bosättning fun
nits inom dessa partier. Endast en härdgrop på
träffades emellertid; den låg på den västra av åsar
na. Fyndmaterialet utgjordes av en slagen flinta, 
dessutom tillvaratogs träkol. Denna typ av an
läggningar är särskilt vanliga på boplatser från 
övergången mellan sten- och bronsålder.

Anledningen till att inte mera av de förhisto
riska aktiviteterna kunde dokumenteras är säker
ligen den intensiva jordbearbetningen i modern 
tid, kombinerad med jordflykt. 1 beskrivningen 
till 1826 års enskifteskarta, anges matjordstjock- 
leken i området till mellan fyra och sex tum (0,1- 
0,15 m). Dagens matjordstjocklek uppgick till 
0,3-0,45 m!

Fynd: Keramik (1700-1800-tal), flinta.
Datering: Senneolitikum-äldre bronsålder?

Glumslövs sn, Nedre Glumslöv 4:4, fornläm- 
ningarna 50, 64, 80
RAÄ UV Syd 
Stefan Kriig

Med anledning av planerad byggnation utfördes 
en arkeologisk utredning i form av provgrävning 
inom det aktuella området.

Exploateringsområdet utgörs av kuperad åker
mark. Omgivningarna utmärkes av en riklig före
komst av fornlämningar, där framförallt gravhö
gar från bronsåldern utgör ett dominerande inslag 
i terrängen. På Skånska rekognoseringskartan 
från 1812-20 är områdets norra och västra delar 
markerade som våtmark.

Tre registrerade fornlämningar berördes av un
dersökningen (fornlämningarna 50, 64 och 80). 
Fornlämningarna 50 och 64 är lösfynd av ett fler
tal flintartefakter. Fornlämning 80, Nedra Glums

lövs gamla bytomt, är markerad efter en karta från 
1774. Dess södra del låg i undersökningsområ
dets norra del.

Sammanlagt maskingrävdes 26 sökschakt med 
en total längd av 2 269 meter. Härvid framkom 
ett sextiotal anläggningar. Dessa utgjordes till 
största delen av gropar; endast ett fåtal härdar och 
stolphål påträffades.

Tio sökschakt grävdes på och invid bytomten. 
Förutom ett antal sten- och tegelfyllda gropar 
kunde inga spår av äldre bebyggelse konstateras. 
Fyndmässigt kan anläggningarna dateras till 
1700-1800-talen.

De flesta anläggningarna inom undersök
ningsområdet var koncentrerade till den höglänta 
östra delen av området, men de fanns inom hela 
den undersökta ytan. Groparna var mestadels 
grunda och fyllda med matjord. Eftersom under
grunden bestod av lera och stenblock är det tro
ligt, att de flesta av groparna har bildats under 
modern tid vid stenröjning av åkermarken. Två 
sönderplöjda härdar påträffades i schakt 16 re
spektive schakt 17. Ytterligare en härd samt två 
stolphål fanns i östligaste delen av schakt 13. 
Flintavslag påträffades som ytfynd spritt över 
hela området.

Fynd: Flintavslag, yngre rödgods.
Datering: Förhistorisk tid, nyare tid.

Grevie sn, Killebäckstorp 35:1
Kristianstads läns museum 
Gunilla Roos

Med anledning av husbyggnation utfördes en för
undersökning.

På den del av tomten, som berörs av exploate
ringen banades matjorden av i tre 1x77 m stora 
schakt. Dessa lades ut i nord-sydlig riktning och 
banades av till ett djup av 0,2-0,4 m. Under mat- 
jordslagret vidtog styv gulaktig lera, ställvis nå
got sandblandad.

Vid provundersökningen framkom en härd och 
en sotkoncentration, vilka undersöktes. Härden, 
som var ca 1,2x0,8 m stor och 0,2 m djup, inne
höll mycket rikligt med skörbränd sten och spar
samt med träkol, som ej tillvaratogs. Härden var 
fyndtom. Sotfläcken, ca 0,8x0,3 m stor och ca 3 
cm djup var fyndtom. Vidare iakttogs fyra stolp- 
hålsliknande fläckar, som dock troligen är djur
gångar. Sentida keramikskärvor samt två mindre 
flintavslag iakttogs i schakten. Dessa fynd kunde 
ej knytas till någon anläggning.

Fynd: Keramik, flintavslag.
Datering: -
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Gårdstånga sn, Gårdstånga 15:1 m fl, forn- 
lämning 14
RAÄUVSyd 
Bengt Söderberg

Två förundersökningar utfördes inom Gårdstånga 
gamla bytomt vid Kävlingeån, en dryg mil öster 
om Lund.

Det äldsta belägget för ortnamnet Gårdstånga 
härrör från 1000-talet, på en runsten i Forsheda, 
Småland. Till samma period dateras även de två 
runstenar, som framkommit vid 1100-talskyrkan 
i Gårdstånga. Gårdstånga finns med i den s k 
Kongelevslistan i Kung Valdemars Jordebok från 
1230 och anses ha varit kronogods.

Tidigare undersökningar på bytomen har bragt 
i dagen omfattande bebyggelselämningar, som 
eventuellt kan knytas till kungalevet Gårdstånga. 
Dessutom har nyare tids bebyggelse undersökts.

Den ena förundersökningen utfördes då en 
dagvattenledning skulle dragas i ett bostadsområ
de inom bytomten. Dagvattenledningen löpte från 
bostadsområdet i norr, vilket tidigare har under
sökts och mynnade ut i Kävlingeån via ett ter
rängdike. Höjdkurvor och 1764 års lantmäterikar
tor visar att ytan utgörs av en numera torrlagd åfå
ra i ett skyddat läge, gynnsamt för angöringsplat
ser.

Med grävmaskin avbanades den aktuella 
sträckan, ca 50 m. Ett upp till 0,75 m tjockt gytt- 
jelager överlagrade bottensanden. Inga fynd eller 
anläggningar framkom.

Den andra förundersökningen genomfördes då 
en elledning skulle läggas ner inom bytomten. 
Kabeln lades ner 50 m nordöst om tidigare under
sökta ytor. Efter en 60 m lång sträcka åt öster 
vinklade den av åt sydväst via en nyuppförd trans
formatorstation. Den sista sträckan var 140 m 
lång och skar över en flack höjdrygg, öster om ti
digare undersökta ytor. Djupet var 0,7 m och 
bredden ca 1 m.

På den första sträckan framkom inga anlägg
ningar. På den andra, över höj dryggen, framkom 
några gropar och stolphål. Som regel berördes 
dock bara ett ca 0,75 m djupt matjordslager av 
ingreppet. 70 m söder om transformatorstationen 
framkom huslämningar i form av syllstenar, ste
nor och bränd lera. Keramikfynd daterar anlägg
ningen till 1700-talet. Troligen ingår längan i 
prästgården (gård nr 1 enligt 1764 års storskif- 
teskarta). Enligt överenskommelse med arbetsle
dare lades kabeln på stenoren.

Fynd: Keramik (AIV, BII:4, fajans).
Datering: Sen vikingatid-tidig medeltid, nyare 
tid.

Helsingborg, Husensjö 8:5, 8:26 m fl (Väster
gård II), fornlämning 182
RAÄUVSyd 
Stefan Kriig

Med anledning av planerad byggnation utfördes 
en arkeologisk utredning i form av provgrävning 
inom det aktuella området.

Områdets södra del utgjordes av åkermark 
medan den norra till största delen bestod av frukt
odlingar. Fornlämning 182, en stenåldersboplats, 
låg i områdets södra del.

Inom två högre belägna ytor maskingrävdes 
16 provschakt, med en total längd av 1 407 m. 
Förutom ett antal recenta gropar och diken påträf
fades tre härdar. Härdarna var belägna i norra de
len av fornlämning 182 (schakt 2 och 3). Några 
ytterligare anläggningar kunde inte konstateras 
vid undersökningen. Då matjordslagret bitvis var 
tunt är det troligt, att en eventuell boplats har 
bortodlats.

Fynd: -
Datering: Förhistorisk tid.

Helsingborg, Husensjö 10:10
RAÄUVSyd 
Robert B Nagmér

En utredning utfördes med anledning av plane
rad husbyggnation.

Den undersökta ytan är belägen i fullåkers- 
bygd. 1 områdets västra del finns en smal höjd
rygg, som sträcker sig i nord-sydlig riktning. 
Jordarten bestod av siltig morän. I anslutning till 
området finns ett antal registrerade fornlämning- 
ar. De utgörs huvudsakligen av boplatslämningar 
från förhistorisk tid.

Utredningen utfördes i form av en provgräv
ning och omfattade ca 120 000 m2 av exploate
ringsområdets västra del. Med grävmaskin upp
togs tio schakt med en sammanlagd längd av 
3 203 m. I sex av schakten påträffades anlägg
ningar bestående av härdar och gropar. De flesta 
av anläggningarna var koncentrerade till en 
150x40 m stor yta. Samtliga anläggningar under
söktes. Några daterbara fynd påträffades dock ej 
i samband med undersökningen.

Efter anläggningarnas form att döma kan bo
platsen dateras till yngre bronsålder.

Fynd: -
Datering: Yngre bronsålder.
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Undersökningen föranleddes av en VA-ledning. I 
samband med grävningen påträffades strax intill 
Handelsgymnasiets västra fasad en tidigare ej 
känd kyrkogård. Jordarten bestod av sand.

På en yta av ca 52 m2 undersöktes 35 gravar. 
De utgjordes både av vuxen- och barngravar. Ske
letten låg bitvis i flera skikt. Armställningarna va
rierade från grupp I till VIII enligt Redins defini
tion. Samtliga gravar saknade kista. Fyndmateria
let begränsades till en svartgodsskärva, som låg i 
en av gravarnas fyllning. Inga byggnadsrester på
träffades i samband med undersökningen.

Kyrkogården kan dock med största sannolik
het hänföras till S:t Olai kyrka. Denna kan ha le
gat mellan den befintliga skolbyggnaden och 
tomten for stadsmuseet.

Fynd: Keramik.
Datering: Medeltid.

Helsingborg, Ramlösa 7:1, fornlämning 203
RAÄ UV Syd 
Anders Löfgren

En undersökning utfördes med anledning av ut
vidgning av kyrkogården norr om Raus kyrka.

Vid förundersökningen påträffades medeltida 
lämningar och keramik inom området för Raus 
gamla bytomt (fornlämning 203). Två km norr 
om Raus kyrka har Köpinge by varit belägen. Må
let med undersökningen har varit att dokumentera 
de medeltida lämningarna och fastställa om även 
området vid Råån och kyrkan ingått i Köpinge- 
komplexet.

En drygt 700 m2 stor yta norr om den stenlag- 
da gårdsplanen schaktades med maskin. En stör
re grophusliknande anläggning visade sig vara en 
tidigmedeltida brunn. Den var nedgrävd ca 1,2 m 
i den sterila marken och hade en bottendiameter 
på 1,2 m. I de undre lagren tillvaratogs tidigme
deltida keramik, s k svartgods från både slaviskt 
och västeuropeiskt område.

Brunnen överlagrades av ett högmedeltida 
hus. Endast groparna efter de jordgrävda stolpar
na i vägglinjerna fanns bevarade. Över brunnen 
hade delar av ett eventuellt golvlager sjunkit ned. 
I detta lager fanns glaserad keramik med dekor av 
bladfjäll. I ett av stolphålen hade ett profiltegel 
använts som skoning för stolpen. Teglet kan möj
ligen härstamma från ett ombyggnadsskede av 
kyrkan.

Totalt undersöktes 149 anläggningar inom un- 
dersökningsytan. De flesta bestod av stolphål till

Helsingborg, kv Minerva 24, fornlämning 42
RAÄ UV Syd
Robert B Nagmér

den medeltida gårdsbebyggelse, som funnits på 
platsen.

Fyra provgropar på sammanlagt 21 m grävdes 
öster om gårdsplanen, i direkt anslutning till den 
norra bogårdsmuren. Området visade sig vara 
kraftigt stört av den senare gårdsbebyggelsen; bl a 
har gödselstacken varit belägen på denna plats.

Resultaten från undersökningen visar hur 
gårdsläget varit i det närmaste intakt från tidig 
medeltid och fram till 1971, då delar av den se
naste gården brann upp. Några säkra tecken på 
att även Köpingeplatsen kan lokaliseras till kyr
kans närhet finns ännu inte. Enstaka flintavslag 
och en kokgrop visar att en förhistorisk bosätt
ning funnits i anslutning till Råån.

Fynd: Keramik (äldre svartgods, äldre rödgods, 
yngre rödgods), profiltegel, malstensfragment, 
spik, nitar, bryne, lerklining, skrapor och avslag 
av flinta, djurben.
Datering: Stenålder, tidig medeltid-högmedeltid.

Helsingborg, Ramlösa 9:1 m fl, fornlämningar- 
na 191, 193
RAÄ UV Syd 
Robert B Nagmér

Undersökningar utfördes med anledning av pla
nerad husbyggnation och omfattade tre boplats
ytor (A, B och C). Jordarterna utgjordes av grov 
morän, bestående av grus, sten och sand. 1 an
slutning till de undersökta ytorna finns ett större 
antal fornlämningar, huvudsakligen boplatser och 
högar.

Yta A var belägen på en svag sydvästsluttning 
i odlad mark och omfattade ca 5 700 m2. Efter 
avbaningen påträffades 237 anläggningar. De var 
fördelade på följande anläggningstyper: gropar, 
härdar, härdgropar och stolphål. Groparna var s k 
avfallsgropar med fyllning av gråbrun sand. 
Stolphålen var spridda över hela ytan, men ett 
femtontal kunde knytas till en huskonstruktion. 
Huset var 15 m långt och 5 m brett och taket bars 
upp av två parallella stolphålsrader. Av huskon
struktionen att döma har huset byggts någon gång 
under bronsåldern. Fyndmaterialet i övrigt tyder 
också på bronsålder.

Yta B var belägen i grov stenig morän med 
fläckar av finare grus och sand. Den avschaktade 
ytan var 5 780 m2. Totalt framkom 221 anlägg
ningar av samma typ som på yta A. Ett trettiotal 
av stolphålen hörde till ett stolphus med två sym
metriska rader av takbärande stolpar. Huset var 
orienterat i nordväst-sydost. Av husets konstruk
tion att döma, härrörde det, liksom boplatsen i 
övrigt, från bronsåldern. Fyndmaterialet från bo
platsen bestod av keramik och flintartefakter.
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Yta C var belägen på en grusig, stenig höjd- 
rygg. På en yta av ca 7 665 m2 undersöktes 198 
anläggningar, även här av samma typ som på yta 
A. Groparna och stolphålen var fyllda med grå
brunt, stenigt grus. Några av dem innehöll kera
mik och flintartefakter. Härdgroparna och härdar
na hade fyllning av stenig, sotig morän och skör
bränd sten. 1 några av härdgroparna var det soti- 
ga lagret täckt med ett lager av gråbrunt grus. I 
flertalet av de sistnämnda anläggningarna påträf
fades keramik och flintartefakter från yngre 
bronsåldern.

Fynd: Keramik, flintartefakter.
Datering: Yngre bronsålder.

Helsingborg, Stortorget, fornlämning 42
RAÄUVSyd 
Anders Löfgren

Med anledning av VA-arbeten i Stortorget utför
des en förundersökning. Stortorget anlades i slu
tet av 1600-talet. Under medeltiden har bebyg
gelsen sträckt sig fram i höjd med Norra Strand
gatan. Den nu aktuella ledningssträckan ligger i 
ett område, som under medeltiden gränsade till 
havet.

VA-schaktet, som var ca 60 m långt, grävdes 
från Kullagatan till Norra Strandgatan. Arbetet 
besiktigades vid tre tillfällen. Elva meter från hör
net Kullagatan/Stortorget ritades en profil av lag
ren och daterande fynd tillvaratogs. Schaktets 
bredd var endast ca 0,8 m, vilket innebar, att inga 
konstruktioner kunde iakttagas vid undersökning
en. Lagertjockleken var 2,2 m. Av dessa utgjor
des 1,2 m av kulturlager. I toppen av kulturlagret 
gjordes fynd av yngre rödgods. I botten fanns 
skärvor av äldre rödgods.

År 1949 byttes avloppsledningarna ut i Stor
torget. Vid detta tillfälle ritades markprofiler över 
långa sträckor.

Fynd: Keramik (BII: 1, BII:4), slagg, spik. 
Datering: Högmedeltid-senmedeltid.

Helsingborg, Södra Storgatan m fl, fornläm
ning 42
RAÄ UV Syd 
Anders Löfgren

Förundersökningen utfördes med anledning av 
VA-arbeten i Södra Storgatan, Lilla Bergal iden, 
Prins Georgs gata, Nedre Långvinkelsgatan och 
Drottninggatan. Gatuarbetet övervakades vid sex 
olika tillfällen. Schaktningarna i Nedre Lång

vinkelsgatan och Drottninggatan berörde ej äldre 
lämningar.

Arbetet i Prins Georgs gata övervakades vid 
tre skilda tillfällen. Gatan ligger uppe på landbor
gen i ett område, som berördes av 1600-talets be
fästningsarbeten. I det ca 60 m långa schaktet 
fanns inga äldre kulturlager eller anläggningar.

Arbetet i korsningen Södra Storgatan/Lilla 
Bergaliden omfattade drygt 100 m gatuschakt. 
Två sektioner ritades i Storgatan. Lagertjockleken 
var här ca 2,6 m. Av dessa bestod 1,4 m av kul
turlager.

I Lilla Bergaliden återstod en knappt meter- 
bred remsa av ostörda lager mitt i gatan. Gatan 
schaktades ned i nivå med kulturlagren ca 1 m un
der markytan och fylldes ut med grus. Rester efter 
en sandstenskällare gjordes ca 25 m öster om 
korsningen mot Södra Storgatan. Fynd av vingte- 
gel daterar källaren till 1600-1700-talen.

Vid schaktningarna i gatan påträffades flera 
människoben. Dessa härrörde från den efter- 
medeltida kyrkogård, som var belägen längre sö
derut. Denna kyrkogård flyttades på 1600-talet 
för att bereda plats för de befästningsarbeten, som 
ägde rum under mitten av 1600-talet.

Fynd: Keramik (BIL4), människoben (femur, ti
bia, ulna och fragment av pelvis).
Datering: Senmedeltid (1600-1700-talen).

Husie sn, Malmö, Toftanäs, fornlämningarna 
51,52
Malmö museer 
Jan Persson

På grund av nybyggnation av industri utfördes en 
totalundersökning. Toftanäsundersökningen, som 
pågått sedan 1987 har ytmässigt resulterat i att ca 
400 000 m2 har schaktats och varit föremål för 
arkeologisk undersökning av antingen intensiv 
(totalgrävning) eller extensiv (schaktövervak
ning + punktgrävning) karaktär. I storleksord
ningen 275 000 m2 intensivundersöktes.

Under 1990 matjordsavbanades ca 140 000 m2 
varav 30 000 m2 schaktövervakades och lämna
des därhän medan ca 50 000 m2 har färdigunder- 
sökts; resterande kvarstår. Under året har ca 1 300 
anläggningar dokumenterats, huvudsakligen bo
platslämningar från neolitikum och äldre järnål
der, dvs brunnar, härdar, gropar, kulturlager och 
stolphål. Nio långhus i tre grupperingar har un
der året undersökts. Dateringen av dessa synes 
ansluta till tidigare undersökt bebyggelse, dvs för
romersk järnålder.

För tre av årets långhus kunde säkra rester av 
väggrännor konstateras. Två brandgravar har un
dersökts; dateringen av dessa är ännu inte klar.
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Undersökningen av en förmodad, utplöjd gravhög 
har påbörjats, dock ännu utan klara gravbevis. 
Även en förmodad, neolitisk dubbelgrav kvarstår 
att undersöka.

Undersökningarna hitintills på Toftanäs har 
motsvarat de ställda förväntningarna. Inom om
rådet har kommit boplatslämningar från såväl ti- 
digneolitikum som äldre järnålder. Områdets för
vandling till industrimark ger här unika möjlig
heter att följa bebyggelseutvecklingen inom en 
större begränsad yta med såväl höjd- som våt
marker.

Förutom gårdskomplexet (vid Toftanäsgår- 
den), vilket utgörs av fem långhus (tre stora, två 
små), samtliga innanför en inhägnad (palissad), 
har två ensamliggande långhus kommit inom öst
ra Riseberga samt minst tre långhus i tät bebyg
gelse, söder om energiverkstomten.

Under den gångna säsongen har ytterligare sju 
långhus i två grupper konstaterats och under
sökts. Huruvida bebyggelsen varit samtida eller 
följt på varandra kan i detta ögonblick inte klart 
konstateras. Eventuell samtidighet eller kronolo
gisk följd är av största betydelse fór förståelsen av 
den tidiga järnålderns bebyggelseutvecklig inom 
området Bulltofta-Riseberga-Toftanäs-Södra 
Sallerup.

Fynd: -
Datering: Yngre stenålder-äldre järnålder.

Husie sn, Malmö, Wannagården, fornlämning 21
Malmö museer 
Raimond Thörn

En undersökning utfördes på grund av planerad 
husbyggnation. Denna skulle enligt resultaten 
från förundersökningen komma att vara belägen 
inom en medeltida bytomt, Östra Skrävlinge by, 
vilken omnämnes i de skriftliga källorna för förs
ta gången 1269.

En tidigmedeltida fas fanns representerad i 
form av boplats-Zavfallsgropar, kulturlager, här
dar samt stolphål. Tendenser till långhus fanns i 
stolphålsmaterialet men en klar uttolkning omöj
liggjordes av den stora förekomsten av bebyggel
sespår från de yngre faserna.

Högmedeltida nedslag fanns i form av kultur
lager.

Den yngsta fasen bestod av en postmedeltida 
gård, vars lämningar, förutom kulturlager, bestod 
av lergolv och syllstenar. En tolkning av doku
mentationsmaterialet synes visa att gården varit 
trelängad. Till perioden hänföres även rännor, av- 
fallsgropar och brunnar.

Det äldsta fyndmaterialet bestod av en relativt 
stor förekomst av vendisk keramik. Vidare kan

nämnas brynen, islägg, kam, sländtrissor och ett 
”tinblbein”.

Den högmedeltida artefaktmängden var täm
ligen knapp och bestod av brukskeramik. Till pe
rioden torde även hänföras knivar, doppsko, bäl
tehake, ströning samt mynt.

Ett tämligen stort kakelmaterial kunde jämte 
ordinär brukskeramik tillvaratagas från den yngs
ta fasen. Till denna fas hör undersökningens vack
raste järnforemål - en stigbygel, delvis tillver
kad av spiralvridet järn.

Fynd: Vendisk keramik, brynen, islägg, kam, 
sländtrissor, knivar, doppsko, bältehake, ströning, 
mynt, stigbygel.
Datering: Tidigmedeltid-nyare tid, före 1850.

Husie sn, Malmö, Västra Husie
Malmö museer 
Håkan Assarsson

En arkeologisk utredning gjordes inför husbygg
nation. Sammanlagt grävdes 720 m sökschakt på 
den aktuella tomten. Inte i något schakt påträffa
des förhistoriska lämningar. Störningar av olika 
slag finns i hela området. Ledningsdragningar, 
påförda massor och utfyllnader förekommer spe
ciellt i de norra och östra delarna av området. Den 
militära aktiviteten i området har satt sina tydliga 
spår.

Fynd: -
Datering: Nyare tid.

Hällestads sn, Krutladan 1:5, fornlämning 26
RAÄUVSyd 
Lasse Wallin

En förundersökning föranleddes av planerad 
grustäkt. Området ligger på gränsen mellan back
landskapet i söder och Vombsänkan i norr. Den 
registrerade stenåldersboplatsen var belägen på 
en terrass i en flack nordsluttning, som utanför 
boplatsområdet sluttade brantare mot en gammal 
bäckfåra och ett våtområde.

Med maskin grävdes tio provschakt i slutt
ningens riktning. Den moderna plöjningen hade 
varit relativt hård och jämnat ut alla mindre 
ojämnheter i terrängen. Endast två anläggningar 
påträffades i provschakten, en härd och en grop. 
Vidare var det mycket sparsamt med slagen flinta 
i matjorden.

Härden var fyndtom, medan både keramik och 
flinta påträffades i gropen. Keramiken var tunn- 
väggig och snörornerad; en trolig datering är mel
lersta delen av yngre stenålder, stridsyxekultur.
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Det flintfattiga matjordslagret och de få an
läggningarna indikerar, att boplatsen använts un
der kort tid, kanske bara under en del av en sä
song. Det kan också vara så, att undersökningen 
endast berört den norra delen av boplatsen och att 
dess huvuddel ligger i skogen söder om undersök
ningsområdet.

Fynd: Keramik, flinta, träkol.
Datering: Mellanneolitikum.

Hässleholm, stg 1535 (östra Hässleholmsgårds- 
området)
Kristianstads läns museum 
Tyra Ericson Borggren

En antikvarisk kontroll utfördes med anledning 
av nyanläggning av golfbana på åkermark.

Exploateringsområdet är beläget ca 1 500 m 
nordöst om Finjasjön. Området runt sjön är känt 
for sin rikliga förekomst av förhistoriska boplat
ser. Inom exploateringsområdet finns flera lämp
liga boplats- och gravlägen.

Maskiningreppen var begränsade till mat- 
jordsavbaning vid nio planerade greener. Efter av- 
baning kontrollerades dessa platser. Inget av an
tikvariskt intresse kunde iakttagas.

Fynd: - 
Datering: —

Höganäs, Kv Möllan 31
RAÄ UV Syd 
Stefan Kriig

En arkeologisk dokumentation utfördes med an
ledning av att en anmälan om påträffad fornläm- 
ning inkommit till länsstyrelsen.

Fiskeläget Höganäs finns omnämnt i 1500- 
talskällor, men det kan ha nyttjats redan under 
medeltiden. Utvecklingen från fiskeläge till 
brukssamhälle påbörjades år 1797, då brytning av 
stenkol startade norr om det gamla fiskeläget.

Vid schaktningen för en större byggnad inom 
kvarteret påträffades en träkonstruktion, ca 3 m 
under nuvarande marknivå. Anläggningen visa
de sig vara en mycket välbyggd vatten-Zavlopps- 
ränna av trä. En längd av 16 m kunde dokumen
teras. Rännan var ca 0,7 m bred och hade en bot
ten av kluvna fyrkantsbjälkar. Tjocklek och bredd 
varierade från 10-15 cm resp 15-25 cm. Ränn
ans väggar bestod av stående plankor, vilka med 
hjälp av tappar var fastsatta i bottenbjälkarna. 
Rännans ursprungliga höjd hade varit ungefär 0,9 
m.

Stratigrafisk! konstaterades att rännan var ner
grävd från lager, som motsvarade 1700-1800- 
talets marknivå. Rännan bör sättas i samband med 
den under 1800-talet expanderande gruvnäring
en. Möjligen har dess funktion varit att transpor
tera spill-Zavloppsvatten från gruvan ned till ha
vet.

Fynd: -
Datering: 1700-1800-talen.

Hörby sn, Slagtofta ”arbetsområde”, fornläm- 
ning 81
RAÄ UV Syd 
Bengt Söderberg

En förundersökning utfördes då Hörby kommun 
avsåg att exploatera delar av Slagtofta gamla by
tomt, strax norr om tätorten Hörby.

Det äldsta omnämnandet av byn är från 1465. 
Enligt skifteskartan från 1833 mätte byplatsen ca 
200x200 m och var bebyggd med sju gårdar och 
några gathus i en klunga. En av gårdarna domi
nerade byn genom sitt läge på en höjdplatå och 
sin storlek. Den befintliga bebyggelsen på den nu 
aktuella undersökningsytan utgjordes bl a av eko
nomilängor tillhörande denna ej utskiftade gård. 
Vid tidigare undersökningar på bytomten har en
staka förhistoriska boplatslämningar påträffats, 
liksom bebyggelselämningar från nyare tid.

Fyra provgropar grävdes på gårdsplatsen. Un
der en stenläggning, som dateras till 1800-talet, 
framkom bebyggelserestcr i form av en syllstens- 
rad samt raseringslager. Inga lämningar äldre än 
1700-1800-talen framkom.

Tre sökschakt om sammanlagt ca 70 löpmeter 
grävdes strax norr om gården. På de ytor som inte 
var utschaktade, framkom diffusa bebyggelseläm
ningar från 1700-1800-talen.

Undersökningsresultaten tyder på att byn kan 
ha flyttat under nyare tid.

Fynd: Yngre rödgods, tegel, djurben.
Datering: Nyare tid.

Hörby sn, Slagtofta 2:40
RAÄ UV Syd 
Margareta Olsson

En förundersökning utfördes med anledning av 
husbyggnation. Området har tidigare utgjorts av 
åker och var vid undersökningstillfället förberett 
för byggnation med vägdragningar, ledningar 
m m.

Området är beläget omedelbart väster om Slag
tofta gård och medeltida bytomt (fornlämning 81).
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Vid en tidigare utförd undersökning påträffades 
inom bytomten boplatsrester daterade till yngre 
bronsålder. Ett gravfält från järnåldern är beläget 
på bymarken ca 1,5 km åt nordost. Det nu aktu
ella området utgörs av en flack sydsluttande mo
ränrygg. Inom ett ca 100-200x250 m stort om
råde har tidigare iakttagits förekomst av skörbränd 
sten. Vidare har bearbetad flinta tillvaratagits, bl a 
ett par spånfragment, avslagskärnor samt ensta
ka flintavslag varav ett med slipyta.

Förundersökningen koncentrerades till exploa
teringsområdets västra delar, dels en större, flack 
platå i nordväst, dels en söder och sydost därom 
belägen avsats.

Med maskin avbanades matjorden i tio sök- 
schakt till en sammanlagd längd av 350 m. Jord
månen bestod av grusig morän. På platån fram
kom 16 spridda anläggningar. Dessa bestod av en 
härd samt gropar, varav några sannolikt utgjorde 
rester av stolpnedgrävningar. Anläggningarna var 
grunda med tydliga plöjningsskador, och det kun
de konstateras att odling i huvudsak utplånat de 
fasta lämningarna av boplatsen.

Samtliga anläggningar var fyndtomma. Områ
det får med ledning av det tidigare tillvaratagna 
flintmaterialet dateras till yngre stenålder utan 
närmare periodindelning.

Försök till kompletterande ytplockning gjor
des. Området var dock kraftigt beväxt med ogräs.

Fynd: -
Datering: Yngre stenålder.

Ivetofta sn, stg 370 (del av) m fl, kv Dopfun
ten, Härberget, Kapellet, Kampanilen, Kräk- 
lan, Orgeln, Predikstolen
Kristianstads läns museum 
Ulrika Segre

I samband med anläggande av ett nytt bostads
område, Kyrkängen med villor, grupphus, gator, 
lekpark m m utfördes ett flertal undersökningar. 
Området ligger längs Ivösjöns östra strand, norr 
om Ivetofta tidigmedeltida kyrka.

Med maskin avbanandes en omkring 10 000 
m2 stor yta varvid drygt 1 150 anläggningar på
träffades. Flertalet av dessa, ca 950 utgjordes av 
stolphål. I övrigt framkom ca 50 härdar, 70 bo
platsgropar och 5 grophus.

Det allra största antalet anläggningar förekom 
i västra delen av kv Predikstolen. Bland de 553 
stolphål, som påträffades här kunde 10-12 stolp- 
burna hus identifieras. Några av dem hade klart 
identifierade vägglinjer bestående av täta pinnhål. 
Även i kv Orgeln kunde bland de 354 stolphålen 
identifieras ett tiotal stolpburna hus av samma typ 
som i kv Predikstolen.

Inom de fyra kvarteren Dopfunten, Härberget, 
Kapellet och Kampanilen påträffades endast nå
gon enstaka anläggning, som kunde bedömas vara 
förhistorisk.

Fynd: Keramik, flinta, ben, järnföremål, glaspärla. 
Datering: Folkvandringtid-vikingatid.

Klippans sn, stg 1894
Kristianstads läns museum 
Gunilla Roos

En antikvarisk kontroll utfördes med anledning 
av ledningsdragning av elkabel. Undersöknings
området var beläget på krönet och på den marke
rade västsluttningen av en kraftig, nord-sydgåen- 
de höjdrygg intill Stackarpsdammen, i betesmark 
samt vid vägkanten. Schakten grävdes med ma
skin och var 0,4 m breda och 0,7-1 m djupa. Sam
manlagt undersöktes 165 löpmeter.

Tre anläggningar påträffades inom 35 meters 
avstånd på krönet av höjdryggen, två i betesmar
ken och en vid vägkanten.

Ani 1 var belägen 0,6 m under markytan och 
bestod av ett 1,1 m långt och 5-10 cm tjockt sot
lager med enstaka inslag av kol. Inga skörbrända 
stenar och inga fynd påträffades.

Anl 2 påträffades 14 m nordöst om Ani 1 och 
var belägen 0,4-0,6 m under markytan och be
stod av ett 1,1 m långt och 5-30 cm tjockt sot- 
och kollager med inslag av enstaka skörbrända 
stenar. Inga fynd påträffades.

Anl 3, som påträffades intill vägkanten och 5 
cm under markytan, utgjordes av två 10 cm tjocka 
sotlager med inslag av slagg. De var åtskilda av 
ett likaså 10 cm tjockt sandlager. I det undre sot
lagret framkom ett starkt korroderat järnföremål. 
Lagren var 12 m långa men fortsatte i SSV där 
schaktet slutade.

Fynd: Slagg, ett föremål av järn.
Datering: -

Kristianstad, stg 1256 m 11
Kristianstads läns museum 
Eva Arvidsson

En antikvarisk kontroll gjordes i samband med 
matjordsavbaningar for industribyggnation och 
vägbygge inom ett ca 25 000 mI 2 stort område.

I områdets östra del, mot Häråkravägen kun
de tre härdar konstateras. De var 0,2-0,4 m dju
pa, starkt sotiga och fyllda med lätt skörbränd sten 
samt fyndtomma. Det allmänna intrycket var att 
de härrörde från nyare tid.
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Fynd: - 
Datering: -

Kropps sn, Björka 17:1 m fl, fornlämning 44
RAÄUVSyd 
Anders Löfgren

En förundersökning utfördes med anledning av 
schaktning för en ny huvudvattenledning mellan 
Österleden och Ödåkra.

Schaktet grävdes till största delen i dikeskan
ten invid Välavägen. Söder om Välarondellen, vid 
Väla centrum, passerade schaktet genom Björka 
gamla bytomt (fornlämning 44). Vid en efterbe- 
siktning av arbetet kunde inga lämningar eller 
kulturlager skönjas i schaktet, som låg i anslut
ning till den nyligen byggda väg 1387, Välavä
gen.

Norr om bytomten låg en stenläggning. Den
na har utgjort gårdsplan till en sentida, nu riven 
gård.

Inga kulturlager, äldre anläggningar eller fynd 
kunde konstateras i schaktet.

Fynd: -
Datering: Nyare tid.

Kropps sn, Väla 7:4, etapp II och III, fornläm- 
ningarna 40, 46
RAÄUVSyd 
Bengt Söderberg

Två provgrävningar, etapp II och 111 utfördes som 
delar av en arkeologisk utredning. Anledningen 
var planerat uppförande av industriområde nord
ost om Helsingborg.

Området består av en öst-västligt orienterad 
moränrygg, som sluttar flackt mot öster och mot 
ett våtmarksområde kring en bäck i söder. Två re
gistrerade fornlämningar är belägna inom östra 
delen av området. Fornlämning 40 utgörs av en 
boplats, som är streckmarkerad efter lösfynd av 
flinta. Fornlämning 46 utgörs av Väla gamla by
tomt, enligt en lantmäterikarta från 1746.

Undersökningen etapp II koncentrerades till 
södersluttningen i områdets nordvästra del. Totalt 
grävdes med maskin 1 400 löpmeter sökschakt. 
Fyra sönderplöjda härdar undersöktes nära höjd- 
krönet. Då inga fynd eller ytterligare anläggning
ar framkom, kunde härdarna inte dateras.

Vid undersökningen etapp III, grävdes totalt 
3 000 löpmeter, fördelade på 22 schakt. Dessa för
lädes i eller vid de kända fornlämningarna, där 
mest gynnsamma lägen förefanns.

Inom det markerade området för boplatsen 
framkom härdar, gropar och stolphål på en

150x200 m stor yta. Anläggningarna var i hög 
grad koncentrerade till höj dryggens krönplatå. 
Fynd av keramik och bearbetad flinta gjordes i 
anslutning till flera anläggningar.

På bytomten framkom stenanhopningar, som 
härrör från byggnader vilka ingått i den rivna gård 
nr 2. Anläggningar av denna karaktär upptog stor 
yta i sökschakten. På två platser framkom stolp
hål efter äldre bebyggelse. Dessa kunde dateras 
till medeltid-nyare tid respektive förhistorisk tid. 
I det första fallet ingick stolphålen sannolikt i en 
väggkonstruktion. Inga fynd kunde dock knytas 
till anläggningen.

Fynd: Förhistorisk keramik, yngre rödgods, flinta. 
Datering: Yngre bronsålder, medeltid(?), nyare 
tid.

Kyrkheddinge sn, Borggård 1:4, fornlämning 26
RAÄ UV Syd
Margareta Olsson, Bengt Söderberg

Med anledning av markexploatering för industri
ändamål utfördes dels en provgrävning inom ra
men för en arkeologisk utredning, dels en under
sökning. Området ligger i nordöstra utkanten av 
tätorten Staffanstorp och utgjordes av öppen åker
mark.

Vid inventeringen 1985 registrerades en bo
plats (fornlämning 26) inom exploateringsområ
det. Boplatsen avgränsades efter förekomsten av 
bearbetad flinta. Omedelbart i väster ligger Ve- 
sums mosse, som tillsammans med Gullåkra och 
Brågarps mossar har ingått i ett omfattande våt
marksområde. Runt mossen finns ett antal förhis
toriska boplatser och offerfynd registrerade. Bl a 
har en bronslur och en bronshalsring påträffats.

Vid undersökningen maskinavbanades en 
2 800 m2 stor yta, varvid 97 anläggningar frilä
des. Dessa utgjordes främst av större gropar och 
gropsystem. Dessutom påträffades ett flertal grun
da, gropliknande anläggningar samt ett mindre 
antal stolphål. Flertalet av de större groparna har 
sannolikt fungerat som lertäkter.

Fynd: Keramik, bearbetad flinta, djurben, under
käke av homo, kol.
Datering: Yngre bronsålder.

Kävlinge sn, del av Kävlinge 34:21
RAÄUVSyd 
Margareta Olsson

En undersökning utfördes med anledning av pla
nerad husbyggnation. Området är beläget strax 
norr om Kävlinge tätort, på en närmast flack pla
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tå invid ett större, numera utdikat våtmarksområ
de. Avståndet till Kävlingeån är drygt 1 km.

Kävlingetrakten är mycket fornlämningsrik 
med gravar och boplatser från förhistoriens samt
liga perioder. År 1988 undersöktes delar av ett 
större boplatsområde från huvudsakligen vikinga
tid. Undersökningen omfattade då ca 18 000 m1 2, 
men området var på vissa partier så hårt ncd- 
schaktat, att endast de djupare anläggningarna 
återstod. Den nu aktuella ytan var belägen i ome
delbar anslutning till de sydöstligaste delarna av 
det tidigare undersökta området.

Med maskin avbanades matjorden på en ca 
40x60 m stor yta. Dessutom upptogs elva sök- 
schakt samt tre mindre ytor for att klargöra bo
platsens utsträckning mot öster och norr. Sam
manlagt undersöktes 250 anläggningar. I områ
dets östra del fanns ett ca 17 m långt och 7 m 
brett långhus med en inre rad takbärande stolpar. 
Dessutom påträffades ett mindre grophus. Övri
ga anläggningar utgjordes av stolphål, gropar och 
enstaka härdar.

Två större gropar påträffades, varav en i ett av 
sökschakten. Groparna var ca 5x5 m stora och 
upp till 2 m djupa. Tre gropar av samma karaktär 
fanns på de tidigare undersökta delarna av boplat
sen.

I provschakten framkom ett 25-tal gropar och 
stolphål, huvudsakligen i de östra schakten. 1 en 
av groparna fanns ett större flintmaterial samt ke
ramik från yngre stenålder. Boplatsen i övrigt da
teras till vikingatid.

Fynd: Pärla, järnföremål, keramik, lerklining, 
sländtrissor, kamfragment, slagg, tångepilspets, 
bryne, djurben, kol.
Datering: Yngre stenålder, vikingatid.

Landskrona, Kasernplan, Borgmästaregatan, 
Östergatan, fornlämning 12
RAÄUVSyd 
Bengt Jacobsson

1 samband med ledningsschakt över Kavalleriga- 
tan-Kasernplan påträffades rester efter en sten
läggning i Kavallerigatan. Stenläggningen fanns 
endast bevarad på en sträcka av ca 1 m och var 
anlagd ovanpå sand- och torvlager, ca 1,4 m un
der markytan. I övriga delar av schakten var la- 
gerföljden störd ned till steril botten.

Vid byte av serviccledning i Borgmästarega
tan påträffades två träsyllar nedlagda i grunda rän
nor. Dessa åtskiljdes av en ca 2,5 m bred sten
läggning. Syllarna, som påträffades ca 1,8 m un
der nuvarande markyta, utgör troligen delar av 
väggen i två olika hus. Stenläggningen kan vara 
en äldre sträckning av Borgmästaregatan.

Vid schaktningar i Östergatan-Regeringsgatan 
påträffades endast omrörda lager.

Fynd: Yngre svartgods.
Datering: Senmedeltid.

Landskrona, kv Norra Roten 26, fornlämning 
12
RAÄUVSyd 
Stefan Kriig

Med anledning av planerad nybyggnation utför
des dels en förundersökning, dels en undersök
ning i kvarteret.

Landskrona anlades av Erik av Pommern och 
fick sina privilegier 1413. Under 1400-talets se
nare hälft fick Landskrona befästningar och sta
den omgavs av en vall/mur och vallgrav samt för
sågs med sju stadsportar, fem mot sjösidan och 
två mot landsidan. Uppförandet av Landskrona 
slott med tillhörande försvarsverk under mitten av 
1500-talet, medförde stora förändringar av staden.

Omkring år 1645 moderniserades den medel
tida stadsbefästningen och försågs med bastioner. 
Dessa kompletterades åren 1676-1679 med utan
verk åt öster och nordväst.

År 1680 beslöt Carl XI att göra Landskrona 
till en öppen stad; stadsbefästningarna skulle ra
seras medan slottet och dess befästningar skulle 
behållas.

I mitten av 1700-talet beslöt riksdagen att åter 
göra Landskrona till en fästning. Detta innebar att 
den västra delen av staden delvis jämnades med 
marken. Rivningsraseriet kulminerade med rivan
det av S:t Johannes Baptista kyrka.

Undersökningsområdet var beläget inom 
Landskrona medeltida stadsområde, ca 75 m norr 
om Rådhustorget. År 1959 undersöktes en yta i 
nordöstra delen av kv Norra Roten. Delar av de 
lämningar, som påträffades vid denna undersök
ning har tolkats som spår av Landskronas före
gångare, fiskeläget Södra Säby.

Väster om det nu aktuella området ligger kv 
Norra Roten 5, vars östra del har undersökts. Där 
påträffades bebyggelselämningar från 1500- 
1600-talen.

Förundersökningen visade att området varit 
vattensjukt innan bebyggelsen etablerades på plat
sen. Stora mängder fyllnadsmassor har före eta
bleringen förts ut över området.

Vid undersökningen maskingrävdes en ca 70 
m2 stor yta ned till fyndförande lager. Undersök
ningsområdets västra del var stört av en brunns- 
nedgrävning. Brunnen kunde dateras till 1700- 
1800-talen. I områdets östra del konstaterades två 
bebyggelsefaser. Till det äldsta skedet hörde syll- 
stenar samt syllträ till en ca 3 m bred byggnad,
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uppförd i skiftesverksteknik. Endast husets östra 
gavel återstod. Fyndmässigt kan anläggningen da
teras till slutet av 1400-talet. Byggnaden har se
dan snabbt förlorat sin betydelse och området 
täcks med ett tjockt träflislager.

Nästa bebyggelsefas inträffar under slutet av 
1500-talet. Ett flätgärde samt en brunn kan knytas 
till detta skede.

Fynd: Keramik (äldre och yngre rödgods), sten
gods, trä, läder, metallföremål.
Datering: 1400-1800-talen.

Landskrona, kv Saturnus
RAÄ UV Syd 
Stefan Kriig

Kv Saturnus är beläget i nordöstra delen av Lands
krona, ca 100 m norr om den medeltida staden. 
Enligt äldre kartmaterial skär ett av de under 
1600-talet byggda utanverken genom den västra 
delen av kvarteret. Förundersökningens syfte var 
att försöka konstatera utanverkens utsträckning 
inom kvarteret.

Sju provschakt grävdes med maskin, för att 
konstatera kulturlagertjocklek och karaktär inom 
kvarteret. I schakt 2-7 påträffades endast matjord 
och recenta rivningsmassor.

Schakt 1 grävdes i en nord-sydlig sänka som 
utgjorde kvarterets västra del. Sänkan visade sig 
vara en 13 m bred vallgrav, med största djup på 
ca 3 m. Vallgraven, som utgjorde en del av de på 
1600-talet uppförda utanverken, hade stått öppen 
ända in i modern tid. Först i början av 1900-talet 
har anläggningen fyllts igen med avfall och riv
ningsmassor.

Fynd: Yngre rödgods, porslin och glasflaskor. 
Datering: 1600-1900-talen.

Landskrona, Slottsplatsen 3, fornlämning 12
RAÄ UV Syd 
Stefan Kriig

En undersökning utfördes med anledning av pla
nerad nybyggnation.

Undersökningsområdet var beläget i östra kan
ten av ett äldre våtmarksområde, ca 200 m syd
ost om slottet. Vid gatuschaktningar i Kungsga
tan, omedelbart söder om det nu aktuella områ
det, har tidigare påträffats lämningar av S:ta Gert
ruds kapell.

Vid den tidigare förundersökningen påträffa
des murrester, som möjligen kunde sättas i sam
band med de utanverk, som uppfördes till slottet 
under 1600-1700-talen.

Skriftligt material från Krigsarkivet löste emel
lertid tolkningsproblemet. Av en kvartersförteck- 
ning från 1760 framgår, att garvaren Paul Siöberg 
år 1754 erhållit tomten Slottsplatsen nr 19 (nu
varande nr 3) och att han samma år påbörjat 
grundläggandet av en större byggnad. Tydligen 
kom han inte längre än till grunden, eftersom upp
gifter saknas om husets färdigställande.

Vid huvudundersökningen schaktades större 
delen av grunden fram. Husgrunden bestod av tre 
nord-sydliga och två öst-västliga murar, uppför
da i två-tre skift av natursten samt vilande på en 
rustbädd av grova ek- och bokbjälkar. Den mycket 
stabila konstruktionen förklaras av de dåliga 
grundförhållandena. Grunden var lagd i våta 
sväm- och dylager. Avsaknaden av stenar på de
lar av rustbädden tyder på, att husgrunden inte 
blev helt färdigbyggd.

Fynd: -
Datering: 1754-1755.

Lilla Beddinge sn, Lilla Beddinge 24:1, 64:1, 
91:1
RAÄ UV Syd 
Bengt Jacobsson

En utredning föranleddes av planerad utbyggnad 
av en befintlig golfbana. Topografin inom exploa
teringsområdet utmärks av flacka krön och min
dre, öst-västligt orienterade åsryggar. Slagen flin
ta och enstaka artefakter förekommer inom flera 
ytor.

Vid utredningen grävdes 25 sökschakt med en 
sammanlagd längd av 2 138 m. Härvid kunde kon
stateras fyra olika bosättningsområden, vilka täm
ligen väl sammanföll med ytfyndsforekomsten av 
slagen flinta. Inom samtliga boplatser påträffades 
härdar, gropar och stolphål. Fyndmaterialet pekar 
på en datering till neolitikum av alla fyra boplat
serna. Någon närmare avgränsning inom detta 
skede kan för närvarande inte göras. Den långva
riga odlingen inom området har inneburit, att de
lar av boplatserna är på väg att plöjas sönder.

Fynd: Keramik, flinta.
Datering: Neolitikum.

Lockarps sn, Benkammen
Malmö museer 
Thomas A ndersson

I samband med matjordsavbaning för industri
byggnation, hösten 1989, framkom rikligt med 
förhistoriska boplatslämningar inom det berörda 
området. Detta föranledde en undersökning, som 
utfördes 1990.
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Undersökningsområdet ligger på en sydslänt 
ner mot ett, nu utdikat, fuktområde inom Fosie 
industriby. Innan området exploaterades fór bygg
nation utgjorde det ett småkuperat jordbruksland
skap, rikt på fornlämningar i form av bl a brons
åldershögar. I samband med områdets bebyggan
de framkom rikligt med boplatslämningar och gra
var från olika förhistoriska perioder.

Inom det nu aktuella undesökningsområdet på
träffades totalt 310 anläggningar i form av bl a 
gropar, härdar och stolphål. Utifrån fyndmateria
let kan boplatslämningarna dateras till tidig-, mel
lan- och senneolitikum samt yngre bronsålder/ 
äldre järnålder. Inom områdets södra del, invid 
sankområdet, framkom resterna av ett senneoli- 
tiskt hus samt resterna av två långhus från yngre 
bronsålder/äldre järnålder.

Fynd: Flintavslag, keramik.
Datering: Neolitikum, yngre bronsålder/äldre järn
ålder.

Loshults sn, Loshults kyrka
Kristianstads läns museum 
Helén Lilja

Med anledning av installation av toalett och pen
try i Loshults kyrka företogs en antikvarisk kon
troll av schaktgrävningen.

Loshults kyrka med sitt nuvarande utseende 
uppfördes under 1820-talet. Var den äldsta, 
medeltida kyrkan (förmodligen förstörd under 
1500-talet) var belägen är ej känt, ej heller den 
efterföljande kyrkans exakta läge. Möjligheten 
fanns att man vid grävningen kunde stöta på äldre 
murrester.

Två schakt grävdes, vid nordvästra långhus
muren och vid norra utbyggnaden, totalt endast 5 
m. 1 det förstnämda schaktet framkom delar av 
två gravar (förmodligen från 1800-talet), kuller- 
stensbeläggning närmast muren samt grundmu
ren till den nuvarande kyrkan. I det sistnämnda 
schaktet påträffades enbart grundmuren till den 
nuvarande kyrkan.

Fynd: -
Datering: Nyare tid.

Lund, kv Gyllenkrok 3, 4, 5, fornlämning 73
Kulturen, Lund 
Peter Carelli

Med anledning av husbyggnation genomfördes en 
undersökning i nordvästra delen av kv Gyllen
krok 3, 4, 5.

Ett ca 360 m2 stort schakt upptogs mot Svane- 
gatan. Efter viss maskinell avschaktning under
söktes de återstående, drygt metertjocka kultur
lagren. Bebyggelselämningarna har vid bearbet
ningen indelats i sju bebyggelsefaser, I-VII.

Den första markexploateringen i området, fas 
I—II, omspände tiden 1075-1150. Det var ett in
tensivt bebyggelseskede, vilket avsatte rikliga 
lämningar. Av de många anläggningarna utmärkte 
sig resterna av ett större boningshus, vars bärande 
konstruktion vilade på stolpburen syli, en smedja, 
brunnar, rännor och ett stort antal avfallsgropar. 
Tillsammans bildade anläggningarna en gårdslik- 
nande miljö med gårdsplan väster om huset och 
bakgård öster om detsamma. Denna skillnad i 
markutnyttjande stämmer också väl med fynd
spridningen, som visar på hög fyndfrekvens i och 
väster om huset samt en avsevärt lägre fyndfrek
vens öster om huset.

En möjlig ägogräns, ett stängsel, visade att två 
tomter berördes av undersökningen. Det var dock 
främst den västra, den ovan beskrivna, som under
söktes. Denna var förhållandevis stor och glest 
bebyggd. Del av en större ränna framkom i norr, 
vilken troligen utgjorde ägogräns ut mot Svane- 
gatan. Under fas I var bebyggelsen spridd på tom
ten med huset indraget en bit från gatan. Under 
fas II förtätades dock bebyggelsen och bonings
huset förlängdes så att det sträckte sig ut till gatu- 
livet.

Kulturlagertjockleken från dessa tidigare be
byggelsefaser, fas I—II, var relativt omfattande och 
fyndmaterialet stort. Boningshusets imponerande 
byggnadsskick och storlek samt det rika fyndmate
rialet indikerade någon form av högreståndsmiljö.

Bebyggelsefas III IV, vilka omspände tiden ca 
1150-1225, var otydligare och någon tydlig be
byggelsestruktur gick ej att rekonstruera. Brun
nar och en syllstensrest indikerade dock bebyg
gelse på tomten. Denna var dock inte lika inten
siv beträffande anläggningar och fynd, men kul- 
turlagertillväxten har fortfarande varit omfattan
de. Noterbart är dock att bebyggelsen tycks ha för
tätats ut mot Svanegatan under denna tid.

Återstående bebyggelselämningar har indelats 
i tre bebyggelsefaser, fas V (ca 1225-1300), fas 
VI (ca 1300-1400?) och fas VII (eftermedeltid). 
Dessa bebyggelsefaser har konstaterats utifrån 
större anläggningar, som ej är samtida. Några kul
turlager tillhöriga dessa faser har ej undersökts. 
Fas V innehöll två träskodda brunnar samt en ugn. 
Fas VI utgjordes av en stor bakugn och fas VII av 
en stenbrunn.

Fynd: Keramik, mynt, föremål av järn, brons, bly, 
trä, textil, glas, läder, ben och horn, m m. 
Datering: Tidig- och högmedeltid.
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Vid arkeologiska undersökningar i kv 
Gyllenkrok 3, 4, 5 i Lund framkom bl a 
lämningar efter ett boningshus från 1000- 
talets mitt. På bilden ses västra väggrännan 
med två upprättstående ekstavar på vilka 
syllträet vilat. Väggrännan var söndergrävd 
av en träskodd brunn som dendrokronologiskt 
daterats till vintern 1230-31. Foto Kulturen, 
Lund.
During the archaeological excavations in the 
town block of Gyllenkrok 3, 4, 5 in Lund 
there were found, among other things, the 
remains of a dwelling-house from the mid- 
11th century. The picture shows the western 
wall gully with two upright oak staves on 
which had rested the wooden sill. The wall 
gully had been damaged during the digging 
of a wood-lined well which can be dendro- 
chronologically dated to the winter of1230- 
31.

Lund, Jöns Petter Borg 9, fornlämning 61
RAÄ UV Syd 
Robert B Nagmér

En förundersökning föranleddes av planerad in
dustribyggnation. Syftet med undersökningen var 
att utröna utbredningen av fornlämning 61, en 
stenåldersboplats.

Med grävmaskin upptogs 19 schakt med en 
sammanlagd yta av ca 560 m2. Jordarten utgjordes 
av silt. Inga anläggningar eller kulturlager påträf
fades på platsen för den nämnda fornlämningen.

Ca 100 m väster om stenåldersboplatsen fanns 
dock, under ett 0,3-0,5 m tjockt matjordslager, 
ett tjugotal härdar och härdgropar. Anläggningar
na innehöll inga fynd, men deras form tyder på 
en datering till yngre bronsålder.

Fynd: -
Datering: Yngre bronsålder.

Lund, Mårtens Fälad 2:6, 26:14
RAÄ UV Syd 
Margareta Olsson

Undersökningen utfördes med anledning av hus
byggnation. Området är beläget omedelbart öster 
om Lund, på en flack västsluttning, vars norra del 
sluttar mot nordväst. Jordmånen utgörs

huvudsakligen av moränlera men med inslag av 
sand och grusig sand. Ett äldre våtmarksområde 
har löpt diagonalt i områdets nordvästra del.

Trakten är relativt fornlämningsrik. En kilome
ter söderut finns två registrerade stenåldersbo- 
platser (fornlämningarna 25 och 26, St Råby sn) 
samt komplexet ”Tre högar” (fornlämning 58). 
Smärre delar av en bronsåldersboplats har under
sökts ca 100 m söder om den nu aktuella ytan.

Vid den arkeologiska utredning, som föregick 
undersökningen, kunde två boplatsområden, be
lägna på ett par sandigare partier i områdets mel
lersta och nordvästra delar konstateras. På det 
norra området hade plöjning i huvudsak utplånat 
de fasta lämningarna av boplatsen; endast flint
material i matjorden återstod. Kompletterande yt- 
plockning kommer här att ske under hösten.

På det södra boplatsområdet, beläget sydost 
om det äldre våtmarksområdet, avbanades matjor
den på en yta av 4 660 m2, varvid fyra anlägg
ningar framkom. Dessa utgjordes främst av gro
par, varav några större. Vidare fanns inom områ
det härdar, härdgropar och enstaka stolphål. Inga 
huskonstruktioner kunde konstateras. Boplatsom
rådet har utnyttjats främst under perioderna yngre 
stenålder och yngre bronsålder. I områdets syd
västra del framkom även en grop, som innehöll 
delar av ett större kärl, daterat till yngre järnålder.

Undersökningen kompletterades med fyra sök- 
schakt mot öster, då denna del av exploaterings-
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området ej kunde omfattas av provundersökning
en. Endast en anläggning påträffades här. Boplat
sernas väsentliga delar får därmed anses ligga 
inom den undersökta ytan.

Fynd: Keramik, flinta, bränd lera, kol.
Datering: Mellanneolitikum, yngre bronsålder, 
äldre järnålder.

Löddeköpinge sn, Löddeköpinge 23:3 m fl, 
fornlämningarna 37,38 m fl
RAÄUVSyd 
Lasse Wallin

En utredning föranleddes av planerad industri
byggnation. Löddeköpinge intar en central plats i 
det tättbefolkade område, som trakten kring Käv- 
lingeån utgjort under förhistorisk tid. Området 
kring det planerade industriområdet är mycket rikt 
på fornlämningar. Strax väster om området har 
nyligen boplatser från senneolitikum och äldre 
bronsålder undersökts.

Inom planområdet ligger fem registrerade forn
lämningar, 37, 38, 40, 50 och 77, samtliga sten- 
åldersboplatser. En förekomst av slagen flinta är 
dessutom registrerad i områdets södra del. Västra 
delen av fornlämning 77 har tidigare undersökts. 
Resultatet visar på bosättning under framförallt 
mellanneolitikum.

Områdets norra del är flackt med enstaka min
dre höjdpartier. Höjden över havet varierar mel
lan 8,5 och 9,5 m. Detta parti utgör en fortsätt
ning av det längre norrut belägna, Marbäckens 
vattenområde. De små höjdpartierna har utgjort 
torr, fast mark medan de lägre varit fuktigare. 
Den södra delen av området är högre, 10-14 mö h, 
med flera bra lägen för framförallt boplatser. Un
dergrunden består av sand.

Med maskin grävdes sökschakt över de delar 
av området, där det fanns förutsättningar att på
träffa fornlämningar. Sju ytor med under mark be
varade fornlämningar kunde konstateras.

Yta 1, längst i norr, motsvarade utsträckningen 
av fornlämning 40. Inom den sydöstra delen 
av ytan var emellertid plöjningen så hård, att en
dast fragmentariska rester av en härdgrop hade 
bevarats.

Yta 2 låg på en av de små höjdryggarna i om
rådets norra del. Inom en yta på 110x75 m påträf
fades ett tjugotal anläggningar med trolig da
tering till neolitisk tid. Vid dränering har bruka
ren påträffat två slipade flintyxor inom denna yta. 
Troligen härrörde de från en grav (stridsyxekul- 
tur-senneolitikum?) och därför kan ytterligare 
gravar finnas i området.

Ytorna 3-6 låg på den högre, södra delen. De 
utgjorde självständiga, topografiska enheter inom

den större höjdplatån. Boplatsresterna inom yta 4 
härrörde till stor del från yngre bronsålder, medan 
de övriga ytorna preliminärt dateras till neoliti- 
kum.

Yta 6 låg inom området för fornlämning 37.
Yta 7 var belägen omedelbart nordöst om Mar- 

bäcksgårdens manbyggnad, på nordsidan av en 
mindre höjd. Södra delen av höjden kunde inte 
undersökas på grund av gröda. Även denna bo
plats var av neolitisk karaktär.

Ett parti söder och sydväst om själva gården 
återstår att undersöka när nuvarande gröda har 
skördats.

Fynd: Flinta, keramik, bränd lera.
Datering: Neolitikum-yngre bronsålder

Löddeköpinge sn, Löddeköpinge 90:1 (yta 1)
RAÄ UV Syd 
Bengt Söderberg

En undersökning utfördes på grund av att ett om
råde i östra utkanten av Löddeköpinge skulle ex
ploateras för bostadsändamål.

Löddeköpinge är beläget vid den fornlämnings- 
rika Kävlingeåns dalgång, en knapp halvmil från 
kusten. Ändeisen -köpinge är gemensam för en 
grupp skånska orter, vilka antas ha fungerat som 
handelsplatser under perioden vikingatid-tidig 
medeltid. I Löddeköpinge med omnejd har en rad 
undersökningar utförts, vilka har bekräftat områ
dets betydelse under perioden. Delar av handels
platsen har undersökts, liksom hamnanläggning
en Lödde kar i åmynningen. Öster om den befint
liga 1100-talskyrkan har en kyrkobyggnad med 
tillhörande begravningsplats dokumenterats. Det 
stora antalet gravar (beräknat till ca 2 500) ger en 
antydan om befolkningsunderlaget på platsen. Det 
vikingatida boplatsområdet har tidigare delvis un
dersökts och indelats i en nordlig och en sydlig 
del, åtskilda av sankmark. Den aktuella undersök
ningen berörde boplatsens norra del.

Undersökningsytan omfattade östra delen av 
en platå. Här banades knappt 5 000 m2 av från 
upp till 1 m tjocka matjordslager. Endast i söder 
fanns blygsamma kulturlagerrester. Drygt 2 000 
anläggningar, nergrävda i bottensanden, under
söktes. Merparten av dessa kan dateras till tiden 
ca 800-1000. Bland anläggningarna dominerade 
stolphålen kraftigt. Två långhus kunde tolkas i fält. 
Det rörde sig om 25-35 m långa byggnader med 
takbärande stolppar och utåtböjda väggar, orien
terade i öst-västlig riktning. Dateringen av dessa 
är emellertid inte klarlagd.

Flertalet av 33 undersökta grophus förefaller 
jämnt spridda inom ramen för vikingatid, liksom
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Kollektion av vikingatida och tidigmedeltida enkelkammar från den arkeologiska undersök
ningen av Löddeköpinge 90:1, Löddeköpinge socken. Teckning Monica Centerwall. 
Collection of Viking Age and early medieval simple combs from the archaeological investig
ation of Löddeköpine 90:1, Löddeköpinge parish.
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många stolphål, rännor, härdar och gropar. Husen 
var vanligtvis belägna i stråk eller grupper och 
skar ibland in i varandra. Ett av grophusen var 
forsett med rökugn. I grophusen kom regelmäs
sigt fynd som förknippas med textilt arbete. I ke
ramikmaterialet dominerar AIV-godset klart över 
All-godset. Djurbensmaterialet innehåller en re
lativt stor andel fisk- och fågelben.

Såväl anläggningar som fynd indikerar enhet
lig verksamhet under loppet av vikingatiden, och 
utgör ett väsentligt tillskott till kunskapen om 
Löddeköpinge och köpingeorternas historia.

Fynd: Silvermynt. Cu-legering: förgyllt häng- 
smycke, spännbucklor, fågelfibula, spännen, be
slag. Fe: söljor, lås, nycklar, skära, sisare, väv- 
svärd, knivar, sporrar, betsel, beslag, pilspetsar, 
nålar. Ben: kammar, nålar, spelpjäser, isläggar. 
Keramik: A-gods, oljelampa, lerblock, vävtyngder. 
Pärlor av glas och bärnsten, sländtrissor, brynen, 
kvarnstenar, spån och skrapor av flinta, djurben, 
slagg m m.
Datering: Neolitisk tid, förromersk-romersk järn
ålder, vikingatid, tidig medeltid.

Malmö, kv Benkammen
Malmö museum 
Esbjörn Jonsson

En undersökning utfördes med anledning av att en 
lastbilsterminal skulle uppföras. Området be
stod av en boplatskulle och sydöstra kanten på 
ytterligare en boplatskulle. Mellan dessa sträckte 
sig ett litet vattendrag utmynnande i Riseberga- 
bäcken.

Vid undersökningen påträffades nio långhus 
och tillhörande boplatsrester. Sidsulekonstruktio- 
ner hade uppburit åtta av husen. Endast ett av 
dessa hus hade daterande fynd i form av keramik 
från period VI i ett av stolphålen. De andra hu
sen är omgivna av lertäkter med samma typ av 
keramik; det är troligt att även dessa hus hör till 
denna tidsperiod.

Ett långhus av mittsulekonstruktion upptäck
tes i undersökningsområdets östra kant. Endast 
västgaveln fanns kvar. Övriga partier av huset 
schaktades bort 1977. Keramik i ett stolphål da
terar huset till senneolitikum-äldre bronsålder.

Förutom husen och lertäkterna innehöll bo
platsen gropar, härdar och kokgropar. 1 de fall 
dessa anläggningar hade daterande fynd, visade 
de sig vara från sen yngre bronsålder. Ett par 
odaterade flintslagningsplatser påträffades i söd
ra slänten mot det forna vattendraget.

Sammanfattningsvis kan sägas att denna bo
plats visar ett homogent yngre bronsåldersmate- 
rial med hela komplexet av hus, lertäkter och an

dra tillhörande anläggningar. Norr och väster om 
boplatsen har tidigare undersökts boplatsrester 
från samma tidsavsnitt. I bägge fallen fanns lik
nande komplex. Huruvida det är fråga om samti
diga bosättningar eller om det är flyttningar är för 
närvarande ej utrett.

Fynd: Flintredskap, malstenar, keramik.
Datering: Senneolitikum-yngre bronsålder.

Malmö, Hindbygården
Malmö museer 
Mac Svensson

1989-1990 års undersökningar vid Hindbygården 
berörde ett ca 15 000 m2 stort område, beläget 
vid den norra delen av den forna sjön Hindbymos- 
se. Hindbymosse har ingått i ett omfattande sys
tem av mindre vattendrag. Undersökningen, som 
berörde det sista bevarade partiet i anslutning till 
dessa fuktområden, föranleddes av husbyggnation 
på platsen.

Tidigare har omfattande utgrävningar gjorts i 
områdets omedelbara närhet. Dessa har framför 
allt påvisat rika bebyggelselämningar men även 
gravar. Av speciellt intresse är att materialet visar 
att området utnyttjats kontinuerligt från tidigneo- 
litikum fram i modern tid. Ett flertal offerfynd är 
också kända, bl a en bronslur, funnen på 1800- 
talet i en torrmosse i Hindby.

Inom undersökningsområdet framkom en of
fermosse, boplatslämningar samt urnebrandgra- 
var. Boplatslämningarna härrörde från tidigneoli- 
tisk tid, yngre bronsålder samt från den medelti
da byn, Hindby. De två urnebrandgravarna från 
yngre bronsålder torde ha ingått i ett mer omfat
tande, men under modern tid decimerat, gravfalt. 
Undersökningarna av dessa lämningar avslutades 
under 1990.

Vid borrning i undergrunden efter lämpliga lo
kaler for pollenprovtagning påträffades, en under 
påförda jordlager helt dold, 1 000 m2 stor och ca 
5 m djup dödishåla. Fyndmaterialets sammansätt
ning samt fyndomständigheterna visar att dödis- 
hålan tjänat som kultplats-offermosse under stör
re delen av neolitikum och äldre bronsålder. Att 
även aktiviteter ägt rum under mesolitisk tid, vi
sar fyndet av en hornyxa. Om denna skall tolkas 
som ett offerfynd kan dock for närvarande inte 
avgöras.

Föremålsfynden utgörs för övrigt av en avsats
yxa av brons, ett flertal flint- och stenyxor, skäror, 
flintdolkar bl a som depåfynd, benredskap, ett 
mycket stort antal löpare till malstenar samt 
knackstenar men även av material av mer alldag- 
lig karaktär. Merparten har nedlagts enstaka i 
mossen. Vid några tillfällen har dock flera före
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mål deponerats tillsammans. En del föremål var 
placerade i stensatta gropar både ute i mossen och 
vid strandkanten. Många av de finare föremålen 
har påträffats i strandzonen, t ex rester av träkon
struktioner i form av en åtta meter lång spång samt 
nedslagna och på annat sätt bearbetade pålar.

Huvuddelen av benfynden utgörs av ben från 
djur men fynd av människoben är ej ovanliga. 
Djurbenen är mest kluvna och spaltade från mål
tider, men även fynd av hela eller delar av djur 
har framkommit. 1 strandzonen finns kokgropar 
och härdar, som troligen haft ett samband med 
måltidsresterna i mossen.

Provtagningar för pollen- och makrofossilana- 
lys har utförts. Undersökningarna i falt fortsätter 
under 1991.

Fynd: Avsatsyxa av brons, hornyxa, flint- och 
stenyxor, skäror, flintdolkar, benredskap, löpare, 
knackstenar, ben av djur och människa.
Datering: Mesolitikum-yngre bronsålder, tidig 
medeltid.

Malmö, kv Liljan 12, fornlämning 20
Malmö museer 
Gert Persson

En antikvarisk kontroll gjordes i samband med en 
grundundersökning. Orsaken var att vissa om
byggnader skulle ske i fastigheten, bl a skulle käl
largolvet sänkas.

Grundundersökningen omfattades av åtta prov
gropar i källaren. 1 fyra av dessa fanns kulturlager- 
rester kvar. Dessa lager bestod av humös sand 
samt trärester. Tjockleken på den humösa sanden 
var 0,2-0,5 m. Bottensandnivån låg mellan 2,16 
och 1,76 m ö h.

Fynd: - 
Datering: -

Malmö, kv Potatisåkern, kv Västerfallet
Malmö museer 
Bengt-Åke Samuelsson

Med anledning av nyproduktion av bostäder för- 
undersöktes ett 59 500 m2 stort område, beläget 
på den forntida strandvallen, Järavallen invid Öre
sund. Denna strandvall är känd for ett stort antal 
stenåldersboplatser.

Vid förundersökningen konstaterades dels ett 
antal stolphål i områdets östra del, dels härdar och 
gropar i väster. De senare var anlagda direkt på 
strandvallen. Däremot kunde inga egentliga kul
turlager beläggas inom exploateringsområdet.

Fynd: - 
Datering: -

Malmö, kv S:t Jörgen
Malmö museer 
Catherine Einarsen

En undersökning utfördes med anledning av ny
byggnation. Tomten som undersöktes ligger i 
nordvästra delen av kvarteret, där S:t Jörgens- 
hospitalet låg under medeltiden fram till mitten 
av 1500-talet.

Vid undersökningen har delar av hospitalets 
kapell och kyrkogård påträffats. Grundmurarna 
till kapellets södra vägg löper ut med den norra 
tomtgränsen. Kyrkogården ligger söder om kapel
let och är begränsad i söder och väster av rännor. 
Sammanlagt har 675 gravar undersökts.

Vidare har utmed Södergatan påträffats rester 
av en smedja och en kullerstensgata, båda medel
tida samt bebyggelserester från 1600-1700-tal.

Övriga anläggningar, som har undersökts är 
syllstensrader, lergolv, tegelgolv, ugnar, brunnar, 
latriner, tunnor etc.

Fynd: -
Datering: Hög- och senmedeltid.

Malmö, Vallen, fornlämning 20
Malmö museer 
Berit Svensson

En förundersökning gjordes med anledning av 
nybyggnation.

Vid utgrävningen framkom en del av stadens 
vallgrav från 1600-talet och norr om denna rester 
av en äldre vallgrav/ränna. Invid den äldre vall
graven påträffades även två brunnar.

Fynd:
Datering: Senmedeltid -nyare tid, fore 1850.

Naturgas, gasledning Östra Grevie-Köpingebro
RA A UV Syd 
Lasse Wallin

Utredningen föranleddes av planerad lednings
dragning för naturgas. Utredningens etapp la 
innebar byrå- och faltinventering utmed lednings- 
gatan mellan Östra Grevie och Köpingebro.

Ledningssträckan går genom varierande land
skapstyper på ett avstånd från kusten på mellan 5 
och 15 km. 70 punkter utvaldes för vidare arbete 
i etapp lb, vilken innebär en fördjupad arkiv
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genomgång, kompletterande fältinventering och 
rapportskrivning.

Med avseende på fomlämningsintensiteten 
kunde ledningssträckan uppdelas i tre delar. Slätt
området inom Trelleborgs kommun är rikt på re
gistrerade fornlämningar. Inom denna del låg 34 
av de 70 utvalda punkterna, en intensitet av 1,75 
punkter/km. Öster därom, inom Skurups kommun 
och de västra delarna av Ystads kommun fram till 
Bjäresjö, är det i stora drag glesare mellan forn- 
lämningarna; här låg 15 av punkterna (0,75 punk
ter/km). De återstående 21 punkterna låg inom 
det fornlämningstätare området mellan Bjäresjö 
och Stora Köpinge; intensitetsindex var här 1,68.

Fynd: Flinta.
Datering: Förhistorisk tid-nyare tid.

Nevishögs sn, Önsvala 3:10, fornlämning 30
RAÄUVSyd 
Lasse Wallin

En undersökning utfördes med anledning av väg
byggnation. Undersökningsområdet är beläget på 
ett höj dområde invid det stora f d våtmarksområ
de, som tidigare ingått i Segeåns vattensystem. 
Den västra av de två undersökta ytorna (yta A) 
ligger på västsluttningen ner mot våtmarken och 
den östliga (yta B) på mark, som sluttar svagt mot 
ONO strax öster om krönet av sluttningen mot 
våtmarken. Undergrunden bestod av lerblandad 
sand.

På yta A undersöktes delar av ett gropsystem, 
som kan kopplas till den storgård från slutet av 
forromersk järnålder, vilken legat strax norr om 
den blivande vägsträckningen.

Yta B tolkas som ett verkstadsområde/arbets- 
yta, som tillhört den ovan nämnda gården. Spår 
av järnframställning i form av rader av fläckar 
med rostfärgad sand påträffades i västra delen av 
yta B. Rostfläckarna tolkas som spår av röstning 
av myrmalmen. Järnslagg förekom i flera av de 
undersökta anläggningarna; det rör sig framförallt 
om slagg från smältningsprocessen.

Några av de största groparna förefaller ha va
rit vattentäkter; andra har troligen fungerat som 
täktgropar. Två anläggningar tolkas som grophus. 
Om den tolkningen stämmer rör det sig om en 
mycket tidig form av grophus.

Vid schaktningen framkom också ett mycket 
stort antal rundade mörkfargningar, i storlek va
rierande mellan 5 och 10 cm. De tolkades preli
minärt som käpphål; käpparna skulle i så fall ha 
fungerat som tjuderpålar eller ingått i hägnader. 
Vid grävningen visade det sig emellertid, att de 
till största delen bestod av gamla djurgångar.

Fynd: Keramik, flinta, djurben, bränd lera, väv- 
tyngd, nitar.
Datering: Bronsålder, sen förromersk järnålder.

Norra Mellby sn, Norra Mellby kyrka
Kristianstads läns museum 
Helén Lilja

I samband med en fullständig renovering av de 
yttre fasaderna på Norra Mellby kyrka genomför
des en dokumentation av murytorna. Äldre föns
teröppningar, som varit dolda under putsen, rita
des in (en fasadritning från 1914 användes), bruk 
och putsprover togs och hela och delar av fasa
derna fotograferades.

Norra Mellby kyrka består av absid, kor och 
långhus från mitten av 1100-talet, västförlängning 
av långhuset, uppförd omkring 1300, vapenhus 
från 1300-talet och torn byggt 1917. De ursprung
liga romanska fönstren och portalerna är anting
en fortfarande i bruk eller markerade i murver
ket. Ett senmedeltida, nu igensatt fönster i lång
huset är även det delvis framtaget och synligt (ytt
re, södra fasaden).

Tre tidigare ej synliga, igenmurade fönsteröpp
ningar kom fram under putsen på södra fasaden. 
Det var tre stickbågiga öppningar, lika det nume
ra igensatta södra fönstret i absiden.

En närmare granskning av putslager och mur
bruk visade att kor och långhus (med västförläng
ning) under en period varit röd-rosa till fargen 
samt att det ursprungliga långhusets murkrön 
höjts med 15-20 cm (i samband med förlängning
en mot väst).

Fynd: -
Datering: Medeltid-nyare tid.

Ravlunda sn, Ravlunda kyrka
Kristianstads läns museum 
Helén Lilja

Murverksdokumentation av Ravlunda kyrka 
genomfördes i samband med en renovering av fa
saden. En förundersökning utfördes av Barbro 
Sundnér, Lund.

Den ursprungliga kyrkan bestod av absid, kor 
och långhus, uppförda under 1200-talet (1259 
enligt en nu försvunnen kalkmålning). Preliminärt 
har ett dendrokronologiskt prov från korets tak
stol daterats till 1240-tal. Undersökningen och do
kumentationen inriktade sig framförallt på tornet, 
vapenhuset och det s k kapellet.

De nedersta skiften i sydöstra hörnet av tornet 
visade sig ligga i förband med långhusmuren. Se
nare kunde konstateras att de nedre delarna av
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tornets utvändiga syd- och nordmur ligger i for
band med långhuset. En tydlig skillnad i murver
ket kunde också ses 1,5 resp 4 m över markytan. 
Dc nedre delarna av murarna är uppbyggda av 
mindre marksten och kalksten, de övre av något 
större marksten. Av detta kan dras slutsatsen att 
kyrkan ursprungligen haft en tillbyggnad i väster 
(torn), som antagligen aldrig blivit helt klart eller 
senare rivits. Tornet i sin nuvarande omfattning 
bör vara senmedeltida.

Vapenhuset är byggt av marksten, en del klu
ven. Det ursprungliga, senmedeltida murverket är 
intakt.

Kapellet är uppfort av framfor allt tuktad 
kvartsit, stora stenar utan skiftesgång, tegel i fo
garna. I norra fasaden framkom två ursprungliga, 
något spetsbågiga, fönster med tegelomfattningar. 
Dessa fönster går över de nuvarande valven.

Med utgångspunkt från putslagren kunde kon
stateras att kapellet är yngre än vapenhuset. Uti
från byggnadstekniska detaljer (murverk, fönster, 
blinderingar) gavs en grov datering till 1500- 
1600-tal. Enligt preliminära besked har en den- 
drokronologisk analys av borrprov från takstolen 
gett en datering till 1560-tal.

Efter nedtagning av putsen framkom även spår 
efter ursprungliga romanska fönster i koret och 
senmedeltida fönster i långhusets södra fasad. 
Kring det sistnämda fönstret, vid långhusets nord
östra hörn, kring kapellets ursprungliga fönster 
och blinderingar påträffades blå-grå målnings- 
fragment. Kring några av kapellets blinderingar 
fanns även ljusröda/rosa målningsfragment.

Fynd: -
Datering: Medeltid.

Rebbelberga sn, stg 808
Kristianstads läns museum 
Gunilla Roos

Med anledning av husbyggnation av området 
”Nya Kungsgården” gjordes en arkeologisk utred
ning. Ca 100 m nordväst om exploateringsområ
det hade påträffats en flintyxa (fornlämning 13) 
och söder om området hade flera förhistoriska 
konstruktioner framkommit i samband med 
Kungsgårdsledens byggande.

Vid inventering framkom tre områden med en
staka flintavslag, slagen flinta, bränd flinta samt 
ett slipat flintfragment i matjorden. Med hjälp av 
grävmaskin banades matjorden av och 25-30 
schakt togs upp - 1,5x1,5 m stora. Matjordslag- 
rets tjocklek varierade mellan 0,25 och 0,35 m. 
Därunder vidtog steril mark som utgjordes av lera. 
Inga fynd eller konstruktioner framkom.

Fynd: Flinta.
Datering: Yngre stenålder.

Rinkaby sn, Rinkaby 7:21,20:9, fornlämning 21
Kristianstads läns museum 
Eva Arvidsson

En förundersökning gjordes i samband med in
dustribyggnation. Fornlämning 21 - boplatsläm
ningar - har undersökts vid tidigare exploatering
ar, 1981 och 1984.

Vid den nu genomförda provundersökningen 
konstaterades att 25 000 m2 av den aktuella ex- 
ploateringsytan på 40 000 m2 berördes av boplat
sen. Med maskin grävdes sammanlagt 627 löp
meter fördelade på sex schakt, som var 1,2 m bre
da. Drygt 250 anläggningar påträffades under 
matjorden. De tolkades som stolphål, härdar, sot
fläckar, troliga grophus, gropar m m. Svaga kul- 
turlagerspår finns i den södra delen av området.

Fynd: -
Datering: Folkvandringstid-vendeltid.

Rya sn, Rya 4:3 m 11, Ingeborrarp 3:1, Åkarp 
7:5, fornlämning 3
Kristianstads läns museum 
Tyra Ericson Borggren

Med anledning av golfbanebygge utfördes dels en 
arkeologisk utredning, kombinerad med en för
undersökning, dels en undersökning.

Rya golfbana är belägen i Pinnans dalgång i 
södra delen av Sydsvenska Ploglandet. Större de
len av området utgörs av de delar av Ryas gamla 
inmark, som är belägna norr om byn. Omedelbart 
sydväst om golfbanans område ligger Rya by. 
Byn består idag av ett fåtal hus samt ruinen av en 
1200-tals kyrka. I områdets västdel finns forn
lämning 3, ett sextiotal röjningsrösen, på slutt
ningarna av en skogbevuxen höjd. Denna del 
kommer ej att beröras av anläggningsarbeten.

Efter arkiv- och kartstudier (den äldsta kartan 
över Rya by är från 1728) företogs provgrävningar 
på platser, som dels bedömdes vara intressanta ur 
antikvarisk synpunkt (lämpliga grav- och boplats
lägen), dels berördes av anläggningsarbeten. Prov
schaktens bredd var i samtliga fall 1,6 m.

Utredningen/provundersökningen visade att en 
undersökning behövdes på två platser, nämligen 
greenerna fór hål nr 7 och nr 10.

Nr 7 är belägen inom Rya 4:3, på en grusplatå 
söder om en bäckravin. Matjordslagret, som var 
ca 0,3 m tjockt banades av med maskin på en ca 
250 m2 stor yta. Under matjorden påträffades och 
undersöktes tre härdar, fyra stolphål och en kul-
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turlagerrest. I den sistnämnda påträffades keramik 
av förhistorisk typ, bränd lera och en järnten.

Nr 10 är belägen inom Åkarp 7:5, på en grus
platå norr om en smärre bäck. Inom greenområ- 
det fanns ett övertorvat mindre röse som under
söktes. Röset var ca 2 m i diameter och 0,4 m 
högt. Det innehöll två stenskikt, åtskilda av ett 
jordlager. En del av det understa skiktet föreföll 
vara planmässigt lagd. Ingen gravgömma påträf
fades dock varför det snarare rörde sig om ett od- 
lingsröse än en stensättning. Inga boplatslämning
ar framkom inom detta område.

Omedelbart väster om greenområdet finns en 
stensättning eller ett flackt röse i krönläge. Efter
som anläggningen inte berörs av exploateringen 
undersöktes den ej. Främst i de västra, mera hög
länta delarna av området finns ett stort antal sten- 
rösen. Flertalet torde vara röjningsrösen men det 
är inte uteslutet att de utgör järnåldersgravar.

Fynd: Förhistorisk keramik, bränd lera järn. 
Datering: Järnålder.

Rängs sn, Kämpinge 6:110, fornlämning 34
RAA UV Syd 
Stefan Kriig

Fastigheten var belägen i södra delen av Kämp
inge gamla bytomt (fornlämning 34). Enligt äldre 
kartmaterial (1570) fanns vid den tiden sjutton 
gårdar i byn och senare finns tretton gårdar mar
kerade (1699). Kyrkan har legat i byns nordväst
ra del. Inom bytomten har tidigare enstaka lös
fynd påträffats.

Två nord-sydliga provschakt grävdes med ma
skin för att konstatera kulturlagertjocklek och ka
raktär inom området. Under ett tunt matjordstäcke 
framkom tjocka flygsandslager. Inga spår av äldre 
bebyggelse kunde konstateras.

Fynd: - 
Datering: -

S:t Ibbs sn, Stjärneborg, fornlämning 30
RAÄUVSyd 
Martin Hansson

En förundersökning föranleddes av dräneringsar
bete runt Stjärneborg, Tycho Brahes astronomis
ka observatorium, som byggdes på 1580-talet.

Då observatoriets ruinrester omges av en be
tongmur och här fanns ett äldre dräneringsschakt 
påträffades endast recent material. Öster om an
läggningen fanns spridda rester av en mindre 
byggnad i form av en fragmentarisk tegelläggning 
och två större stenar. Av fynden att döma härrör

byggnaden från 1800-talet. Några fynd tillvara
togs ej.

Fynd: -
Datering: Nyare tid, efter 1850.

Simrishamn, kv Jungfrun 4, fornlämning 25
Kristianstads läns museum 
Tony Björk

På grund av husbyggnation utfördes dels en för
undersökning, dels cn undersökning. Tomten 
Jungfrun 4 är belägen inom fornlämning 25, som 
utgörs av den medeltida staden Simrishamn.

Vid undersökningen schaktades 0,9 m matjord, 
stenläggningar, påförda och sentida lager av med 
maskin från dels en ca 4x6 m stor yta (Yta I), 
dels en ca 2,5x2,5 m stor yta (Yta II). I Yta I var 
kulturlagrets tjocklek 0,6-0,8 m. I dess övre del 
påträffades en husgrund med syllstenar. Huset 
hade fyra tydliga golvlager och i dessa hittades 
förutom en mängd ben, keramik, järnforemål m m 
även 8 mynt. Dessutom undersöktes 1 ugn, 1 
grop, 17 stolphål och 14 lerbottnar. Flera av ler- 
bottnarna skär respektive överlagrar varandra och 
i några fall observerades en tydlig påbyggnad av 
en lerbotten (dvs två-tre olika lerlager i samma 
lerbotten). I en lerbotten (anl 7) hittades dessutom 
ett mynt.

I Yta II (9 m sydväst om Yta I) undersöktes 
endast det översta drygt 0,2 m tjocka lagret. Här 
påträffades syllstenar, som ligger i linje med den 
husgrund som undersöktes i Yta I. Huruvida det 
är samma hus som påträffats i Yta I och II eller 
om det är två mindre hus, som ligger parallellt 
längs en mindre gränd, gick inte att avgöra.

Huvuddelen av de medeltida kulturlagren 
kommer att ligga kvar under den planerade hus
kroppen.

Fynd: Ben, keramik (svartgods, rödgods, sten
gods), föremål av järn (knivar, fiskkrokar, sölja 
m m) och brons (sölja, nål, ring, beslag m m), 
sländtrissa i tälj sten och bly(?),en snodd silver- 
ten^), speltärning av horn eller ben, svarvat hom
elier benföremål.
Datering: Tidigmedeltid-högmedeltid.

Simrishamn, stg 28, del av
Kristianstads läns museum 
Karin Gustavsson

Med anledning av husbyggnation gjordes en för
undersökning på den del av tomten, som berör
des av exploateringen.
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Matjorden banades av i tre nord-sydgående 
schakt, vilka var 1x77 m stora och 0,2-0,4 m dju
pa. Under matjordslagret vidtog styv gulaktig lera, 
ställvis något sandblandad.

Vid undersökningen framkom en härd och en 
sotkoncentration, vilka undersöktes. Härden var 
ca 1,2x0,8 m stor och 0,2 m djup. Den innehöll 
mycket rikligt med skörbränd sten och sparsamt 
med träkol (som ej tillvaratogs). Härden var fynd- 
tom. Sotfläcken var ca 0,8x0,3 m stor, ca 3 cm 
djup och fyndtom. Vidare iakttogs fyra stolphåls- 
liknande fläckar, som dock troligen är djurgångar.

Sentida keramikskärvor och två mindre flint
avslag påträffades i schakten. Dessa fynd kunde 
ej knytas till någon anläggning.

Fynd: Flintavslag, sentida keramikskärvor. 
Datering: -

Skanör, Skanör 8:18, fornlämning 14
RAÄUVSyd 
Robert B Nagmér

Förundersökningen föranleddes av husbyggna
tion.

Med grävmaskin upptogs fyra schakt med en 
sammanlagd yta av ca 50 m2. Jordarten utgjordes 
av sand. I schakt I och II påträffades, på en yta av 
ett par m2, rester av en äldre marknivå med fynd 
av svallade flintredskap. Dessa tillvaratogs ej. I 
schakt II fanns dessutom, strax under ett 0,3 m 
tjockt påfört matjordslager, rester av en lerbotten. 
Denna var ca 1 m i diameter och ca 0,15 m djup. 
Anläggningen var fyndtom.

I schakt III och IV fanns enbart recenta fyll- 
nadslager.

Fynd: Svallade flintredskap.
Datering: Medeltid.

Skanör, Skanör 18:6, fornlämning 14
RAÄ UV Syd 
Stefan Kriig

Med anledning av husbyggnation genomfördes en 
mindre, arkeologisk förundersökning i nordvästra 
delen av det område, som omfattas av det medel
tida Skanör. Exploateringsområdet låg på en 
västlig strandvall. Längs denna har många av 
de äldsta fynden och lämningar från den tidig
medeltida bebyggelsen konstaterats vid tidigare 
undersökningar.

Två schakt maskingrävdes från nuvarande 
marknivå på ca 2,6 m ö h ned till steril botten på 
ca 1,4 m ö h. Inga fasta bebyggelselämningar el
ler andra anläggningar kunde konstateras. Ovan

ett flertal flygsandslager fanns ett magert kultur
lager, som innehöll djurben och enstaka keramik
skärvor. Lagret kunde fyndmässigt grovt dateras 
till 1200-1300-talen.

Fynd: Äldre rödgods, stengods.
Datering: 1200-1300-talen.

Skanör, Skanör 21:5 (kv Björnen större), forn
lämning 14
RAÄ UV Syd 
Bengt Söderberg

En undersökning utfördes då en tillbyggnad skul
le göras på en tomt, belägen på strandvallen i syd
västra delen av det medeltida stadsområdet. Vid 
en förundersökning hade konstaterats, att schakt- 
ningen skulle medföra ingrepp i ytligt belägna 
kulturlager.

Vid tidigare undersökningar på strandvallen 
norr och söder om den aktuella ytan, har doku
menterats tidigmedeltida lämningar från ett sä
songsmässigt fiskeläger.

På en ca 50 m2 stor yta banades matjorden av 
med en traktorgrävare. Ca 1,8 m ö h framkom ett 
högmedeltida kulturlager, som delvis handgräv- 
des. Mellan nivåerna 1,6 och 1,3 m ö h dokumen
terades sammanlagt 24 lerbottnar av varierande 
storlek. Flera lerbottnar tycktes ha ”bättrats på” 
vid upprepade tillfällen. Diverse nergrävningar, 
från högmedeltid och senare, skar genom lerbot- 
tenskiktet.

Mellan nivåerna 1,3 och 0,7 m ö h undersöktes 
ett översandat lager av några centimeters tjock
lek. På en bädd av snäckskal och tång framkom 
träkol, skörbränd sten, djurben och keramik. Lag
ret, som till största delen var söndergrävt, har före
kommit över hela ytan. Två stolphål kunde knytas 
till lagret.

Sammanfattningsvis framkom lämningar från 
tre faser. Det översandade lagret kan troligen da
teras till vikingatid-tidigmedeltid och förefaller 
representera sporadiska aktiviteter. Lerbottenskik- 
tet kan dateras till tidig medeltid och represente
rar fiskeaktiviteter av säsongskaraktär. Kulturla
ger, en brunn och några gropar utgör lämningarna 
efter staden Skanör, som växer fram under hög
medeltid.

Fynd: Cu-bleck, -slagg, dubbelkam, järnföremål, 
keramik (äldre svartgods inhemskt och 
vendiskt -, yngre svartgods, äldre rödgods, yngre 
rödgods, stengods), avsågade ledändar, djur
ben (bl a fiskben).
Datering: Ca 1000-1600.

/
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Skanör, Skanör 28:5 m fl (Gästis), fornläm- 
ning 14
RAÄ UV Syd 
Stefan Kriig

Med anledning av planerad byggnation utfördes 
en undersökning. Den aktuella fastigheten ligger 
i kv Lübeck, ca 200 m sydväst om kyrkan. Kvar
teret har tidigare inte omfattats av någon arkeolo
gisk undersökning.

Den tidigare utförda förundersökningen visa
de, att fastighetens centrala del utgjordes av en 
sänka, utfylld med högmedeltida fyllnadslager. Åt 
väster steg den ursprungliga marknivån mot den 
nord-sydliga strandvall, där de äldsta lämningar
na i Skanör har påträffats.

Exploateringsytan omfattade totalt ca 1 800 
m2. 1 områdets östra del undersöktes en mindre 
yta (3) på ca 130 m2. I väster grävdes två kom
pletterande sökschakt (1,2).

I schakt 1 påträffades ovan steril botten ett 
drygt 0,5 m tjockt kulturlager. Lagret innehöll 
bland annat slagg samt sågat horn- och benavfall. 
Fyndmässigt kan lagret dateras till 1200-1300- 
talen.

Schakt 2 bestod av fyndtomma fyllnadslager.
Yta 3 visade sig vara mycket störd av källar- 

nedgrävningar, avloppsledningar m m. En avfalls- 
grop (A 1) samt resterna av ett eldhärjat hus (A 2) 
blev resultatet av undersökningen. Anläggningar
na kan grovt dateras till 1200-1400-talen.

Enstaka partier av ett kulturlager påträffades i 
områdets södra del. Lagret kan stratigrafiskt och 
fyndmässigt sättas i samband med det i schakt 1 
påträffade kulturlagret.

Fynd: Yngre svartgods, äldre rödgods, stengods, 
sågat horn- och benavfall.
Datering: 1200-1400-talen.

Skanör, Skanör 28:8, fornlämning 14
RAÄ UV Syd 
Lasse Wallin

Förundersökningen utfördes med anledning av 
husbyggnation. Undersökningsområdet är beläget 
i den norra delen av Skanörs medeltida stadsom- 
råde, utmed den västligaste av de tre huvudgator
na.

På den yta, som skulle bebyggas hade det tidi
gare stått ett hus. Nybyggnadsytan var emellertid 
litet större än den gamla. På denna tidigare obe
byggda remsa drogs ett ca 5 m långt provschakt 
med hjälp av maskin. Flela området var emellertid 
stört av sentida nedgrävningar för rör och led
ningar. Inga kulturlager påträffades.

Fynd: - 
Datering: -

Skanör, Skanör 40:11, fornlämning 14
RAÄ UV Syd 
Robert B Nagmér

En förundersökning utfördes med anledning av 
poolbyggnation.

Två schakt togs upp med en mindre grävma
skin. Den grävda ytan var ca 6 m2. Jordarten be
stod av sand. I schakt I och större delen av schakt 
II fanns endast recenta fyllnadsmassor av typ mat
jord. I den nordöstra hälften av schakt II påträffa
des, på en yta av ca 1 m2 rester av ett fyndföran
de kulturlager. Fynden bestod av keramik och 
djurben. Keramiken var av typ äldre rödgods, som 
daterar kulturlagret till 1200-talet.

Fynd: Keramik, djurben.
Datering: 1200-talet.

Stora Hammars sn, Lilla Hammar 15:1
RAÄ UV Syd
Inger Torstensdotter Ahlin

Undersökningen utfördes med anledning av mark
exploatering inför byggnation av ett handels- och 
småindustriområde. Planområdet ligger i norra 
utkanten av Höllviken.

Det undersökta området är beläget i den lägre 
delen av en flack sydvästsluttning, i ett utpräglat 
slättlandskap. Strax söder om undersökningsom
rådet flöt tidigare en bäck, numera kulverterad, 
som avvattnade ”Kjempinge Måse”, ett gammalt 
namn på en utdikad mosse sydost om exploate
ringsområdet. Avståndet till kusten är endast 500- 
600 m. Marken har hittills brukats som åkermark. 
Trakten är fornlämningsrik och i den närmsta om
givningen finns flera registrerade stenåldersbo- 
platser och gravar från olika tidsperioder.

Vid den nu utförda undersökningen avbana
des sammanlagt en yta om 4 050 m2, varvid fram
kom 321 anläggningar. En stor del av dem utgjor
des av stolphål, varav merparten ingick i fem lång
huskonstruktioner. Dessutom påträffades en 
brunn, ett vattenhål, gropar och härdar.

Med ledning av fyndmaterialet och anlägg
ningarnas karaktär dateras boplatslämningarna 
preliminärt till förromersk/romersk järnålder. 
Dessutom förekom en del keramik, som kan hän
föras till yngre bronsålder.

Fynd: Keramik, ben, horn, träkol och flinta. 
Datering: Yngre bronsålder, förromersk/romersk 
järnålder.
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Stora Hammars sn, Stenbocks skansar, forn- 
lämning 7
RAÄUVSyd 
Stefan Kriig

Med anledning av ett planerat vägbygge utfördes 
en förundersökning.

År 1709 planerade danskarna en landstigning 
i Skåne för att återta tidigare förlorade områden. 
Generalguvernören Magnus Stenbock lät omedel
bart iståndsätta fästningarna Landskrona och 
Malmö, som hade raserats på 1680-talet. Med 
kavalleri bevakade han den skånska kusten, men 
trots detta landsteg en dansk armé vid Råå.

För att förhindra ett återupprepande av en så
dan invasion byggdes, på Karl XII:s order, enkla 
befästningsanläggningar vid särskilt utsatta orter. 
Befästningarna kom att bestå av jordvallar försed
da med vallgravar och palissader.

Stenbocks skansar ligger nära kusten i den 
grunda Höllviken. Anläggningen är starkt raserad 
och utjämnad.

Tre provschakt med en sammanlagd längd av 
ca 24 m grävdes med maskin fór att utröna an
läggningens uppbyggnad. Vallen var uppförd av 
sand och ”armerad” med tångmassor. Vid vallens 
utsida (schakt 1 och 2) konstaterades spår av vall
graven. Fyndet av två stolphål (schakt 2) kan möj
ligen vara rester av den palissad, som fanns på ut
sidan av vallen.

Fynd: -
Datering: Tidigt 1700-tal.

Stora Råby sn, Linero 2:5, fornlämning 25
RAÄUVSyd 
Margareta Olsson

En utredning utfördes med anledning av plane
rad husbyggnation. Planområdet är beläget 
omedelbart öster om Lunds tätort och utgörs av 
en långsträckt sydsluttning med platåliknande 
partier. Jordmånen består av lera. I områdets nord
östra del är en registrerad stenåldersboplats (forn
lämning 25). I samband med en tidigare under
sökning omedelbart norr om den nu aktuella ytan, 
framkom fem härdar samt en härdgrop, vilka da
terades till yngre bronsålder. Inga anläggningar 
eller fynd påträffades dock inom de delar av bo
platsområdet, som då berördes. Ca 500 m norrut 
har ytterligare en bronsåldersboplats påträffats i 
samband med schaktningsarbeten.

Med maskin avbanades matjorden i 13 sök- 
schakt, till en sammanlagd längd av 1 373 m. En
dast tre gropar framkom, varav två var belägna i 
områdets nordvästra del i omedelbar anslutning 
till de tidigare undersökta härdarna. Inga anlägg

ningar påträffades inom det registrerade boplats
området. Från planområdets södra och mellersta 
delar tillvaratogs enstaka bearbetade flintor, var
av en med slipyta. Systematisk ytplockning omöj
liggjordes dock av kvarvarande stubb.

Fynd: Slagen flinta.
Datering: Stenålder-bronsålder.

Stävie sn, Stävie 2:64 m fl (Egnahemsområ
det), fornlämning 21
RAÄUVSyd 
Lasse Wallin

På grund av planerad villabyggnation genomför
des en utredning, följd av en undersökning.

Området kring Stävie är rikt på fornlämningar. 
Förutom ett stort antal boplatser och gravar från 
de flesta förhistoriska perioder har här också fun
nits en s k Sarupanläggning, dvs ett område in
hägnat av små korta ”vallgravar”, inom vilket 
olika ceremonier utförts. De fornlämningar, som 
har undersökts i området har samtliga legat i det 
sandiga partiet närmast Kävlingeån.

Egnahemsområdet är högre beläget och av
ståndet till Kävlingeån är ca 1 km. Från en högre 
belägen platå i söder sluttar området först svagt 
med några terrasslägen, därefter kraftigt ner mot 
ett lägsta parti. En boplats (fornlämning 21) är re
gistrerad i området. Sparsamt med flinta har på
träffats över en yta på ca 200x150 m.

Vid utredningen påträffades ett antal anlägg
ningar på höj dområdet samt i sluttningens terrass
lägen. Vid huvudundersökningen togs två ytor 
upp. Den största av dem låg vid västkanten av 
fornlämning 21, och den mindre ca 100 m öster 
därom. Den större ytan (yta I) var ca 4 000 m2 
stor och den mindre (yta II) ca 500 m2.

Inom vardera av ytorna påträffades lämningar
na av ett i det närmaste kvadratiskt hus, ca 7,5x7,5 
m. Inga andra bebyggelselämningar påträffades. 
Sammanlagt dokumenterades 262 anläggningar, 
varav 212 på yta I och 50 på yta II. Flertalet av 
anläggningarna utgjordes av stolphål men även 
ett större antal gropar påträffades. Dessutom fanns 
ett antal härdar, en eventuell grav, en ränna och 
en förmodad brunn.

Fyndmaterialet tyder på att det på det under
sökta området legat en trattbägarboplats, förmod
ligen från tidigneolitikum ehuru keramiken har en 
äldre karaktär. De relativt små kvadratiska husen 
samt den magra fyllningen i stolphålen verkar tyda 
på att det varit en kortare bosättning på platsen, 
kanske endast under en eller ett par generationer. 
Varför området inte utnyttjats under en längre 
period kan diskuteras. Kanske det relativt långa
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avstandet till Kävlingeån eller det topografiska 
höj dläget varit bidragande orsaker.

Ett stort antal skrapor påträffades på boplat
sen, bl a 85 i en anläggning.

Fynd: Keramik, skrapor, flintavslag, kvarnstenar 
med löpare, knivar.
Datering: Tidig-mellanneolitikum (äldre tratt- 
bägarkultur).

Särslövs sn, Särslöv 1:5, fornlämning 26
RA A UV Syd 
Lasse Wallin

En förundersökning föranleddes av kringarbeten 
vid vägbyggnation. Undersökningsområdet är be
läget inom Särslövs gamla bytomt (fornlämning 
26), omedelbart sydväst om kyrkan. En sänka, tro
ligen en gammal bäckfåra, löpte i nordväst-syd
ost över ytan. Undergrunden utgjordes av morän
lera.

Med maskin drogs två parallella provschakt på 
de högre belägna partierna utmed bäckfåran, men 
inga fornlämningar påträffades.

Fynd: - 
Datering: -

Södra Mellby sn. Södra Mellby 73:1
Kristianstads läns museum 
Tony Björk

En undersökning utfördes i samband med hus
byggnation. Den aktuella tomten är belägen i di
rekt anslutning till den norra kyrkogårdsmuren på 
östra delen av Södra Mellby kyrkogård. Själva 
grävningsytan ligger ca 10 m norr om nämnda 
mur och inom den medeltida bytomten.

Matjorden banades av i fyra schakt, som mot
svarade nybyggnationens grundläggning - ca 85 
m2. Det östra av dessa schakt undersöktes inte ef
tersom detta område utgörs av fyllnadsmassor för 
en tidigare anlagd parkeringsplats. I de södra och 
västra schakten fanns fem skelettgravar, oriente
rade i öst-väst. Två av dessa var endast delvis syn
liga i det västra schaktet och undersöktes inte. I 
de tre gravar som undersöktes fanns skelett efter 
två vuxna individer och ett barn. De vuxna låg i 
utsträckt ryggläge med armarna i rät vinkel över 
magen och huvudena i väster. Barngraven var 
omrörd av grävskopan. Det kunde dock konstate
ras att även barnet legat med huvudet åt väster.

Fynd: -
Datering: Senmedeltid eller nyare tid.

Södra Sallerups sn, Malmö, Bolagsbacken, 
fornlämning 80
Malmö museer 
Barbro Lindahl-Jensen

En undersökning utfördes inom fornlämning 80 
med anledning av markexploatering av området 
för villabebyggelse.

Bland annat påträffades ca 40 flintgruvor var
av en undersöktes. Dessutom undersöktes ett bo
platsområde med främst gropar, härdar och stolp- 
hål från mellanneolitikum. Från senneolitisk tid 
undersöktes en åker, ett nergrävt hus (grophus) 
samt en mängd risflätade, nergrävda brunnslik- 
nande konstruktioner, som var placerade i ett käll- 
kärr. Det rörde sig om över 30 brunnar med fynd 
av offerkaraktär i eller i direkt anslutning till des
sa. Fynden utgjordes av ben från häst, hund och 
människa (framför allt kraniedelar) samt flintfo- 
remål som mejsel, skära, skedskrapor, dolkar, yxa 
samt en bergartsyxa. Dessutom påträffades ett 
flertal träforemål. I anslutning till källkärret på
träffades även ett skelett i hockerställning.

Från bronsålder har två brandgravar undersökts 
och från yngre järnålder två långhus, 20 resp 35 
m långa.

Fynd: Flintföremål (mejsel, skära, skedskrapor, 
dolkar, en yxa), en bergartsyxa, träföremål, ben 
av människa och djur.
Datering: Mellanneolitisk tid-vikingatid.

Södra Sallerups sn, Malmö, kv Sjöhästen
Malmö museer 
Bengt-Åke Samuelsson

Med anledning av nyproduktion av bostäder för
undersöktes ett ca 46 000 m2 stort område (f d 
jordbruksmark), varvid totalt (inkl sökschakt upp
tagna i samband med utredning) 3 040 m2 och 
16 förhistoriska boplatslämningar (gropar, härdar 
och stolphål) undersöktes.

Anläggningarna var tydligt koncentrerade till 
områdets nordvästra del. De har tolkats som de
lar av tidigare undersökt järnåldersboplats, belä
gen omedelbart norr härom.

Fynd: - 
Datering: -

Södra Sallerups sn, Malmö, Ängdala
Malmö museer 
Håkan Assarsson

En undersökning utfördes med anledning av nya 
kritbrott i området. Under hösten framkom flint-
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Planritning och rekonstruktion av hus från tidig mellanneolitikum, Stävie socken. 
Ritning Lasse Wallin.
Plan and reconstruction of a house from the early Middle Neolithic. Stävie parish.
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gruvor och boplatslämningar inom ett 6 200 m2 
stort område. Boplatslämningarna bestod av stolp- 
hål, gropar, flintslagningsplatser m m. Fyndma
terialet, främst flinta och keramik kan dateras till 
senneolitikum-äldre järnålder.

Fynd: Keramik, flinta.
Datering: Senneolitikum, yngre bronsålder, for
romersk järnålder.

Södra Sandby sn, Sandby 67:2 m fl (Östra 
Mölla)
RAÄUVSyd 
Lasse Wallin

En utredning utfördes med anledning av husbygg
nation.

Området ligger i södra delen av den s k Sandby 
Mosse, nu mager, sandig jordbruks- och betes
mark, men tidigare ett stort sammanhängande 
våtmarksområde, vilket utgjort ett viktigt resurs
område för befolkningen under förhistorisk tid. 
Inom det gamla våtmarksområdet finns flera 
smärre höjdryggar, som är ca 0,5-1,5 m högre än 
omgivningen. På flera av dessa finns indikationer 
på förhistorisk bebyggelse och/eller gravar i form 
av fynd av flintföremål och slagen flinta. Större 
boplatser har troligen funnits i våtmarksområdets 
utkanter där större höjdpartier är belägna, t ex vid 
Stora Skatteberga och Granelund strax norr om 
det nu aktuella området.

Tre sådana smärre höjdryggar fanns inom plan
området, en i norr och två i sydväst.

Med maskin grävdes sammanlagt 660 m 
schakt. I samtliga schakt visade sig plöjningen ha 
varit hård. Trots att flinta och skörbränd sten fanns 
i matjordslagret var inga fasta lämningar bevara
de. Med hjälp av fyndmaterialet kunde emellertid 
de troliga lägena för tre små boplatsytor faststäl
las. Två av dem har legat på en öst-västlig höjd- 
rygg i områdets norra del och den tredje på en 
nord-sydlig rygg i sydvästra delen. Tyvärr med
ger inte fyndmaterialet en närmare datering än till 
stenålder.

Fynd: Flinta.
Datering: Stenålder.

Tofta sn, Häljenäsvägen, Häljarp, fornlämning 
2
Skånes hembygdsförbund 
Petter Jansson

Med anledning av kabelnedläggning och installe
rande av transformatorstation, som berörde en re

gistrerad stenåldersboplats (fornlämning 2) ut
fördes en förundersökning.

Trakten är mycket fornlämningsrik med ett 
stort antal registrerade fornlämningar. Den aktu
ella boplatsen undersöktes delvis 1945-1947, var
vid ett mycket omfattande material från jägarsten- 
ålder påträffades.

Vid undersökningen avbanades matjorden på 
platsen för transformatorstationen och grävdes 
schakt för elkablar. I schaktet från transformator
stationen och norrut utmed Villagatans östra gatu- 
linje påträffades sentida kulturlager med maskin
slaget tegel och fönsterglas. I övrigt var schakten 
fyndtomma.

Fynd: Tegel, fönsterglas.
Datering: Nyare tid.

Trelleborg, Bryggaregatan, fornlämning 19
RAÄ UV Syd 
Bengt Jacobsson

En undersökning utfördes med anledning av pla
nerade el-, tele- och tevekablar längs Bryggare
gatans västra del, omedelbart intill kv Gröning
en.

Samtidigt som detta arbete utfördes pågick un
dersökningen av den vikingatida ringborg, som 
1988 påträffades i kv Gröningen. Kabelnedlägg
ningen innebar att undersökningsområdet i kv 
Gröningen vidgades 1,5 m österut på en sträcka 
av ca 100 m.

Inom detta schakt kunde ringborgens norra be
gränsning följas ytterligare en bit åt öster. Här 
förekom också gropar, stolphål och härdar från 
den vendeltida/vikingatida bosättning, som före
gått ringborgen. Medeltida lämningar i form av 
husrester, gropar och brunnar kunde också kon
stateras.

Fynd: Keramik, läder, bearbetat trä, djurben, trä
kol, träprover.
Datering: Vendeltid/vikingatid-medeltid.

Trelleborg, kv Gröningen 4, fornlämning 19
RAÄUVSyd 
Bengt Jacobsson

Undersökningen utfördes med anledning av pla
nerad nybyggnation. Området är beläget i det 
medeltida stadsområdets nordvästra del, ca 200- 
300 m från den ursprungliga strandlinjen.

1990 års undersökning berörde den sydöstli
gaste delen av kv Gröningen och utgjorde en di
rekt fortsättning av föregående års undersökning.
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Inom området fanns lämningar efter en ca 125 
m stor vikingatida ringborg, som till delar även 
ligger inom de angränsade kvarteren Kråkvinkeln 
och Katten. Borgområdet har varit omgivet av en 
palissadklädd jordvall. Utanför har funnits vall
gravar och våtmarker.

De senaste årens undersökningar har visat, att 
området varit bebott långt innan ringborgen upp
förs. Här fanns spår efter bosättningar under neo- 
litikum, yngre bronsålder, vendeltid och vikinga
tid. Ringborgen uppförs troligen under senare de
len av 900-talet och tycks försvinna redan under 
1000-talets första hälft. Först under 1300-talet tas 
området åter i anspråk för bebyggelse.

Vid 1990 års undersökningar kunde borgens 
fortsättning åt söder följas. Likaså kunde en ca 2 
m bred ingång genom ringvallen konstateras i rakt 
västlig riktning. Inom området undersöktes ock
så flera härdar, stolphål, gropar och grophus, vil
ka dock huvudsakligen tillhörde den vendeltida/ 
vikingatida bosättning, som föregått borgen. Även 
de medeltida lämningarna var omfattande. Här 
förekom hus, stenläggningar, brunnar, nedgräv
da tunnor, gropar, stolphål m m.

Ringborgen är den enda i sitt slag, som hittills 
påträffats på svenskt område. De preliminära da
teringarna tyder på, att den uppförts samtidigt med 
de s k Trelleborgarna på danskt område, vilket sker 
under Harald Blåtands regeringstid.

Fynd: Mynt, pärlor, keramik, brons-, järn- och 
benföremål, sländtrissor, vävtyngder, djurben, 
flinta, brynen, slagg, träföremål, träkol.
Datering: Vikingatid-medeltid.

Trelleborg, kv Herkules 29, fornlämning 19
RAÄUVSyd 
Stefan Kriig

En förundersökning utfördes med anledning av 
planerad nybyggnation. Kv Herkules är beläget i 
sydöstra delen av Trelleborgs medeltida stadsom- 
råde, nära den gamla strandlinjen för det vikinga
tida/medeltida Trelleborg. Inga tidigare undersök
ningar har gjorts i kvarteret.

Två provschakt med en sammanlagd längd av 
32 m grävdes med maskin för att konstatera kul- 
turlagertjocklek och karaktär inom området.

Under tjocka fyllnadslager framkom en öst
västlig sandrevel samt en f d strandsjö, som sträck
te sig norrut i kvarteret. I strandsjöns torvlager på
träffades djurben och enstaka keramikskärvor. 
Keramiken kan dateras till 1300-1500-talen. I 
övrigt kunde inga spår av äldre bebyggelse kon
stateras.

Fynd: Keramik (äldre rödgods, Jydepotta). 
Datering: 1300-1500-talen.

Trelleborg, kv Kråkvinkeln 1 m fl, 38 m 11, 
fornlämning 19
RA A UV Syd 
Bengt Jacobsson

En förundersökning utfördes på grund av plane
rad nybyggnation.

Två områden inom kv Kråkvinkeln avses att 
exploateras, tomt nr 1 m fl samt tomt nr 38 m fl. 
Bägge tomterna ligger inom Trelleborgs medelti
da stadsområde. Den senare ligger dessutom inom 
gränsen för den vikingatida ringborg, som delvis 
undersökts inom det angränsande kv Gröningen.

Inom tomt nr 1 m fl, som ligger norr om ring
borgen, drogs fyra sökschakt med en sammanlagd 
längd av 66 m. Sentida störningar i form av käl- 
larschakt, grundmurar, ledningsschakt och gropar 
visade sig vara mycket omfattande. En härd samt 
ett fåtal stolphål från förhistorisk tid påträffades, 
men dessa låg huvudsakligen utanför exploate
ringsområdet.

Inom tomt nr 38 m fl drogs sex sökschakt med 
en sammanlagd längd av 78 m. Här påträffades 
rikligt med bebyggelselämningar från medeltid, 
men även stolphål och härdar från vikingatid. 
Dessa var främst koncentrerade till exploaterings
områdets västra hälft, där lagerdjupet uppgick till 
ca 1 m.

I områdets östra del uppgick lagerdjupet bitvis 
till ca 2 m. Bebyggelselämningarna var mer spar
samt företrädda, men i ett av schakten påträffa
des medeltida gropar, rännor samt en brunn. Den 
vikingatida ringvallens inre kant kunde dessutom 
konstateras i de två sökschakten längst åt nord
ost.

Förundersökningen bekräftade således att det 
inom tomt nr 38 m fl finns lämningar från såväl 
vikingatid som medeltid, samt att exploaterings
området ligger inom gränsen för den vikingatida 
ringborgen.

Fynd: Mynt, pärla, keramik, brons-, järn- och ben
föremål, träkol.
Datering: Vikingatid-medeltid.

Trelleborg, kv Merkurius 7 m fl, fornlämning 19
RAÄUVSyd 
Stefan Kriig

Med anledning av planerad byggnation genom
fördes dels en förundersökning, dels en under
sökning.
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Kv Merkurius är centralt beläget inom Trelle
borgs medeltida stadsområde, ca 30 m söder om 
gamla torget. I kv Kloster, öster om det aktuella 
området, har tidigare påträffats en klosterkyrka. 
Den ingick i den klosteranläggning, som Francis
kanerkonventet lät uppföra i kvarteret.

En ca 530 m2 stor yta undersöktes inom kv 
Merkurius. Det undersökta områdets ursprungli
ga markyta hade en svag stigning mot öster från 
den vattensjuka sänka, som utgjorde kvarterets 
västra del. Hela området var, med undantag av den 
östligaste delen, täckt av ett vattenavsatt sväm- 
lager. Troligen har en havsvik trängt långt in i om
rådet.

Tre bebyggelseperioder kunde konstateras. 
Den första bebyggelsen etablerades på den mer 
höglänta östra delen av kvarteret. En mängd stolp- 
hål till byggnader av enkel konstruktion påträffa
des. Med tanke på närheten till havet, bör läm
ningarna sättas i samband med det säsongsmässi
ga sillfisket. Anläggningarna kan fyndmässigt da
teras till 1000—1100-talen.

Längs Klostergränden påträffades en knadder- 
stensyta, som förmodligen var föregångaren till 
nuvarande klostergränden.

Nästa bebyggelsefas inträffar under 1300-ta- 
let. Ett flertal anläggningar som t ex avfallsgro- 
par, lergolv, lerbottnar m m kan knytas till detta 
skede. Sammanlagt påträffades sex lerbottnar, 
som låg i ett stråk parallellt med strandlinjen.

Därefter har området förlorat sin betydelse och 
först under 1700-talet etableras återigen bebyg
gelsen i kvarteret. Ett ca 10 m långt och 9 m brett 
hus byggs längs Klostergränden. Byggnaden hade 
kraftiga syllstenar och var försett med ett stenlagt 
golv. Förmodligen har byggnaden fungerat som 
hamnmagasin.

Fynd: Keramik (äldre och yngre svartgods, äldre 
och yngre rödgods, stengods), trä, läder, benfore- 
mål.
Datering: 1000-1300-talen, 1700-tal.

Trelleborg, Svenstorpsgatan (vändplats), forn- 
lämning 19
RAÄUVSyd 
Bengt Jacobsson

Med anledning av en planerad vändplats på norra 
sidan av Svenstorpsgatans östligaste del utfördes 
en förundersökning, följd av en undersökning.

Undersökningsområdet låg inom kv Gröning
en och gränsade till den yta, där undersökningen 
av en nyupptäckt vikingatida ringborg pågick. 
Vändplatsen beräknades ligga innanför ringborg
ens södra gräns.

Vid undersökningen framkom lämningar från 
flera olika tidsskeden. Ett grophus samt flera här
dar och stolphål kunde föras till den vendeltida/ 
vikingatida bosättning, som funnits på plat
sen innan borgen uppfördes. Detta sker troligen 
under sent 900-tal. Några med borgen samtida 
lämningar kunde inte med säkerhet konstateras. 
Däremot fanns en brunn, ett hus samt flera stolp
hål och gropar tillhöriga den medeltida bebyggel
se, som under 1300-talet etableras inom området.

Fynd: Keramik, sländtrissor, benkammar, djurben, 
träkol.
Datering: Vendeltid/vikingatid, medeltid.

Trelleborg, kv Valfisken Mindre 17, fornläm- 
ning 19
RAÄUVSyd 
Stefan Kriig

En förundersökning föranleddes av planerad 
byggnation.

Kv Valfisken Mindre ligger inom en nordöst
lig del avTrelleborgs senmedeltida stadskärna. Vid 
tidigare arkeologiska undersökningar i kv Kvadra
ten, ca 20 m väster om det aktuella området, på
träffades medeltida bebyggelselämningar i form 
av gatubeläggningar, huskonstruktioner m m.

Exploateringsområdet visade sig vara mycket 
stört av källarnedgrävningar, oljetankar m m. 
Lämningarna av en brunn påträffades i områdets 
södra del. Allt som återstod av brunnen var rester
na av bottenramen.

Fynd: Yngre rödgods, vagnshjul.
Datering: 1600-1700-talen.

Trelleborg, kv Valfisken Större 2 och 40, forn- 
lämning 19
RAÄ UV Syd 
Stefan Kriig

En förundersökning utfördes med anledning av 
planerad byggnation.

Kv Valfisken Större ligger inom samma områ
de som kv Valfisken Mindre (se ovan) och ca 100 
m öster om kv Kvadraten.

Två nord-sydliga provschakt grävdes med 
maskin, för att konstatera kulturlagertjocklek och 
karaktär inom fastigheten.

Provschakt 1 bestod av ett metertjockt mat- 
jordslager. 1 provschakt 2 påträffades recenta fyll
nadsmassor. I övrigt var området mycket stört av 
moderna källarnedgrävningar.

Fynd: -
Datering: 1900-tal.
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Trelleborg, Västervång 2:97 (kv Verkstaden), 
fornlämning 2
RAÄUVSyd 
Bengt Jacobsson

En förundersökning, följd av en undersökning 
föranleddes av planerad nybyggnation.

Exploateringsområdet tangerade fornlämning 
2, ett tidigare delvis undersökt flatmarksgravfält 
från yngre järnålder. Mellan åren 1870 och 1953 
har ett trettiotal skelettgravar påträffats inom det
ta fornlämningsområde.

Topografin inom undersökningsområdet do
minerades av en öst-västlig grusås, som fortsatte 
utanför området såväl åt öster som väster. Spår ef
ter äldre täktverksamhet fanns i åsen östra del. 
Eventuella fornlämningar, som kan ha funnits här 
var således bortschaktade i gammal tid.

De äldsta lämningarna inom undersöknings
området utgjordes av neolitiska boplatsspår. På 
grusåsens sluttning och högre liggande delar fanns 
härdar, gropar och stolphål med slagen flinta och 
trattbägarkeramik.

Inom samma område påträffades också sex 
skelettgravar och en brandgrav. I två fall hade 
gravläggningen ägt rum inom nedgrävningsgrän- 
sen för redan befintliga gravar. En av dessa hade 
dessutom legat i en ca 10 m stor gravhög vars hög
fyllning var helt bortplöjd. Denna låg delvis utan
för exploateringsområdets västra gräns.

Gravfaltet utgör troligen ett begravningsområ- 
de för den vendeltida/vikingatida boplats, som 
under senare år påträffats inom Trelleborgs medel
tida stadsområde.

Fynd: Boplats: keramik, flinta, träkol. Gravar: pär
lor, sländtrissa, järnknivar, obrända och brända 
människoben.
Datering: Neolitisk tid, vendeltid/vikingatid.

Tullstorps sn, Stora Beddinge 14:18 m fl
RAÄUVSyd
Inger Torstensdotter Ahlin, Stefan Kriig

Med anledning av markexploatering inför bygg
nation av ett fritidshusområde i Skateholm gjor
des en arkeologisk utredning i form av två prov
grävningar.

Det undersökta området är beläget på en öst- 
västgående svag höjdrygg, till stora delar plante
rad med barrträd, som bitvis utgör en mycket tät 
vegetation. Planområdets norra del ligger i 
omedelbar anslutning till strandlinjen för en forn
tida lagun. Trakten är mycket fornlämningsrik och 
vid den ovan nämnda lagunstranden har tidigare 
påträffats ett tjugotal boplatser och flera större 
gravfält.

I syfte att avgränsa de vid den första etappen 
av utredningen funna boplatserna samt att fast
ställa om ytterligare fornlämningar inom området 
kommer att beröras av exploateringen, grävdes 
sökschakt med maskin. Schakten var i huvudsak 
förlagda till på förhand bestämda och uthuggna 
stråk i skogsplanteringen. Sammanlagt grävdes 
nio sökschakt med en total längd om 565 m.

Vid den nu genomförda andra etappen av ut
redningen konstaterades att boplatsen vid YTA A, 
som framkom vid första utredningstillfallet, fort
sätter västerut. Boplatsen är belägen på en flack 
nordsluttning ner mot den forntida lagunstranden. 
Fynd daterar boplatsen till mesolitikum.

Den vid YTA B påträffade boplatsen sträckte 
sig längre österut, då här framkom boplatsläm
ningar i form av stolphål. Boplatsen dateras pre
liminärt till senneolitikum/bronsålder.

Fynd: Flinta, avslag, skrapa och mikrolit. 
Datering: Mesolitikum, senneolitikum/bronsål
der.

Veberöds sn, Veberöd 17:2
RAÄ UV Syd 
Lasse Wallin

En utredning utfördes med anledning av husbygg
nation.

Området är beläget i en flack nordsluttning ned 
mot vad som kan ha varit våtmark under förhis
torisk tid. I undersökningsområdets södra del 
fanns några terrassliknande partier, som föreföll 
ha lämpat sig för bosättning under äldre tid. Un
dergrunden bestod av sand medan matjordslagret 
till stor del bestod av vindtransporterat material. 
Det senare medförde att flintmaterial etc inte syn
tes i markytan.

Med maskin grävdes 295 m sökschakt, varvid 
spår av en boplats påträffades i områdets sydväst
hörn. Boplatsspåren bestod dels av ett litet parti 
av den äldre markytan, som blivit skyddad för plöj
ning genom att den låg i en svacka, dels av några 
lösfunna flintor i botten av matjorden. Dessutom 
var huvuddelen av de få stenar, som låg i den vind- 
transporterade matjorden, skörbrända.

Den bevarade äldre markytan påträffades i det 
västligaste schaktet och i ett parti där undergrun
den sluttade mot västnordväst; lösfynden påträf
fades längre österut. Det är därför möjligt att bo
platsens centrala delar legat utanför undersök- 
ningsytan, under den nuvarande Idalavägen.

1 det knappa fyndmaterialet ingick ett fragment 
av en slipad, håleggad flintyxa.

Fynd: Keramik, flinta.
Datering: Neolitisk tid.
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Veberöds sn, Veberöd 35:1,53:1, fornlämning 19
RAÄ UV Syd 
Lasse Wallin

En förundersökning föranleddes av planerad 
byggnation.

Fomlämningen, en gravhög, var belägen i söd
ra delen av den sandslätt, som ligger mellan Vomb- 
sjön och Veberöd. Dess belägenhet var mycket 
atypisk for en gravhög. Vid en första besiktning 
föreföll det troligare, att fomlämningen utgjordes 
av naturligt ackumulerad flygsand. Detta intryck 
bekräftades vid den slutgiltiga besiktningen, då 
även några små provschakt handgrävdes.

Fyllningen i provschakten bestod av ljusbrun, 
naturligt lagrad flygjord till ett största djup av 0,5 
m. Därunder vidtog den sandiga undergrunden. 
Flera liknande förhöjningar finns i skogspartiet 
öster om undersökningsområdet.

Fynd: - 
Datering: -

Vellinge sn, kv Måsen 13,14, fornlämning 17
RAÄ UV Syd 
Bengt Söderberg

En förundersökning utfördes då ett bostadshus 
skulle uppföras i centrala Vellinge. Tomten är be
lägen i östra utkanten av Vellinge bytomt, enligt 
lantmäterikartan från 1770.

Under 1570-talet framstår Vellinge med 36 
gårdar som den största bybildningen i Skytts hä
rad. Vid undersökningar på bytomten har såväl 
förhistoriska som medeltida lämningar dokumen
terats. Av 1770 års lantmäterikarta framgår, att 
det före skiftet fanns en fyrlängad gård, som tan
gerade den aktuella fastighetens nordöstra del.

Ca 40 löpmeter schakt avbanades i denna del 
av fastigheten. Det kunde konstateras att utschakt- 
ningar for senare byggnationer spolierat eventu
ella lämningar av äldre bebyggelse, även på den
na del av fastigheten.

Fynd: - 
Datering: -

Vellinge sn, kv Skolan, fornlämning 17
RAÄ UV Syd
Bengt Söderberg. Lasse Wallin

En förundersökning och en slutundersökning ut
fördes då ett servicecenter skulle uppföras inom

Vellinge gamla bytomt.
Under 1570-talet framstår Vellinge med 36 

gårdar som den största bybildningen i Skytts hä
rad. Vid tidigare undersökningar inom bytomten 
har medeltida kulturlager påträffats.

Den aktuella ytan är belägen ett hundratal me
ter väster om kyrkan, vars äldsta delar stammar 
från 1100-1200-talet. Enligt 1776 års lantmäteri
karta tangerar undersökningsytan en klunga går
dar och gathus. Norr om dessa låg gamla lands
vägen till Skanör och Falsterbo. I söder sluttar ter
rängen mot en bäck.

På en yta om ca 500 m2 grävdes fyllnadslager 
bort, ner till steril botten, vilken bestod av lera, 
mo och sand. Lager med påförd lera samt slagg, 
järn och träkol tolkades som lämningar efter en 
by smedja. Keramikfynd visar att denna etablerats 
under 1700-talet.

Från ett krön i nordöstra delen av ytan slutta
de terrängen kraftigt mot sydväst. Lämningar från 
tiden efter 1700 dominerade, i form av rännor etc. 
Mellan dessa anläggningar framkom i öster en 
stridsyxegrav, ett långhus och ett grophus, för
utom ett antal stolphål och gropar.

Graven bestod av en kraftig stenpackning i en 
2x3 m stor grop, som var nord-sydligt oriente
rad. Under stenkonstruktionen låg ett välbevarat 
skelett i hockerställning, med huvudet åt söder och 
ansiktet mot öster. Gravgåvor var placerade vid 
fotterna och väster om kraniet. Färgningar runt 
skelettet kan härröra från en kistkonstruktion. 
Enstaka skelettdelar förekom även i stenpackning- 
en.

Långhuset, vilket bestod av sex par takbäran
de stolpar och väggrester, sträckte sig 20 m i öst
västlig riktning. Eventuellt har det fortsatt i östlig 
riktning, där utschaktning skett. Keramikfynd från 
stolphålen gör en datering till förromersk järnål
der trolig.

Grophuset utgjordes av en ca 1,5x2,5 m stor, 
grund nergrävning. I sydvästra hörnet återfanns 
sparsamma rester av en ugn. Inga stolphål kunde 
knytas till anläggningen, vilken dateras med äldre 
svartgods från golvlagret till 1000-1100-talen.

Enstaka skärvor av högmedeltida keramik i 
stophål och gropar antyder en bebyggelsekonti
nuitet på denna del av bytomten.

Fynd: Gravgåvor: ett lerkärl, två benprylar, en 
skrapa, ett spån, en håleggad flintyxa samt röd
ockra. Boplats: silverbleck, beslag av Cu-legering, 
kniv, silkärl, förhistorisk keramik (All, Bl, BILI, 
BIL3, BIL4, CII).
Datering: Mellanneolitikum, förromersk järnål
der, medeltid, nyare tid.
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Vid den arkeologiska undersökningen i kvarteret Skolan i Vellinge framkom en rad anlägg
ningar från olika perioder. Den äldsta undersökta anläggningen utgjordes av en grav från 
stridsyxekulturens slutskede. Ett välbevarat skelett av en 35-45 år gammal kvinna framkom i 
en nedgrävd ramformig stenkonstruktion. Kvinnans lårben 14C-daterades till 3730+50 BP. 
Kalibrerat värde med 2 sigmas intervall var 2320-1955 BC (Ua-5361, The Svedberg-laborato- 
riet). Graven sedd från öster. Foto Bengt Söderberg. During the archaeological excavation in 
the town block of Skolan in Vellinge there were found a number of structures from different 
time periods. The oldest structure was a woman 's grave from the final phase of the Battle 
Axe culture.

Vellinge sn, Vellinge 88:1
RAÄUVSyd 
Håkan Thorén

Undersökningen ingick i en arkeologisk utredning 
och utfördes med anledning av planerad nybygg
nation.

Exploateringsområdet var beläget ca 600 m sö
der om Vellinge kyrka och utgjordes av en ca 
20 000 m2 stor yta, som tidigare varit jordbruks
mark. Inga fornlämningar finns registrerade inom 
området, men på gården, som brukat marken finns 
en omfattande lösfyndssamling. Strax norr om

exploateringsområdet påträffades också vid an
läggandet av en kyrkogård två flatmarksgravar 
(fornlämning 47). Omgivningarna är rika på forn
lämningar.

Totalt maskingrävdes nio sökschakt, samman
lagt 427 löpmeter. Steril botten bestod av lera med 
inslag av sand och mo.

Vid undersökningen kunde konstateras att ak
tivitet funnits i exploateringsområdet under för
historisk tid. Totalt påträffades sju stolphål, två 
gropar samt en härd. Anläggningarna var spridda 
över hela ytan och kunde inte sägas utgöra någon 
koncentration. 1 södra området påträffades större
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”gropar”. Dessa bör tolkas som svackor i områ
dets topografi och inte som anläggningar. Dess
utom sluttade området svagt åt väster.

Fynd: Flinta, djurben, bränd lera.
Datering: Neolitisk tid-bronsålder.

Vä sn, Vä 27:17, fornlämning 72
Kristianstads läns museum 
Tony Björk

På grund av husbyggnation utfördes två under
sökningar på fastigheten Vä 27:17. Denna är be
lägen inom fornlämning 72, som utgörs av järn- 
åldersbebyggelsen och det medeltida stadsområ- 
det i Vä. Infor exploateringen hade 1988 genom
förts en provundersökning, som visade på läm
ningar från förhistorisk tid och medeltid.

Den första undersökningen gjordes i tomtens 
södra del, där en 23x9 m stor yta banades av. Inget 
kulturlager påträffades. Vid avbaningen framkom 
32 anläggningar av vilka 28 undersöktes. Dessa 
utgjordes av 3 grophus, 20 stolphål, 1 härd samt 
4 obestämbara anläggningar. I en av de sistnämn
da var ett helt får nedlagt. Största delen av fynd- 
materialet härrör från grophusen.

Vid den andra undersökningen, i västra delen 
av tomten undersöktes en 5x10 m stor yta. Un
der det tunna matj ordslagret fanns ett uppemot 
20 cm tjockt kulturlager, som innehöll järnålders- 
keramik, djurben och enstaka tegelflis. Inget me
deltida kulturlager fanns bevarat. Här fanns 8 ned
grävda anläggningar av vilka 7 undersöktes - 1 
grophus, 2 boplatsgropar, 3 stolphål och 1 obe
stämbar anläggning. Den återstående anläggning
en är troligen ett grophus.

Fynd: Keramik, två vävtyngder av bränd lera, järn 
(skära, två nålar, hopböjd ten), bronsfragment, ett 
kamfragment, slagg, lerklining, ben, kol. 
Datering: Romersk järnålder-vikingatid, medel
tid och/eller nyare tid.

Västra Ingelstads sn, Ingelstad 5:32 m fl, forn
lämning 20
RAÄUVSyd 
Lasse Wallin

En förundersökning utfördes med anledning av 
husbyggnation. Undersökningsområdet är beläget 
inom Västra Ingelstads medeltida bytomt, ca 100 
m sydväst om kyrkan. Området ligger lågt och 
delar av det har, in i modern tid, varit vattensjukt 
och översvämmat under höstar och vårar.

På höjdområdet söder om den nu aktuella tom
ten har vendisk keramik påträffats vid besiktning.

Delar av den gångväg, som löper utmed fastig
hetens sydgräns har tidigare ingått i byns vägnät.

Med maskin grävdes fyra provschakt på plat
sen för de planerade byggnadskropparna. I de två 
nordliga schakten fanns spår av våtmarksområ
det, trots dräneringsarbeten i sen tid.

I det sydöstra schaktet påträffades rester av två 
äldre knadderlager; det undre låg direkt på den 
leriga undergrunden. Detta lager föreföll vara av
sett att hårdgöra en sträcka av vägen, som korsa
de ett av tillflödena till den ovannämnda våtmar
ken. Det knappa fyndmaterialet i knadderlagret 
ger en äldsta datering till 1700-talet.

Det fjärde provschaktet, i sydöst, var fyndtomt.

Fynd: Keramik.
Datering: Nyare tid (1700-talet).

Västra Ka raby sn, Karaby 2:21, fornlämning 
35
RA A UV Syd
Inger Torstensdotter Ahlin

En förundersökning föranleddes av exploatering 
i samband med husbyggnation.

Planområdet ligger i en fornlämningsrik trakt 
med gravar och boplatser från sten-, brons- och 
järnålder. Exploateringsområdet kommer att be
röra de östra delarna av fornlämning 35, registre
rad som ett sammanhängande boplatsområde från 
stenåldern. 1 samband med tillbyggnad av Dösje- 
bro skola utfördes en mindre undersökning inom 
fornlämningens norra del. Undersökningen visa
de, att området varit bebott under senneolitisk tid, 
yngre bronsålder samt äldre järnålder. Lösfynd, 
upphittade av markägaren inom fomlämningen 
och i dess närhet domineras av artefakter från yng
re stenålder.

Boplatsen är belägen på en svag sydsluttning, 
som vetter mot ett numera utdikat våtmarksom
råde. Marken har hitintills brukats som åkermark. 
Undergrunden utgjordes av sand och grusig sand.

Med grävmaskin avbanades matjorden i ett 
flertal provschakt med avsikt att lokalisera och av
gränsa fornlämningarna. Anläggningstätheten var 
störst på de högst belägna partierna i områdets 
västra och mellersta delar. Även i områdets östra 
del, på en mindre höjdsträckning, framkom bo
platslämningar. Merparten av dessa lämningar 
berörs dock endast i mindre utsträckning av ex
ploateringen, då bosättningen sträcker sig utan
för planområdet.

Anläggningarna utgjordes av gropar, härdar 
och stolphål, av vilka en del ingår i en tydlig hus
konstruktion, samt rester efter ett kulturlager. På 
gränsen mot det tidigare våtmarksområdet påträf
fades ett torvigt lager med flintavslag och kera-
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mik, vilket kan tolkas som ett utkastlager. Med 
ledning av fyndmaterialet dateras lämningarna 
preliminärt till senneolitikum.

Fynd: Keramik, bränd lera, slagg, flinta, brända 
ben, träkol.
Datering: Senneolitikum.

Västra Karups sn, Kyrkogården 1:1
Kristianstads länsmuseum 
Gunilla Roos

En antikvarisk kontroll gjordes på grund av vatten
ledningsdragning för inrättande av toaletter i kyr
kans vapenhus. Västra Karups kyrka och kyrko
gård är belägen på krönet och på en svag sydslutt
ning av en markerad höjdrygg.

Med grävmaskin togs ett schakt upp från 
kyrkogårdens östra grind, mittemot sakristian, 
över kyrkogården och rakt igenom vapenhuset. 
Schaktet på kyrkogården var 0,5-1,2 m brett, 1,2- 
1,8 m djupt och sträckte sig 39 m över kyrkogår
den fram till vapenhuset.

I profilen framkom ett 0,3 m tjockt lager med 
grus blandat med matjord och därunder ett meter
djupt lager med mörkbrun jord innehållande ske
lettdelar. Under detta påträffades ett 0,4 m tjockt 
lager med beige grus ovanpå vit sand (steril mark).

I vapenhuset grävdes schaktet för hand, 14 m 
långt, 0,35 m brett och 0,4-0,6 m djupt. Under 
det 10 cm tjocka cementgolvet fanns fyllnadsma
terial i form av chamotte i ett 20 cm tjockt lager. 
Därunder framkom mörkbrun jord innehållande 
skelettdelar.

Fynd: - 
Datering:

Västra Klagstorps sn, Malmö, Borrebackevägen
Malmö museer 
Jörgen Kling

Med anledning av planerat vägbygge gjordes en 
arkeologisk utredning.

I undersökningsområdets omgivning finns re
gistrerade fornlämningar i form av boplatser och 
gravar samt gravhögen Borrebacken.

Inom de utvalda områdena upptogs med gräv
maskin tre parallellt liggande sökschakt, motsva
rande den blivande vägbredden. Vid undersök
ningen påträffades 13 anläggningar i form av här
dar och gropar. Ingen av dessa gick att datera.

Fynd: - 
Datering: -

Västra Klagstorps sn, Tygelsjö sn, Klagshamn
Malmö museer 
Jörgen Kling

Med anledning av planerad husbyggnation inom 
området utfördes en arkeologisk utredning i söd
ra Klagshamn. I undersökningsområdets omgiv
ningar finns registrerade stenåldersboplatser, 
långdösar och flatmarksgravar. En av dessa flat- 
marksgravar, fornlämning 1, Västra Klagstorps 
sn, är registrerad inom undersökningsområdets 
norra del.

Sökschakt togs upp med hjälp av grävmaskin. 
Endast en mindre, odaterad härd påträffades.

Fynd: - 
Datering: -

Ystad, kv Almen, fornlämning 12
RA A UV Syd 
Robert B Nagmér

Förundersökningen föranleddes av anläggande av 
parkeringsplats.

Tre schakt togs upp med grävmaskin. I samtli
ga schakt fanns under ett 0,8 m tjockt, recent fyll- 
nadslager ett 0,4 m tjockt kulturlager av gråbrun 
sand. Fyndmaterialet utgjordes av keramik, glas 
och kritpipskaft från slutet av 1600-talet och för
sta hälften av 1700-talet.

Fynd: Keramik, glas, kritpipskaft.
Datering: 1600-1700-talen.

Ystad, Böckaregatan, fornlämning 50
RAÄUVSyd 
Stefan Kriig

Med anledning av ledningsdragning för fjärrvär
me inom Ystads medeltida stadskärna utfördes en 
förundersökning i Böckaregatan.

Fjärrvärmeledningen lades direkt på en äldre 
kullerstenslagd gata, ca I m under nuvarande 
marknivå. Gatan kan stratigrafiskt och fyndmäs
sigt dateras till 1700-talet. Ungefar 11 m av ga
tan dokumenterades genom profilritning.

Fynd: Yngre rödgods.
Datering: 1700-tal.

Ystad, kv Hedvig 22-25, fornlämning 50
RAÄUVSyd 
Anders Löfgren

En förundersökning utfördes med anledning av 
att en carport och en mindre tillbyggnad på platta
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skulle uppföras inom exploateringsytan.
I kv Hedvig, som är beläget söder om Maria- 

kyrkan, har tidigare medeltida lämningar och kul
turlager dokumenterats vid arkeologiska under
sökningar.

Vid förundersökningen användes en bobcat för 
att gräva en provgrop väster om det befintliga ga- 
tuhuset. I schaktet, som var ca 2 m långt och 0,6 
m brett, ritades en sektion ned till steril sand. 
Marknivån låg på 5,00 m ö h och steril nivå på 
2,96 m ö h. Detta innebar en lagertjocklek på drygt 
2 m.

På nivån 4,5/4,4 m ö h dokumenterades en 
stenläggning och grundstenar till en byggnad. 
Fynd av keramik daterar anläggningen till 1600/ 
1700-talen. I det understa lagret, som bestod av 
gråbrun sand, tillvaratogs en skärva av tidigt sten
gods.

I samband med exploateringen kommer en mur 
att grävas ned till ett djup av 1,1 m. I den västra 
delen av huset schaktas för en platta ned till ett 
djup av 0,5 m. Dessa arbeten innebär små ingrepp 
i kulturlagren. De medeltida lämningarna ligger 
på ett sådant djup, att de inte berörs av byggna
tionen.

Fynd: Glaserat formtegel, keramikskärva av fa
jansfat, C: 1-gods.
Datering: Högmedeltid-1600/1700-talen.

Ystad, kv Maria 7, fornlämning 50
RA A UV Syd 
Anders Löfgren

Förundersökningen utfördes med anledning av en 
planerad nybyggnation.

Exploateringsytan ligger vid korsningen Stora 
Norregatan-Sladdergatan i den norra delen av den 
medeltida staden. Två av Ystads äldsta och bäst 
bevarade hus är belägna vid denna korsning. De 
är Brahehuset, ett tegelhus från slutet av 1400- 
talet och Änglahuset, en handclsgård från 1500- 
talet, som fick sitt nuvarande utseende omkring 
1630.

Arbetet inleddes med att ca 55 m lednings- 
schakt grävdes inne på gården. Av dessa ritades 
fem sektioner på sammanlagt 18 m. Lagertjock
leken var ca 0,8-1 m. Den sterila sanden över
lagrades av en förhistorisk markyta. I dessa lager, 
som var upp till 0,5 m tjocka och bestod av mörk- 
brun-gråbrun sand, framkom endast ett avslag av 
flinta. Övriga lager hade karaktär av utfyllnads- 
och raseringslager. Enstaka skärvor av medeltida 
keramik tillvaratogs vid schaktningen.

I de sydöstra delarna av fastigheten har legat 
ett hus med källare. Mot norr hade ett 40 m2 stort

område schaktats av i samband med grundför
stärkning av grannfastigheten.

Ett 8 m långt provschakt drogs med maskin i 
det återstående ca 100 m2 stora området mot Stora 
Norregatan. Under ett decimetertjockt raserings
lager kom en eftermedeltida stenläggning. Ett 40 
m2 stort område banades av mot gatan och delar 
av en gårdsplan och ett gatuhus från 1500/1600- 
tal dokumenterades. 1 ett undre skikt undersöktes 
åtta medeltida gropar/stolphål.

Allt talar för att området bebyggs först under 
senmedeltid. Ett mynt från det understa kultur
lagret kan efter konservering ge en närmare tid
punkt för etableringen. I raseringslagret över 
gårdsplanen låg ett 4 cm högt miniatyrkrus av 
stengods. På stenläggningen i huset hittades en 
viktsats av mässing. I en av groparna påträffades 
en triangulär bärnstensprydnad.

Fynd: Medeltida taktegel, slagg, bryne, kniv, 
medeltida keramik (BII: 1, BII:4, miniatyrkrus av 
01:1-gods), viktsats, två mynt, bärnstenspryd
nad flintavslag.
Datering: Högmedeltid-1600-tal.

Ystad, Åkesholm 17 m fl
RAÄ UV Syd 
Robert B Nagmér

En utredning utfördes med anledning av plane
rad husbyggnation.

Området är beläget i jordbruksmark, som slut
tar mot söder. Jordarten utgörs av lerig morän. I 
anslutning till området finns ett antal registrerade 
fornlämningar, vilka utgörs av boplatser och grav
högar.

Med maskin upptogs 14 schakt, som var 1,5 m 
breda, totalt 2 974 löpmeter. Sammanlagt på
träffades 17 anläggningar, vilka utgjordes av här
dar, gropar och härdgropar. Härdarna och härd
groparna var fyllda med skörbränd sten och sotig 
lera, härdgroparna dessutom med ett 0,3-0,5 m 
tjockt lager av gråbrun silt. Djupet varierade mel
lan 0,3 och 0,5 m. Groparna var fyllda med grå
brun lera och djupet var 0,25-0,4 m. Samtliga an
läggningar var fyndtomma.

Fynd: -
Datering: Yngre bronsålder.

Åhus, Horna 6:29, 6:34 m fl
Kristianstads läns museum 
Karin Gustavsson

En förundersökning ägde rum inför byggandet av 
en sopsorteringsanläggning.
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Väster och nordväst om den nu aktuella plat
sen har påträffats flera boplatsrester, huvudsakli
gen härdar, med osäker datering. Ca 1 km öster 
om platsen har framkommit rester av en sten- 
åldersboplats och 2 km söderut ligger den stora 
vikingatida handelsplatsen i Transval. Med dessa 
fornlämningar i åtanke är det rimligt att anta att 
flera under mark dolda fornlämningar kan finnas 
i trakten.

Terrängen på fastigheten utgörs av flack san
dig skogsmark, bevuxen med i huvudsak tall. För 
den planerade vägen till sopanläggningen hade en 
gata om ca 20 m bredd huggits ut, med en sam
manlagd längd av 260 m. I mitten av denna drogs 
ett schakt med en 1 m bred skopa. Under ett ca 
10 cm tjockt humöst växtskikt vidtog gulröd sand. 
I denna fanns sammanlagt fem oregelbundna sol
fläckar, 0,3-0,5 m stora i ytan. Vid nedgravning i 
dessa kunde det konstateras att ingen av dem var 
någon förhistorisk anläggning. Troligen härrörde 
sotfläckarna från mindre skogsbränder.

På två ställen schaktades större sammanhäng
ande ytor av om 25 m2 respektive 15 m2. Inga 
fynd eller anläggningar framkom. För att utröna 
förekomsten av kulturlämningar under eventuella 
flygsandslager grävdes ett 1 m djupt schakt på ett 
ställe. Inget tydde dock på att flygsand finns på 
platsen.

Fynd: - 
Datering:

Åhus, Hove 10, fornlämning 23
Kristianstads läns museum 
Bertil Helgesson

På grund av tillbyggnad av befintligt hus ut
fördes en undersökning inom det medeltida stads- 
området i Åhus (fornlämning 23).

Matjord och recenta massor avlägsnades med 
grävmaskin till ett djup av ca 0,7-0,9 m. Här vid
tog steril botten, recenta störningar och en brunn. 
Större delen av undersökningsområdet var genom
grävt i sen tid och undersökningen koncentrera
des till brunnen. Denna var 1,4 m i diameter och 
fylld med fet, humös jord i dess övre del och sand 
i botten. Fynden var av skiftande karaktär och kan 
ej användas för att säkerställa en datering.

Fynd: Keramik (yngre svartgods, äldre och yngre 
rödgods), bronsbleck, järnnitar, bennål.
Datering: -

Åhus, Åhus 42:46 (Transval)
Kristianstads läns museum 
Lars Salminen

Med anledning av husbyggnation utfördes en un
dersökning. Den aktuella fastigheten är belägen 
inom en sedan tidigare känd förhistorisk boplats/ 
handelsplats drygt 1 km sydväst om det medelti
da Åhus.

Undersökningen föregicks av rivning av äldre 
byggnader samt matjordsavbaning utan antikva
risk kontroll. Detta resulterade i att stora ytor var 
kraftigt störda. Anläggningar i form av två grop
hus kunde dock undersökas. Dessa tycktes båda 
ha rund-oval form ca 2,2-2,5x ca 3,5 m med tak
bärande stolpar placerade i kortsidornas mitt. Tyd
liga avsatta golvlager kunde urskiljas i båda an
läggningarna, i vilka bl a påträffades vävtyngder.

Eftersom fastigheten gränsar till Åhus 42:84, 
som varit föremål för omfattande arkeologiska un
dersökningar, kommer rapport från denna under
sökning att ingå som en del av rapporten från 
Åhus 42:84.

Fynd: Glaspärlor, bärnsten, keramik (inhemsk 
och vendisk), järnföremål, slagg, vävtyngder, 
flintavslag, djurben m m.
Datering: Vikingatid.

Åhus, Åhus 42:84 (Transval), etapp II och III
Kristianstads läns museum
Tyra Ericsson Borggren, Lars Salminen

Med anledning av husbyggnation inom en känd 
förhistorisk boplats genomfördes en undersök
ning, uppdelad i två etapper, II och III.

Åhus 42:84 är belägen på sandig platå invid 
Helge å, ca 2 km uppströms Åhus. Såväl Lunds 
Universitets Historiska Museum som Kristian
stads läns museum har under 1980-talet företagit 
utgrävningar inom denna och angränsande ägor. 
Undersökningsobjekt har varit främst en vikinga
tida boplats/handelsplats, men även andra förhis
toriska lämningar har undersökts.

Etapp II omfattade den östra delen av äga 
42:84. Här banades matjord och påförda lager av 
från en ca 5 000 m2 stor yta varvid 406 anlägg
ningar påträffades nedgrävda i den sterila sanden. 
Kulturlager fanns bevarat endast fläckvis. Detta 
grävdes i 3x3 m stora rutor och sållades. Ca 100 
m2 kulturlager undersöktes. Kulturlagrets tjock
lek översteg ej 10 cm.

Av anläggningarna var flertalet stolphål. Inga 
säkra långhus kunde konstateras inom denna 
etappdel. 15 grophus påträffades och större delen 
av fyndmaterialet härrör från dessa.
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Som etapp III undersöktes ett område i västra 
delen av äga 42:84. Från en ca 60x150 m stor 
yta banades matjord och påförda lager av och 
1 119 anläggningar påträffades. I södra delen av 
området undersöktes också fläckvis kulturlager- 
rester, omfattande ca 350 m2.

Flertalet anläggningar utgjordes även här av 
stolphål. En del av dem kunde konstateras ingå i 
sju långhus respektive en cirkulär anläggning. 37 
grophus påträffades och merparten av fynden här
rör från dessa.

Fynd: Keramik (bl a vendiskt svartgods), hant- 
verksavfall (metall, horn, bärnsten), brons- och 
järnföremål, hornföremål (kammar, spelpjäser), 
glas- och bärnstenspärlor, fragment av glasbäga
re, arabiskt silvermynt, vävtyngder, sländtrissor, 
brynen, Hinta, djurben m m.
Datering: Sten- eller bronsålder, vikingatid.

Åhus, Åhus 42:85 (Transval)
Kristianstads läns museum 
Helén Lilja

En antikvarisk kontroll utfördes i samband med 
husbyggnation inom en fastighet i nära anslutning 
till ett större område med vikingatida boplatsläm
ningar.

Ett 203 m2 stort område banades av. Därunder 
påträffades en del nedgrävningar i steril sand samt 
omrörda massor med tegel och glas. Inga fynd el
ler konstruktioner, som motiverade en undersök
ning framkom.

Fynd: - 
Datering: -

Åhus, Åhus 42:86 (Transval)
Kristianstads läns museum 
Catherine Svensson

Med anledning av nybyggnation av hus utfördes 
en undersökning. Området är beläget omedelbart 
öster om en känd vikingatida boplats/handels
plats.

Vid undersökningen upptogs ett större och 
fem mindre schakt omfattande ca 187 m2. Ned
grävda i steril sand påträffades tre stolphål, ett 
troligt hjulspår samt en större och två mindre gro
par, vilka dokumenterades och undersöktes.

Den större gropen var i det närmaste kvadra
tisk (ca 2,85x2,8 m) och antogs först vara ett grop
hus men visade sig vid undersökning vara en bo
platsgrop med okänd funktion. Av de två mindre 
groparna var den ena oval till formen och ca

1,5x0,7 m stor och den andra oregelbunden och 
minst 1,3x1 m stor (hela anläggningens utsträck
ning framkom inte vid schaktningen).

De fåtaliga fynden ger ingen närmare datering 
av anläggningarna.

Fynd: Djurben, flinta, keramik av förhistorisk typ. 
Datering: Förhistorisk tid.

Åhus, Åhus 42:274 (Transval)
Kristianstads läns museum 
Helén Lilja

I samband med husbyggnation inom en yta i nära 
anslutning till ett större område med vikingatida 
boplatslämningar gjordes en antikvarisk kontroll.

Inom ett 203 m2 stort område schaktades mat
jorden av. Vid schaktningen påträffades två flint
avslag och en skärva förhistorisk keramik. Inga 
anläggningar framkom.

Fynd: Flintavslag, keramikskärva.
Datering: -

Ängelholm, stg 476, del av
Kristianstads läns museum 
Tony Björk

På grund av husbyggnation utfördes en undersök
ning. Stadsäga 476 är belägen ca 500 m öster om 
Rönne å och topografin på platsen sluttar relativt 
flackt västerut. Nordost om undersökningsområ
det finns ett område med en mängd bronsålders
högar, medan det öster om området har funnits 
en hällkista och några stensättningar samt en fynd
plats för en mängd flintavslag.

Undersökningen föregicks av en förundersök
ning 1988 då det framkom indikationer på att här 
fanns en boplats. Fynden bestod av bränd flinta 
och träkol.

Vid själva undersökningen banades matjorden 
av med maskin från en ca 950 m2 stor yta. Mat- 
jordsdjupet var ca 0,3-0,5 m. Härvid påträffades 
ett stort antal nedgrävningar. De flesta av dessa 
kunde vid grävning konstateras vara recenta. Där
utöver fanns sex anläggningar, två stolphål och 
eventuellt fyra boplatsgropar.

Anläggningarna låg utspridda i det matjordsav- 
banade områdets västra hälft. De enda fynd, som 
gjordes var träkol från groparna, varför ingen när
mare datering kan göras.

Fynd: Träkol.
Datering: -
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Öja sn, Öja 21:4, fornlämning 14
RAA UV Syd
Inger Torstensdotter Åhlin

Förundersökningen föranleddes av en planerad 
utvidgning av en befintlig grustäkt.

Trakten är fornlämningsrik och flera registre
rade fornlämningar finns i nära anslutning till ex
ploateringsområdet. Bl a kan nämnas ett grav- 
faltsområde med högar och flatmarksgravar, strax 
öster om takten. Inom exploateringsytan finns 
fornlämning 14, enligt fornlämningsregistret en 
överplöjd gravhög. Den avtecknade sig som en 
0,2-0,3 m hög förhöjning, ca 25 m i diameter.

Vid förundersökningen framkom dock inga 
tecken som tyder på, att förhöjningen skulle vara 
rester efter en gravhög, utan den får snarare be
traktas som en naturlig förhöjning. Däremot på
träffades stax norr om den markerade fornläm- 
ningen boplatslämningar i form av gropar.

Fynd: Keramik, träkol.
Datering: Förromersk järnålder.

Östra Hoby sn, Kvarnby 15:5 a
Kristianstads läns museum 
Tony Björk

I samband med husbyggnation utfördes en för
undersökning. Den aktuella tomten är belägen i 
direkt anslutning till den gamla bykärnan i Skill
inge och exploateringen riskerade att beröra 
medeltida lämningar. Dessutom är området kring 
Skillinge rikt på förhistoriska lämningar som sten, 
brons- och järnåldersboplatser, bronsåldershögar 
och ett järnåldersgravfalt.

Vid undersökningen banades matjorden av 
med maskin i fyra sökschakt om sammanlagt ca 
225 m längd. Matjordslagrets tjocklek varierade 
mellan ca 0,2-0,4 m med det djupaste partiet i 
den svaga sluttningsbranten österut. Inget av ar
keologiskt intresse påträffades.

Fynd: - 
Datering: -

Östra Vemmerlövs sn, Vemmerlöv 88:1, forn
lämning 41
Kristianstads läns museum 
Karin Gustavsson

En undersökning företogs med anledning av ut
vidgning av grustäkt på fastigheten. Redan 1981 
gavs ett preliminärt tillstånd till att ta bort forn

lämning 41 - en rest sten - på grund av täktverk- 
samhet.

Matjordsavbaning på en yta omfattande ca 
20x40 m runt fornlämningen gjordes av exploa
tören utan att antikvarisk personal fanns på plats, 
men stenen lyftes bort under överinseende av en 
arkeolog.

Under matj ordslagret vidtog rödaktig grov 
sand, i vilken några anläggningar kunde iakttas. 
Efter rensning av den yta, där den resta stenen 
hade stått framträdde två anläggningar. Samman
lagt sex anläggningar - fem härdar och ett osäkert 
stolphål - grävdes ut och dokumenterades. Un
der den resta stenen fanns två härdar med rikligt 
med skärvsten, sot och kol. Samtliga anläggning
ar var fyndtomma.

Fynd: - 
Datering: -

Småland

Anderstorps sn, Lövås 1:5, fornlämning 107
Jönköpings läns museum 
Monika Pagold

Påskdagen 1989 upptäcktes i ett sandtag en tidi
gare okänd stenåldersboplats och sedan dess har 
över 500 flintredskap och -avslag insamlats på 
platsen. Fynden har framkommit inom två skilda 
partier av rasbranterna varför det kan röra sig om 
två olika stenåldersbosättningar. Eftersom täkt- 
kanterna är utsatta för stark erosion utfördes en 
mindre undersökning sommaren 1990 i samarbete 
med Anderstorps hembygdsförening.

Schakt upptogs inom vardera fyndkoncentra
tion och sammanlagt grävdes ca 72 m2. Under
sökningsområdena gav 381 respektive 241 fynd 
av flinta och bergart, enstaka brända ben samt för
kolnade hasselnötskal. Stenmaterialen innefattar 
bl a plattformskärnor, mikroliter i form av lancet
ter och trekanter, retuscherade spån, mikrospån, 
avslags-, sid-, rund- och spånskrapor, mitt-, kant- 
och näbbformade sticklar, tandade avslag, borr 
och pilskaftsglättare. Lösfyndssamlingen består 
av liknande artefakter samt en konisk mikrospåns- 
kärna och fem trindyxor. Typologiskt tillhör fyn
den maglemoseperioden.

Fynd: Kärnor, mikroliter, mikrospån, spånskrapor, 
sticklar, borr.
Datering: Äldre stenålder.
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Angerdshestra sn, Angerdshestra kyrka
Jönköpings läns museum 
Kristina Jansson

En schaktkontroll utfördes i samband med anlägg
ningsarbete for vatten och avlopp i och intill 
Angerdshestra kyrka. Den nuvarande träkyrkan 
uppfördes som sockenkyrka 1669. Kyrkan flytta
des till sitt nuvarande läge från en plats där en 
medeltida kyrka skall ha funnits. Inom ett 150x50 
m stort område sägs den gamla sockenkyrkan med 
kyrkogård ha legat. Marken på platsen har beskri
vits som något ojämn och rester efter en stenrad 
har varit synlig.

Ett 0,5 m brett och 1,25 m djupt schakt gräv
des 0,5 m från vapenhusets nordvägg. Vid schak
tets anslutning till vapenhuset grävdes helt intill 
grundmuren. Inne i vapenhuset bröts golvet upp 
inom ett begränsat område och ett 0,2 m stort hål 
grävdes under golvet och under grundmuren för 
anslutande ledningar och rör.

Schaktet utanför kyrkan sträckte sig 16 m åt 
väster för att sedan svänga åt norr och löpa jämte 
den västra kyrkogårdsmuren, 2,5 m från denna. 
Schaktet, 35 m långt, löpte fram till en vattenpost 
vid kyrkogårdens nordvästra hörn.

I schakten påträffades varken äldre kulturla
ger eller konstruktioner. Det uppgrävda materia
let bestod av omrörda fyllnadsmassor. Enligt upp
gift från kyrkvaktmästaren omgrävdes kyrkogår
den för drygt 20 år sedan.

Vid södra delen av uppfarten mot kyrkan gräv
des en 4x1,5 m stor grop för en avloppstank. Det 
uppgrävda schaktet inom kyrkogårdsmuren kom
mer att förbindas med schaktet för tanken. Detta 
arbete övervakas ej.

Fynd: - 
Datering: -

Barkeryds sn, Rödja 1:24
Jönköpings läns museum 
Kristina Jansson

Med anledning av ny sträckning för riksväg 31 
mellan Jönköping och Nässjö, delen Öggestorp- 
Nässjö, genomfördes en undersökning.

Inom det 750 m2 stora exploateringsområdet 
undersöktes ett fåtal röjningsrösen av typen 
”hackerör” samt några enstaka rösen, vilka före
föll att vara från nyare tid. De rösen som bedömts 
vara förhistoriska har antagits vara från yngre 
bronsåldern-äldre järnåldern.

Fynd: -
Datering: Yngre bronsålder/äldre järnålder, nyare 
tid.

Barkeryds sn, Äspcryd 1:3, 1:23
Jönköpings läns museum 
Kristina Jansson

Med anledning av ny sträckning för riksväg 31 
mellan Jönköping och Nässjö, delen Öggestorp- 
Nässjö, genomfördes en undersökning.

Inom det 8 000 m2 stora undersökningsområ
det fanns lämningar efter fossil åkermark. Denna 
bestod av ett stort antal röjningsrösen, s k hacke
rör, samt en stensträng, vilken åtskiljt åkerytorna 
i fältets västra del från ett större sankområde. Röj- 
ningsrösena ligger mycket tätt och de har blivit 
upplagda i mer eller mindre regelbundna rader. 
Det har gjort att de kommit att inrama 10-20 m 
breda, något oregelbundna åkerytor med skiftan
de orientering.

1 fältets östra del undersöktes förutom röj
ningsrösen och stenröjda odlingsytor, en härd 
under ett röse samt en sentida kolbotten. Utifrån 
tidigare l4C-dateringar av fossil åkermark från lä
net samt utifrån den omgivande fornlämningsmil- 
jön, har den fossila åkermarken antagits vara från 
yngre bronsålder/äldre järnålder.

Fynd: -
Datering: Yngre bronsålder/äldre järnålder.

Berga sn, Åby 1:16
Smålands museum 
Leif Nilsson

En undersökning utfördes med anledning av grus
takt. Sammanlagt undersöktes en kvadratisk sten- 
sättning, en stensträng samt sexton anläggning
ar, vilka bedömts som odlings/röjningsrösen. Fler
talet av de undersökta rösena var fyndtomma. 
Dock påträffades en tvärpil av flinta samt begrän
sat med keramikskärvor. Dessa var fördelade på 
två anläggningar. I samtliga rösen påträffades 
spridda förekomster av träkol. Den kvadratiska 
stensättningen innehöll endast brända ben.

Radiometriska dateringar har utförts avseen
de tre anläggningar: Anl 3 (odlings/röj ningsröse) 
2030±80 B.R; Anl 12 (odlings/röjningsröse) 
2740±90 B.R; Anl 15 (kvadratisk stensättning) 
2040±100 B.R.

Fynd: Keramik, tvärpil av flinta, brända ben. 
Datering: Yngre bronsålder-förromersk järnålder.

Båraryds sn, kv Mejeriet 2, Hult 3:98
Jönköpings läns museum 
Aadel Vestbö, Ann-Marie Nordman

I samband med husbyggnation gjordes en utred
ning i form av inventering, följd av en förunder
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sökning. Vid inventeringen upptäcktes ett slagg
varp och en järnframställningsugn. Vid förunder
sökningen avlägsnades växtlagret över fornläm- 
ningen inom en yta av 6x1 m (i nord-sydlig rikt
ning) med hjälp av maskin. Det konstaterades att 
fornlämningen innehåller förutom slaggvarpet 
minst en järnframställningsugn. Fornlämningen är 
6 m lång i nord-sydlig riktning och 3 m bred i 
öst-västlig riktning.

Fynd: Slagg.
Datering: Järnålder-medeltid.

Dädesjö sn, Dädesjö 3:98, Västregård
Smålands museum 
Leif Nilsson

Med anledning av husbyggnation gjordes en för
undersökning. I de upptagna schakten framkom 
totalt 18 färgningar - obestämbara, delvis träkols- 
inblandade.

Fynd: - 
Datering: -

Döderhults sn, Lasarettet 1
Kalmar läns museum 
Per Olin

På grund av husbyggnation gjordes en utredning. 
Sju provschakt grävdes i området. Inte i något av 
schakten påträffades anläggningar, föremål eller 
kulturlager. Den ur förhistorisk synpunkt mest in
tressanta delen - den södra parkeringsplatsen - 
är tidigare exploaterad. Eventuella lämningar där 
torde vara bortschaktade.

Fynd: -
Datering: Nyare tid.

Döderhults sn, Norrby gård m m
Kalmar läns museum 
Per Olin

Med anledning av förslag till detaljplan för Norr
by gård m m utfördes dels en arkeologisk utred
ning, dels en förundersökning.

Vid utredningen konstaterades i fyra prov
schakt fynd från stenålder bestående av kärnor i 
kvarts, kvartsit och porfyr, avslag i kvarts, kvartsit, 
porfyr och flinta, mikrospån samt sticket i flinta, 
bränd och svallad flinta. På gårdsplanen konsta
terades kulturlager från historisk tid eventuella 
anläggningar. Vid förundersökningen gjordes inga 
fynd av anläggningar eller föremål från förhisto
risk tid eller medeltid.

Fynd: Kärnor och avslag m m av kvarts, kvartsit, 
porfyr och flinta.
Datering: Mesolitikum, neolitikum, medeltid, 
nyare tid.

Dörby sn. Ebbetorp 5:1, m fl
Kalmar läns museum 
Michael Källström

En arkeologisk utredning föranleddes av planer 
på att upprätta detaljplan för det sydvästra flyg
platsområdet. Utredningen motiverades av att 
området inrymt en tidigare borttagen stensättning 
och delvis uppvisar lägen som ur topografisk syn
punkt varit boplatsattraherande. Särskilt attraktivt 
tycks området ha varit då vattennivån legat ca 5 m 
högre än i dag. Området har då utgjort en stör
re udde vid inloppet till en dåtida lagun, där den 
nuvarande flygplatsen ligger.

Utredningen bestod av följande fyra delmo
ment: kart- och arkivstudier, fördjupad faltinven- 
tering, fosfatkartering och provgrävningar. Fält
inventeringen innebar att två boplatsytor kunde 
registreras.

Fosfatkarteringen, utförd av Dan Carlsson, 
IKOS, påvisade beträffande den ena boplatsloka- 
lcn ett synnerligen enhetligt resultat. Förhöjda fos
fatvärden (upp till 174 P°) konstaterades inom ett 
välavgränsat område. På den andra boplatsytan 
kunde dock inga högre fosfatvärden noteras. Där
emot påträffades under provgrävningarna en härd 
och ett huvudsakligen svallat, mesolitiskt materi
al, varför det sannolikt torde röra sig om en bo
plats, som översvallats av en transgression.

Provgrävningarna omfattade en total under- 
sökningsyta av 497 m2 och bestod av fem schakt. 
Två anläggningar i form av en härd och ett stolp- 
hål påträffades men grävdes ej ut. Provundersök
ningarna innebar att ytterligare ett boplatsområ
de kunde lokaliseras. Vidare fick länsmuseet un
der utredningens gång kännedom om att en sli
pad tjockknackig porfyryxa påträffats vid en av 
åkerytorna. Dessvärre är ej den exakta fyndplat
sen känd, men det är rimligt att anta att den åter
funnits i anslutning till någon av boplatserna.

Sammanfattningsvis har utredningen påvisat 
tre lokaler med förhistoriska boplatsindikationer, 
vilket innebär att detaljplaneändringar i området 
måste föregås av en arkeologisk förundersökning.

Fynd: Mikrospån, spån, avslag, skrapa, spets, kär
nor av flinta, avslag och kärnor av porfyr och 
kvarts, avslag av kvartsit.
Datering: Mesolitikum-bronsålder.
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Edshults sn, Edshult 1:1, Prästtorp 1:1, forn- 
lämningarna 2, 49
Jönköpings läns museum 
Ann-Marie Nordman

En förundersökning utfördes med anledning av 
ombyggnad av kraftledning. Sex stolpar flyttades 
vid fornlämningarna 2 och 49. De nya stolparna 
ställdes så nära de gamla som möjligt varpå de 
hamnade i den ursprungliga nedgravningen fór 
den gamla stolpen. Inga nya fornlämningar påträf
fades i dessa gropar. Vid en av stolparna skulle 
dock ett stag grävas ner ca 6 m från stolpen. Här 
påträffades en stenpackning, som tolkades som en 
del av en av de redan kända husgrunderna.

Fynd: Spik, yngre rödgods.
Datering: Medeltid-nyare tid.

Eksjö, kv Almen 5 och 6, fornlämning 134
Jönköpings läns museum 
Ann-Marie Nordman

En förundersökning utfördes i samband med hus
byggnation. Målsättningen var att konstatera even
tuella medeltida kulturlager och byggnadsrester. 
Området ligger innanför fornlämning 134 - 
medeltida kulturlager inom Eksjö stad. Ca 300 m 
söder om kv Almen har i kv Sparven påträffats 
dels medeltida lager, dels förhistoriska boplats
lämningar. Eventuellt kunde man vänta sig rester 
av det medeltida kulturlagret inom kv Almen.

Tre provschakt upptogs i den del av tomten, 
som varit fri från bebyggelse. Schakten var 14, 
23 och 50 m långa och 3 m breda. Inga anlägg
ningar äldre än 1800-tal påträffades. Lagret när
mast steril sand bestod av svagt humös sand och 
liknade det medeltida kulturlagret fornlämning 
134. Vid sållning påträffades dock endast efter- 
medeltida fynd.

Fynd: Porslin, fönsterglas, buteljglas, kritpips- 
skaft.
Datering: 1700-1900-tal.

Eksjö, kv Bofinken, stg 644, fornlämning 134
Jönköpings läns museum 
Lars Östvall

I samband med tillbyggnad av en fastighet utför
des en antikvarisk kontroll. Kvarteret ligger inom 
det förmodade medeltida Eksjö stad.

Vid undersökningen påträffades ett ca 0,45 m 
tjockt kulturlager. I detta hittades yngre rödgods 
(fragment av trefotsgryta) samt gjutrester med in
slag av kopparlegering, daterat till 1600-1700-tal.

Fynd: Yngre rödgods, gjutrester.
Datering: Nyare tid, före 1850.

Eksjö, kv Bryggaren 3, stg 443, 371, fornläm
ning 134
Jönköpings läns museum 
Linnea Varenius

Med anledning av nybyggnation inom medeltida 
stadsområde utfördes en förundersökning. Därvid 
påträffades byggnadslämningar i form av sten
läggningar och en husgrund.

Fynd: -
Datering: 1700-1800-tal.

Eksjö, kv Jägaren 5, fornlämning 134
Jönköpings läns museum 
Ann-Marie Nordman

I samband med husbyggnation utfördes en för
undersökning. Området ligger i södra delen av det 
centrala Eksjö. Två schakt öppnades i sydväst- 
nordostlig riktning inne på gården av kv Jägaren 
5. Inga medeltida kulturlager eller konstruktioner 
påträffades.

Fynd: Butelj glas, tegel, porslin.
Datering: 1800-1900-tal.

Eksjö, kv Mattan 2, fornlämning 134
Jönköpings läns museum 
Linnea Varenius

En förundersökning utfördes i samband med hus
byggnation. Inga medeltida lämningar påträffa
des.

Fynd: - 
Datering: -

Eksjö, kv Tingshagen, fornlämning 134
Jönköpings läns museum 
Ann-Marie Nordman

Med anledning av husbyggnation utfördes en för
undersökning i östra ytterkanten av gamla Eksjö. 
Syftet var att kontrollera om det fanns några kul
turlager eller byggnadsrester från 1600-talet eller 
senare samt att rekonstruera ursprunglig mark
topografi.

Inga byggnadsrester från tiden före sent 1800- 
tal påträffades. De äldsta intakta lagren tydde på 
kålgårds- eller ängsmarksfunktion.
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Fynd: -
Datering: Nyare tid, efter 1850.

Flisby sn, Klockaregården, fornlämning 16
Jönköpings läns museum 
Ann-Marie Nordman

En arkeologisk kontroll gjordes med anledning av 
flyttning av kraftledningsstolpar vid fornlämning 
16. Denna består av 60 anläggningar: treuddar, 
resta stenar, domarringar och stenkretsar. Den 
gamla kraftledningsgatan gick över gravfåltet så 
att två av stolparna stod i gravar. De nya stolpar
na placerades norr om gravfältet och de gamla 
togs bort. Vid grävning för de nya stolparna fram
kom inga indikationer på fornlämningar.

Fynd: - 
Datering: -

Flisby sn, Knutstorp
Jönköpings läns museum 
Aadel Vestbö

En kulturhistorisk utredning genomfördes på upp
drag av länsantikvarien. Vid specialinventering 
framkom nya fornlämningar i form av två rösen, 
en stensättning, en hålväg, en skålgropssten samt 
fossil åkermark. Utredningen resulterade i ett för
slag om bevarande av kulturlandskapet kring 
Knutstorp.

Fynd: -
Datering: Bronsålder, äldre järnålder.

Forserums sn,Axlarp 1:22, 1:24, Kullebo 1:2,1:5
Jönköpings läns museum 
Kristina Jansson

Med anledning av ny sträckning för riksväg 31 
mellan Jönköping och Nässjö, delen Öggestorp- 
Nässjö, genomfördes tre undersökningar på fas
tigheterna Axlarp och Kullebo.

Inom de två undersökningsområdena på 
Axlarp (sammanlagd yta ca 16 000 m2) fanns tal
rika lämningar efter fossil åkermark i form av ter- 
rasseringar, stensträngar, stenröjda ytor och röj- 
ningsrösen, s k hackerör. Röjningsrösena låg i mer 
eller mindre regelbundna rader, så att ett åkersys
tem med ca 10 m breda odlingsytor hade skapats. 
De röjda åkerytorna låg i huvudsak orienterade i 
NNO-SSV I områdets västra del var åkersyste
met sammanhängande medan det i södra delen var 
påverkat av ett sankt parti.

I områdets östra del fanns förutom den fossila 
åkermarken ett tiotal härdar samt en skärvstens- 
hög. Denna hög låg inom ett större stenröjt om
råde, omgärdat av röjningsrösen. Högen hade en 
kantkedja av större klumpstenar och var 6 m i dia
meter. I botten på skärvstenshögen fanns en del 
keramik.

Härdarna påträffades inom de stenröjda od
lingsytorna samt i ett fall under ett röjningsröse. 
Även under kantkedjan till skärvstenshögen låg 
en härd.

Även på Kullebo fanns inom det ca 3 500 m2 
stora undersökningsområdet lämningar efter fos
sil åkermark. Denna utgjordes av stenröjda od
lingsytor, omgärdade av s k hackerör.

Utifrån fornlämningsbilden i området med gra
var från bronsålder och äldre järnålder samt tidi
gare 14C-analyser från liknande områden i länet 
antas att den fossila åkermarken kan dateras till 
dessa tidsperioder.

Fynd: Keramik.
Datering: Troligen yngre bronsålder-äldre järn
ålder.

Fryele sn, Näsby holm 1:11, fornlämning 38
Jönköpings läns museum 
Ann-Marie Nordman

En antikvarisk kontroll gjordes med anledning av 
ledningsdragning inom ett golfbaneområde. 
Undersökningsplatsen ligger ca 100 m från forn
lämning 38, ett röse och en kvadratisk stensätt
ning.

Ett ca 80 m långt schakt grävdes mellan klubb
huset och en ekonomibyggnad. Schaktet var ca 
0,5 m brett och 0,3-0,5 m djupt. Inga fornläm
ningar påträffades.

Fynd: - 
Datering: -

Hagby och Ljungby snr
Kalmar läns museum 
Michael Källström

En arkeologisk utredning föranleddes av anlägg
ande av VA-ledning mellan Kolboda och Vassmo- 
lösa. Utredningen, genomförd som en fördjupad 
fältinventering, motiverades av att den planerade 
sträckningen ställvis passerar i närheten av forn
lämningar.

Under inventeringen nyregistrerades en bo
plats och två fyndplatser. Övervägande del av 
sträckningen utgjordes av skogs- och hagmark,
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varför provgrävningar kommer att utföras på ur 
antikvarisk synpunkt intressanta platser.

Fynd: Porfyr, flinta, kvarts.
Datering: Stenålder(?).

Hakarps sn/Huskvarna, kv Valplatsen, kv Po
sitronen
Jönköpings läns museum 
Kristina Jansson

En antikvarisk kontroll utfördes i samband med 
schaktgrävningar för nedläggning av VA-rör. Ge
nom tidigare undersökningar i området var det 
känt att här kunde finnas boplatsrester från brons
ålder och äldre järnålder, framför allt i form av 
spridda eldstäder.

Vid kontrollen påträffades 3 härdar. En av 
dessa l4C-analyserades och fick dateringen cal AD 
210-cal AD 540.

Fynd: -
Datering: Yngre bronsålder, äldre järnålder.

Hakarps sn/Huskvarna, kv Valplatsen
Jönköpings läns museum 
Kristina Jansson

Med anledning av planerad husbyggnation ge
nomfördes en förundersökning.

Tidigare undersökningar inom kvarteret samt 
i de angränsande kvarteren Positronen och Elek
tronen hade resulterat i fynd av boplatslämning
ar, främst härdar, vilka daterats till äldre bronsål
der - nyare tid. Dessa tidigare påträffade boplats
lämningar kom att ligga till grund för förunder
sökningen.

Den drygt 23 000 m2 stora tomten skulle be
byggas i två etapper: den första etappen berörde 
tomtens norra del medan den andra skulle beröra 
södra delen. Följdaktligen företogs förundersök
ningen i den norra delen där sammanlagt en 6 000 
m2 stor yta undersöktes.

Inom undersökningsområdet påträffades ett 
tjugotal härdar. De flesta låg spridda, men en viss 
koncentration fanns dock i fältets sydöstra del där 
de var belägna på en mindre lerplatå. I övrigt fanns 
spridda sotfläckar, enstaka eventuella stolphål 
samt ett antal mörkfärgningar.

Fynd: -
Datering: Äldre bronsålder-nyare tid.

Halltorps sn, Värnanäs 2:19
Kalmar läns museum 
Mikael Nilsson

En förundersökning föranleddes av att en vatten
ledning skulle dras från en mangårdsbyggnad till 
en ladugård. Dessutom skulle grävningar för tre- 
kammarbrunn och markinfiltration utföras. Strax 
sydöst om de planerade arbetena finns ett grav- 
falt med 23 stensättningar (fornlämning 66).

Vid schaktningarna konstaterades att merpar
ten av berörda partier tidigare var utfyllda och om
rörda. Inget av antikvariskt värde påträffades.

Fynd: - 
Datering: -

Järsnäs sn. Finneryd 2:2 11
Jönköpings läns museum 
Aadel Vestbö

En arkeologisk utredning företogs med anledning 
av grustäkt. Under utredningen framkom fossil 
åkermark bestående av topografiskt anpassade 
åkerytor, stensträng- och terrassavgränsade åker
ytor samt ett hundratal odlingsrösen. Områdets 
säregna topografi med små sandåsar kors och 
tvärs som avgränsar åkerytorna, gör området 
speciellt intressant.

Fynd: -
Datering: Yngre bronsålder-romersk järnålder.

Jönköping, Skolgatan vid kv Harpan 1, forn
lämning 50
Jönköpings läns museum 
Ann-Marie Nordman

En antikvarisk kontroll utfördes i samband med 
ledningsdragning. Undersökningsområdet låg ut
anför kv Harpan, där man 1988 påträffade bygg- 
nadslämningar från 1300-1600-tal. I gatuschaktet 
påträffades dock inga kulturlager eller byggnads- 
lämningar från denna period. De äldsta lagren tros 
vara tidigast från 1800-talet.

Fynd: -
Datering: 1800-1900-tal.

Jönköping, Slottsgatan vid kv Dolken, forn
lämning 50
Jönköpings läns museum 
Ann-Marie Nordman

En antikvarisk kontroll utfördes med anledning 
av ledningsdragning i Slottsgatan utanför kv Dol-
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ken. Vid tidigare arkeologiska undersökningar i 
detta kvarter har framkommit bebyggelselämning
ar från 1600-talet och senare. I gatuschaktet på
träffades enstaka pålar och ca 1 m tjockt flislager.

Fynd: -
Datering: 1600—1800-tal.

Kalmar, kv Akasian 9, fornlämning 94
Kalmar läns museum 
Laila Eliasson

I samband med en planerad utbyggnad utfördes 
en förundersökning. Syftet var att avgöra om 
kulturlager från medeltid och 1600-tal skulle kom
ma att beröras av arbetsföretaget.

Ett ca 2,2 m långt och 0,6 m brett provschakt 
grävdes, vilket visade sig innehålla tjocka kultur
lager och rester av murar. Dessutom framrensa- 
des ett område strax framför bostadshuset. Detta 
gjordes i samband med att den befintliga tele
kabeln grävdes fram samt att ett litet dränerings- 
schakt togs upp intill huset. På denna yta hittades 
en kalkstensläggning, en stensyll samt eventuellt 
en kullerstenläggning, vilken kan vara en del av 
den medeltida Söderportsgatan.

Av fynden att döma torde flertalet av anlägg
ningarna tillhöra 1600-talet. Dessutom är det 
möjligt att någon eller några av murarna i prov
schaktet anlagts under medeltid.

På grund av den rikliga mängden av anlägg
ningar och fynd skulle en totalundersökning av 
tomten bli mycket kostsam. En alternativ grund- 
läggningsmetod för tillbyggnaden togs därför 
fram, vilken innebär att byggnaden kommer att 
läggas ovanpå kulturlagret med ett skyddande 
skikt av sand och makadam emellan.

Fynd: -
Datering: Medeltid, nyare tid, före 1850.

Kalmar, kv Alen 13, fornlämning 94
Kabnar läns museum 
Mats Blohmé

En förundersökning utfördes i Gamla staden med 
anledning av en mindre tillbyggnad på det södra 
huset på fastigheten. I det 0,7 m breda och 0,7 m 
djupa schaktet för grunden påträffades en koncen
tration av större stenar - troligen en rest av den 
rivna, medeltida stadsmuren - samt omrörda kul
turlager.

Fynd: -
Datering: Troligen 1600-tal.

Kalmar, kv Björken 1, fornlämning 94
Kalmar läns museum 
Eeva Rajala

Förundersökningen föranleddes av en VA-schakt- 
ning i Kalmar stads medeltida stadsområde.

Schaktet var ca 8 m långt och i dess båda 
schaktväggar påträffades kulturlager från medel
tid och 1600-tal. I dessa gjordes fynd av bl a 
medeltida keramik och en järnyxa. Dessutom 
hittades resterna av en ugn. Ugnens storlek kun
de inte fastställas på grund av störningar i schakt
väggen. Dess botten bestod av kantställda tak
tegelflisor samt hårt bränd lera. Den kan möjli
gen ha använts som tegelugn. Kulturlagrens tjock
lek var över 2,5 m.

Fynd: Keramik, järnyxa.
Datering: Medeltid.

Kalmar, kv Björken 19, fornlämning 94
Kalmar läns museum 
Christina Larsson

I samband med byte av VA-ledningar och schakt- 
ning för en tillbyggnad utfördes en förundersök
ning följd av en undersökning.

Eftersom lagerföljden i västra delen av VA- 
schaktet, alldeles vid den nutida Västerlånggatan, 
visade sig komplicerad beslutades att ett sök- 
schakt skulle grävas ner till steril mark. Syftet var 
att studera eventuella förändringar i den medelti
da grändens/gatans och tomtmarkens läge och att 
få en nivåuppgift på den ursprungliga topografin.

Kulturlagrens tjocklek uppgick till 2,2 m och 
kunde delas in i 4 faser. Fas 1 sträckte sig från 
den ursprungliga marknivån till 1,4 m längre upp 
i stratigrafin. Den bestod av anläggningar och la
ger, vilka var lämningar efter en omfattande smi- 
desverksamhet. Hela 89,5 kg smidesslagg, främst 
från järnsmide, hittades i de ca 2 m3 kulturjord, 
som utgjorde fas 1. Anläggningarna låg oriente
rade i öst-västlig riktning. Tre stenrader och en 
stock, någon med anslutande sandytor, kan ha ut
gjort markeringar av tomtgränser eller syllstens- 
rader/syllstock i byggnader. Smidesverksamheten 
daterades till ca mitten av 1200-talet-slutet av 
1300-talet. Kv Björken 19 ligger endast 65 m norr 
om den plats där den medeltida Smedjegatan an
tas ha gått fram.

Fas 2 bestod av upp till 0,45 m tjocka rase
ringslager bestående av kalkbruk, tegel, kol och 
aska. Lämningarna var troligen rester efter bygg
nader, förstörda av brand möjligen någon av de 
många stadsbränderna under sen medeltid.

410



Fas 3 utgjordes av två kullerstensnivåer. Dessa 
var de sista anläggningarna, som bevarats på plat
sen innan Gamla staden förstördes och övergavs 
på 1600-talet.

Fas 4 bestod av ett antal gropar, som tillkom
mit under det befintliga husets tid, mellan 1700- 
talet och i dag.

Fynd: -
Datering: Medeltid, nyare tid.

Kalmar, Fiskaregatan vid kv Bokbindaren, 
fornlämning 93
Kalmar läns museum 
Mats Blohmé

En förundersökning gjordes i samband med 
schaktning for rännstensbrunn på Fiskaregatan, 
Kvarnholmen. Platsen ligger intill en tomt, som 
hyst en keramikverkstad. Dokumentation av even
tuella avfallslager från tillverkningen ansågs vara 
av värde. I schaktet, som var 1x3 m stort och 1,5 
m djupt, påträffades endast omrörda kulturlager 
och sentida påfyllningsmassor.

Fynd: - 
Datering: -

Kalmar, kv Klensmeden, fornlämning 93
Kalmar läns museum 
Mats Blohmé

Med anledning av schaktning för teleledning på 
platsen for bastion Carolus Nonus (Kvarnholmens 
befästning) utfördes en förundersökning.

På grund av ändrat djup på schaktet och del
vis ändrad sträckning berördes inte fornlämning- 
en.

Fynd: - 
Datering: -

Kalmar, Kungsgatan 10 vid kv Björken, forn
lämning 94
Kalmar läns museum 
Eeva Rajala

En förundersökning föranleddes av ett läckage i 
en vattenledning i Kalmar stads medeltida stads- 
område.

Schaktet var ca 4 m långt. I de båda schakt
väggarna påträffades kulturlager från 1600-tal och 
medeltid, däribland två medeltida stenlagda gator 
samt flera sättsandslager. Dessa kan vara rester 
av medeltida gatunivåer. Dessutom syntes ett

raseringslagcr i schaktets södra profil i form av 
kalkbruksrester och tegel, vilket torde härröra från 
1600-talet.

Utifrån jämförelser med Dagmar Sellings stu
die av stadsmiljön i det medeltida Kalmar (Kal
mar stads historia II 1982) måste de funna gatu
nivåerna utgöra rester av den medeltida Väster- 
portsgatan.

Fynd: -
Datering: Medeltid-nyare tid, före 1850.

Kalmar, Kungsgatan vid kv Silverpoppeln, 
fornlämning 94
Kalmar läns museum 
Mats Blohmé

I samband med reparation på VA-nätet inom 
Kalmar medeltida stadsområde genomfördes en 
arkeologisk undersökning. Schaktet var 2,6 m 
djupt och 7,5 m långt och sträckte sig över Kungs
gatans hela bredd.

I schaktets sydvästra vägg syntes endast om
rörda lager. Motstående sida utgjordes av en väl- 
bevarad mur av i huvudsak gråsten och kalkbruk 
med tillhörande golvnivåer. Muren tolkades som 
vägg i en källare, genom vilken VA-ledningarna 
grävts.

Muren var bevarad intill en höjd av 2,2 m. Dess 
bredd var 5,6 m. Till vänster om dess mittlinje 0,9 
m över det ursprungliga golvet satt en 1,2 m bred 
och intill 0,9 m hög tegelvälvd nisch. En meter 
till vänster om nischen fanns en glugg innanför 
vilken låg ett ca 0,5x0,5x0,4 m stort utrymme, 
kanske ett kassaskåp. Tre säkra golvnivåer doku
menterades, en av ölandssten och två av kuller
sten. De låg 2,2 m, 2,8 m resp 2,6 m under mur
krönet.

Muren begränsades på ömse sidor av sina tvär
väggar. Den vänstra av dessa, som var 0,5 m tjock, 
hade efter 0,2 m en murad avslutning och bör där
för ha utgjort ena sidan på källaringången. Den 
högra väggens anslutning till muren var skymd 
av kulturlager, men läget och riktningen visar att 
de hör ihop. Denna tvärvägg, som var genombru
ten av VA-schaktct, var 0,8 m tjock och bevarad 
intill en höjd av ca 1 m. I sitt nedre parti hade den 
en välvd öppning, ca 1,2 m vid. Rester av en 
svängd tegelmur inne i källaren antyder att det 
välvda utrymmet varit kringbyggt. En möjlig tolk
ning är att utrymmet fungerat som latrintank med 
invändigt fallschakt från priveten på markplan el
ler andra våningen.

Ett keramikfynd i den andra golvnivån ger käl
laren en ungefärlig datering till tiden kring år 
1400.
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Fynd: - verk från 1500- och 1600-tal kunde väntas på-
Datering: 1400-tal. träffas. 1 schaktet, som var ca 4x3 m stort och

1,7 m djupt påträffades inget av antikvariskt värde.

Dokumentation av medeltida källarmur 
framgrävd vid va-reparation i Kungsgatan, 
Gamla staden, Kalmar. Arbetet utfördes av 
antikvarierna Laila Eliasson och Mikael 
Nilsson. Foto Rolf Lind, Kalmar läns 
museum. Documentation of a medieval 
cellar wall in Kungsgatan, Gamla staden, 
Kalmar.

Kalmar, Kvarnholmen, fornlämning 93
Kalmar läns museum 
Laila Eliasson

En schaktkontroll utfördes i samband med ned- 
läggnig av telekabel i ett område på Kvarnholmen, 
där stadsmuren från 1600-talet samt bastionen 
Carolus Gustavus kunde väntas påträffas.

I schaktet, som var ca 15 m långt, 0,6 m brett 
och endast 0,35 m djupt, hittades dock inget av 
antikvariskt intresse.

Fynd: - 
Datering: -

Kalmar, Kvarnholmen 2:16, fornlämning 93
Kalmar läns museum 
Laila Eliasson

En schaktkontroll utfördes med anledning av in
rättandet av toalett vid badplatsen på Kvarnhol
men i ett område där kulturlager och befästnings-

Fynd: - 
Datering: -

Kalmar, Norra kyrkogården, stg 212
Kalmar läns museum 
Mikael Nilsson

En arkeologisk utredning föranleddes av en pla
nerad utvidgning av Norra kyrkogården i Kalmar. 
Vid besiktning av området hade tidigare noterats 
enstaka röjningsrösen och en stensättningsliknan- 
de lämning, vilken inte skulle beröras av utvidg
ningen. I utredningen ingick att försöka få en da
tering på något röjningsröse genom kolprov.

Det utvalda röset var närmast runt, 2,9 m i dia
meter och 0,4 m högt. Det hade övertorvad och 
övermossad, myl Iblandad fyllning av 0,1-0,6 m 
stora stenar. Under stenpackningen kom ett 5 cm 
tjockt lager med brun, svagt humös sand; därunder 
steril gul, grusig sand. I stenfyllningen fanns sen
tida glas och läder. Något kol i fyllningen eller un
der anläggningen påträffades ej.

Fynd: Sentida avfall.
Datering: 1800—1900-tal(?).

Kalmar, kv Purjolöken
Kalmar läns museum 
Stefan Gustafsson

En förundersökning utfördes på grund av plane
rad bostadsbebyggelse. Det aktuella området lig
ger strax norr om fornlämningarna 14 och 15. 
Båda utgöres av gravfält och ingår i ett större forn- 
lämningskomplex, där gravfalten ligger som ett 
pärlband runt Kalmar stad.

Topografin på exploateringsområdet utgörs av 
en VNV-lig sluttning, som avdelas i två avsatser. 
Läget är mycket lämpligt för en förhistorisk be
byggelse. Området är stenröjt och ett stort odlings- 
röse är beläget på sluttningens högsta punkt. Mar
ken består av stenig morän.

Vid avbaning av grästorv/matjord framkom 54 
anläggningar. De utgjordes av 2 skelettgravar, 5 
härdar, 8 stolphål och 39 med osäker funktion. 
Anläggningarna framkom under ploggången och 
var sannolikt störda av plöjning. Sammanhäng
ande kulturlager saknades. Anläggningarna indi- 
kerar en boplats, sannolikt från äldre järnålder.

Fynd: -
Datering: Äldre järnålder.
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Kalmar, Skeppsbron 5, fornlämning 93
Kalmar läns museum 
Mats Blohmé

I samband med ihopbyggandet av husen på fastig
heterna Skeppsbron 4 och 5 grävdes ett hisschakt 
mellan de båda byggnaderna. En förundersökning 
genomfördes i syfte att fastställa om någon del 
av Kvarnholmens yttre försvarsverk skulle berö
ras.

Schaktet var ca 2x3 m stort och 1,5 m djupt. En
dast påförda massor påträffades.

Fynd: - 
Datering: -

Kalmar, kv Valnötsträdet 7, fornlämning 94
Kalmar läns museum 
Laila Eliasson

En antikvarisk kontroll utfördes på grund av 
schaktning för ledningsdragning i ett område där 
husgrunder och kullerstensläggningar från medel
tiden kunde tänkas påträffas.

I schaktet, som var ca 50 m långt, 0,4 m brett 
och ca 0,4 m djupt påträffades inget av antikva
riskt intresse.

Fynd: - 
Datering: -

Kalmar, Vasagatan vid kv Järneken, fornläm
ning 94
Kalmar läns museum 
Mats Blohmé

En förundersökning utfördes med anledning av 
schaktning for VA inom Kalmars medeltida stads- 
område. Schaktet var 1x3 m stort och 1,4 m djupt. 
Profilen dokumenterades. Lagerföljden dateras 
till 1400-1600-talen.

Fynd: Yngre rödgods.
Datering: Senmedeltid.

Kläckeberga sn, Krafslösa 2:12, 1:2, fornläm
ning 135
Kalmar läns museum 
Michael Källström

En förundersökning föranleddes av planerad bo
stadsbebyggelse. Platsen är tidigare registrerad 
som stenåldersboplats med anledning av att en

båtformad skafthålsyxa av grönsten och ett fyrtio
tal flintor tillvaratagits genom ytplockning. För
undersökningens syfte var att få klarhet i boplats
ens storlek och bedöma behovet av ytterligare 
undersökningar.

De sju provschakt, som togs upp hade en sam
manlagd längd av 560 m och var 1,5 m breda. 
Matjordslagret var mycket tunt, 0,05-0,2 m tjockt 
och plogfåror var synliga ända ner i den sterila, 
sandiga moränen över hela området.

Sex anläggningar påträffades. De utgjordes av 
fem härdar och en grop. Samtliga har fått mer el
ler mindre allvarliga skador av sentida plöjning. 
Inga av de fyrtiotal fynd som gjordes kan relate
ras till någon anläggning utan framkom vid 
schaktningen. Inget fynd var daterbart, men tidi
gare tillvarataget material talar för att boplatsen 
sannolikt nyttjats under neolitikum. Förhopp
ningsvis kan kolprover från härdarna, som togs 
för 14C-analys, bidra med en exaktare datering.

Fynd: Kol, flinta, porfyr, kvarts och brända ben. 
Datering: Neolitikum.

Kläckeberga sn, Skruven och Niten, fornläm
ning 46
Kalmar läns museum 
Stefan Gustafsson

En förundersökning genomfördes för att utröna 
om en nyligen registrerad stenåldersboplats skul
le komma att påverka en planerad utvidgning av 
ett industriområde.

Den berörda stenåldersboplatsen ligger i södra 
delen av en större, svagt sydöstsluttande morän
rygg. Denna utgör i sig ett bra boplatsområde. 
Undersökningsområdet delas i två delar av en 
stenmur. Söder om stenmuren är stenåldersbo
platsen registrerad. På en lövskogsbevuxen åker
holme i anslutning till stenmurens södra sida finns 
ett odlingsröse. Eventuellt kan det finnas någon 
grav i anslutning till odlingsröset. Undersöknings
områdets båda delar har varit uppodlade, den söd
ra delen brukas fortfarande som åker.

Området norr om stenmuren: Under plogsäng
en framkom fyra stolphål och en härd. Inget sam
manhängande kulturlager fanns kvar. Större de
len av anläggningarna och eventuella kulturlager 
hade sannolikt plöjts bort. I den nordligaste delen 
fanns ett påfört sand/gruslager, som innehöll sto
ra mängder svallad flinta. Två keramikskärvor 
från 1200-13 00-tal samt fragment av kritpipor 
hittades i samma lager. Hela östra sidan i denna 
del var störd och omrörd.

Området söder om stenmuren. En ca 10-13 m 
bred stenpackning, som sträckte sig tvärs över
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sluttningen innehöll en mindre mängd skärvsten, 
sot och kol. Två flintbitar hittades i stenpackning- 
en. Största delen av denna bestod av natursten 
som t ex en terrasskant eller strandvall. I direkt 
anlutning till stenpackningens södra sida fanns ett 
2-4 m brett lager med svart, kolblandad, smetig 
jord, eventuellt kulturlager. Ytterligare ett eventu
ellt kulturlager fanns i områdets nordöstra del. 
Mindre ansamlingar av sot och kol förekom i om
rådets norra del.

Fynd: Keramik, fragment av kritpipor, flinta. 
Datering: Stenålder.

Källeryds sn, Nissafors 1:11, fornlämning 103a
Jönköpings läns museum 
Aadel Vestbö

Med anledning av golfbanebygge utfördes en 
undersökning. Fornlämning I03a består av ett ca 
100x100 m stort område med terrassindelad, fos
sil åkermark samt odlingsrösen av yngre typ. 
Dessa härrör från 1700-1800-talens torpbebyg
gelse. Området finns som åker på avmätningskarta 
från 1760.

Området karterades, odlingsrösen och en ter
rasskant snittades och dokumenterades i profil. Ca 
1 g kol tillvaratogs.

Fynd: -
Datering: Nyare tid, före 1850.

Kärda sn, Kärda 3:6 III, 5:1 V
Jönköpings läns museum 
Aadel Vestbö

Med anledning av vägbygge på riksväg 27 under
söktes en del av ett område med odlingsrösen. Då 
dessa till större delen låg i tät granskog kartera
des inte området, utan ett antal odlingsrösen 
snittades och tre dokumenterades i profil. Inga 
fynd gjordes.

Fynd: -
Datering: Yngre bronsålder/äldre järnålder.

Kärda sn, Kärda 5:1, fornlämning 125
Jönköpings läns museum 
Ulf Bodin

En undersökning utfördes på grund av breddning 
av riksväg 27. Sammanlagt undersöktes tio gra
var på ett nyupptäckt gravfält, fornlämning 125. 
Av de undersökta gravarna utgjorde sju runda 
stensättningar, varav tre osäkra. Tre stensättningar

var ofyllda och närmast båtformiga. Gravgömma 
med brända ben konstaterades i tre runda sten
sättningar.

Fynd: Bronskrampa, pilspets med urnupen bas av 
flinta, flintavslag, keramik, brända ben.
Datering: Bronsålder-äldre järnålder.

Kärda sn, Nästa 2:6 II, fornlämningarna 28,30
Jönköpings läns museum 
Aadel Vestbö

I samband med vägbygge på riksväg 27 förstör
des en mindre del av två områden med röjnings- 
rösen (fornlämningarna 28 och 30). En mindre 
undersökning bestående av en kartering av de två 
områdena genomfördes, dock ingen grävning, då 
områdena delvis låg utanför exploateringsområ
det för vägbygget.

Fynd: -
Datering: Yngre bronsålder/äldre järnålder.

Kärda sn, Nästa 4:1, fornlämning 42b
Jönköpings läns museum 
Ulf Bodin

Med anledning av en breddning av riksväg 27 ut
fördes en undersökning.

Sammanlagt undersöktes åtta gravar inom ett 
gravfältskomplex omfattande ca 150 gravar (forn
lämning 42b). Av de undersökta gravarna utgjor
des sex av högar med en diameter av 4,5-6 m och 
en höjd av 0,4-0,6 m. Två av högarna var skada
de. Två gravar saknade markering ovan jord. 
Samtliga undersökta anläggningar var skelettgra
var där kropparna var orienterade med huvudet i 
SV eller VSV I flertalet gravar påträffades läm
ningar av olika former av kistkonstruktioner i 
form av mörkfärgningar kring skeletten. Fynden 
bestod företrädesvis av järnknivar. Vidare påträf
fades guldfoliefragment, ett sköldbuckleformigt, 
ornerat bronsspänne (1000-tal) och ett bryne. En 
grav saknade fynd. Gravskick, fyndmaterial och 
gravorientering indikerar en datering av gravarna 
till troligen sen vikingatid.

Gravfaltet var anlagt på en äldre boplats. Un
der och invid gravanläggningarna påträffades ett 
starkt omrört aktivitetslager innehållande flintfö
remål, bl a en dolkspets och två pilspetsar med ur
nupen bas, flintavfall, kvartsavslag, förhistorisk 
keramik, harts och enstaka brända ben, vidare tre 
pärlor, brons- och järnfragment och en liten 
mängd järnslagg. Under aktivitetslagret och på 
ytor intill gravfältet påträffades anläggningar av 
boplatskaraktär, bl a stenskodda stolphål ingående
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i huskonstruktioner, en härd och ett antal nedgrav
ningar och diffusa mörkfårgningar. Fyndmateria
let indikerar aktivitet under lång tid från neoliti- 
kum och framåt. Tyngdpunkten torde emellertid 
ligga i neolitikum-bronsålder.

Fynd: Guldfoliefragment, bronsspänne, pärlor av 
glas och glasfluss, dolkspets och pilspetsar av flin
ta, knivar av järn, keramik, harts m m.
Datering: Neolitikum-bronsålder, vikingatid.

Lenhovda sn, Lenhovda 3:1, fornlämning 18
Smålands museum 
LeifNilsson

En antikvarisk kontroll utfördes i samband med 
ledningsgravning i anslutning till fornlämning 18, 
ett större gravfalt.

Vid ledningsgravningen blev en anläggning, 
belägen i anslutning till det egentliga gravfältet, 
så skadad att dess ursprungliga form inte gick att 
fastställa. Vid undersökningen framkom inte någ
ra fynd. Anläggningen är odaterad.

Fynd: - 
Datering: -

Ljungarums sn, kv Harven, fornlämning 50
Jönköpings läns museum 
Linnea Varenius

Med anledning av en planerad nybyggnation ut
fördes en förundersökning. Kvarteret ligger inom 
området för den medeltida staden. Provschakten 
visade att kulturlager förekom över hela tomten. 
Lagrets tjocklek varierar mellan 0,2 och 0,5 m. I 
norra och östra delen av tomten fanns dessutom 
indikationer på bebyggelselämningar i form av 
källare.

Fynd: -
Datering: Senmedeltid, nyare tid, före 1850.

Ljungarums sn, Råslätt stg 65
Jönköpins läns museum 
Ann-Marie Nordman

En arkeologisk utredning gjordes med anledning 
av husbyggnation. Södra delen av planområdet 
fosfatkarterades. 1 den norra delen dokumentera
des en hålväg (fornlämning 52).

Fynd: - 
Datering: -

Ljungarums sn, Slottskapellet, fornlämning 50
Jönköpings läns museum 
Dan Pettersson

Fortsatt undersökning av arkeologiska lämningar 
vid och under Erik Dahlbergs slottskapell från 
1694. I samband med restaurering av kapellet be
rördes ytor under golvnivån, som visade sig inne
hålla grundmurrester av en ca 8x16 m stor medel
tida byggnad. Murarna, ca 1,5 m breda, är upp
förda med skalmursteknik och har putsad insida. 
Byggnaden utbreder sig delvis inom, delvis söder 
om och utanför kapellet. Söder om kapellet på
träffades även en gravsten efter beskjutar vid Jön
köpings slott, Christoffer Mörk och hans familj. 
Ca 100 begravningar har borttagits från området 
(daterade till ca 1650-1800). Efter dokumenta
tion har de återbegravts på gemensam plats norr 
om kapellet.

Fynd: Ett sjuttiotal mynt (1360-1820), mässings
knappar, bokspännen, en örslev, fingerborg, glas
ögon och kritpipor.
Datering: Medeltid och nyare tid, före 1850.

Ljungarums sn, stg 573, Bondbergets naturre
servat, fornlämning 23
Jönköpings läns museum 
Monika Pagold

En antikvarisk kontroll i form av besiktning och 
dokumentation utfördes med anledning av att 
fornlämning 23:1, en stensättning hade utsatts för 
plundringsförsök.

Två mindre schakt hade grävts i fornlämning- 
en. Det ena var placerat på lämningens sydvästra 
kant, det andra nära centrum. Detta schakt var 
dock knappt mer än avtorvat.

Skadorna dokumenterades och graven åter
ställdes.

Fynd: —
Datering: -

Ljungby och Hagby snr, Hagby 1:2, 7:1 m fl
Kalmar läns museum 
Hans Gurstad-Nilsson

En förundersökning föranleddes av en planerad 
VA-ledningsdragning i södra kommundelen. Un
dersökningen genomfördes i form av sökschakt 
längs de delar av ledningssträckningen, som vid 
tidigare besiktning bedömts vara arkeologiskt in
tressanta.

Vid undersökningen framkom arkeologiska 
lämningar fördelade på tre lokaler inom byn
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Hagbys ägogräns. Fornlämningarna utgörs av en 
stenåldersboplats med kulturlager och anlägg
ningar, en förhistorisk aktivitetsyta med två här
dar samt en plats med såväl förhistoriska som 
sentida anläggningar, varav en stenskodd brunn.

Fynd: Flinta, porfyr, kvartsit, keramik (Al gods), 
sentida keramik, pollett, brända och obrända ben. 
Datering: Neolitikum, bronsålder(?), medeltid, 
nyare tid.

Lofta sn, Gamleby-Björnsholm-Lofta
Kalmar läns museum 
Mikael Nilsson

På grund av en planerad VA-ledning genom ett 
fornlämningsrikt område kring byn Lofta, utför
des en förundersökning i form av matjordsavba- 
ning. I samband med denna påträffades en delvis 
bortplöjd brandgrav.

Fynd: Brända människoben.
Datering: Äldre järnålder(?).

Loftahammars sn, Loftahammar 2:97, forn- 
lämning 87
Kalmar läns museum 
Mikael Nilsson

En arkeologisk utredning föranleddes av plane
rad villabebyggelse inom rubricerad fastighet. 
Inom området finns tidigare registrerat en hög 
samt en osäker domarring.

I samband med undersökningen framkom i ett 
av provschakten ett utkastlager. En mindre del av 
det 5-10 cm tjocka lagret provgrävdes. Därvid på
träffades talrika skörbrända stenar samt ett avslag 
av sydskandinavisk flinta.

Fynd: Ett flintavslag.
Datering: -

Madesjö sn, Hanemåla 1:34
Kalmar läns museum 
Stefan Gustavsson

En nyupptäckt järnframställningsplats bestående 
av ett vallformigt slaggvarp ligger i ett område, 
som planerats for bostadsbebyggelse. Med anled
ning av detta utfördes en undersökning.

Vid undersökningen påträffades förutom slagg- 
varpet en fälisten, en rostningsplats samt ett malm
lager. Därutöver hittades ett antal anläggningar, 
som avtecknade sig som stenformationer, mörk- 
färgningar, sot- och kollager. På grund av bristan

de ekonomiska resurser kunde dessa inte under
sökas eller funktionsbestämmas.

Platsen ligger på en liten höjd. 1 öster angränsar 
en sankmark, som sannolikt fungerat som myr- 
malmstäkt. Det är en typisk småländsk järnfram
ställningsplats. Hela det undersökta området upp
visar spår efter olika steg i järnhanteringen. Det 
forna aktivitetsområdet är betydligt större än un
dersökningsområdet. Platsen får ses som en kom
plett småländsk järnframställningsplats från 
1200-1300-tal. Intressant är också att den inte är 
störd av sentida aktivitet.

Fynd: -
Datering: 1200-1300-tal.

Moheda sn, Moheda 4:1, fornlämning 40
Smålands museum 
Leif Nilsson

På grund av ledningsdragning utfördes en under
sökning av fornlämning 40, ett gravfält.

Tre tidigare ej kända anläggningar undersök
tes. Två av dessa var fyndförande. Den ena var 
en av vägarbete skadad, rund stensättning. 1 den
na anläggning framkom i ett kraftigt, ca 0,3 m 
tjockt brandlager ett svårbestämt järnfragment 
med pålagda bronsbleck. Graven är radiometriskt 
daterad till 2340+ 80 B P.

Fynd: Järnfragment med bronsbleck.
Datering: Förromersk järnålder.

Mönsterås och Fliseryds snr
Kalmar läns museum 
Michael Källström

En arkeologisk utredning (etapp 1) utfördes med 
anledning av planerad VA-ledning mellan Mön
sterås och Fliseryd. Ledningssträckningen är 17 
km lång och utredningen motiverades av att forn- 
lämningsrika områden delvis kommer att genom
skäras.

Utredningen genomfördes huvudsakligen som 
en traditionell fornminnesinventering, men den 
omfattade även studier av äldre kartmaterial och 
flygfotografier, tagna med IR-film. Intrycket av 
att i synnerhet den kustnära, östra delen varit 
attraktiv under förhistorisk tid förstärktes ytterli
gare. Utredningen ledde till att följande, tidigare 
okända fornlämningar kunde registreras: tio bo
platsområden, tre fyndplatser, tre rösen(?), en rund 
stensättning(?) samt fem slaggförekomster. Dess
värre bestod stora delar av sträckningen av skogs- 
och hagmark där inga iakttagelser kunde göras 
okulärt.
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Utredningens andra etapp bestående av fosfat
kartering och provgrävningar kommer dock att ut
föras vid platser, som ur topografisk synpunkt ver
kar intressanta.

Fynd: Skrapor, sticklar, borrspetsar, kärnor, avslag 
och spån av flinta, kvarts, porfyr och kvartsit, sän
ke av bränd lera, slagg, lerklining.
Datering: Sten- och bronsålder, medeltid, nyare 
tid.

Mönsterås sn, Hyssarebacken 9
Kalmar läns museum 
Mats Blohmé

Med anledning av tillbyggnad av hus utfördes en 
förundersökning. Syftet var att om möjligt doku
mentera den medeltida handelsplats, som skall ha 
funnits i Mönsterås. Inga spår av äldre tiders ak
tiviteter framkom.

Fynd: -
Datering: Nyare tid.

Mönsterås sn, Kyrkotomten
Kalmar läns museum 
Mikael Nilsson

En förundersökning föranleddes av att en trappa 
skulle anläggas i anslutning till kyrkans sydpor- 
tal. Den undersökta delen av kyrkogården visade 
sig bestå av utfyllnad, huvudsakligen i form av 
jordblandade raserings- och byggnadslager.

Fynd: -
Datering: Nyare tid, före 1850

Mörlunda sn, Mörlunda kyrka, Mörlunda 5:1
Kalmar läns museum
Mats Blohmé, Michael Källström

En förundersökning och undersökning utfördes i 
samband med schaktning för VA vid Mörlunda 
kyrka. Kyrkan har haft minst två föregångare.

Ett 15 m långt, 0,8 m brett och intill 1 m djupt 
schakt grävdes söder om kyrkan. Kolhaltiga och 
kalkbruksblandade lager dokumenterades men 
inga fynd eller konstruktioner påträffades.

Fynd: - 
Datering: -

Nässjö, Nässjöbyn, stg 42, 81
Jönköpings läns museum 
Kristina Jansson

Med anledning av anläggandet av en trafikplats i 
samband med ny sträckning för riksväg 31, delen 
Öggestorp Nässjö, genomfördes en förundersök
ning.

Inom och i omedelbar närhet av det 2 000 nr 
stora undersökningsområdet fanns ett tjugotal röj- 
ningsrösen, vilka utgrävdes. Dessa rösen skilde sig 
morfologiskt från de s k hackerör, som tidigare 
undersökts i samband med ovanstående vägpro
jekt. Röjningsrösena inom Nässjöbyn har varit 
betydligt större och stenrikare än vad som är van
ligt för hackerör. Det är osäkert huruvida dessa 
rösen kan vara förhistoriska. En relativ datering 
utifrån utseende och uppbyggnad talar snarast för 
att de är sentida.

Under några av rösena i fältets norra del samt 
synligt i den nordväst/nordöstra profilen fanns ett 
kol- och sotlager. Detta skulle kunna vara rester
na efter ett äldre svedjelager.

Vidare utgrävdes ett kraftigt jordblandat röse 
där enstaka små brända ben, klumpar av bränd 
lera och en glasskärva påträffades. Eventuellt kan 
det här röra sig om en grav.

Något väster om undersökningsområdet, på en 
mindre kulle, låg en rund övertorvad stensättning, 
ca 5 m i diameter, vilken ej var känd tidigare.

Fynd: -
Datering: Nyare tid, före 1850.

Nässjö, Nässjöbyn, stg 42, Södregården
Jönköpings läns museum 
Kristina Jansson

I samband med bortschaktning av jordmassor 
inom ägor till Södregården, Nässjöbyn, gjordes en 
förundersökning i form av schaktkontroll. Det 
avbanade området utgjordes av brukad åkermark 
och var beläget inom vägsträckningen för nya riks
väg 31, delen Öggestorp-Nässjö.

I och med att området hade krönläge och där
med kunde vara intressant ur boplatssynpunkt, 
upptogs ett smalt provschakt tvärs över åkern i 
väst-östlig riktning. 1 detta schakt påträffades ett 
tiotal härdar.

Markägaren hade sedan tidigare fått tillåtelse 
av vägverket att schakta bort matjorden för av
salu, och när detta arbete påbörjades blev det ak
tuellt med en schaktkontroll. Den totala yta, som 
avbanades var 10 000 m2 och inom detta område 
påträffades ett femtiotal härdar, en skärvstensfö- 
rekomst, som var 4 m i diameter, diverse mörk-
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färgningar och enstaka sotfläckar. I fältets östra 
del, inom ett ca 3 000 m2 stort område fanns ett 
tjugotal indikationer på troliga årderspår.

Sedan schaktningen avslutats täcktes ett par 
större områden med årderspår och fältet fick lig
ga öppet till dess att det kommer att undersökas 
under 1991.

Fynd: -
Datering: Yngre bronsålder-yngre järnålder.

Nässjö, Risabo 1:1
Jönköpings läns museum 
Kristina Jansson

I samband med ny sträckning för riksväg 31 mel
lan Jönköping och Nässjö, delen Öggestorp-Näs- 
sjö, genomfördes undersökningar på två angräns
ande områden. Inom det totalt ca 15 000 m2 stora 
undersökningsområdet fanns lämningar efter 
fossil åkermark i form av röjningsrösen, s k hacke- 
rör. Rösena låg i mer eller mindre regelbundna 
rader och inramade på så vis 10-20 m breda åker
ytor, vilka i huvudsak var orienterade NNV-SSO. 
En längre, sammanhängande stensträng har åtskilt 
den brukade marken från ett sankområde.

Vidare påträffades två härdar inom de gamla 
åkerytorna. Den ena av dessa härdar låg under ett 
röse och ger därmed en antydan om en äldre bo
plats- eller vistelsefas, innan området tagits i bruk 
för odling.
Utifrån tidigare l4C-dateringar av fossil åkermark 
i länet samt utifrån den omgivande fornlämnings- 
miljön, har den fossila åkermarken - och härda
rna - antagits vara från yngre bronsålder/äldre 
järnålder.

Fynd: -
Datering: Yngre bronsålder/äldre järnålder.

Reftele sn, Ölmcstad Gunnagård 6:13, forn- 
lämning 429
Jönköpings läns museum 
Linnea Varenius

Med anledning av husbyggnation utfördes en 
arkeologisk förundersökning. Härvid framkom 
härdrester, flinta samt keramik.

Fynd: Keramik, flinta.
Datering: Neolitisk tid.

Ryssby sn, Stojby 2:2
Kalmar läns museum 
Mikael Nilsson

En förundersökning föranleddes av planerad ut
vidgning av grustäkt. Inom området fanns en sten- 
sättningsliknande lämning. Denna undersöktes 
och ett provschakt drogs längs den berörda delen 
av grusåsen. Den osäkra sten sättningen visade sig 
vara en naturbildning. Inget av antikvariskt värde 
iakttogs vid provschaktningen.

Fynd: - 
Datering: -

Sandseryds sn, Hedenstorp 1:3 m fl, fornläm- 
ningarna 6, 7, 8, 186
Jönköpings läns museum 
Ann-Marie Nordman

Med anledning av industrietablering utfördes dels 
en arkeologisk utredning, dels en undersökning.

Vid utredningen granskades ett 345 000 m2 
stort område i skogsmark och åkermark. Inom om
rådet fanns fyra kända fornlämningar: fornläm- 
ning 6 - en stensättning, fornlämning 7 en 
domarring och en treudd, fornlämning 8 - två kva
dratiska stenkretsar och en möjlig hög samt fom- 
lämning 186 - ett slaggvarp och sju kolningsgro- 
par. Vid utredningen upptäcktes ytterligare nio 
kolningsgropar.

Inom två delområden i åkermark utfördes fos- 
fatkarteringar. Resultaten från dessa gav boplats
indikationer.

Vid undersökningen undersöktes sammanlagt 
ett 80-tal anläggningar. Dessa utgjordes av bl a 
en järnframställningsplats av lågteknisk typ, 25 
härdgropar, 6 kolningsgropar och ett 15-tal här
dar.

Järnframställningsplatsen var kraftigt skadad 
genom sentida odling och bestod av minst en ned
grävd ugn. Runt ugnen fanns ca 370 kg slagg ut
spritt. Kolningsgroparna var fyrkantiga, 2-2,5x 
2,5-3 m stora och 0,15-0,4 m djupa. Vidare fram
kom 15 härdgropar 1,2-2x1,7-2,5 m stora, be
lägna i två nord-sydliga rader. Dessutom påträf
fades tre 2x3 m stora härdgropar/kokgropar.

En av de största härdgroparna, tre av kolnings
groparna samt järnframställningsugnen har l4C- 
daterats till tidig medeltid. Sju härdar/härdgropar 
har l4C-daterats till förromersk järnålder-vendcl- 
tid.

Fynd: Slagg, spik.
Datering: Förromersk järnål der-vendeltid,
medeltid.
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Sandseryds sn, Sandseryd 6:6, Axanio flyg
plats, fornlämning 188
Jönköpings läns museum 
Ann-Marie Nordman

En arkeologisk utredning utfördes inför planerad 
utbyggnad av brandövningsplats. Utöver redan 
kända lämningar efter lågteknisk järnframställ
ning (fornlämning 188) upptäcktes ett slaggvarp, 
en kolningsgrop, ett område med rödjord och en 
slaggförekomst (troligen skadat slaggvarp).

Fynd: -
Datering: Järnålder, medeltid.

Sandseryds sn, Sandseryd 3:7, Axamo in
dustriområde, fornlämning 171b
Jönköpings läns museum 
Anette Rosberg

En undersökning utfördes på grund av lednings
dragning på Axamo industriområde. Här har tidi
gare gjorts undersökningar, främst av lågteknis
ka järnframställningsplatser.

Tre kolningsgropar (fornlämning 171b) under
söktes, varav två var rektangulära. Den ena hade 
en sentida nedgravning, som i botten fodrats med 
trä och troligen använts som vattenhål. Den an
dra hade mycket lite kol kvar men visade sig vara 
tömd ut mot den tidigare undersökta fornlämning 
171a (dubbelugn med två slaggvarp) och har för
modligen samband med denna. På kanten av den
na kolningsgrop fanns även en härd med järnål- 
derskeramik och brända ben. Detta är den första 
keramiken, som man funnit i området. Den tred
je kolningsgropen var kvadratisk och visade sig 
till stora delar vara intakt och otömd. Stora för
kolnade stockar visar hur veden staplats och att 
det möjligen funnits ett tomrum i mitten för an
tändning och/eller syretillförsel.

Fynd: Keramik, brända ben.
Datering: Järnålder-medeltid.

Sandseryds sn, Sandseryd 2:7 m fl, fornläm
ning 172
Jönköpings läns museum 
Ann-Marie Nordman

En undersökning utfördes med anledning av ny
byggnation (industrietablering). Ett åttiotal an
läggningar dokumenterades, varav en dubbelugn 
med dubbla slaggvarp, fjorton kolgropar, sju kol
bottnar och elva rödjordsområden.

Dubbelugnen (fornlämning 172a) bestod av 
två ugnar uppbyggda av lera, sand och stenar. Ytt

re diametern av själva ugnspiporna var 0,7-0,9 m, 
den inre var 0,3-0,4 m och den bevarade höj
den var 0,35-0,4 m. Slaggvarparna på norra res
pektive södra sidan av ugnarna hade en diameter 
av 4-5 m och var 0,4 m höga. På östra sidan av 
ugnarna fanns en grop, ca 1x2 m stor och 0,6 m 
djup, fylld med slagg, ugnsväggar och rödjord.

Fyra kolningsgropar plangrävdes i syfte att 
dokumentera deras uppbyggnad. Alla kolnings- 
groparna var i det närmaste fyrkantiga, dock inte 
kvadratiska. De hade i det närmaste lodräta väg
gar nedtill där veden hade staplats växelvis nord- 
syd/öst-väst i gropens längdriktning.

Fynd: Blästermunstycke i lera, slagg.
Datering: Järnålder-nyare tid.

Sandseryds sn, Skinnarebo 2:7
Jönköpings läns museum 
Aadel Vestbö

Inför golfbanebyggnation gjordes dels en utred
ning i form av inventering, dels en förundersök
ning.

Vid inventeringen upptäcktes två områden med 
fossil åkermark, varav det ena inte kom att berö
ras av golfbanan. Det berörda området bestod av 
terrassindelad fossil åkermark.

Vid förundersökningen karterades detta områ
de i skala 1:1000 och ett antal fossila formelement 
snittades. Tre anläggningar dokumenterades i pro
fil. Ca 5 g kol tillvaratogs från ett odlingsröse.

Tre sökschakt togs upp i åkermark på förmo
dat boplatsläge, men inga boplatsindikationer 
framkom.

Fynd: -
Datering: Äldre järnålder.

Söderåkra sn, Söderåkra 2:2, Kroka 3:5, 5:2, 
5:4, 5:5, m fl
Kalmar läns museum 
Stefan Gustafsson

En förundersökning utfördes med anledning av en 
planerad golfbana. I området finns ett stort an
tal förhistoriska lämningar. I samband med en 
tidigare gjord utredning registrerades tio boplats
ytor av stenålderskaraktär samt elva fyndplatser 
(enstaka fynd av spån, avslag och kärna, samtli
ga av flinta samt ett spånfragment av porfyr).

Landskapet är en mjukt kuperad fullåkersbygd 
med inslag av lövskog och lövskogsdungar. Sten
murar, odlingsrösen och gamla småvägar ger in
tryck av gammal jordbruksbygd. Genom golfban
ans område slingrar sig Bruatorpsån fram. Forn-
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lämningsbilden uppvisar en relativt stor koncen
tration av fornlämningar i form av gravfålt, en
staka gravar, boplatser, rester efter gamla odling
ar och fyndplatser. Undersökningsområdet ligger 
ca 1 km nordost om Söderåkra kyrka och sam
hälle. Avståndet till Östersjön är ca 1 km. Höjden 
i området varierar mellan 4 och 15 m ö h.

Förundersökningen bestod av schaktkontroll 
vid vattenledningsgrävning och dokumentation av 
där funna anläggningar samt schaktövervakning 
vid grävning av bunkrar, dammar och pumphus. 
Stenplockning inom undersökningsområdet kon
trollerades.

För att i möjligaste mån bevara fornlämningar- 
na i undersökningsområdet försökte man minime- 
ra ingreppen i den ursprungliga markytan, som 
under senare tid varit uppodlad. Schaktningar fick 
utföras endast for vattenledningar, bunkrar, dam
mar och pumphus. Alla övriga markarbeten fick 
endast ske så att fyllnadsmassor påfördes den ur
sprungliga markytan.

Vid förundersökningen dokumenterades sam
manlagt ett femtiotal anläggningar av s k boplats
karaktär dvs stolphål, härdar och kokgropar. Ge
nom det moderna djupplöjande åkerbruket har 
samtliga anläggningar skadats svårt. Alla eventu
ella kulturlager är sedan länge bortplöjda. Inom 
undersökningsområdet har åtta stenåldersboplat- 
ser registrerats. Anläggningar och insamlade lös
fynd från förundersökningen ger en klar bild av 
boplatslägena. Samtliga registrerade boplatser lig
ger uppe på höjdlägen. Mellan dessa högre lig
gande områden har sannolikt havet genomskurit 
landskapet med vikar och laguner.

Noterbara fynd från förundersökningen är en 
parallellhuggen dolk av flinta, en parallcllhuggen 
triangulär flintpilspets med urnupen bas, en tvär
pil med något utsvängd egg, en borrkärna av flin
ta, en spånspets, också den av flinta och ett flint
avslag med inhak. Den övervägande delen av 
fyndmaterialet utgörs av avfall från redskapstill- 
verkning dvs avslag, spån, splitter, kärnfragment, 
kärnavslagetc. Det vanligaste råmaterialet är flinta 
men även porfyr och kvarts har utnyttjats. Någon 
form av förhistorisk keramik har inte påträffats.

Fynd: Föremål, avslag, spån etc av flinta, kvarts, 
porfyr.
Datering: Äldre stenålder-nyare tid.

Södra Sandsjö sn, väg 120
Smålands museum 
Leif Nilsson

Med anledning av vägbygge (väg 120) gjordes en 
utredning i form av fosfatkartering samt en för
undersökning.

Fosfatkarteringen visade något förhöjda fosfatvär
den. Vid förundersökningen framkom i några av 
de upptagna schakten rikligt med slaggprodukter 
tillsammans med en del mindre anläggningar.

Fynd: Slagg.
Datering: -

Södra Unnaryds sn, Vallsnäs 1:3 m fl
Hallands länsmuseer 
Christina Rosén

En utredning föranleddes av planerad utvidgning 
av campingplats. Tre sökschakt grävdes. I ett av 
dessa påträffades boplatslämningar i form av en 
grop, som fortsatte utanför schaktet och under
sökningsområdet, samt spridda kolrester. Troligen 
finns en boplats strax öster om det undersökta 
området.

Inga fynd påträffades. Resultatet av utredning
en föranleder ingen ytterligare arkeologisk under
sökning.

Fynd: - 
Datering: -

Södra Vi sn, Dabbetorp 1:3, fornlämning 118
Kalmar läns museum 
Per Olin

Med anledning av förbättringsarbeten på länsväg 
826, delen Sund-Ålhult, vid Dabbetorp 1:3 och 
1:2, utfördes en förundersökning. Ca 400 m norr 
om Dabbetorps gård passerar vägen en äldre hage 
med fyra stensträngar samt spridda, låga, övertor- 
vade röjningsrösen, fornlämning 118. Vägbredd- 
ningen inskränktes till borttagande av en 0,1-0,5 
m hög och 0,5-1 m bred recent, stenbunden jord
vall, vilket medförde ett ingrepp på ca 1 m från 
vägkanten in i hagen.

Förundersökningen utfördes som schaktnings- 
övervakning med upptagande av provschakt i 
stensträngarnas förlängning samt på andra valda 
delar av undersökningsområdet. Provschakten 
rensades för hand. Inte på något ställe av den väs
tra sidan av vägen gick stensträngarna fram till 
eller under jordvallen. Kolprover togs på ställen 
som bedömdes ostörda.

På östra sidan av vägen konstaterades en fort
sättning av en stenröjd yta samt en ansamling sten 
i förlängningen av en av stensträngarna. Om öv
riga stensträngar en gång fortsatt på östra sidan 
av väg 826 gick ej att fastställa, då vägbanken 
hade flera ingrävningar troligen gjorda vid väg
bygget på 1920-talet. Inga kolfynd på vägens öst
ra sida.
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Ca 100 m söder om ovan nämnda område hade 
man vid dikesgrävningen skadat vad som efter 
provundersökning visade sig vara en skärvstens- 
hög. Uppskattningsvis hade man bortschaktat 
samt släntat och planerat en yta om ca 1,5x9 m. 
Jorden var kraftigt sotfargad. Ett provschakt gräv
des, som var lxl m stort och 0,4 m djupt. Därvid 
påträffades ca fyra liter lerklining, magnetisk 
slagg, brända och obrända ben, kol, bränd flinta, 
slipat diabasfragment samt ett bronsbeslag med 
nitar, hål för kedja samt prickad dekor, järnspik 
(söm).

Även på västra sidan av vägen mitt emot an
läggningen var jorden sotfargad, dock fyndtom. 
Beslut togs om sanering.

Ca 25 m söder om skärvstenshögen skadade 
man ytterligare en anläggning med kol, lerklining, 
något ben samt ett fåtal skörbrända stenar. Den 
var ca 2x1 m stor och nära 1 m djup i centrum. 
Profilschakt grävdes mot diket, anläggningen tor- 
vades av. Undersökningen av de skadade anlägg
ningarna är ej slutförd.

Fynd: Bronsbeslag, spik, lerklining, slagg, flinta, 
ben m m.
Datering: Järnålder.

Tofteryds sn, Båramo 1:1
Jönköpings läns museum 
Aadel Veslbö

Vid specialinventering inför golfbanebyggnation 
framkom ett tjugotal kolbottnar. Utöver detta finns 
en sentida bebyggelselämning i området.

Fynd: -
Datering: Nyare tid.

Torsås sn,Torsås 2:42, fornlämning 103b
Kalmar läns museum 
Michael Källström

En arkeologisk utredning föranleddes av upprät
tande av detaljplan med butiker och bostadsbe
byggelse för området. Fastigheten inrymmer ett 
femtiotal röjningsrösen och i den närmaste om
givningen har påträffats fynd, som indikerar för
historisk aktivitet. Närheten till de båda vatten
dragen Applerums- och Torsåsån torde erbjudit ur 
topografisk synpunkt gynnsamma förutsättning
ar.

Utredningen indelades i tre moment: studier 
av äldre kartmaterial och arkiv, en fördjupad fält
inventering samt arkeologiska provundersökning
ar. Syftet med provgrävningarna var främst att dels 
undersöka om området inrymde någon form av

förhistoriska boplatslämningar, dels genom l4C- 
analys av kolprover söka tidsbestämma röjnings- 
rösena.

Två provschakt med en sammanlagd längd av 
55 m och en bredd på 1,5 m grävdes i en slutt
ning vid Applerumsån. Platsen ansågs naturgeo- 
grafiskt ha varit den gynnsammaste för eventuell 
bosättning. I provschakten framkom en härd, ett 
stolphål och en grop. Träkol återfanns i härden 
och gropen. De fynd, som påträffades i samband 
med schaktningsarbetet kunde ej relateras till nå
gon av anläggningarna. De tre anläggningarna låg 
koncentrerade kring sex flata, 0,1-1 m stora sand
stenar. Då provschaktet endast var 1,5 m brett är 
det tills vidare omöjligt att avgöra om de utgör 
resterna av någon form av bebyggelsekonstruk
tion.

Beträffande röjningsrösena (3 st) grävdes en
dast halva anläggningarna ut. Den påträffade 
kolmängden var påfallande liten; i en anläggning 
fanns inget kol alls. Orsaken är sannolikt att 
marken inte har varit odlad utan använts till bete. 
Rösena är oansenliga, vanligen 3 m i diameter, 
och marken är anmärkningsvärt stenbemängd - 
röjningen verkar inte ha varit av intensivare ka
raktär.

Dateringen av boplatsen och röjningsrösena är 
tills vidare osäker. l4C-analyser kan förhoppnings
vis bidra med en exaktare datering.

Fynd: Kol, avslag och kärna av kvarts.
Datering: Stenålder, medeltid, nyare tid (?).

Törnsfalls sn,Törnsfalls kyrka
Kalmar läns museum 
Per-Olof Fredman

En restaurering gjordes i Törnsfalls kyrka på 
grund av mögel- och hussvampsangrepp. I sam
band med golvbyte utfördes en arkeologisk un
dersökning.

Kyrkan är byggd av sten och ligger på en höjd, 
vilken ursprungligen har omgivits av tre sjöar. 
Byggnaden omfattar i dag långhus, västtorn och 
sakristia. Tornet och långhuset har på konsthisto
riska grunder daterats till mitten av 1200-talet 
respektive 1300-talet. Sakristian byggdes 1766 
som efterträdare till en äldre träsakristia.

Undersökningen omfattade 30% av kyrkans to
tala yta, fördelad på samtliga kyrkorum. Prov
schakt grävdes i långhuset. När det senare bestäm
des att ett nytt golv skulle ligga på betongplintar 
undersöktes 1 m2 kring varje plint, totalt 80 st.

Under utgrävningarna påträffades vad som an
togs vara en murrest och en del av en syllstens- 
rad nära den södra långhusväggen. Dessa kan ut
göra rester av äldre långhus. Murresten anslöt till
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södra tornmurens inre del medan sylistensraden 
låg i linje med södra tornmurens ytterkant.

Möjligen finns även resterna av en östvägg 
från ett äldre långhus bevarade i en låg, tämligen 
otydlig vall i långhuset ca 14 m öster om tornet. 
Påträffade mynt antyder att ett äldre långhus kan 
dateras till 1200-talets senare del. Det existeran
de långhuset kan genom myntfynd dateras till förs
ta hälften eller mitten av 1300-talet.

Ett antal gravar undersöktes i långhuset och 
tornet. Den äldsta bland dessa förmodas vara en 
grav, som sticker fram under långhusets östra 
vägg. Den anlades innan det existerande långhu
set byggdes och måste ha tillhört kyrkogården ut
anför ett äldre långhus.

I långhusets östra del dokumenterades ett fun
dament till en sentida koruppbyggnad och två 
stensamlingar, i det nordöstra respektive sydöstra 
hörnet av långhuset, vilka fungerat som funda
ment till två kaminer.

En del betydligt äldre fynd gjordes också. Fynd 
av bearbetad flinta och kvarts antyder att kullen 
har utnyttjats redan under tidig mesolitisk tid.

Fynd: Mynt, bearbetad flinta och kvarts.
Datering: Tidigmedeltid.

Vetlanda, stg 1048
Jönköpings läns museum 
A adel Vestbö

Med anledning av vägbygge gjordes en förunder
sökning av ett område med terrassindelad fossil 
åkermark. Den fossila åkermarken karterades i 
skala 1:1 000; snitt lades genom fyra terrasser 
samt en hålväg och anläggningarna dokumente
rades i profil. Ca 2 g kol samt makrofossilprover 
tillvaratogs.

Fynd: Kol.
Datering: Järnålder.

Visingsö sn, Visingsborg 2:1, fornlämning 112
Jönköpings läns museum 
Linnea Varenius

Den praktiska delen av en återkommande kurs i 
arkeologi fór amatörer, anordnad av Braheskolan 
(Visingsö folkhögskola) och Jönköpings läns mu
seum, är förlagd till en skärvstenshög med omgi
vande boplatslämningar. Hittills har 45 anlägg
ningar och boplatslämningar påträffats och under
sökts inom en ca 250 m2 stor yta. Anläggningarna 
består förutom av skärvstenshögen av härdar, 
stolphål samt kokgropar. En ny yta av området 
har påbörjats och ytterligare härdar har påträffats.

Genom 14C-prover har skärvstenshögen daterats 
till ca 1000 f Kr och två härdar till 100 respektive 
400 e Kr.

Fynd: Skafthålsyxor, knackstenar, malsten, kera
mik, flinta samt brända ben.
Datering: Bronsålder, äldre järnålder.

Voxtorps sn, Ed 1:33
Jönköpings läns museum 
Ann-Marie Nordman

En förundersökning, följd av en undersökning 
utfördes med anledning av väg- och brobyggna
tion inom området för riksintresse Nr 10 i Jönkö
pings län. Riksintresset består av s k getryggsåsar, 
vilka har varit betydelsefulla transportvägar. I när
området finns ett stort antal fornlämningar såsom 
högar, rösen, stensättningar, fossil åkermark, sten- 
åldersboplatser, runstenar och en medeltida borg
lämning, Trollaborg.

Undersökningsområdet låg vid stranden av 
Årån. Den gamla vägen har gått över ån på sam
ma plats där den nya bron planeras. En 100x10- 
20 m stor yta avbanades. Närmast ån framkom 
en strandskoning, ett stenfundament (troligen 
spisfundament), ett stolphål, en syllstensrad samt 
fem härdar.

Spisfundamentet och syllstensraden bildade en 
3x3 m stor anläggning, som troligen utgjorde res
ter av en husgrund. Runt husgrunden hittades en 
sporre, två brynen och ett trettiotal hästskosöm 
och -broddar. Intill husgrunden framkom fem här
dar eller kokgropar. Dessa var 0,4-1,2 m i dia
meter och 0,2-0,4 m djupa. Alla var fyllda med 
skörbrända stenar. Runt de skärvstensfyllda här
darna/kokgroparna framkom ett stort antal flint
avslag.

Fynd: Flinta, hästskosöm, sporre, sölja, brynen. 
Datering: Stenålder, medeltid-nyare tid.

Värnamo sn, Gröndal-Västhorja, del av stg 
2222
Jönköpings läns museum 
Aadel Vestbö, Ann-Marie Nordman

Med anledning av husbyggnation utfördes dels en 
arkeologisk utredning i form av inventering och 
fosfatkartering, dels en förundersökning.

Vid inventeringen framkom en skålgropssten 
i åkermark. En fosfatkartering genomfördes i ett 
ca 100x100 m stort område kring skålgropsste- 
nen. Förhöjda värden inom ett ca 40x40 m stort 
område föranledde en förundersökning.
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Tre sökschakt grävdes vid den nyupptäckta 
skålgropsforekomsten. Endast i schaktet runt skål- 
gropshällen påträffades fornlämningar. Dessa ut
gjordes av fem härdar och två sotfläckar.

Fynd: —
Datering: -

Värnamo sn, Hjälshammar, Kaptensgård 2:9, 
fornlämning 284
Jönköpings läns museum 
Ann-Marie Nordman

En arkeologisk förundersökning utfördes med 
anledning av husbyggnation.

Ca 50 m utanför undersökningsområdet har 
lösfynd i form av en stenyxa (fornlämning 284) 
hittats. Inom en yta av 25x10 m grävdes sex lxl 
m stora provgropar. Under ett 0,3-0,5 m tjockt 
matjordslager framkom mycket fuktig, steril sand. 
Inga anläggningar eller fynd påträffades. Eventu
ellt är området ursprungligen gammal sjöbotten 
och lösfynden har hamnat här sekundärt.

Fynd: - 
Datering: -

Värnamo sn, Näbbele, stg 1691,1694, fornläm- 
ning 355
Jönköpings läns museum 
Linnea Varenius

På grund av dikesgrävning inom område för en 
stenåldersboplats genomfördes en antikvarisk 
kontroll. Ett fåtal mörkfärgnigar framkom.

Fynd: - 
Datering: -

Värnamo sn, Stg 1154,1340, Alandsryd 2:14
Jönköpings läns museum 
Aadel Vestbö

Inför planerad industriexploatering inventerades 
ett område strax väster om Värnamo, varvid fram
kom två gravgrupper om tre (varav en osäker) res
pektive två stensättningar samt en ensamliggan
de osäker stensättning. Utöver detta framkom ett 
område med odlingsrösen samt en väghållnings- 
sten. Tre delområden fosfatkarterades varvid kon
centrationer av förhöjda fosfatvärden framkom 
inom två av delområdena.

Fynd: - 
Datering: -

Värnamo sn, del av stg 1616
Jönköpings läns museum 
Aadel Vestbö

En förundersökning genomfördes inför fjärr
värmeexploatering. Ett område med odlingsrösen 
samt sentida torpmiljö karterades. Ett antal od
lingsrösen snittades och dokumenterades i profil.

Fynd: -
Datering: Yngre bronsålder, äldre järnålder, 
1700-1900-tal.

Västervik, Slottsholmen, fornlämning 51
Kalmar läns museum 
Mats Blohmé

En antikvarisk kontroll utfördes i samband med 
byte av elkabel till Stegeholms slottsruin. Inga 
anläggningar eller orörda kulturlager skadades.

Fynd: - 
Datering: -

Växjö, kv Plåtslagaren
Smålands museum 
Leif Nilsson

På grund av husbyggnation gjordes en förunder
sökning av tre anläggningar, som samtliga be
dömdes som odlingsröjningsrösen. Inget dateran
de material framkom vid undersökningen.

Fynd: - 
Datering: -

Växjö, kv Strandsnäckan
Smålands museum 
Leif Nilsson

En undersökning utfördes i samband med hus
byggnation. Undersökningsytan var belägen invid 
Växjösjöns östra strand och omfattade ca 3 000 
m2. Inom denna yta påträffades 26 mörkfärgning- 
ar, av vilka dock ingen innehöll daterande mate
rial. Mestadels rörde det sig om porslin, tegel samt 
enstaka flintavslag.

Fynd: Flintavslag, porslin, tegel.
Datering: -
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Växjö, Telestad, fornlämning 18
Smålands museum 
Leif Nilsson

På grund av husbyggnation utfördes en undersök
ning av ett skadat röse med hällkista. Denna hade 
tidigare, år 1892, blivit undersökt av C Wibling, 
varvid det framkom två skafthålsyxor och en flint- 
dolk. I samband med undersökningen 1990 på
träffades i den skadade hällkistan två flintdolkar. 
Dessutom påträffades under det forna roset ett 
antal brandgropar.

Den ena av flintdolkarna är möjlig att datera 
till bronsålderns period IV. Vidare påträffades ett 
antal keramikskärvor tillhörande stridsyxekultu- 
ren.

Fynd: Flintdolkar, keramik.
Datering: Mellan- och senneolitisk tid, yngre 
bronsålder.

Ålems sn, Strömsrum 2:1, fornlämning 24:1 
(Pata kapell)
Lunds universitet, arkeologiska institutionen 
Henrik Klackenberg

Arkeologisk undersökning i forskningssyfte för
anledd av Det medeltida Sveriges bearbetning av 
det skriftliga källmaterialet till Stranda härads 
medeltida bebyggelsehistoria.

Pata kapell är känt som en fornlämning sedan 
1634. Denna fornlämning totalundersöktes, var
vid det kunde konstateras att kapellet har varit en 
syllstensbyggnad med måtten 11x7 m. Byggna
den har förmodligen varit timrad, spånklädd samt 
försedd med brädgolv, glasfönster och ett murat 
altare. Bland de tillvaratagna inventarierna märks 
upphängningsanordningen till en sanctusklocka 
och kläppen till en handklocka. De tillvaratagna 
medeltidsmynten är präglade ca 1420-1513 och 
härrör från Gotland, Danmark och Nordtyskland.

Fynd: Mynt, spikar och andra järnföremål, kera
mik, glas, djurben.
Datering: 1450-1550.

Öjaby sn, kv Viggen
Smålands museum 
Leif Nilsson

På grund av husbyggnation utfördes dels en ut
redning i form av fosfatkartering, dels en förun
dersökning. Fosfatkarteringen visade något för
höjda värden. Vid förundersökningen påträffades 
intet av antikvariskt intresse.

Fynd: - 
Datering: -

Östra Torsås sn, lngelstad 1:1, Inglinge hög, 
fornlämning 1
Smålands museum 
Jochen Kühne, Leif Nilsson

På grund av att det stora gravklotet på Inglinge 
hög hade blivit svårt anfrätt av väder och vind 
beslöts att en kopia skulle göras av en stenhugga
re i trakten. Inglinge hög ingår i ett stort gravfält 
(fornlämning 1). 1 samband med borttagandet av 
gravklotet från högen gjordes en arkeologisk do
kumentation. I anslutning till klotet grävdes ett ca 
1 m2 stort område. Härvid framkom sentida mynt, 
glas samt en berlock tillsammans med mindre ste
nar, som i ett senare skede blivit placerade i an
slutning till klotet. Underjordmanteln påträffades 
en trolig stenpackning av ca 0,2-0,3 m stora ste
nar. Vidare påträffades en ytterst ringa mängd trä
kol.

Fynd: Sentida mynt, glas, berlock.
Datering: -

Vattenrör som legat under Birger Jarlsgatan i 
Stockholm sedan 1690-talet. Då lades de ned 
för att forsla vatten från Träsksjön till 
Kungsträdgårdens fontäner. Foto Monica 
Fredriksson, Stockholms stadsmuseum. 
Water pipes which had lain under Birger 
Jarlsgatan in Stockholm since the 1690 's, 
when they were installed to conduct water 
from Träsk Lake to Kungsträdgården 's 
fountains.
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Stockholms innerstad Fynd:- 
Datering: -

Stockholm, Gamla stan, kv Aglaurus 1,2, forn- 
lämning 103
Stockholms stadsmuseum 
Kerstin Söderlund

En förundersökning utfördes i samband med iso
lering av grundmur. Med anledning av fuktska
dor i källaren grävdes ett 10 m långt 1,1 m brett 
och 2 m djupt schakt utmed kvarteret Aglaurus 
Västerlånggatsfasad. I hörnan Västerlånggatan/ 
Salviigränd framkom tegelvalv byggda i stortegel 
och fogade med kalkbruk. En meter under Väster
långgatan fanns en äldre gatunivå och därunder 
ett kulturlager, som innehöll mycket slagg och 
några skärvor, som daterar lagret till 1300-tal.

Smedjor belägna vid Norrbro, ”nära muren och 
ovanför gatan”, finns omtalade redan 1323. Den 
här undersökta delen av Västerlånggatan kallades 
också under medeltiden för Smedjegatan.

Fynd: Keramik, slagg.
Datering: Senmedeltid-1600-tal.

Stockholm, Gamla stan, Bollhusgränd, Finska 
kyrkogränd, Prästgatan, Schönfeldts gränd, 
fornlämning 103
Stockholms stadsmuseum 
Kerstin Söderlund

Schaktningsövervakning utfördes i samband med 
renovering av VA-rör. Schakten gick i gamla rör
gravar. Profiluppmätningar gjordes av kulturlager. 
Inga konstruktioner påträffades.

Fynd: -
Datering: Medeltid-1600-tal.

Stockholm, Gamla stan, kv Bootes 10, fornläm
ning 103
Stockholms stadsmuseum 
Barbro Århem

Med anledning av grundförstärkning gjordes en 
förundersökning. Fastigheten ligger på åsgrus 
strax ovanför 1300-talets strandlinje. Den nu gjor
da grundförstärkningen var ett försök att förbätt
ra en tidigare utförd förstärkning.

Endast tidigare omrörda massor framkom: ås
grus blandat med påförda sand-, sten- och rase- 
ringsmassor.

Stockholm, Gamla stan, Drakens gränd, forn
lämning 103
Stockholms stadsmuseum 
Elisabeth Brynja

En förundersökning utfördes på grund av schakt- 
ningar för byte av VA-ledningar. 1300-talets 
strandlinje går där Drakens gränd börjar och led- 
ningsschaktet låg nedanför denna på utfylld mark. 
Där gränden mynnar i Skeppsbron låg Skula- 
tornet, som ingick i stadsmuren längs Skeppsbron. 
Denna började byggas på 1430-talet och var klar 
först på 1480-talet. Själva tornet tillkom först i 
början av 1500-talet.

I de 2 m djupa schakten framkom upp till åtta 
olika utfyllnadslager bestående av sand, grus och 
mylla blandat med tegel, bruk, trärester och en
staka lerkärlsskärvor. I schaktets djupaste del 
framkom ett tunt, kompakt, sotfargat lager med 
trärester. Utfyllnadslagret dateras till 1300-1600-
tal.

Under rörledningen i schaktets nedre del fram
kom rester av paining och rustbädd. De dendro- 
anlyser som gjorts på dessa stockar visar att de 
fällts på 1460-talet, vilket stämmer med Saltsjö
murens utbyggnad.

Fynd: Skärvor av rödgods och fajans.
Datering: 1300—1600-tal.

Stockholm, Gamla stan, kv Europa 13 (Finska 
kyrkan), fornlämning 103
Stockholms stadsmuseum 
Kerstin Söderlund

I samband med att Finska kyrkan skulle grund- 
förstärkas utfördes en förundersökning. Finska 
kyrkan är inrymd i Lilla Bollhuset, som uppför
des 1648-1653. År 1725 förvärvades huset av 
Finska församlingen, som byggde om det till kyr
ka. Finska kyrkan ligger i en igenfylld grop. Borr
ningar har visat att 10 m tjock fyllning finns un
der kyrkan.

Intill kyrkans grundmurar grävdes ett antal 0,8 
m djupa schakt. Under kyrkans trägolv framkom 
0,5 m tjock tegelfyllning och därunder ett äldre 
golv av kalkstensplattor. Under golvet fanns på
förda lager, som innehöll 1600-talsföremål. I öst
ra muren, norr om altaret, påträffades en igenmu
rad dörr.

Fynd: -
Datering: 1600-tal.
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Stockholm, Gamla stan, Källargränd, forn- 
lämning 103
Stockholms stadsmuseum 
Kerstin Söderlund

En förundersökning gjordes med anledning av att 
ett 14 m långt, 1,2 m brett och 1 m djupt schakt 
for fjärrvärme grävdes tvärs över Källargränd. 
Två äldre gatunivåer samt en mur framkom. Mu
ren var byggd av gråsten och fogad med kalkbruk. 
Den härrör säkert från ett av de hus, som revs i 
samband med att Börshuset skulle uppföras. Bör
sen ritades av Erik Palmstedt och stod klar 1778.

Fynd: -
Datering: Senmedeltid(?)-1700-tal.

Stockholm, Gamla stan, kv Medusa 1, 2, 6, 
fornlämning 103
Stockholms stadsmuseum 
Kerstin Söderlund

I samband med tätning av grundmur utfördes en 
förundersökning.

På grund av fuktskador på fastighetens grund
mur grävdes ett 12 m långt, 2 m brett och 2 m 
djupt schakt utmed muren. Fastigheten uppfördes 
på 1600-talet och ligger på utfylld mark. Över
gången mellan murens gråstenssockel och tegel
murverk tyder på att gatunivån höjts med ca 1 m 
sedan huset byggdes.

Kulturlagren var omgrävda intill muren. I 
schaktkant ut mot gatan framkom ett tunt träskikt 
och därunder sand samt ett brandlager (+ 1,00 
m ö h). Brandlagret innehöll 1500—1600-tals- 
keramik.

Fynd: Keramik.
Datering: 1500-1600-tal.

Stockholm, Gamla stan, Stora Nygatan (kv 
Cybele, Pandora), fornlämning 103
Stockholms stadsmuseum 
Kerstin Söderlund

I samband med renovering av VA-ledningar ut
fördes en förundersökning. Ett 40 m långt, 1,5 m 
brett och 2,5-3 m djupt schakt grävdes i Stora 
Nygatan. Schaktet följde den gamla rörgraven. 
Stora Nygatan tillkom i samband med gaturegle- 
ringen av västra Gamla stan på 163 0-1640-talet. 
Gatan kallades då för Konungsgatan. 1600-talets 
Nygata framkom 1 m under nuvarande gatunivå. 
Ytterligare 1 m ned påträffades stenhus och grän
der, som tillhört den gamla stadsplanen. Anlägg
ningarna var täckta av brandlager (1625 års 
brand) och tjocka raseringslager.

Stockholm, Gamla stan, Sven Vintappares 
gränd, fornlämning 103
Stockholms stadsmuseum 
Barbro Århem

En förundersökning gjordes med anledning av 
schaktning för renovering av VA-ledningar. Strax 
utanför grundmurarna till kvarteret Galatea 4 upp
mättes en sektion, knappt 1 m bred och 1,5 m 
djup. Ett ca 10 cm tjockt kol-sotlager framkom 
ca 1 m under gatunivå. Eftersom schakten gick i 
gammal rörgrav var kulturlagren i övrigt omrörda.

Fynd: -
Datering: Troligen 1600-tal.

Stockholm, Gamla stan, Telegrafgränd, Öster
långgatan, fornlämning 103
Stockholms stadsmuseum 
Barbro Århem

I samband med schaktning för renovering av VA- 
ledningar utfördes en förundersökning. Samman
lagt tolv gropar, ca 2,5-3 m långa, ca 2 m breda 
och drygt 2 m djupa, togs upp. Schaktningarna 
följde gamla rörgravar. Endast i en av groparna 
kunde orörda lager dokumenteras. En kullerstens- 
nivå uppmättes ca 1,6 m under dagens gatunivå.

Fynd: -
Datering: 1300—1700-tal.

Stockholm, Gamla stan, kv Tritonia 3, forn
lämning 103
Stockholms stadsmuseum 
Barbro Århem

En förundersökning utfördes med anledning av 
bl a grundförstärkning.

Kvarteret Tritonia tillkom efter en gaturegle- 
ring av Gamla stans västra sida, som genomför
des efter en omfattande brand 1625. Tidigare hade 
kvarteret bestått av fyra långsmala kvarter med 
gränder emellan, som gått ned mot vattnet. I 
fastigheten nr 3 ingår delar av ett sådant smalt 
kvarter samt en av gränderna, Sven Vintappares 
gränd. Den finns fortfarande kvar på östra sidan 
av Stora Nygatan. Under det tidiga 1300-talet be
räknas strandlinjen ha gått genom fastighetens 
östra del.

I samband med grundförstärkningen av fastig
heten, som bebyggdes på 1630-talet strax efter 
gaturegleringen, schaktades en ca 12 m2 stor, out-

Fynd: -
Datering: 1600-tal.
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grävd del av gathusets källare ut. Dessutom schak
tades stora delar av en ca 20 m2 stor, outgrävd 
gård ut. Den outgrävda delen av gathusets källare 
hade samma bredd som Sven Vintappares gränd.

Det visade sig här att ena väggen utgjordes av 
ett medeltida tegelhus, som stått intill gränden. 
Dessutom återfanns tre äldre gatunivåer av kul
lersten. Den understa, med vällagd rännsten på 
södra sidan, låg 2,15 m ö h vilket är ca 3 m under 
nuvarande gatunivå. Samma kullerstensnivåer 
återfanns även under den outgrävda gården. Den 
undre nivån överensstämmer med en tidigare ut
grävd del av Sven Vintappares gränd, som anslu
tit till 1380-talets stadsmur. Denna gick genom 
kvarterets västliga del. I schakten för grundför
stärkningen dokumenterades också kullerstens
nivåer och brandlager.

Tre dendroprover togs. Ett från fastighetens 
västra del daterades till 1331 och två från fastig
hetens östra del daterades till 1312 och 1335.

Fynd: Stengods- och rödgodsskärvor, kakelfrag
ment, kritpipsdelar.
Datering: 1300-1700-tal.

Stockholm, Norrmalm, Berzelii park, fornläm- 
ning 103
Stockholms stadsmuseum 
Monica Fredriksson

En förundersökning utfördes i samband med ny
byggnationer i Berzelii park. En stor mängd före
mål påträffades, som härrörde från den tid, då 
Nybroviken gick långt in på Norrmalm. Utfyllna
den av viken skedde genom tippning av allehan
da avfall. Bl a framkom en koncentration av läder
spill från skotillverkning. Även andra läderrester 
låg spridda i gropen, mest skosulor och liknande. 
Annat avfall, som låg i gropen var t ex en halv 
järngryta, en ugnslucka, skärvor av flintgodsser- 
viser, keramikkärl, porslin- och fajansskärvor, 
glas- och flaskskärvor m m.

Fynd: Läderspill, skodelar, keramik, flintgods, 
glas och porslin.
Datering: 1700-tal.

Stockholm, Norrmalm, Birger Jarlsgatan 22, 
fornlämning 103
Stockholms stadsmuseum 
Monica Fredriksson

Vid ledningsarbeten i Birger Jarlsgatan och Sture- 
plan påträffades tre kraftiga, genomborrade trä
rör. Rören hade ursprungligen varit strutformade 
i den ena änden och urgröpta i den andra fór att

passa in i varandra. Två av de delar, som kom fram 
här var strutformade, medan den tredje hade den 
urgröpta delen i behåll.

Dcndrokronologisk analys av rören visade att 
dessa kraftiga furor, som använts for rörsystemet 
hade fällts åren 1691 och 1692. Detta bekräftade 
att det här rörde sig om det rörsystem, som nedla
des på förslag av Johan Hårleman för att försörja 
Kungsträdgårdens fontäner med vatten från 
Träsksjön på 1690-talet.

Fynd: -
Datering: 1691 och 1692.

Stockholm, Norrmalm, Birger Jarlsgatan vid 
kv Pumpstocken, fornlämning 103
Stockholms stadsmuseum 
Monica Fredriksson

I samband med renoveringsarbeten av VA-nätet 
utfördes en förundersökning. Rester av en stor, 
kraftig, laggad trätunna påträffades därvid i ett 
schakt i Birger Jarlsgatan strax söder om Sture- 
plan. Tunnan kom fram i schaktväggen i en grop, 
som togs upp strax utanför kvarteret Pumpstock
en. Botten på tunnan var fylld med en svart mas
sa, som antagligen härrörde från en garveriverk- 
samhet.

Tidigare rann vattendraget Rännilen här och 
en livlig verksamhet pågick längs stränderna. Vatt
nets strömmande förmåga användes på olika sätt. 
Först i slutet av 1800-talet lades området igen och 
Birger Jarlsgatan byggdes. Tidigare har bryggkon
struktioner och vattenrör, som kommit fram i Bir
ger Jarlsgatan kunnat dateras till 1600-talet. Tro
ligtvis tillhör även denna tunna, som tyvärr inte 
gick att dendrodatera, samma period.

Fynd: -
Datering: 1600-tal.

Stockholm, Norrmalm, Strömgatan, fornläm
ning 103
Stockholms stadsmuseum 
Monica Fredriksson

1 samband med rörledningsarbeten påträffades i 
ett av schakten delar av en oregelbundet byggd 
tegel- och storstensmur. Muren låg mitt i gatan i 
samma riktning som nuvarande kajkanten och var 
troligen den inre delen av kajen. En träbrolägg
ning hade vilat på stenmuren i de inre delarna och 
för övrigt stått på träpålar. Muren, som låg i 
Strömgatan i hörnet av kvarteret Rosenbad mot 
Akademigatan byggdes nog samtidigt som Bon
deska palatset i slutet av 1700-talet. Kanske fick
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sedan kajen sitt nuvarande utseende i sten när 
kvarteret Rosenbad byggdes vid sekelskiftet om
kring 1900.

Fynd: -
Datering: 1700-talets slut.

Stockholm, Södermalm, Fatburen, utanför 
fornlämning 103
Stockholm stadsmuseum 
Elisabeth Brynja

En förundersökning utfördes i samband med 
schaktning för nybyggnad i Södra stationsområ
det. Här låg fram till 1850-talet sjön Fatburen, som 
då fylldes igen for att ge plats för järnvägen. Sjön 
hade sedan slutet av 1600-talet och fram till den 
slutliga utfyllnaden nyttjats som soptipp.

Vid schaktningarna påträffades dessa avfalls- 
lager bestående av nedbrutna, organiska massor 
blandat med byggrester och mer beständigt hus
hållsavfall. Under dessa lager vidtog sjöns botten
sediment ur vilka Kvartärgeologiska institutionen 
vid Stockholms Universitet tagit prover för pol
len-, makrofossil- och diatoméanalyser.

Fynd: Skärvor av rödgods, fajans, porslin, flint
gods, glas, kritpipor, skorester.
Datering: Sent 1600-tal—tidigt 1800-tal.

Stockholm, Södermalm, Högbergsgatan, forn
lämning 103
Stockholms stadsmuseum 
Elisabeth Brynja

På grund av schaktning för byte av VA-ledningar 
gjordes en förundersökning. Högbergsgatan finns 
belagd sedan 1647, men finns ej med i det medel
tida gatunätet.

Inom en kortare sträcka i ledningsschaktet 
framkom lager, som ej rörts av tidigare lednings- 
grävningar. Under sent påförda lager av sand och 
makadam påträffades ett 25 cm tjockt brandlager. 
Detta härrör troligen från den stora Katarinabran
den 1723. Under brandlagret låg fyllnadslager av 
grus och sand med tegelrester, bruk, obrända ben 
och enstaka lergodsskärvor.

Fynd: Stengodsskärva, kakel, läderfragment. 
Datering: 1600-tal.

Stockholm, Södermalm, Schönborg 5, forn
lämning 103
Stockholms stadsmuseum 
Elisabeth Brynja

En förundersökning utfördes i samband med över- 
däckning av Söderleden, varvid området framför 
Ebba Brahes palats från 1600-talet schaktades. I 
kvarteret har vid tidigare schaktningar påträffats 
kulturlager och rester av Götgatans medeltida 
sträckning.

Inga kulturlager återfanns dock framför huset. 
Dessa hade försvunnit långt tidigare i samband 
med att huset fått en ny entré mot Söderleden.

Fynd: - 
Datering: -

Trätunna påträffad i Birger Jarlsgatan på 
Norrmalm i Stockholm. Tidigare rann 
vattendraget Rännilen här och tunnan tillhör 
den tid när det rådde en livlig hantverksverk- 
samhet här. Foto Monica Fredriksson, 
Stockholms stadsmuseum.
Wooden barrel found in Birger Jarlsgatan in 
Stockholm. Earlier the watercourse Rännilen 
flowed here, and the barrel belongs to a time 
when crafts flourished here.
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Södermanland

Aspö sn, Marby gård, Oknön, fornlämningar- 
na 99,100,105
RAÄ UV Mitt 
Anders Hedman

Med anledning av planer på att anlägga en golf
bana inom ett 90 ha stort område på Marby gård, 
genomfördes en arkeologisk utredning i form av 
specialinventering av området. Därvid konstatera
des att det inom området påträffats lämningar, 
som bör omfattas av en fortsatt arkeologisk ut
redning.

På det centrala impedimentet (fornlämning 
105) fanns registrerat en stensättningsliknande 
lämning. Vid inventeringen påträffades ett flertal 
stengrundsliknande lämningar samt två - tre äldre 
vägsträckningar. Strax norr om impedimentet 
fanns ett tänkbart bebyggelseläge. Dessutom på
träffades en äldre vägsträckning i områdets syd
östra del.

Utöver de fornlämningar, som ligger inom ex
ploateringsområdet (fornlämningarna 99, 100 och 
105) finns i områdets närhet gravfält och ett an
tal stensättningsliknande lämningar. Fornläm- 
ningsbilden, topografin och de geologiska förut
sättningarna antyder att området varit bebyggt 
under äldre tider.

Fynd: - 
Datering: -

Björninnda sn, Mälby 1:5, fornlämningarna 
41,42
RAÄ UV Mitt 
Karin Äijä

Med anledning av planerad vägbyggnation ge
nomfördes en förundersökning inom rubricerade 
fornlämning. Ingen anläggning var synlig före 
undersökningen, men enligt en karta upprättad av 
Ivar Schnell 1935 fanns gravar i den planerade 
vägsträckningen.

Ett 3,5x200 m stort område banades av med 
maskin. Vid schaktningen framkom att delar av 
området närmast järnvägen redan tidigare hade 
banats av. Det torde ha skett vid utvidgningen av 
järnvägen (dubbelspår) efter Ivar Schnells karte
ring. Inga fornlämningar påträffades i den plane
rade vägsträckningen, men synliga gravar ligger i 
omedelbar anslutning till den.

I undersökningsområdets östra del, under plog
djup i gammal åkermark, påträffades spritt tre bi
tar bränd lera.

Fynd: - 
Datering: -

Botkyrka sn, Tullinge 16:209, fornlämning 285
Stockholms läns museum, länsmuseibyrån 
Peter Bratt

Med anledning av att den berörda fastigheten skul
le avstyckas i två villatomter utfördes dels en för
undersökning, dels en slutundersökning av fom- 
lämning 285, ett gravfalt med stensättningar.

Vid förundersökningen kunde gravfaltets ut
sträckning fastställas och en skärvstenshög avfär
das som fornlämning.

Vid slutundersökningen undersöktes och bort
togs samtliga gravar. De utgjordes av nio runda 
stensättningar, varav en dominerande större an
läggning, 8 m i diameter. Övriga gravar, ca 1-5 
m i diameter låg runt denna. Det inre gravskicket 
varierade på ett for folkvandringstiden typiskt sätt 
med urnegravar, brandgropar, brandlager. Den 
största graven var plundrad i modern tid. De öv
riga gravarna var oskadda, varav en var mycket 
fyndrik.

Fynd: Agraffer, agraffknappar, dräktnålar, glaspär
lor, bronshänge med ansiktsmask, bältering, björn- 
och lofalanger, kamfragment m m.
Datering: Folkvandringstid.

Botkyrka sn, Vreta gård, fornlämning 53
RAÄ UV Mitt 
Karin Äijä

Med anledning av planerad vägbyggnation under
söktes och borttogs fornlämning 53. Denna be
stod av tre stensättningar, varav en röseliknande. 
De var 5,5-10 m stora, omsorgsfullt anlagda med 
kantkedjor och inre kretsar. De omfattade dess
utom ytterligare kretsar, av oviss funktion, som 
var anlagda ovanpå de befintliga packningarna. 
Samtliga gravar var belägna på bergklackar. Fynd 
i form av krukskärvor, flintskrapa och -avslag, 
kvartsavslag och brända ben påträffades. Date
ring: yngre bronsålder.

Dessutom undersöktes sex stensättningslik
nande lämningar, varav den största var 4 m i dia
meter. Alla hade fyllningar med inblandning av 
sot, som vid undersökningen visade sig troligen 
ha förorsakats av skogsbrand. Ytligt i en av dessa 
påträffades en krukskärva. I övrigt framkom ing
enting, som skulle tyda på att de var fornlämning
ar, varför de tolkades vara naturbildningar.

Fynd: Keramik, flintskrapa, flint- och kvartsav
slag, brända ben.
Datering: Yngre bronsålder.
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Förslag till placering av dräktdetalj ema på kvinnan i A12 på gravfältet på Tullinge 16:209 i 
Botkyrka socken. Teckning Jonathan Lindström, Stockholms stadsmuseum.
Suggested placement of dress details on the woman in A12 in the cemetery at Tullinge 
16:209 i Botkyrka parish.

Botkyrka sn, Vreta gård, fornlämning 371
RAA UV Mitt 
Lillemor Schützler

Med anledning av planerad bebyggelse gjordes en 
arkeologisk utredning i anslutning till fornläm
ning 371 - ett registrerat boplatsområde med 
skärvstenshög, terrassering och eventuell sten
sträng. Fornlämningen ligger på sydsluttningen 
av ett höjdparti.

För tio år sedan gjordes en fosfatkartering, som 
bl a visade förhöjda värden i åkern intill boplats
området. Efterföljande provundersökning 1981 
var dock alltför begränsad för att visa boplatsens 
utbredning. 1 ett av schakten - i anslutning till ter
rasskanten - påträffades ett tiotal krukskärvor av 
allmän förhistorisk karaktär. Annars iakttogs ing
et av kulturhistoriskt intresse i de övriga schak
ten.

Syftet med den arkeologiska utredningen var 
att avgränsa boplatsen inom exploateringsområ
det. Elva schakt/ytor grävdes med maskin ned till 
steril mark i sluttningarna runt den registrerade 
boplatsen och i åkermarken. Förutom kvartsav
fall (tre bitar), som ej låg i ursprungligt läge, var 
schakten tomma på förhistoriska fynd och kon
struktioner.

De tiotal keramikskärvor, som påträffades vid 
provgrävningen 1981, ligger inom exploaterings
områdets norra del. Om en del av gränsen for ex
ploateringsområdet flyttas ca 14-15 m söderut, 
berörs ej fornlämningsområdet och inga ytterli
gare åtgärder behöver vidtas.

Fynd: Kvartsavfall.
Datering: -
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Eskilstuna, kv Nötväckan 5, fornlämning 554
RAÄ UV Mitt 
Boje Persson

En förundersökning utfördes med anledning av 
husbyggnation.

Området är beläget söder om kvarteren Ny
månen och Nattsländan samt Klostergatan. Där 
har lämningar från ett johanniterkloster från se
nare hälften av 1100-talet tidigare påträffats och 
dokumenterats vid ett flertal tillfallen. Målsätt
ningen med förundersökningen var att konstatera 
om klosterområdet även sträckt sig till kvarte
ret Nötväckan.

Vid undersökningen framkom emellertid en
dast dräneringsdiken och byggnadsavfall (tegel 
och kalkbruk) från sen tid (troligen 1700-1900- 
tal). Fynden utgjordes av enstaka skärvor yngre 
rödgods, porslin och buteljglas.

Fynd: Keramik (yngre rödgods).
Datering: Nyare tid.

Fors sn, Fristaden 1:6 (Rothoffsparken), forn
lämning 557
RAÄ UV Mitt 
Boje Persson

En förundersökning utfördes på grund av nybygg
nation i kvarteret Fristaden.

Tre 9 m långa, 1,4-2,4 m breda och upp till 1 
m djupa schakt grävdes. I samtliga syntes ett på
fört slagglager med kol och sot, sannolikt spår av 
verksamheten i de närliggande Rademachersmed- 
jorna.

Fynd: Keramik (BII:4), buteljglas, fajans. 
Datering: 1600-1800-tal.

Grödinge sn, Malmsjö 1:1, 2:1, Svalsta 2:1 
(Kyrktorp), fornlämning 448
RAÄ UV Mitt
Stefan Bergh, Per Gustafsson

Inför anläggandet av järnvägssträckningen Gröd- 
ingebanan gjordes en arkeologisk utredning följd 
av två förundersökningar samt en slutundersök
ning.

Utredningsområdet utgjordes av en syd- och 
östsluttning omedelbart öster om en ca 20 m bred 
passage. Med en havsnivå på 50 m över dagens 
nivå har denna passage anslutit till en havsvik. 
Den östra sluttningen var moig medan den södra 
i sin övre del var tämligen stenbemängd. Områ

det bedömdes vara lämpligt för bosättning vid en 
tid då havsviken låg i omedelbar närhet.

Fyra ytor, om sammanlagt ca 240 m2 maskin- 
schaktades. På den södra sidan påträffades en härd 
med skörbränd sten och kol. Inga andra spår av 
förhistorisk aktivitet kunde dokumenteras inom 
området.

Vid en av förundersökningarna utgjordes det 
undersökta området av en moig, ca 20x40 m stor 
sydsluttning i västra delen av fornlämning 448 - 
en boplats. I direkt anslutning finns ett tidigare 
undersökt område med härdar och stolphål. 
Sannolikt utgör platsen den nordvästra delen av 
en osäker fossil odlingsyta.

Två ytor, 42x14 resp 23x3 m stora maskin- 
schaktades. Flärvid framkom tre härdar och en 
skärvstenskoncentration. Samtliga anläggningar 
låg 0,4-0,5 m under markytan. Inga säkra spår 
av förhistorisk odlingsverkamhet kunde påvisas.

Omedelbart norr om den undersökta ytan på
träffades på en ca 30x30 m stor platå en tidigare 
ej registrerad boplatsyta. Den tämligen välavgrän- 
sade platån ligger 52-54 m ö h och utgör en väst
lig udde av den bergsrygg, som löper omedelbart 
norr om den tidigare undersökta delen av forn
lämning 448.

Platån undersöktes i sin helhet. Den mycket 
rikliga förekomsten av kvarts i form av både red
skap och restprodukter från redskapstillverkning 
visade på en intensiv kvartshantering på platsen. 
Kvarts förekom naturligt i fast häll inom platåns 
östra del.

Möjligen harjusi tillgången på kvarts varit or
saken till att platsen har utnyttjats under förhisto
risk tid. Inga fynd av neolitisk keramik gjordes.

Fynd: Slagen kvarts och flinta.
Datering: Tidig- och mellanneolitisk tid, äldre 
järnålder.

Helgarö sn, Helgarö kyrka
RAÄ UV Mitt 
Carolina A ndersson

I samband med schaktning fór en avloppstank 
samt ledningsdragning utfördes en arkeologisk 
förundersökning i form av schaktkontroll. Schakt- 
ningsarbetet skedde delvis i redan omrörd mark. 
Schaktet, beläget omedelbart norr om långhuset, 
var ca 4 m långt, 2,5 m brett och 2 m djupt och 
innehöll svart fet mylla. Inga spår av äldre begrav
ningar eller bebyggelserester påträffades.

Fynd: -
Datering: -
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Helgarö sn, Åsby 9:1, fornlämning 49
RAÄ UV Mitt 
Lillemor Schützler

Med anledning av en planerad tillbyggnad av 
Helgarö bygdegård gjordes en förundersökning. 
Bygdegården ligger inom ett gravfältsområde och 
det fanns risk fór att förstörda gravar kunde fin
nas inom exploateringsområdet.

Vid förundersökningen grävdes ett vinkel
schakt med maskin. Förutom ett sentida, sotigt 
lager med kol och tegel kunde inget av kulturhis
toriskt intresse noteras.

Fynd: - 
Datering: -

Helgarö sn, Åsby, fornlämningarna 50, 51
RAÄ UV Mitt 
Lillemor Schützler

I samband med nedläggning av telekabel intill två 
gravfält gjordes en antikvarisk kontroll.

Kabeln skulle dras i vägkanten runt det norra 
gravfältets (fomlämning 51) östra och norra del 
samt utefter det södra gravfältets (fornlämning 50) 
norra del.

Vid kontrollen kunde inget av antikvariskt in
tresse noteras. Mestadels syntes fyllningsmassor 
från vägen i schaktväggen.

Fynd: - 
Datering: -

Husby-Rekarne sn, Husby 3:41, fornlämning 2
RAÄ UV Mitt 
Karin Äijä

En förundersökning utfördes med anledning av 
planerad nybyggnation. Ett i senare tid anlagt sten
parti, ca 5x8x1 m stort, avlägsnades med maskin 
för att konstatera huruvida det täckte en förhisto
risk grav eller ej.

Stenpartiet visade sig bestå av matjord och ste
nar med inslag av tegel och cement. Därunder vid
tog morän. Det framgick klart att marken hade 
banats av innan stenpartiet anlades. Inga spår av 
torv eller mull förekom mellan den sterila morä
nen och det påförda matjord-stenlagret. Avba- 
ningen torde ha skett i samband med att det intill- 
liggande huset byggdes, omkring sekelskiftet. 
Huset revs sommaren 1990.

Fynd: -
Datering: -

Kjula sn, Kjula-Berga 7:5, Kjula-Blacksta 1:1, 
1:81
RAÄ UV Mitt 
Stefan Bergh

Med anledning av planerad grustäkt företogs en 
arkeologisk utredning för att fastställa huruvida 
fornlämningar skulle beröras.

De kända fornlämningarna inom området ut
görs av hålvägar, företrädesvis på Kjulaåsens öst
ra del. Inga av dessa skulle dock beröras då de 
faller inom den skyddszon, som sparas mellan 
landsvägen och grustäkten.

Utredningen inriktades därmed huvudsakligen 
på de ur topografiskt hänseende gynnsamma bo
platslägena för stenålderslokaler på åsens västra 
sida. Trots omfattande provschaktsgrävningar 
inom de mest lämpliga delarna av området kunde 
dock inga indikationer på förhistorisk aktivitet 
fastställas.

Fynd: - 
Datering: -

Kung Karls sn, Skillinge 2:37
RAÄ UV Mitt 
Thomas Eriksson

Med anledning av planer på att bygga en barn
stuga i närheten av tre järnåldersgravfält (forn
lämning 108, 114 och 128) gjordes en utredning 
i form av schaktdragningar med grävmaskin. Syf
tet var att fastställa om det fanns några bosätt- 
ningslämningar i anslutning till gravfälten.

Totalt drogs 159 m schakt utan att några bo
platsindikationer framkom. 1 tomtens södra kant 
upptäcktes dock en stensättning. Denna var 9 m i 
diameter och 0,5 m hög och var skadad i sin söd
ra kant av en äldre väg.

Fynd: -
Datering: Järnålder

Mariefred, Mariefreds kyrka, fornlämning 21
RAÄ UV Mitt 
Jan-Åke Ljung

I samband med kontroll av grundmursputsning 
inför planerad utvändig restaurering av Mariefreds 
kyrka utfördes en förundersökning. Anledningen 
var att om möjligt söka konstatera äldre begrav
ningar, eventuella lämningar av det i anslutning 
till kyrkan belägna kartusianerklostret, grundat 
1493.

Vid undersökningen framkom endast grus, 
sten, tegelblandat material utan antikvariskt intres
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se. Några ytligt belägna brukhorisonter kunde 
emellertid skönjas men lämnades utan åtgärd. 
Inga fynd tillvaratogs.

Fynd: -
Datering: Nyare tid.

Mariefred, kv Pedagogen 10
RAÄ UV Mitt
Cecilia Åqvist, Jan-Åke Ljung

En förundersökning, följd av en kompletterande 
förundersökning utfördes med anledning av hus
bygge.

Vid den kompletterande förundersökningen 
påträffades som väntat ytterligare rester av den 
stenkonstruktion, vilken iakttogs vid förundersök
ningen. Stenkonstruktionen är belägen i kvarte
rets östra del, strax intill det befintliga bostads
huset som vetter åt Kyrkogatan. Den var störd i 
sin östra del av nedgravningen för huset och i sin 
västra del av nedgravningen av en vattenledning, 
orienterad i sydost-nordvästlig riktning genom 
området. Strax norr om denna stenkonstruktion 
påträffades ytterligare en vattenledning, oriente
rad i nästan öst-västlig riktning genom schaktet. 
Båda vattenledningarna anslöt till en brunn i 
schaktets sydvästra del.

Norr om den öst-västligt löpande vattenled
ningen vidtog en stenläggning, som täckte i prin
cip hela norra delen av schaktet. Denna stenlägg
ning var emellertid något annorlunda till sin ka
raktär än den södra stenkonstruktionen. Här var 
anläggningens mittparti lagt med mindre stenar 
och ytterkanterna bestod av större stenar. Anlägg
ningens funktion har ej gått att fastställa, men den 
skulle kunna utgöra ett fundament till en bygg
nad i trä. Huruvida denna är samtida med den söd
ra stenkonstruktionen har ej gått att få någon klar
het i. Fynden påträffade i anläggningarna antyder 
dock att de torde vara samtida. Deras funktion är 
emellertid olika, då den södra stenkonstruktionen 
verkar vara en stenlagd gång. Anläggningarna tor
de kunna dateras till tiden mellan 1550 och 1700.

En provgrop upptogs i anslutning till den söd
ra stenkonstruktionen. Här uppgick kulturlagret 
till drygt en meter innan sterilt material vidtog. 
Bl a konstaterades att det mot botten fanns ett på
fallande kraftigt lager med hydrauliskt kalkbruk, 
som med största sannolikhet avsatts på platsen. 
Det förefaller troligt att detta kan utgöra rester av 
det närbelägna klostret.

Ytterligare en provgrop upptogs i schaktets 
norra del. Där konstaterades ytterligare stenlagda 
nivåer vilka inte borttogs. Bland fynden i denna 
grop noteras ett antal nätsänken i tegel. Under
sökningen avslutades på denna nivå utan att un

derliggande stenläggning borttagits, eftersom ex
ploatören ej har för avsikt att göra ingrepp i mar
ken. Den undre stenläggningen har ej gått att da
tera.

Fynd: Kritpipor, stengods (CII: 1 och 2), lergods 
(BII:4), järnfragment, spik, nätsänken.
Datering: Slutet av 1400-tal(?)-l700-tal.

Mariefred, Rådhustorget, fornlämning 21
RAÄ UV Mitt 
Jan-Åke Ljung

En förundersökning utfördes i samband med led
ningsdragningar för el.

Vid undersökningen konstaterades äldre kul
turlager mellan 0,4 och 1,7 m under nuvarande 
markyta. Schaktdjupet uppgick dock till maximalt 
0,8 m varför djupgrävningar företogs på endast 
två begränsade ytor. Områdets lagerbild antyder 
att området under perioder har påförts material, 
troligen i syfte att plana ut topografiska ojämn
heter främst i områdets sydvästra del. De äldsta 
lagren har sannolikt avsatts i vatten, före 1600-ta- 
lets mitt, antagligen betydligt tidigare. Inga spår 
av bebyggelselämningar påträffades vid förunder
sökningstillfället. Området har troligen redan ti
digt utgjort en öppen plats.

Fynd: Kritpipsfragment.
Datering: 1600-tal och senare.

Nicolai sn, Skavsta, Nyköpings flygplats, forn
lämning 41
RAÄ UV Mitt 
Michael Olausson

I samband med planerad utbyggnad av Nyköping- 
Oxelösund Flygplats AB (Stockholm-Skavsta) ut
fördes en förundersökning, följd av en slutunder
sökning av gravfält och boplats, fornlämning 41.

Vid den begränsade förundersökningen av- 
torvades och grovrensades en fjärdedel av grav- 
fåltet, ca 900 m2.1 gravfåltets norra och centrala 
del framkom ett boplatslager från äldre järnålder.

Fornlämningen var belägen på en hög skog
klädd berg- och moränhöj d och registrerad som 
ett gravfält bestående av 1 hög, 2 rösen, 3 resta 
stenar, 2 domarringar och 8 runda stensättningar.

Vid undersökningen framkom totalt 34 gravar. 
Dessa utgjordes av 2 rösen med kantkedja, 1 mitt- 
blocksstensättning, 2 resta stenar, 7 närmast run
da stensättningar varav en röseliknande, 14 sten- 
kretsar varav 6 med mittsten samt 2 med mittsten
packning. Dessutom framkom 4 domarringar var
av 3 var uppbyggda av fem klumpstenar var och
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en liggande på tre mindre (liggande höna). I två 
av dessa sammanbinds klumpstenarna med en 
småstensrad, den tredje har en mittstenpackning. 
Den fjärde domarringen utgörs av sex klump
stenar samt en sten i mitten. I övrigt framkom 4 
bengömmor utan markering ovan mark.

Av de totalt 34 gravarna saknade 10 begrav
ning, 10 var fyndförande. Vanligaste förekom
mande fyndkategorin var keramik. I övrigt fram
kom enstaka pärlor, del av bronsbeslag, genom
brutet bronsspänne samt fragment av brons- och 
järnföremål.

Under gravfältets norra och centrala del fram
kom en boplats, 3 000 m2 stor, bestående av kul
turlager och anläggningar. Häri framkom två lång
hus, 37,8x10-12 m (NV-SÖ) resp 14x7 m 
(NNÖ-SSV), varav det mindre saknar härd och 
ligger vinkelrätt ut från det större. Kulturlagret var 
5-20 cm tjockt (i regel 10 cm) och innehöll fram
förallt skärvsten och bränd lera samt enstaka 
brända ben och keramik av obestämbar karaktär, 
med struken slät utsida, samt fragment av silkärl. 
I boplatsens ytterområde i norr och väster fram
kom 11 härdar. Boplatsen var anlagd på dels grov 
morängrus i norr, dels sand i söder.

Vad beträffar dateringen kan gravfältet utifrån 
gravform, gravskick och fynd dateras i huvudsak 
till äldre järnålder. Domarringarna dateras till ro
mersk järnålder, men enstaka gravar bl a ett röse 
kan utifrån keramiken dateras till bronsålderns 
period 5-6. Graven med det genombrutna brons
spännet dateras till järnålderns period 1.

Husen kan utifrån stratigrafi och typologi da
teras till förromersk järnålder.

Fynd: Keramik, pärlor, del av bronsbeslag, genom
brutet bronsspänne, fragment av brons- och järn
föremål, fragment av silkärl, brända ben. 
Datering: Förromersk-romersk järnålder.

Nicolai sn, Skavsta, Nyköpings flygplats, forn- 
lämning 418
RAÄUVMitt 
Michael Olausson

En slutundersökning utfördes av gravfält och bo
plats, fornlämning 418. Anledningen var plane
rad utbyggnad av Nyköping-Oxelösund Flygplats 
AB (Stockholm-Skavsta).

Fornlämningen var belägen på en nordväst- 
sydostorienterad, plan avsats, på nordöstra delen 
av en större berg- och moränhöjd. Området ut
görs i väster och nordväst av storblockig morän, i 
norr av berg i dagen och en brant norrsluttning, i 
öster av en flack nord-ostsluttning ner mot bo
plats fornlämning 42 (ca 100 m). Mot söder av

gränsas området av en mindre moränavsats. Forn
lämningen var tidigare skogbevuxen, men blev 
innan undersökningen kalhuggen.

Fornlämningens totala yta uppgår till 8 000 m2. 
Boplatslämningarna, som dominerar fornlämning
en, består av minst två långhus, två skärvstens- 
högar, stensträngar, härdar och ugnar. Dessutom 
framkom ett gravfält i områdets nordöstra kant. 
Områdets södra del har odlats åtminstone under 
1700-talet. Några odlingsrösen registrerades inom 
detta område.

Huvuddelen av boplatslämningarna utgörs av 
två säkra och ett osäkert långhus. De var centralt 
belägna på boplatsen. Det längsta huset är 55x12 
m (SÖ-NV) med en dubbel yttervägg i norr. En 
rumsindelning med minst sex enheter kan urskil
jas med härdarna belägna i de sydöstra och nord
västra delarna. Det mindre huset är lagt vinkel
rätt och intill det stora husets sydöstra norrvägg. 
Det var 25x8 m (NÖ-SV) med en härd i den 
nordöstra delen. I anslutning till och vinkelrätt 
från det stora husets nordvästra gavel fanns res
ter efter ett möjligt långhus. Det mindre huset 
överlagrades till stora delar av en stensamling, 
som flöt ihop med stensträngarna.

Tre stensträngar fanns inom området, en min
dre i den södra delen samt två, som avgränsar om
rådet i den nordöstra delen. De i nordöst är ca 50 
m långa och 3-7 m breda, en-tvåskiktade och 
0,2-0,6 m höga. Den yttre vinklar sig i den södra 
delen mot boplatsen. Den södra är 30 m lång och 
3 m bred, enskiktad och 0,3 m hög. Den ligger 
öster om och i anslutning till en skärvstenshög. 
De två i nordöst överlagrar delvis tre stensättning- 
ar medan en ansluter till skärvstenshögen, som av
gränsar boplatsen mot norr.

Den nordligaste av skärvstenshögarna var lagd 
ca 3-6 m runt en uppstickande bergknalle. Inga 
fynd registrerades i högen men i och under pack
ningen kom härdar och härdgropar. Den södra 
skärvstenshögen var belägen på en mindre mo
ränavsats ca 18x10 m (Ö-V) och 0,3-0,4 m hög. 
Under och i dess centrala del kom en härdgrop 
6x4 m och intill 0,3 m djup. 1 norr och väster om 
denna kom flera mindre härdar.

I områdets västra del i anslutning till den stor- 
blockiga moränen fanns ett område med härdar 
och ugnar samt en mittblocksgrav.

Gravfaltet utgörs av 22 anläggningar. Av dessa 
var 11 stensättningar, varav 5 osäkra och 16 ben
gropar. Stensättningarna var runda eller oregel
bundna med en rak profil, flerskiktade med en tät 
stenpackning av varierande storlek. Flera hade en 
tydlig kantkedja och centralt belägna bengömmor. 
Bengroparna hade i regel ingen markering ovan 
mark, men kunde ibland ligga intill större block.

Alla gravarna innehöll begravningar, utom de
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osäkra stensättningarna. Få av gravarna var fynd
förande. Fynden utgjordes av keramik (bl a del 
av bikärl), en jämsölja, en järnbygelnål. Vid grov
rensning av en stensättning framkom en glasbit 
och en bronsfibula.

Fynden var fåtaliga inom boplatsområdet. De 
utgjordes av brända ben, keramik, bränd lera, 
knackstenar samt enstaka malstenar. Några kvarts
bitar framkom, varav en kärna, en stenklubba, en 
flintskrapa samt en flintpilspets med umupen bas. 
De senare fynden kom ifrån områdets NNV del. 
Keramiken utgjordes av en typ med slät struken 
utsida samt delar av silkärl.

Beträffande dateringen kan huvuddelen av bo
platslämningarna och gravfältet dateras till äldsta 
delen av järnåldern och är samtida. Boplatsområ
dets norra del förefaller att vara något äldre, dvs 
yngre bronsålder.

Fynd: Keramik (bl a del av bikärl, delar av silkärl), 
bronsfibula, järnsölja och -bygelnål, malstenar, 
knackstenar, föremål av flinta och kvarts, brända 
ben m m.
Datering: Förromersk-romersk järnålder.

Nyköping, AU Helgona kyrka och Östra Tor
get, fornlämning 231
RAÄ UV Mitt 
Boje Persson

En förundersökning utfördes på grund av uppsätt
ning av belysningsstolpar. Fyra schakt, 3x0,7 m 
stora och 0,7 m djupa grävdes utanför All 
Helgonakyrkans östra kyrkogårdsmur och två 
schakt, 6-10x0,7 m stora och 0,7 m djupa utan
för dess södra mur. I delar av de senare schakten 
påträffades ett brandlager, i de fyra övriga endast 
påförda fyllnadsmassor. Inga fynd framkom som 
kunde fastställa brandlagrets datering.

Fynd: —
Datering: -

Nyköping, kv Borgmästaren 3, fornlämning 
231
RAÄ UV Mitt 
Carolina Andersson

Med anledning av dräneringsarbeten runt försam
lingshemmet skulle en förundersökning i form av 
schaktkontroll utföras. Schaktningen var dock 
avslutad vid kontrollens början.

Vid det efterföljande dokumentationsarbetet av 
de två upptagna schakten registrerades ett upp till

1 m tjockt kulturlager. I ett av schakten syntes ett 
tydligt brandlager. Förutom en påle fanns inga 
konstruktioner. 1 ett av de avsatta lagren påträffa
des en kniv samt rikligt med obrända ben.

Fynd: Kniv.
Datering: Nyare tid.

Nyköping, kv Föreningen 18, fornlämning 231
RAÄ UV Mitt 
Jan-Åke Ljung

I samband med planerad nybyggnation utfördes 
en undersökning. Därvid påträffades rester efter 
murar anlagda på rustbädd samt ett dräneringsdi
ke. Området saknade lämningar av tätare, stads- 
liknande bebyggelse. Fyndmaterialet tycktes en
tydigt datera de äldsta kulturlagren och bebygg
elselämningarna till sent 1600-tal.

Fynd: Yngre rödgods, fajans, kritpipor, benspill 
m m.
Datering: 1600-talets senare hälft.

Nyköping, kv Garvaren nr 1, 2, 9-13, 15, 17 
och 18, fornlämning 231
RAÄ UV Mitt
Boje Persson, Jan-Åke Ljung

Med anledning av husbyggnation utfördes en för
undersökning i kv Garvarens södra del.

Exploateringsytan omfattade 3 500 m2. Prov
schakt grävdes för att klargöra förekomst och 
omfattning av eventuell bebyggelse och kultur
lager.

Totalt grävdes i området sex 13-25 m långa, 
1,5-2 m breda och 1-2,8 m djupa schakt. I kvar
terets östra del påträffades en vattenkulvert från 
mitten av 1800-talet. I mellersta delen fanns en 
kraftig grundmur, troligen från ett hus, som kan 
återfinnas på 1888 års stadskarta. Endast i kvar
terets västra del fanns kulturlager, vilka utgjordes 
av mylla med träflis, barklager och deponerat 
läderavfall. Här påträffades också en vattenränna 
av trä. Dessa lämningar har troligen samband med 
det garveri, som låg norr om exploateringsområ
det i denna del av kvarteret.

Sannolikt har exploateringsområdet utgjort ett 
utkantsområde av staden på 1600- och 1700-talen 
och bebyggts tidigast under sent 1700-tal.

Fynd: Yngre rödgods, glas, porslin, läder. 
Datering: 1700-1900-tal.
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Nyköping, kv Gripen 23, fornlämning 231
RAÄ UV Mitt 
Boje Persson

En förundersökning utfördes med anledning av 
schaktningar fór servisledningar och en hissgrop.

Två servisschakt grävdes på gården i kvarte
ret. De var sammanlagt ca 33 m långa och upp 
till 1,5 m breda. Hissgropen grävdes i en befintlig 
byggnad och var 3,5x5 m stor. Intakta kulturlager 
påträffades i samtliga schakt 0,4-1,6 m under 
nuvarande marknivå. Lagren var mellan 0,4 och 
1,2 m tjocka. I ett av servisschakten syntes rester 
av ett trägolv. En gatuläggning/gårdsplan av kul
lersten framkom i hisschaktet och i ett av servis
schakten.

Fynd: Passglas, yngre rödgods.
Datering: 1600-1800-tal.

Nyköping, Herrhagen 1:2 m fl
RAÄ UV Mitt
Lillemor Schützler, Carolina Andersson

Med anledning av planerad bostadsbebyggelse i 
första etappen av Nya Nyköping - fastighetsäga 
Herrhagen 1:2 m fl - gjordes en arkeologisk ut
redning. Denna omfattade arkivstudier samt prov
undersökning.

Enligt äldre kartmaterial var Herrhagen en 
torpbebyggelse, uppförd troligen under början av 
1600-talet (ägomätning karta 1691). Inom plan
området, som huvudsakligen utgörs av åkermark 
och ligger på låga nivåer, finns inga fornlämning- 
ar registrerade. Vid en besiktning påträffades ett 
impediment med odlingsrösen i områdets syd
västra begränsning. Eventuellt kunde det finnas 
gravar under odlingsstenen.

Vid provundersökningen grävdes schakt med 
maskin. En jordhög och ett område med odlings- 
sten grävdes för hand. Inga förhistoriska fynd el
ler konstruktioner kunde noteras.

Sammanfattningsvis krävs inga ytterligare ar
keologiska åtgärder inom planområdet.

Fynd: - 
Datering: -

Nyköping, kv Kompaniet, fornlämning 231
RAÄ UV Mitt 
Cecilia Åqvist

Två förundersökningar utfördes i kv Kompaniet, 
tomt 13 med anledning av dels en planerad VA- 
ledning, dels schaktning för fjärrvärme.

Vid undersökningarna registrerades flera på 
varandra liggande nivåer. Detta visar att det inom 
området, eller i dess närhet, funnits någon anlägg
ning för järnbearbetning, -förädling eller -produk
tion. Bland annat påträffades en timmerkonstruk
tion, sannolikt av gran, vilken var 6 m bred och 
bestod av ca 0,2 m breda, spontade plankor. Kon
struktionen var fylld av järnslagg och var minst 
1,5 m djup. Större delen av undersökningsytan var 
täckt av ett 0,2-0,9 m tjockt lager slagg.

I början av 1600-talet omtalas två smedjor, av 
vilken en var belägen på västra sidan av ån. Det 
verkar sannolikt att de lager, som påträffats vid 
undersökningen utgör resterna efter denna verk
samhet.

Strax ovanpå den sterila leran påträffades en 
vegetationshorisont.

Inga fynd tillvaratogs vid undersökningen. 

Fynd: -
Datering: 1600-tal.

Nyköping, kv Sjukvårdaren, fornlämning 231
RAÄ UV Mitt 
Jan-Åke Ljung

En förundersökning föranleddes av planerad ny
byggnation.

Vid undersökningen framkom rester efter den 
hospitalsbyggnad, som föregått den nu befintliga 
byggnaden. Nuvarande byggnad är ett f d hospi
tal, uppfört ca 1753. I övrigt påträffades endast 
recenta lämningar. Undersökningsområdets västra 
delar saknade helt lämningar. Inga fynd tillvara
togs.

Fynd: -
Datering: 1600-tal och senare.

Nyköping, kv Stallbacken 12, fornlämning 231
RAÄ UV Mitt 
Boje Persson

En förundersökning utfördes på grund av dräne
ringsarbeten längs en fastighet i kvarteret.

Ett L-format, 51 m långt schakt upptogs på 
gården och ett 33 m långt schakt grävdes på ut
sidan av kvarteret mot Västra Trädgårdsgatan. In
takta kulturlager konstaterades i sektionerna, 0,3- 
0,5 m under nuvarande marknivå. Kulturlagren 
var mellan 1,3 och 2,3 m tjocka. I schaktet på går
den framkom träbroläggningar på olika nivåer och 
i flera skikt, orienterade i öst-västlig riktning. I 
schaktet mot Västra Trädgårdsgatan syntes sand
lager i flera skikt, troligen äldre gatunivåer.
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Samtliga schakt upptogs i frischakten for be
fintlig bebyggelse. Kulturlagren borttogs därför ej 
utan dokumenterades endast i de uppkomna sek
tionerna.

Fynd: A-gods, C-gods, äldre och yngre rödgods, 
passglas och läderspill.
Datering: Tidig medeltid-nyare tid.

Nyköping, kv Stallbacken 14, fornlämning 231
RAÄ UV Mitt
Jan-Åke Ljung, Boje Persson

En förundersökning föranleddes av planerad hus
byggnation.

Ca 10 löpmeter schakt upptogs varvid intakta 
kulturlager konstaterades 0,3-1 m under nuvaran
de markyta. I områdets västra del påträffades två 
broläggningar i trä, orienterade dels i nord-syd- 
lig, dels i öst-västlig riktning. Ytterligare bro- 
läggningsnivåer konstaterades genom att ett 0,2 m 
stort hål grävdes invid de mer ytligt belägna kon
struktionerna.

För att konstatera kulturlagrens och bebygg
elselämningarnas omfattning grävdes ett ca lxl 
m stort provhål i områdets östligaste del ned till 
orörd mark. Flär uppmättes kulturlagrens tjock
lek till ca 2,4 m. Provhålet lokaliserades till en 
plats, som låg i direkt anslutning till ett 1972- 
1973 undersökt område.

Utöver provhålet i schaktets östra del gjordes 
inga ingrepp i kulturlagren. Provschakten och de 
blottlagda äldre kulturlagren markerades med 
plast och fylldes igen.

Fynd: Fragment av låg remsko och oidentifierad 
sko, svarvade föremål i trä, skålar, laggkärl, andra 
trä- och läderföremål, stengods CII: 1 m m. 
Datering: Tidig/högmedeltid-senmedeltid.

Nyköping, kv Stallbacken 14, fornlämning 231
RAÄ UV Mitt 
Jan-Åke Ljung

En antikvarisk kontroll utfördes med anledning 
av husbyggnation och grundläggning på s k lätt
platta. Avsikten var att tillse att schaktdjupet inte 
understeg 10,00 m ö h samt att vid behov utföra 
erforderlig dokumentation.

Tänkt schaktdjup låg på en generell nivå mel
lan 10,09 och 10,12 m ö h. Ett mindre antal grop
ar upptogs i frischaktet för befintlig grund. I dessa 
gropar berördes inga kulturlager. Ytligt belägna 
kulturlager påträffades på en nivå av 10,06 m ö h. 
Inga av dessa berördes emellertid av schaktnings- 
arbetena.

Fynd: -
Datering: Medeltid.

Nyköping, kv Yrkesskolan 15, 16, fornlämning 
231
RAÄ UV Mitt
Boje Persson, Jan-Åke Ljung

Med anledning av planerad husbyggnation utför
des en förundersökning i kvarterets västra del. 
Exploateringsytan omfattade ca 3 000 m2. Prov
schakt grävdes för att klargöra förekomst och 
omfattning av eventuell bebyggelse och kultur
lager.

Totalt grävdes sex schakt, 3-13 m långa, 3 m 
breda och 1-2 m djupa. I två av schakten, i områ
dets mellersta respektive sydvästra del, påträffa
des grundmurar från hus, som återfinns på 1888 
års stadskarta. I ett av schakten fanns ett dräne
ringsdike av sent datum, troligen tidigast 1800- 
tal.

I sydvästra delen påträffades en knuttimrad 
brunn. Fyndmaterialet i denna är från 1600-1700- 
talet och utgörs av stengods, yngre rödgods, fa
jans, skosulor och ben. För övrigt påträffades yng
re rödgods, fajans, buteljglas och tegelbitar i ett 
omrört kulturlager som kan knytas till områdets 
senare bebyggelse.

Sannolikt har exploateringsområdet utgjort ett 
utkantsområde av staden på 1600- och 1700-talen 
och bebyggts tidigast under slutet på 1700-talet. 
Brunnen har troligen samband med områdets ut
nyttjande som odlingsmark och har möjligen an
vänts vid bevattning redan under 1600-talet.

Fynd: Keramik (stengods, rödgods, fajans), sko
sulor m m.
Datering: 1600-1800-tal.

Strängnäs, Domkyrkan, fornlämning 314
RAÄ UV Mitt
Boje Persson, Cecilia Åqvist

En förundersökning utfördes på grund av led
ningsdragning för VA strax väster om domkyrkan.

Vid undersökningen framkom tio gravar orien
terade i VNV-OSO. Nio av skeletten hade hu
vudet åt öster, medan ett skelett hade huvudet åt 
väster. Troligtvis har samtliga varit begravda i kis
tor av trä då trärester och kistspik påträffades vid 
flertalet av skeletten. I en av anläggningarna fanns 
dessutom ett kistbeslag med bärhandtag. Flerta
let av skeletten var defekta, eftersom yngre be
gravningar hade skadat äldre.

437



Inga daterande fynd påträffades. Armställning
arna tyder dock på att begravningarna har ägt rum 
från högmedeltid och framåt.

Fynd: Kistspikar, -beslag, trärester.
Datering: Hög- och senmedeltid. Eventuellt nyare 
tid.

Strängnäs, Domkyrkan, Bondkoret, fornläm- 
ning 314
RAÄ UV Mitt
Jan-Åke Ljung, Boje Persson

I samband med ombyggnadsarbeten och ingrepp 
under befintligt golv i Bondkoret utfördes en för
undersökning. Avsikten var i första hand att kon
statera om behov av en mer omfattande under
sökning förelåg.

Två öst-västligt orienterade schakt togs upp, 
lokaliserade till de platser där större ingrepp skul
le komma att göras. Därvid konstaterades begrav
ningar före södra tornmurens tillkomst (ca 1424) 
och att begravningarna i övrigt sannolikt tillkom
mit före bondkorets uppförande (1490).

Vidare påträffades i bondkorets östra del, i vår
frukorets västmur, en portal försedd med två 
språng. Portalen har tillkommit i samband med 
att vårfrukoret uppförts (1404) då även delar av 
äldre murverk genombrutits. Portalen har efter 
hand byggts om något och bör slutligen ha förlo
rat sin funktion redan i samband med Bondko
rets tillkomst 1490.

Fynd: -
Datering: Högmedeltid-nyare tid.

Strängnäs, kv Glasberget 9 och 10, fornläm- 
ning 314
RAÄ UV Mitt 
Jan-Åke Ljung

På grund av nybyggnation av garage och carport 
utfördes en förundersökning.

Ca 1/3 av den totala exploateringsytan togs 
upp. Endast omrörda kulturlager kunde konstate
ras ner till 0,6 m under nuvarande markyta. Kul
turlagret innehöll artefaktmaterial från nyare tid, 
möjligen sent 1700-tal och senare. Inga fynd till
varatogs.

Fynd: -
Datering: Nyare tid.

Strängnäs, kv Krögaren 3, fornlämning 314
RAÄ UV Mitt 
Boje Persson

Med anledning av en planerad ombyggnad av ett 
uthus, troligen byggt på 1700-talet utfördes en 
förundersökning. Tre mindre schakt grävdes var
av ett i uthuset. I det senare framkom omrörda 
kulturlager och två tunna horisonter förmultnat 
trä, sannolikt golvnivåer. Fynden utgjordes av en
staka skärvor yngre rödgods, fajans, porslin och 
spikar.

Fynd: Keramik (rödgods, fajans) m m.
Datering: 1600—1800-tal.

Torpa sn, Lund 1:1, fornlämning 36
Västmanlands läns museum 
Barbro Johansson

En antikvarisk kontroll utfördes av fornlämning 
36 på grund av ny dragning av teleledning (riks- 
kabel).

Fornlämning 36 är ett gravfalt bestående av ca 
åtta övertorvade, runda stensättningar. Gravfältet 
är ca 50x25 m stort (NV-SÖ). Stensättningarna 
är även beväxta med en, hassel, lönn, tall och 
hägg. Fornlämningen är belägen intill väg E3 
mellan Kungsör och Eskilstuna. Telekabelns 
sträckning följer i stort E3:an längs ovanstående 
sträcka och tuschar gravfaltet i dess södra del. En 
tidigare kabel fanns redan på platsen, nergrävd 
omkring 1972.

Den nya kabeln placerades i samma schakt 
som den tidigare. Kabeln berör gravfältet på en 
ca 40 m lång sträcka. Schaktet grävdes med 
maskin och var ca 0,5 m brett och 0,7 m djupt. I 
botten fanns plankor, som täckte den gamla ka
beln. Schaktet innehöll förutom sandblandat grus 
en del sprängsten. Inga fynd eller nya gravanlägg
ningar framkom.

Fynd: - 
Datering: -

Torshälla, kv Borgmästaren 8/Järnvägsgatan, 
fornlämning 95
RAÄ UV Mitt 
Jan-Åke Ljung

En förundersökning gjordes med anledning av re
paration och nyläggning av spillvattenledning. 
Arbetena berörde i huvudsak äldre ledningsschakt 
och några äldre kulturlager påträffades inte. I östra 
schaktväggen kunde emellertid konstateras en
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yngre kullerstensbeläggning samt ett lerblandat 
myllager. Ingen datering erhölls men lagren och 
kullerstensbeläggningen bedömdes vara från ny
are tid, sannolikt efter 1850.

Fynd: -
Datering: Nyare tid, efter 1850.

Torshälla, Holmen, Torshälla 5:29, fornläm- 
ning 95
RAÄ UV Mitt 
Jan-Åke Ljung

En förundersökning föranleddes av planerade 
markingrepp i samband med om- och nybyggna
tion.

I undersökningsområdets mellersta, västra del 
konstaterades ett slagglager, som tidigare hade 
påträffats på Holmen. Detta kan sannolikt föras 
till 1600-1700-tal. I övrigt saknade området spår 
av äldre aktivitet. Inga fynd tillvaratogs.

Fynd: -
Datering: Nyare tid.

Torshälla, kv Krögaren, fornlämning 95
RAÄ UV Mitt 
Boje Persson

En förundersökning utfördes på grund av schakt - 
ning för grundisoleringsarbeten kring brandstatio
nen. Denna är belägen omedelbart nedanför den 
medeltida borgen på Husberget, vilken delvis är 
utgrävd.

Totalt upptogs ett 82 m långt, sammanhäng
ande schakt, som var 2-3 m brett och maximalt 
3,4 m djupt. I delar av sektionen nordöst och syd
väst om stationen syntes ett myllager ovan steril 
lera och morän. Fynden utgjordes endast av del 
av ett kritpipsskaft och enstaka tegelbitar. I övrigt 
framkom endast fyllnadsmassor.

Fynd: Fragment av kritpipa, tegel.
Datering 1600-ta -nyare tid.

Torshälla, Torlunda 1:271, Folkesta industri
område, fornlämning 121
RAÄ UV Mitt
Britta Kihlstedt, Ulf Strucke

Med anledning av planerad bebyggelse genom
fördes en förundersökning av fornlämning 121 - 
stensättningsliknande lämningar. Vidare upptogs 
provschakt i omgivande hagmark.

Vid undersökningen kunde konstateras att 
samtliga stensättningsliknande lämningar utgjor
des av odlingsrösen. I dessa framkom recent ma
terial.

Fynd: - 
Datering: -

Trosa-Vagnhärads sn, Fagerhult 2:10, fornläm
ning 294
RAÄ UV Mitt
Lillemor Schützler, Britt-Marie Franzén

Med anledning av detaljplaneläggning utfördes en 
arkeologisk utredning, som omfattade specialin
ventering och provundersökning. Inom planom
rådet fanns en registrerad fornlämning, fornläm
ning 294, en osäker stensättning.

Området utgörs till största delen av berg med 
skog och ingår i ett större bergområde, som sträck
er sig från Vagnhärad mot nordväst. Söder om om
rådet är Trosaån och dess lätt kuperade slättland.

Vid specialinventeringen påträffades en platå 
intill fornlämning 294 och i områdets norra del 
observerades några förhöjningar, varav en med 
stenpackning. I områdets södra del intill en större 
utfyllnad av byggnadsmassor fanns en plan ter
rass.

Vid provundersökningen torvades den osäkra 
stensättningen delvis av för hand. Den konstatera
des vara en närmast rund stensättning, 5 m i 
diameter (eventuellt med en yttre kantkedja, 7 m 
i diameter) och 0,5 m hög med en fyllning av 0,4— 
0,7 m stora, i regel rundade stenar samt i nordöst 
ett meterstort block. Anläggningen är utrasad i 
nordöst mot en villatomt.

På den intilliggande platån grävdes två provru
tor. I den ena framkom en stenpackning av 0,3- 
0,5 m stora stenar med en fyllning av rödgul sand/ 
grus. Grav?

Förhöjningarna i den norra delen hackades del
vis igenom. De visade sig vara naturbildningar 
förutom den stenfyllda, som kan vara en grav. Vid 
undersökningstillfället beväxt med sly och rosen
buskar.

Terrassen i det södra området var ca 10x30 m 
och låg på en nivå av 40 m ö h. Två korslagda 
schakt grävdes med maskin och två provrutor 
grävdes för hand i den östra delen av schaktet. 
Fyllningen bestod av morän och sand. I bägge 
provrutorna framkom förhistorisk keramik. Bo
plats eller aktivitetsyta.

En sentida bebyggelselämning dokumentera
des i norra delen. Den utgjordes av en kallmurad 
mur och jordkällare samt minst två husgrunder.
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Fynd: - 
Datering: -

Trosa-Vagnhärads sn, Fänsåker 1:25, forn- 
lämning 121:1
RAÄ UV Mi tt
Lillemor Schiitzler, Britt-Marie Franzén

Med anledning av detaljplan for bostadsbebyggel
se gjordes en förundersökning av fornlämning 
121:1, en osäker stensättning, som visade sig vara 
en skärvstenshög.

Skärvstenshögen ingår i ett boplatsområde. Vid 
förundersökningen skulle boplatsytan avgränsas 
samt kulturlagrens tjocklek och fyndintensiteten 
klargöras. Ytan begränsades i öster av en villa 
(Fänsåker 1:27) i norr av vägen samt i väster av 
en lada. Undersökningsområdet är skadat av en 
vattenledning.

Cirka 1000 m2 avtorvades med maskin. Fem 
1 m2 stora schakt grävdes i eller intill skärvstens
högen samt två rutschakt i undersökningsområ
dets södra del. Boplatslagret kunde avgränsas sö
der ut mot åkern samt åt VNV Boplatslagret 
sträcker sig i öster in över fastigheten 1:27 samt 
norr om vägen och sannolikt utanför undersök
ningsområdet. Skärvstenshögen visade sig vara 
närmast rund, ca 8-10 m i diameter samt 0,2-0,9 
m tjock. Kulturlagret är 0,1-0,2 m tjockt och 
ställvis mycket sotigt. Både i kulturlagret och 
skärvstenshögen framkom keramikskärvor av för
historisk typ. I skärvstenshögen tillvaratogs även 
flera delar och fragment av stenredskap.

Området norr om vägen gick ej att undersöka 
med maskin på grund av att området ej var röjt, 
men med hjälp av en jordsond visade sig kultur
lagret här vara ca 0,2 m djupt och sotigt.

Fynd: Keramik, fragment av stenredskap. 
Datering: Bronsålder-äldre järnålder.

Trosa-Vagnhärads sn, Norra Husby 1:3 m fl, 
fornlämningarna 99, 100, 202-204
RAÅ UV Mitt
Karin Äijä, Britt-Marie Franzén

En arkeologisk delutredning, bestående av en spe
cialinventering utfördes med anledning av plane
rad detaljplan för bostadsbebyggelse.

Inom området fanns flera registrerade fornläm- 
ningar. Dessa utgjordes av två gravfält, fornläm
ningarna 99 och 204, två ensamliggande stensätt- 
ningar, fornlämningarna 202 och 203 samt en 
osäker stensättning, fornlämning 100.

Undersökningsområdet är beläget norr om 
Vagnhärads samhälle i ett mycket kuperat land

skap med skogklädda bergområden samt sänkor 
med åkermark. Det är rikt på fornlämningar 
främst från bronsålder-järnålder.

Det aktuella området utgörs till största delen 
av en kalkstensplatå med en brant sluttning mot 
söder samt en mer flack mot norr. De kända forn
lämningarna är belägna i syd-sydväst-sluttningen, 
förutom gravfaltet, fornlämning 99, som ligger på 
platåns västkant. En osäker stensättning, fornläm
ning 100, som enligt fornminnesinventeringen var 
belägen på platån gick ej att återfinna.

Fornlämning 99, ett gravfält, var tidigare re
gistrerat som 5 stensättningar. Detta befanns vara 
mycket större, ca 80x40 m (NNÖ-SSV) och be
står av minst 15 runda eller oregelbundet runda 
stensättningar.

Fornlämning 202 var registrerad som en sten
sättning med mittblock. 35 m nordväst om denna 
nyregistrerades ännu en mittblocksgrav.

Fornlämning 203 var registrerad som en rund 
stensättning. Här nyregistrerades en mittblocks
grav 30 m nordväst om denna samt en rund, nå
got skadad stensättning ca 10 m söder om den re
gistrerade.

Fornlämning 204, ett gravfält, bestående av ca 
15 runda eller närmast runda stensättningar, var
av flera skadade, överensstämde med den tidiga
re registreringen.

I sydsluttningen, som ställvis är blockrik, kan 
finnas flera gravar. Området har här delvis utsatts 
för stentäkt.

En fosfatkartering är gjord söder om det aktu
ella området på slättmarken. Här uppvisades 
mycket förhöjda fosfatvärden. Detta område är nu 
bebyggt.

Fynd: -
Datering: Yngre bronsålder-äldre järnålder.

Trosa-Vagnhärads sn, Risevid 1:3, Fänsåker 
1:4, fornlämning 288
RAÄ UV Mitt
Britt-Marie Franzén, Stefan Bergh

Med anledning av upprättande av detaljplan för 
industribebyggelse utfördes en arkeologisk utred
ning. Denna omfattade fosfatkartering, specialin
ventering samt provundersökning.

Utredningen föranleddes av närheten till ett 
yngre järnåldersgravfält, fornlämning 101 intill 
gården Risevid samt ett lösfynd av en skafthåls- 
yxa, fornlämning 288 på fastigheten Fänsåker 1:4. 
Områdena kring dessa fastigheter är mycket forn- 
lämningsrika.

Vid Risevid berördes huvudsakligen åkrarna 
runt gårdstomten och gravfaltet. Dess sydvästra 
del var skadat av grustäkt. Fosfatanalysen visade
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starkt forhöjda fosfatvärden varav de högsta re
gistrerades öster och väster om gårdstomtens söd
ra del. Vid inventeringen iakttogs dock endast re- 
centa fynd.

Med maskin grävdes 19 provschakt, totalt 299 
löpmeter, varav flertalet var förlagda kring gårds
tomten. På bägge sidor om den södra delen av 
gårdstomten syntes ett omrört lager, intill 0,8 m 
tjockt. På den östra sidan kom endast recenta fynd 
samt äldre täckdiken. Däremot påträffades på den 
västra sidan förhistorisk keramik, både i ytan och 
i djupare lager (schakt 1 och 6). Detta lager kan 
eventuellt vara ett utrasat kulturlager från det äld
re gårdsläget (enligt 1720 års karta) eller av utrasa- 
de gravar (grustäkten). I ett av schakten syntes 
också en stenrad om fem stenar (schakt 1). Om
rådet kring Risevid dateras till yngre järnålder
medeltid.

Åkrarna inom undersökningsområdet vidFäns- 
åker har vid jämförelse med Risevid lägre fosfat
värden. Vid specialinventeringen registrerades ett 
område med enstaka skärviga stenar intill ett min
dre impediment på den norra sidan om Kalkbruks
vägen, relativt nära det ovan nämnda lösfyndet. 
Vid specialinventeringen påträffades här även ett 
fragment av ett stenredskap. Söder om vägen till
varatogs två flintavslag.

Sammanlagt grävdes 64 schakt, totalt 370 löp
meter, förlagda på bägge sidor om vägen. Norr 
om vägen, mellan skogskanten och nordväst om 
impedimentet syntes inom en 30x30 m stor yta 
skärvig sten, kolkoncentrationer och keramik - 
sannolikt del av en bronsåldersboplats.

Fynd: Keramik, fragment av stenredskap. 
Datering: Bronsålder(?), yngre järnålder-medel
tid.

Trosa-Vagnhärads sn, Trosa-Alby 4:6, forn- 
lämningarna 90,127
RAÄ UV Mitt
Lillemor Schützler, Britt-Marie Franzén

Med anledning av planerad utbyggnad förunder
söktes i en första etapp fornlämning 90, rest av 
ett röse, samt en yta intill fornlämning 127, en 
förmodad bronsåldersboplats. Förundersökningen 
föregicks av fosfatkartering och specialinvente
ring.

Fornlämningarna ligger i ett öst-västligt forn- 
lämningsstråk av lämningar från bronsålder-äldre 
järnålder, på en höjdsträckning exponerade mot 
havet och Trosaån i söder.

Enligt fornlämningsregistret utgjordes forn
lämning 90 av rest/botten av ett röse, som var 17 
m i diameter och hade en delvis synlig kedja. Vid

förundersökningen grävdes två korslagda schakt 
samt en 1-2 m stor yta runt hela anläggningen. 
Den syntes vara närmast rund, 19x17,5 m och 
0,6 m hög med en fyllning av 0,5-1 m stora ste
nar och en småstenspackning av 0,1-0,2 m stora 
stenar samt hade en vällagd kantkedja. Utanför 
kantkedjan på en lägre nivå påträffades ställvis ett 
brätte av småsten.

Med anledning av närheten till den förmoda
de bronsåldersboplatsen och förhöjda fosfatvär
den grävdes flera sökschakt i intilliggande åker
yta för att se om boplatsen eventuellt gick ut i den
na. Totalt grävdes 19 schakt, som var 2 m breda 
och 0,2-0,8 m djupa. Inga förhistoriska lämning
ar kunde dock iakttas. Endast recenta fynd från 
1700-talet och framåt samt täckdiken påträffades. 
Troligen är fornlämning 127 belägen endast på 
impedimentet intill åkern, där mo och sten tilltar 
till skillnad från åkerns stenfria och leriga ytor.

Fynd: -
Datering: Äldre bronsålder-förromersk järnålder.

Trosa-Vagnhärads sn, Trosa Väsby 8:2, Vagn
härads Långbro 3:4
RAÄ UV Mitt + RAGU 
Lillemor Schützler, Cecilia Åqvist

Med anledning av planerad bebyggelse gjordes en 
arkeologisk utredning i två etapper runt Väsby 
gård. Den första etappen omfattade arkivstudie, 
fosfatkartering och specialinventering av området, 
den andra en provundersökning.

Den äldsta kartan är från 1689 där det fram
går att området delas mellan Mölna och Nygård. 
Wäsbys ägor befinner sig helt utanför exploate
ringsområdet. Den enda markerade bebyggelsen 
återfinns i områdets norra del, strax söder om 
Ödesby Kvarn. På kartan från 1820 framgår att 
Mölna och Nygård äger områdets västra delar, 
medan huvuddelen av området blivit någon form 
av samfällighet. Inom området finns nu Lilla och 
Stora Wäsby. Sannolikt är läget för Stora Wäsby 
samma som läget för dagens gård.

Området fosfatkarterades av personal från 
RAGU. En del områden uppvisade förhöjda vär
den bl a kring Väsby gård.

En besiktning gjordes av området, varvid ett 
par sannolika bebyggelselägen kunde noteras. 
Både norr och söder om själva exploateringsom
rådet finns ett par stora gravfält vilka indikerar att 
området varit bebott under järnåldern. Sannolikt 
är de medeltida lämningarna att söka i direkt an
slutning till dagens gårdscnheter.

Vid provundersökningen, som utgjorde etapp 
två grävdes med maskin 29 schakt om totalt 467
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löpmeter. Schakten grävdes huvudsakligen i åker
mark. I sju av dem påträffades olika typer av an
läggningar såsom härdar och gropar med sten 
samt ett kulturlager. Endast en del av anläggning
arna undersöktes och vissa av dem kan vara re- 
centa. I kulturlagret framkom en förhistorisk ke
ramikskärva.

Sammanfattningsvis utkristalliserades två om
råden, som bör förundersökas vid en eventuell ex
ploatering, dels ett område väster och nordväst om 
Väsby gård, dels ett område öster om befintlig be
byggelse (Väsby 6:3, 8:3) i exploateringsområdets 
nordöstra del.

Fynd: Krukskärva, obrända ben- och tandfrag
ment, kol.
Datering: Järnålder (prel).

T veta sn, Bränninge 1:1
RAÄ UV Mitt 
Lillemor Schiitzler

Med anledning av en planerad etableringsyta i an
slutning till den nya järnvägen mellan Flemings- 
berg och Järna gjordes en arkeologisk utredning i 
form av en provundersökning i Bränninge.

Undersökningsområdet låg i närheten av en 
fornborg (fornlämning 44) samt boplatslämning
ar, som delundersöktes 1989 (fornlämning 45). 
Det var beläget i åkermark med lera i svag öst
sluttning. Vid undersökningen framkom endast 
två recenta härdar samt sju dräneringsdiken. Ing
et av kulturhistoriskt intresse kunde noteras.

Fynd: - 
Datering: -

Västerhaninge sn, Ribby, ”Ribbyängar”, 
fornlämningarna 360, 362, 398, 399
RAÄ UV Mitt 
Michael Olausson

En förundersökning utfördes med anledning av 
husbyggnation. Syftet var att inom tre planerade 
bostadskvarter fastställa de boplatslämningars ut
bredning och komplexitet, vilka påträffats i sam
band med tidigare utförd utredning (utförd av Ar
keologikonsult AB).

Totalt upptogs 45 schakt omfattande en yta av 
ca 4 500 m2. I ett fall visade det sig att boplatsen 
hade en större omfattning än vad utredningen gett 
vid handen (fornlämning 398). I ett annat fall kun
de boplatsen inte ens påträffas (inom ”Aktivitets- 
yta A”). Övriga lämningar visade sig ha den ut
bredning, som angivits i den tidigare utredningen.

Fornlämning 360 utgörs av en boplats, som 
uppskattats till ca 1 200 m2, trots att dess begräns
ning mot öster är oklar. Här påträffades inga an
läggningar, men däremot ett tunt kulturlager och 
några fynd.

Fornlämning 362 utgörs av en boplats, vars yta 
uppgår till ca 2 300 m2. Ett tiotal anläggningar 
kunde registreras, framför allt härdar och enstaka 
stolphål. I dess norra del påträffades ett samman
hängande område med kulturlager - upp till 0,4 
m tjockt.

Fornlämning 398 består av en större samman
hängande boplats - ca 15 000 m2 stor. Boplatsen 
saknar kulturlager. Tre grupperingar av husläm
ningar i form av härdar och stolphål kan urskiljas. 
Den mest iögonfallande anläggningen var en 
stor grop (Al). Den har i en första fas använts 
som brunn och därefter som förrådsgrop i ett fler
tal omgångar.

Fornlämning 399 är den nordligaste av boplat
serna. Denna kommer endast delvis att beröras av 
exploatering (ca 300 m2) eftersom huvuddelen av 
boplatsen troligen är belägen på kyrkans mark mot 
väster.

Merparten av fynden härrörde från fornläm
ning 398. Dessa domineras av keramik (rabbig, 
strimmig och struken), bränd lera, brända och 
obrända ben.

Fynden daterar boplatserna till yngre bronsål
der och äldsta järnålder. Fyndmaterialet är iden
tiskt med det som påträffades inom fornlämning 
361 hösten 1989. 14C-dateringarna är dock ej helt 
samstämmiga med fynddateringarna, utan har en 
större spännvidd. Samtliga boplatser, utom forn
lämning 361, som legat under vall de senaste åtta
tio åren, är mycket kraftigt skadade av odling.

Fynd: Keramik, bränd lera, brända och obrända 
ben, knacksten, Hinta, maisten.
Datering: Yngre bronsålder-romersk järnålder.

Västerhaninge sn, Skarplöt
Arkeologikonsult AB 
Svante Norr

Inför en planerad exploatering för byggande av 
bostäder kring fastigheten Skarplöt gjordes en 
kulturhistorisk utredning, fosfatkartering och 
sökschaktsundersökning av två områden.

Inom planområdet fanns två stensättningar, en 
hög, en torpgrund, en skålgropsförekomst och en 
fyndplats för två bergartsyxor (fornlämningarna 
236, 237, 393, 139). Strax utanför området fanns 
ytterligare ett röse, åtta stensättningar, två grav
fält och en skålgropsförekomst(?).

Vid inventering framkom två flintskrapor, tre 
flintavslag, en knacksten, en slaggklump, bränd
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lera och skörbränd sten, främst kring skålgrops- 
förekomsten 393. Ytterligare två skålgropar upp
täcktes i en bergknalle nära högen 237. Även ett 
par sönderplöjda härdar iakttogs.

Fosfatanalysen visade att de högsta värdena låg 
kring skålgropsförekomsten, medan något mindre 
markanta, förhöjda värden fanns i planområdets 
östra och norra del.

Vid sökschaktsgrävningen framkom stolphål, 
härdar och årdcrspårf?). Sju keramikskärvor, var
av en rabbig och några bitar lerklining framkom 
även. Anläggnings- och fyndförekomsterna visa
de att en boplats fanns i planområdets centrala del 
och en i dess östra del. Boplatslagret var tunt och 
till stor del bortplöjt.

Fynd: Keramik, flintskrapor, flinta, knacksten, 
slaggklump.
Datering: Yngre bronsålder-äldre järnålder.

Västerhaninge sn, Ålsta 1:34, Tungelsta kyr
ka, fornlämning 85
RAÄUVMitt 
Britt-Marie Franzén

En förundersökning utfördes på grund av anläg
gandet av en ny minneslund samt gravurneplat- 
ser intill ett gravfält (fornlämning 85). Det under
sökta området är beläget sydöst om gravfältet och 
utgörs av parkmark och f d åkermark. Det avgrän
sas mot öster av en å, i norr av en beteshage samt 
mot söder av en parkeringsplats. 1 den sydligaste 
delen av det undersökta området syntes en rund, 
ca 10 m stor, svag förhöjning, ca 8 m sydöst om 
den sydöstligaste stensättningen, vilket föranled
de förundersökningen.

Schakt och schaktgropar togs upp. Förhöjning
en visade sig innehålla fyllnadsmassor från byg
gen m m intill ett djup av 0,7 m. Inga förhistoris
ka lämningar kunde iakttas under fyllnadsmassor
na där morän vidtog. Inom åkerytan påträffades 
endast enstaka kolstänk samt tegelflis. Steril lera/ 
mjäla framkom på 0,3 m djup. Undersökningsom
rådets norra del, åkern, var vid undersökningstill
fället mycket vattensjuk.

Fynd: - 
Datering: -

Västerljungs sn, Västerljung-Dalbv 2:36 m fl, 
fornlämning 253
RAÄUVMitt 
Katarina Appelgren

Med anledning av planerad husbyggnation gjor
des en utvidgad förundersökning. Denna del av

undersökningen berörde området väster och sö
der om en tidigare utförd arkeologisk utredning.

Totalt grävdes sex schakt, 30-50 m långa och 
3 4 m breda samt en yta om ca 10x10 m. Läm
ningar av boplatskaraktär påträffades endast i ett 
av schakten samt i den intilliggande ytan om 
10x10 m. Anläggningarna bestod av sex möjliga 
stolphål och en eventuell kokgrop. Stolphålen 
kunde ej bindas ihop till någon huskonstruktion. 
Anläggningarna ligger i utkanten av den tidigare 
konstaterade boplatsen.

Fynd: Keramik, löpare, bränd lera.
Datering: Järnålder.

Västertälje sn, Geneta, kv Pumpan 1, fornläm
ning 63
RAÄUVMitt 
Anders Hedman

En förundersökning föranleddes av planerad av
styckning och nybyggnation på den aktuella tomt
ens södra del. Avstyckningen på ca 14 000 m2 
undersöktes med fem schakt om 600 m2. Dessa 
grävdes till ett djup av 0,4 m.

Geneta omnämns i Vårfruberga klosters jorde- 
bok. Denna upprättades ursprungligen vid slutet 
av 1100-talet. Genomgång av arkivhandlingar 
styrkte antagandet att det undersökta kvarterets 
norra och östra del utgör den gamla gårdstomtens 
läge.

Vid fältarbetet fastställdes gårdstomtens ut
bredning mot söder. I västra delen påträffades 
även fynd och anläggningar från förhistorisk tid.

Fynd: Keramik, stengods, eldslagningsflinta, 
bränd lera, brända ben m m.
Datering: Yngre järnålder-nyare tid.

Åkers sn, Åkers kyrka
RAÄUVMitt 
Jan-Åke Ljung

En förundersökning utfördes på grund av VA-in- 
stallationcr.

Vid undersökningen påträffades en äldre be
gravning, tillkommen före utbyggnaden av kyr
kans sydvästra del (ca 1500). Endast ett genom
brott gjordes i kyrkans grundmur, i västra gavelns 
mellersta, södra del. I övrigt berördes inga murar 
eller murrester.

Fynd: Kistbeslag med handtag, ben.
Datering: Medeltid.
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Östertälje sn, Glasberga, fornlämningarna 47, 
170, 238
RAA UV Mitt 
Anders Hedman

Infor planläggningen av Glasbergadalen gjordes 
tre arkeologiska utredningar i form av provunder
sökning, fosfatkartering samt kartering av forn
lämningarna.

Provundersökningen avsåg att avgränsa Glas
berga gamla tomt (fornlämning 238) åt alla håll 
och boplatsen (fornlämning 170) utåt en åkermark 
i väster.

Vid provundersökningen kunde konstateras att 
gårdstomtens fysiska utbredning avspeglade i 
fynd och anläggningsutbredning var betydligt 
mindre än vad en tidigare genomförd fosfatkarte
ring visat. Boplatsens fysiska utbredning kunde 
fastställas till skogsbrynet i anslutning till de ter
rasser, som utgör boplatsens synliga del.

En kompletterande fosfatkartering genomför
des utmed Glasbergasjön. Dessutom gjordes för- 
tätningskarteringar av Glasberga och Glasby gam
la tomter (fornlämningarna 238 resp 47) samt in
vid fornlämning 170, som består av ett par ter
rasser. På de båda gårdstomterna uppmättes klart 
förhöjda värden, medan endast måttliga förhöj
ningar kunde konstateras invid fornlämning 170.

Vid fornlämningskarteringen inom Glasberga
dalen framkom liksom vid 1989 års specialinven
tering flera nya fornlämningar. Dessa utgjordes 
främst av terrasser och gravar. Några av fornläm
ningarna visade sig också vara av annan art än 
vad som angivits i fornlämningsregistret. Så t ex 
visade sig en sentida bebyggelselämning vara 
Glasberga gamla tomt och ett flyttblock med tra
dition eventuellt vara en järnåldersdös. En skål- 
gropsförekomst kunde ej återfinnas.

Fynd: -
Datering: Järnålder-nyare tid.

Överjärna sn, Kyleberg 1, intill fornlämning 73
Stockholms länsmuseum, länsmuseibyrån 
Peter Bratt

En förundersökning och en slutundersökning ge
nomfördes på fastigheten Kyleberg 1 inför upp
förandet av tre permanentvillor. Anledningen var 
att området gränsar mot Tavesta bytomt, som är 
en lagskyddad fornlämning (fornlämning 73). 
Målsättningen med förundersökningen var att 
fastställa om bebyggelse, som kan knytas till Ta
vesta tidigare har sträckt sig in på nämnda fastig
het.

Vid förundersökningen konstaterades före
komst av boplatslämningar från förhistorisk tid, 
vilka troligen har samband med Tavesta by. To
talt framkom sju anläggningar: tre härdar, tre 
stolphål och en nedgravning. De förhistoriska fyn
den bestod av sju skärvor av svartgods och sam
manlagt ca 3 dl lerklining. För övrigt var fynden 
av sen karaktär, 1800- och 1900-tal, som med all 
sannolikhet hör samman med den barnmorskebo- 
stad, som har funnits på fastigheten sedan åtmins
tone 1800-talet.

Vid slutundersökningen avbanades boplats
ytan, ca 480 m2, ned till anläggningsnivå. Totalt 
framkom ett åttiotal boplatsanläggningar såsom 
stolphål, nedgrävningar, härdar m m. Ett fåtal fö
remål påträffades, huvudsakligen keramik (svart
gods) och lerklining. Stolphålen i nordvästra de
len av boplatsområdet kan eventuellt knytas till 
två huslämningar. I södra delen av gravningsom
rådet framkom stenläggningar på lera, som högst 
sannolikt bör vara delar av gamla sockenvägen 
mot Överjärna kyrka.

Fynd: Keramik (svartgods), lerklining.
Datering: Troligen yngre järnålder.

Uppland

Adelsö sn, Björkö, Svarta Jorden, fornlämning 
119
RAÄ
Björn Ambrosiani

År 1990 påbörjades en större grävning i Birkas 
Svarta jord. Sammanlagt grävdes en yta av 50 m2, 
vilken dock inte kunde avslutas under året. Un
der svartjorden i ploglagret framkom ett tydligt 
mönster med en ränna eller passage, en träklädd 
tvärränna samt på sidorna av dessa husgrunds- 
packar, främst bestående av aska med starkt in
slag av kol. I rännans fortsättning mot nordväst 
låg den åren 1969-1971 undersökta bryggan vid 
900-talets strand. 1 botten av 1990 års schakt på
träffades i östra kanten resterna av en äldsta bryg
ga i passagen på nivån 6-6,2 m ö h, en nivå som 
enligt strandförskjutningskurvorna for Mälarom- 
rådet daterar bryggan till en tidig del av 700-talet.

Av huskonstruktionerna kunde endast vissa de
lar undersökas detta år. Härdar, syllar, stolphål, 
dropprännor m m visar att det finns olika bygg
nadstyper, men att flera av dem är ramverkshus.
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Fynd: Ca 7 000 fyndposter och ca 2 ton ben. 
Datering: Sent 800-tal, 900-talet e Kr.

Almunge sn, Almungeberg 1:8, fornlämningar- 
na 247, 406-411
RAA UV Mitt 
Bo Annuswer

En arkeologisk utredning samt fördjupad utred
ning med kartering föranleddes av en projekterad 
golfbana.

Utredningsarbetet inleddes med cn specialin
ventering varvid de sex tidigare kända fornläm- 
ningarna - stensättningsliknande lämningar och 
husgrunder - kunde omtolkas och framför allt ut
ökas i antal objekt.

Inom och i omedelbar anslutning till det aktu
ella området påträffades totalt 31 lokaler med 
fornlämningar. Det rörde sig om stensättningslik
nande lämningar, stensättningar, rösen, gravgrupp, 
gravfalt, gravfält med boplatsområden, boplatser/ 
boplatsterrasser, terrassbildningar, bebyggelse
lämningar, fossila åkrar med odlingsrösen och röj- 
ningsrösen.

I möjligaste mån flyttades de olika banornas 
sträckningar för att undvika kontakt med fornläm- 
ningama. I ett fall hamnade en ny bansträckning 
i anslutning till ett boplatsområde, vilket föran
ledde en fördjupad utredning i form av sök- 
schaktsgrävning. Sökschaktet gav inga indikatio
ner på att boplatsområdet sträckte sig mot plane
rade utslagsplatser.

För tre av de berörda områdena med fornläm
ningar utfördes den fördjupade utredningen i form 
av karteringar. Det var två boplatsterrasser, fossi
la åkrar med röjningsrösen och en bebyggelseläm
ning med tillhörande åkersystem, som dokumen
terades på detta sätt.

Fynd: - 
Datering: -

Alsike och Knivsta snr, Planområde Alsike 
stad, fornlämningarna Alsike: 8, 44, 48, Kniv
sta: 14-16, 169,178, 179
RAÄUVMitt 

Kent Andersson

I anslutning till stationssamhället Alsike, söder 
om Uppsala planeras en ny tätort med namnet 
Alsike stad, med bostäder, serviceanläggningar 
etc för ca 32 000 innevånare. Det framlagda plan
förslaget innebär nybyggnation i en vid hästsko- 
formation runt det äldre samhället och berör ett 
ca 480 ha stort område där tidigare endast få el
ler inga kraftiga ingrepp gjorts i kulturlandska
pet.

Som ett led i projekteringsarbetet genomför
des en utredning i form av en kombinerad byrång 
och specialinventering av planområdet. Före ge
nomförandet av undersökningen var endast ett 
fåtal fornlämningar kända inom planområdet, 
främst gravar och sentida bebyggelselämningar. 
Utredningen har dock påvisat förekomst av ytter
ligare fornlämningar. Sammantaget har 23 loka
ler påträffats, vilka uppvisar klara fornlämningar 
eller kraftiga indikationer på sådana. Några av 
dessa var tidigare till viss del kända. Den stora 
merparten utgörs dock av helt nyupptäckta läm
ningar, främst boplatser i åkermark men även en
staka gravar och sentida bebyggelselämningar 
samt två stensträngar.

De framkomna boplatslämningarna är belägna 
dels i välexponerade, traditionella boplatslägen, 
dels i mindre traditionella. Att döma av spridning
en av skärvig och skörbränd sten tycks de ha stor 
ytmässig utbredning. Intressant med vissa av lo
kalerna är det uttalade topografiska samband som 
finns mellan boplats och gravar, enstaka eller i 
grupp, i lokala höjdlägen. Framför allt är detta 
påtagligt i undersökningsområdets östra del, inom 
Vrås ägor, Knivsta sn. Gravarna bildar där ett glest 
pärlband längs en höjdsträckning, som utgör gräns 
för den förhistoriska och historiska bebyggelsen.

Några fynd som kunnat datera de påträffade 
boplatslämningarna framkom inte vid undersök
ningen. Enstaka fynd av slagen flinta inom Eke- 
bydelen, Alsike sn, antyder emellertid en första 
etablering redan under stenålder/bronsålder och 
sambandet gravar-boplats talar för en kontinui
tet in i äldre järnålder.

Även lämningar från senare delen av järnål
dern berörs, dels i form av en ensam hög inom 
Ekeby, dels i form av två bytomter, vilka förmod
ligen har sina rötter i sen järnålder. Det rör sig 
om Ekebys by/gårdstomt,med ett äldsta omnäm
nande 1395, och Skäggestas bytomt, Alsike sn. 
För Ekebys vidkommande berörs hela den gamla 
tomten medan Skäggestas endast tangeras. Något 
samband mellan bytomterna och gravfalt av yng
re järnålderskaraktär föreligger inte och det kan 
därför inte uteslutas, att bytomterna är yngre än 
vikingatid.

Till de förhistoriska och förmodade medeltida 
lämningarna kommer så de sentida bebyggelse
lämningarna i form av torpgrunder, andra syll- 
grunder och källargrunder. Majoriteten av dessa 
har kunnat beläggas i kartmaterialet från 1700- 
och 1800-talen.

Alsike-utredningen har även innefattat en kul
turgeografisk analys av kulturlandskapet varvid 
en kulturlandskapskalk upprättats och en begrän
sad inventering genomförts av kulturgeografer.
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Fynd: Slagen flinta, eldslagningsflinta. 
Datering: Stenålder-nyare tid.

Alsike sn, Planområde Alsike stad, Ekeby- 
delen, fornlämningarna 8, 48
RAÄ UV Mitt 
LeifKarlenby

Med anledning av den planerade nya tätorten Al
sike stad utfördes en provundersökning som del 
2 i en arkeologisk utredning. Beträffande del 1, 
byrå- och specialinventering, se ovan!

På de lokaler som definierades vid inventering
en har påträffats flera boplatser. På lokal 11 (en
ligt inventeringsrapport) fanns en mindre boplats 
i impedimentbunden moränmark. 1 anslutning till 
denna framkom vad som synes vara ett mindre 
gravfalt med ett tiotal stensättningar. På lokal 13 
framkom i dess östliga del mindre lämningar av 
en boplats samt ett fynd av keramik. På lokal 14 
framkom på en mindre terrassformation lämning
ar efter bosättning, bl a två stolphål. I närheten 
av detta fanns också en stensättningsliknande läm
ning. På lokal 4 framkom resterna efter en över
given del av bytomten till Ekeby.

Lämningarna var till övervägande del från se
nare tid, men framför allt i den östliga delen fram
kom spår av en tidigare bosättning i form av stolp
hål och härdar. Ett fynd av förhistorisk keramik 
gjordes också här.

Se även Knivsta sn, Alsike stacfVrådelen.

Fynd: Keramik, brända ben.
Datering: Äldre järnålder-nyare tid.

Biörklinge sn, Tibble, fornlämning 67
RAÄ UV Mitt
Stefan Bergh, Eva Olsson

Inför planerat vägbygge företogs en förundersök
ning av den gropkeramiska boplatsen i Tibble, vil
ken år 1915 delvis undersöktes av T J Arne. Syf
tet med förundersökningen var främst att fastställa 
boplatsens utbredning i plan söder om landsvä
gen, då en arkeologiskt underbyggd avgränsning 
av boplatsen saknades.

Det utförda arbetet bestod dels av en inledan
de fosfatkartering, dels av en serie provschakt på 
utvalda platser.

Fosfatkarteringen, vilken företogs med 10 me
ters intervall, visade på en viss förhöjning sydväst 
om det på tomten belägna torpet. Schaktgrävning
en kompletterades med tre handgrävda och sålla
de kvadratmeterrutor.

Fynd av keramik gjordes i fyra av de sex gräv
da schakten, med en stark dominans för området 
söder och väster om torpet. Förutom gropkeramik 
samt ett fåtal skärvor av stridsyxekeramik, påträf
fades också brända ben samt enstaka stenartefak- 
ter. Inga fynd av flinta gjordes. Två rester av här
dar påträffades, vilka båda kommer att dateras 
genom 14C.

En preliminär bedömning är att fynden i för
sta hand gruppperar sig över 35-metersnivån, men 
att enstaka fynd förekommer ned mot 33-meters- 
nivån.Den avgränsning, som efter förundersök
ningen nu kan göras gäller endast boplatsens ut
bredning söder om landsvägen då området norr 
om densamma ej ingått i den utförda förunder
sökningen.

Fynd: Keramik, brända ben, enstaka stenartefak- 
ter.
Datering: Neolitikum.

Boglösa, Litslena, Vårfrukyrka snr, Översikts
plan-område B:a 2, 14-16, J:a 4, fornläm
ningarna Boglösa: 438, 579, Litslena: 326- 
330, 595, Vårfrukyrka 260, 261, 322
RAÄ UV Mitt 
Hans Göthberg

En utredning med specialinventering utfördes 
med anledning av planerade bostads- och indu
striområden.

I ett område dominerade åkermark, som om
gavs av förhistoriska gravar och boplatslämning
ar. I de fyra övriga områdena dominerade skogs
mark. 1 dessa fanns ett röse, en nyupptäckt sten- 
sättning, en älvkvarnsförekomst samt Qorton 
skärvstenshögar - varav två nyupptäckta. De se
nare låg i blockrik terräng, men ofta intill kärr
marker, som är de enda stenfria ytorna i anlägg
ningarnas omgivning.

Fynd: - 
Datering: -

Bondkyrko sn, Malma backe
RAÄ UV Mitt 
Katarina Appelgren

Undersökningen vid Malma Backe föranleddes av 
planerat anläggande av cykel- och gångväg.

Vid matjordsavbaningen påträffades, under
söktes och borttogs tidigare okända boplatsläm
ningar. De anläggningar, som framkom i den norra 
delen av vägsträckningen kan i stort sett dateras 
till senare tid.
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De boplatslämningar, som påträffades i den 
södra delen däremot, var av förhistorisk karaktär. 
Stolphålen gick ej att med säkerhet binda ihop till 
någon huskonstruktion. Anläggningstätheten i 
schaktet visar att det är en intensivt nyttjad del, 
som påträffats här invid gravfältet, fornlämning 
343.

Fynd: Kritpipa, rödgods, tegel, brända och obrän
da ben, bränd lera.
Datering: Yngre bronsålder-järnålder. Medeltid.

Bondkyrko och Gamla Uppsala snr, Uppsala, 
Bärbyleden, fornlämning 221 m fl
RAÄ UV Mitt 
Kent Andersson

En arkeologisk utredning i form av byrå- och spe
cialinventering utfördes på grund av planerat väg
bygge, Bärbyleden (delen Börjegatan-E4).

Utredningen var föranledd av att i närheten av 
den aktuella vägsträckningen fanns ett relativt 
fomlämningstätt område kring den avhysta Bärby 
by. Vid specialinventeringen påträffades på två 
olika platser boplatsindikationer i form av skärv
sten, dels vid ett område söder och sydväst om 
Bärby bytomt, dels strax öster om Husbyborg.

Fynd: -
Datering: Förhistorisk tid.

Bro sn, Skalista, fornlämning 24 m fl
RAÄ UV Mitt 
Åke Johansson

Med anledning av planerad hus- och vägbyggna
tion utfördes en arkeologisk utredning bestående 
av arkivstudier och specialinventering. Inom om
rådet fanns en övergiven bytomt, två gravfält, en 
stensträng samt en osäker stensättning registre
rade.

Utredningen kunde påvisa att bytomten san
nolikt har ett förhistoriskt ursprung, samt att dess 
utsträckning är något större än vad som tidigare 
var känt. Ett av gravfälten var även det större än 
vad som var markerat på ekonomiska kartan. Sten
strängen har utgjort ägogräns mellan två byar men 
kan ha ett äldre ursprung. Slutligen påträffades 
ett lämpligt boplatsläge med enstaka skärvsten 
och bränd lera.

Fynd: -
Datering: Vikingatid-medeltid.

Bro sn, Skalista, fornlämningarna 38- 40,257
RAÄ UV Mitt 
Katarina Appelgren

Med anledning av planerad hus- och vägbyggna
tion utfördes en arkeologisk utredning i form av 
provundersökning i åkern mellan och söder om 
fornlämningarna 38 och 39 samt öster om och 
invid fornlämning 40. Utredningen följdes av dels 
en slutundersökning av de två förstnämnda forn
lämningarna, dels en förundersökning av fornläm
ning 40.

Fornlämningarna 38 och 39 bestod enligt in
venteringen av en osäker stensättningsliknande 
lämning respektive en sentida stensträng. Vid slut
undersökningen visade sig dock fornlämning 38, 
stensättningen, endast bestå av odlingsstcn, be
lägna på berg.

Fornlämning 39, stensträngen, var enskiktad 
och låg på sand. Den var uppförd av 0,4-1,5 m 
stora stenar. Något daterande påträffades ej var
ken i form av fynd eller kol.

Utredningen hade påvisat boplatslämningar av 
förhistorisk karaktär i området öster och norr om 
fornlämning 40, ett gravfalt. Syftet med den för
undersökning som utfördes var att fastställa bo
platsens utbredning och karaktär.

Totalt grävdes med maskin 31 schakt. Boplats
lämningar finns inom en ca 25 000 m2 stor yta 
både i leråker och på impedimenten, där fornläm
ningarna 38 och 39 registrerats. Vidare finns någ
ra enstaka härdar och någon kulturlagerrest sö
der om gravfältet.

Boplatslämningarna i leråkern består av stolp- 
hål, härdar och tunna, 5-10 cm tjocka kulturla
ger. Anläggningarna på impedimenten är mer be
varade och kulturlagren är upp till 0,3 m tjocka 
och innehåller enstaka fynd, obrända ben och 
skärvsten. Möjligen finns här också boplatsläm
ningar i två skeden. Dateringen av lämningarna i 
åkern har fastställts genom två 14C-analyser till 
220-540 e Kr respektive 420-780 e Kr. Boplat
sen har registrerats som fornlämning 257.

Fynd: Keramik, bränd lera, lerklining, obränt ben. 
Datering: Järnålder.

Bro sn, Skalista, Lilla Ullevi, fornlämning 145
RAÄ UV Mitt
Katarina Appelgren, Carolina Andersson

Med anledning av planerad vägbyggnation utför
des en slutundersökning av vägsträckningen in
vid fornlämning 145, en medeltida bytomt.

Slutundersökningen föregicks av en utredning. 
Platsen kallas Lilla Ullevi och har skriftliga be
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lägg från 1326. Huvuddelen av det ca 125 m2 
stora kulturlagret öster om fornlämning 145 un
dersöktes. I kulturlagret påträffades knivar, brons- 
fingerringar, lerklining, en bältesölja, brynen och 
stengods samt ett eventuellt spisröse. Under det 
5-10 cm tjocka kulturlagret framkom även tre 
stolphål.

I vägsträckningens östra begränsning påträffa
des även delar av ett hus. Detta bestod av elva 
stolphål samt två härdar.

Dateringen av boplatslämningarna under den 
medeltida bytomten har fastställts genom tre l4C- 
analyser till 680-940 e Kr, 60-390 e Kr respekti
ve 1582-1624 e Kr.

Fynd: Brakteat (medeltida silvermynt), knivar, 
bronsfingerringar, brynen, bältesölja, stengods 
(Siegburg), kol, bränd lera, brända och obrända 
ben.
Datering: Medeltid och yngre järnålder.

Bälinge, Börje och Gamla Uppsala snr, Bäl- 
inge-Uppsala, fornlämning 409 m fl
RAÄUVMitt 
Kent Andersson

En arkeologisk utredning i form av byrå- och spe
cialinventering utfördes föranledd av en plane
rad ledningsdragning fór VA mellan Bälinge och 
Uppsala. Utmed ledningssträckan finns flera forn- 
lämningstäta områden, bl a i Bälinge och Börje 
snr.

Vid specialinventeringen framkom på flera 
platser boplatsindikationer i form av skärvsten. 
Vissa av dessa var i kontakt med fast fornlämning. 
Dessutom hade ledningen sin utgångspunkt vid 
platsen för ett bortodlat gravfält, fornlämning 409 
i Bälinge sn.

Fynd: -
Datering: Förhistorisk tid.

Danmarks och Funbo snr, Gnista, Kumla, 
Bärby, Myrby, Vedyxa, fornlämningarna 2, 4, 
5, 8, 38,41, 48
RAÄUVMitt 
Leif Karlen by

En arkeologisk utredning och specialinventering 
föranleddes av ombyggnad av väg 282 mellan 
Uppsala och Knutby sn, delen Uppsala-Funby- 
Bärby.

Inventeringen utfördes inom ett ca 500 m brett 
område på båda sidor om den planerade vägsträck- 
ningen. Vägens sträckning kommer att beröra ett 
gravfalt och två runstenar (fornlämningarna 2, 4

och 8 i Danmarks sn). I övrigt berörs ej tidigare 
kända fornlämningar. Längs sträckan finns indi
kationer på fyra tidigare okända boplatslägen, va
rav ett, vid Danmarks-Bärby har kulturlager be
varade under plogdjup. Ytterligare en stensträng 
hittades på fornlämning 38.

Fynd: -
Datering: Äldre och yngre järnålder.

Eds sn, Antuna 2:1, fornlämning 70
RAÄUVMitt 
Katarina Appelgren

Med anledning av vägbyggnation invid ett regist
rerat gravfalt (fornlämning 70) utfördes en anti
kvarisk kontroll. Den ca 180 m långa och 5-7 m 
breda vägsträckan norr och öster om gravfaltet 
banades av till steril nivå. Även släntning och dik
ning för vägen grävdes längs med och på förhöj
ningen i vägens östra begränsning. Varken fynd 
eller kulturlager påträffades.

Fynd: - 
Datering: -

Eds sn, Arlandabanan

Se Sollentuna sn, Arlandabanan

Eds sn, Bisslinge, fornlämningarna 72, 74, 78- 
81, 112
A rkeologikonsult A B 
Synnöve Reisborg, Svante Norr

Med anledning av en planerad golfbana på ägorna 
till Bisslinge och Svartinge gjordes en kultur
historisk utredning och fältinventering av Biss
linge.

Inom planområdet finns fyra gravfalt (forn
lämningarna 72,74,79,80), en hög och tre ensam- 
liggandc stensättningar (fornlämningarna 78, 81, 
112), en runsten inmurad i huvudbyggnadens käl
lare och ett runstensfragment uppställt på gräs
mattan utanför. Ytterligare en runsten, försvun
nen sedan 1600-talet har funnits.

Vid inventeringen framkom i åkern dels fynd 
som kunde tyda på förhistoriska boplats
förekomster, dels fynd av sentida karaktär som 
glas, porslin, järnfragment osv. Lämningar av 
Bisslinge båtsmanstorp kunde även identifieras.

Fynd: Arabiskt silvermynt, skifferbryne, keramik, 
bränd lera.
Datering: Yngre bronsålder-järnålder.
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Ekerö sn, Träkvista 4:74, fornlämning 127
RAÄ UV Mitt 
Solveig Brunstedt

En förundersökning föranleddes av utbyggnad av 
befintlig bensinstation.

En äldre schaktkant fördjupades i fastighetens 
sydöstra och nordöstra delar, varvid 30 respekti
ve 100 m2 undersöktes. Centralt i fastighetens 
norra del upptogs vidare ca 300 m2 i befintlig as
faltbeläggning. Under asfalten fanns ca 0,6 m på
förda lager och därunder glaciallera. Inga forn- 
lämningar påträffades.

Fynd: - 
Datering: -

Enköping, kv Fältskären, fornlämning 26
RAÄ UV Mitt 
Annika Grälls

Vid förundersökningen, som föranleddes av en 
planerad nybyggnation, kunde kulturlager konsta
teras över hela exploateringsområdet. Lagrets 
mäktighet varierade kraftigt, från 0,3 m i under
sökningsområdets södra och västra del till 1,3 m i 
norr och utmed Torggatan.

Bebyggelselämningar, i form av en stenlagd 
gata, pålar och en resvirkesvägg, påträffades i tre 
av de sex upptagna provschakten.

Fynd: Keramik (BIF.4), läderspill, kniv.
Datering: 1500/1600-tal.

Estuna sn, Svanberga 1:31, fornlämning 5
RAÄ UV Mitt 
Katarina Appelgren

Med anledning av planerad husbyggnation invid 
fornlämning 5 (ett gravfält) utfördes en förunder
sökning av det aktuella området.

Tre provytor togs upp i anslutning till gravfäl
tets begränsning samt ett korsformat schakt un
der det planerade huset. Några spår av gravan
läggningar påträffades ej inom tomten. Gravfäl- 
tets utsträckning kan dock ursprungligen ha varit 
större - gravar kan ha försvunnit i samband med 
senare tids odling.

Fynd: - 
Datering: -

Fresta sn, Grimsta, fornlämningarna 156-158
RAÄ UV Mitt 
Michael Olausson

I samband med exploatering för bostadsbygge i 
Sandaområdet i Fresta sn, kallat Sanda Trädgårds
stad, genomfördes en arkeologisk utredning. Det 
aktuella området omfattar de norra delarna av 
Grimsta by, kallat Vikingavägsområdet.

Ett ca 500 000 m2 stort område specialinven- 
terades. Området är småkuperat med en omfat
tande äldre villabebyggelse, ett förhållande som 
starkt reducerade möjligheterna att inom utred
ningens ram kunna observera bevarade fornläm- 
ningar.

Ett mindre antal fornlämningar finns registre
rade inom området - i samtliga fall rör det sig om 
stensträngar.

I samband med utredningen framkom tre nya 
stensträngslokaler samt en trolig stensättning. 
Stensträngarna är karterade och införda i fornläm- 
ningsregistret som fornlämningarna 156, 157 och 
158.

I jämförelse med övriga delar av Grimsta by 
uppvisar utredningsområdet en förhållandevis 
fornlämningsfattig bild. Möjligheten att påträffa 
t ex boplatser i utredningsområdets södra delar 
finns dock - bl a med tanke på närheten till den 
välbevarade järnåldersgården, fornlämning 117 
med tre husterrasser omgivna av en stensträng.

Fynd: -
Datering: Äldre järnålder.

Fresta sn, Sanda, fornlämningarna 144-147, 151
RAÄ UV Mitt
Michael Olausson, Cecilia Åqvist

Med anledning av husbyggnation i Sandaområ
det utfördes en slutundersökning, etapp 1. Denna 
hade föregåtts av en utredning av Arkeologikon
sult AB samt av en förundersökning i RAÄ UV:s 
regi. Inom ramarna för exploateringen genomför
des dessutom en specialinventering inom Sanda 
samt inom angränsande byar, vilken utfördes i 
samarbete med kulturgeografer från Stockholms 
universitet.

Genom UV:s utredning, som innefattade in
ventering, kartering och provschaktsgrävning 
kunde bl a ett stort antal nya stensträngar regist
reras. Totalt finns ca 700 m stensträngar inom de- 
taljplaneområdet.

Vid slutundersökningen, etapp 1 avtorvades 
och undersöktes ca 60% av den totala ytan. Inom 
det aktuella undersökningsområdet fanns en ca
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10 000 m2 stor boplats (fornlämning 147), loka
liserad på ett öst-västligt orienterat impediment, 
vars norra del utgjordes av en ändmorän. Jord
månen i övrigt bestod av glaciallera.

Boplatsen har sin tyngdpunkt i övergångspe
rioden 900/1000. Dock förefaller det som om en 
etablering på platsen skulle kunna ha skett under 
vendeltid. Sannolikt har boplatsen övergivits un
der perioden 1100/1200, varefter platsen endast 
utnyttjats till bete - på 1700-talskartan kallas om
rådet for ”Kalvhagen”. Det saknas både kamerala 
och kartografi ska belägg för bebyggelse på platsen.

Nuvarande Sanda gård (äldsta belägg 1408) är 
belägen ca 300 m väster om undersökningsområ
det. Endast en mindre torplämning med bl a jord
källare och hus med tegelgolv finns i områdets 
västligaste del. Eftersom området är fritt från sen
tida bebyggelse innebär detta att de påträffade 
lämningarna är mer eller mindre intakta.

Inom området finns både stolphus, grophus 
och hus med syllstenar. Sammanlagt kunde doku
menteras ca tio tydliga hus inom etapp 1. Det 
största stolphuset var ca 20 m långt och 8 m brett. 
Utöver huslämningarna påträffades ett tiotal här
dar av varierande storlek.

Fynd: -
Datering: Vendeltid-tidigmedeltid.

Frötuna sn, Görla 9:2, fornlämning 22
RAÄUVMitt 
Bo Seving

Med anledning av planerat industriområde vid 
Görla utfördes slutundersökning av fornlämning 22.

Fornlämningen utgjordes av ett gravfält från 
romerskjärnålder-folkvandringstid. Hela gravfäl- 
tct berördes av undersökningen. Totalt undersök
tes 40 runda och 14 oregelbundna stensättning- 
ar, 4 treuddar samt 2 klumpstensgravar. Övriga 
anläggningar utgjordes av 8 härdar, 1 mindre 
skärvstenssamling samt 12 odlingsrösen/natur
bildningar.

Gravskicket var mycket varierat i de äldre gra
varna: benlager, bengropar, urnegropar samt sprid
da brända ben. I de yngre gravarna utgjordes grav
skicket huvudsakligen av brandlager. Fyndmate
rialet var rikt framför allt vad gäller bronser, som 
påträffades i 22 av gravarna. Vidare påträffades 
en silverknapp, kammar, lite keramik samt en pil
spets i järn.

Fynd: Silverknapp med svastika, reliefspänne, 
agraffknappar, dräktnålar, söljor, remändebeslag, 
hålkälade ringar, beslag, bleck, pilspets, kammar, 
keramik, brända ben.
Datering: Romersk järnålder, folkvändringstid.

Frötuna sn, Görla 9:2, fornlämning 23
RAÄUVMitt 
Thomas Eriksson

I samband med planerat industriområde vid Gör
la undersöktes och borttogs fornlämning 23. Forn
lämningen bestod av en boplats från mellersta 
järnåldern, som överlagrades av senvikingatida 
högar och skelettgravar.

Totalt avbanades och undersöktes 9 000 m2 i 
åker, lövskog och på ett åkerimpediment. På bo
platsen upptäcktes totalt sju hus av tre olika ty
per. Till den första typen hör tre långhus med en 
längd av 26-38 m och bredd av 5-7 m, till den 
andra två kortare långhus 10-15 m långa. Dessa 
båda typer är orienterade i öst-västlig riktning. 
Den sista typen utgörs av 10x5 m stora hus i 
nord-sydlig riktning med en avvikande gavelkon
struktion. Långhusen kan typmässigt dateras till 
romersk järnålder-vendeltid. Runt husen fanns 
härdar och nedgrävningar.

I sluttningen nedanför husen fanns dessutom 
ett 1 200 m2 stort och upp till 0,3 m tjockt kultur
lager, innehållande kol, ben och skärvig sten. An
lagda på boplatsens sydvästra del låg fyra högar 
med diametrar mellan 5 och 8 m samt en osäker 
kvadratisk stensättning. En av högarna innehöll 
en brandgrav, medan de övriga var skelettbegrav- 
ningar. Runt om högarna på boplatsen fanns nio 
skelettbegravningar med välbevarade skelett. De 
döda låg i öst-västlig riktning och var grunt ned
grävda. Ytterligare ett tiotal nedgrävningar är san
nolikt rester av bortodlade skelettgravar.

Fynd: Bränd lera, keramik, brynen, löpare, pär
lor, mynt, ben, remändebeslag, söljor, knivar, kist- 
spikar.
Datering: Romersk järnålder-tidig medeltid.

Färentuna sn, Stav 10:13, 10:20, fornlämning 
29
Stockholms läns museum, Länsmuseihyrån 
Peter Bratt

Med anledning av planer på att uppföra två små
hus intill ett gravfält, fornlämning 29, utfördes 
dels en förundersökning, dels en undersökning. 
Gravfältet omfattar totalt 25 anläggningar varav 
5 framkom vid förundersökningen. Dc utgörs av 
1 hög, 21 runda stensättningar, 1 rektangulär sten
sättning och 2 resta stenar.

1 västra delen av gravfaltet undersöktes och 
borttogs sex gravar, vilka framkommit vid förun
dersökningen, De var typiska för äldre järnåldern 
- flacka och storleksvaricrandc. Flera hade också 
vällagda kantkedjor. Dc flesta gravarna innehöll 
urnebegravningar.
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Fynd: Hartstätningar, dräktnål, fingerring av
brons, kamfragment m m.
Datering: Folkvandringstid.

Gamla Uppsala sn, Ostkustbanan Uppsala- 
Storvreta, fornlämning 134
RAÄUVMitt 
Hans Göthberg

En arkeologisk utredning med specialinventering 
utfördes med anledning av planerad utbyggnad av 
järnvägen Uppsala-Storvreta till dubbelspår, med 
vissa banjusteringar.

Banan går till stor del genom åkerbygd och en
dast i den norra delen finns skogsmark i större ut
sträckning. I den södra delen passerar järnvägen 
tätt intill Gamla Uppsala kyrka och Uppsala hö
gar. Vid den passagen kommer en del av Gamla 
Uppsala bytomt att beröras. Längre norrut kom
mer en belagd och en misstänkt boplats i anslut
ning till skärvstenshögar att beröras.

Fynd: - 
Datering: -

Gamla Uppsala, Skuttunge, Björklinge, Ven
dels m fl snr, Uppsala-Örbyhus
RAÄUVMitt 
Dan Fagerlund

1 samband med dragning av telekabel, en s k op- 
tokabel, mellan Uppsala och Örbyhus, utfördes en 
serie arkeologiska undersökningar och schakt- 
ningsövervakningar.

De delar av sträckningen, där undersökningar 
utförts gäller tre områden, Gamla Uppsala, Skutt
unge och Björklinge snr med en sammantagen un- 
dersökningsyta av 2 150 m2.

Utöver arkeologiska undersökningar har 
schaktningsövervakning gjorts inom ytterligare 
fem områden utmed kabelsträckningen. Kabel- 
nedläggningen har till övervägande del skett ge
nom nedfräsning. De delar av sträckningen, som 
övervakats uppgår till en sammanlagd längd av
2 220 m.

I Gamla Uppsala sn, där kabeln passerar ome
delbart norr om Gamla Uppsala fornlämningsom- 
råde, framkom vid undersökningen omfattande 
boplatslämningar från yngre järnålder, fynddate- 
rade genom kamfragment och pärlor.

I Skuttunge sn passerar kabeln också över en 
förhistorisk boplatsyta, konstaterad genom fynd 
av stolphål, härdar och mindre partier med beva
rade kulturlager och anknuten till registrerad 
skärvstenshög (fornlämning 16).

I Björklinge sn, söder om Björklinge kyrka, 
framtogs vid undersökningen ställvis tjocka kul
tur- och utfyllnadslager med datering senmedel- 
tid 1600-tal. I anslutning till detta kulturlager 
framkom delar av ett hus med syllkonstruktion 
inom vilket tillvaratogs rikligt med slagg från smi- 
desverksamhet. 1 området finns även förhistorisk 
bebyggelse dokumenterad genom stolphål, härdar, 
tunna kulturlager och fynd av keramik.

Inom de delar av kabelnedläggningen, som 
skett under antikvarisk kontroll har boplatsområ
den kunnat konstateras främst i ett område, delen 
Södra Krycklinge i Skuttunge sn, där stolphål och 
härdar framkom i kabelschaktet.

Fynd: Kamfragment, pärlor, slagg, keramik. 
Datering: -

Gottröra sn, Rickeby 1:2, fornlämning 151
Uppsala universitet, arkeologiska institutionen 
Kaisu Anttila, Bo Gräslund, Helena Knutsson, 
Kjel Knutsson.

Utgrävningen bedrevs som seminariegrävning. 
Den utgrävda ytan (600 m1 2) innehöll lämningar 
av en större träkonstruktion med mer eller min
dre tydligt anslutande stenpackningar.

Träkonstruktionen bestod av ett i nord-sydlig 
riktning liggande lager av trädstammar och in i 
leran nedslagna pålar. Pålarna var ojämnt förde
lade över området. De hade drivits ner i lergyttje- 
botten i en större anhopning i norra delen av kon
struktionen mellan ”stamlagret” och stenpack- 
ningarna. Söder om denna anhopning, innanför 
gränserna fór ”stamlagret” fanns endast enstaka 
pålar. Norr om stenpackningarna hade en risbädd 
lagts som underlag för en väg. Vägen följdes en
dast ett tiotal meter. Flela konstruktionens funk
tion föreslås vara brygga och flytbro med anslu
tande väg eller pålspärr.

Fynd: Lerklining, kol, bearbetade stockar, harts
klump.
Datering: Äldre järnålder.

Gryta sn, Salnecke 1:10
RAÄ UV Mitt 
Kent Andersson

En arkeologisk utredning i form av byrå- och spe
cialinventering föranleddes av en planerad exploa
tering för industriområde. Strax söder och väster 
om det aktuella området finns ett antal skärvstens
högar (fornlämningarna 76, 85 och 96). Vid ut
redningen framkom inget av antikvariskt värde.
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Fynd: - 
Datering: -

Hammarby sn, Arlandabanan

Se Sollentuna sn, Arlandabanan

Hammarby sn, Nibble, Eggeby
A rkeologikonsult AB 
Roger Blidmo

Som en fortsättning på föregående års utredning 
av ett planerat golfbaneområde utfördes en fos
fatkartering, omfattande sex områden med tänk
bara boplatslägen och området kring Nibble gård.

Tre av områdena visade förhöjda fosfatvärden, 
vilket kunde tyda på boplatsförekomster. Fosfat
värden kring Nibble gård var högst på platsen för 
gårdsläget på 1700-talet. Vid provtagningen iakt

togs även en husgrund av sen järnålders- eller 
medeltida karaktär.

Fynd: -
Datering: Bronsålder, järnålder, medeltid.

Hammarby sn, Vik, Eggeby, Nibble, Högvreten
RAÄUVMitt
Boje Persson, Bo Seving

Den arkeologiska utredningen föranleddes av en 
planerad vattenledningsdragning genom Hammar
by sn. Utredningen utfördes i två etapper, där den 
första etappen omfattade kart- och arkivstudier 
samt faltinventering och den andra etappen prov
grävning.

Vid den första etappen konstaterades att den 
planerade ledningsdragningen berörde områden 
med fornlämningar från perioden äldre och yngre 
järnålder. Indikationer på medeltida lämningar

Rickeby 1:2, Gottröra socken. Stenpackning i anslutning till en träkonstruktion. Dessa är delar 
av en anläggning vars funktion föreslås vara brygga eller flytbro med anslutande väg eller 
pålspärr. Bilden tagen från norr. Foto Gunnar Olsson. Rickeby 1:2, Gottröra parish. Stone 
packing adjacent to a wooden construction, both of which are parts of a structure inter
preted as a pier or floating bridge with a connecting road or pile-barrier.
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erhölls genom historiska överläggskartor och 
medeltida skriftliga belägg. Även gårds- och torp
lägen från efterreformatorisk tid lokaliserades. Ett 
flertal fomlämningar var inte registrerade sedan 
tidigare - det rörde sig om stensträngar och by
tomter.

I sammanlagt fem områden bedömdes att prov
grävningar var nödvändiga för att konstatera huru
vida fast fornlämning förelåg eller ej. I två områ
den skulle förundersökningar bli nödvändiga in
nan exploateringen kunde påbörjas och i tre om
råden slutundersökningar.

Fynd: - 
Datering: -

Husby-Ärlinghundra sn, Måby 1:1 m fl, forn- 
lämningarna 113, 114,122
RAÄ UV Mitt 
Åke Johansson

Med anledning av planerad husbyggnation m m 
utfördes en arkeologisk utredning i form av speci
alinventering samt delprovundersökning. Inom 
området fanns två gravfält och en stensättning 
registrerade.

Vid specialinventeringen kunde konstateras att 
gravfälten sannolikt har större utsträckning än vad 
som är registrerat. Ett par lämpliga boplatslägen 
konstaterades även. Vid delprovundersökning in
till och söder om ett registrerat gravfält (fornläm
ning 114), påträffades ytterligare gravar samt en 
stenröjd yta.

Fynd: -
Datering: Järnålder.

Husby-Ärlinghundra sn, Måby 2:7
Sigtuna museer 
Leena Drenzel

En arkeologisk efterundersökning utfördes i an
slutning till en nyfunnen runsten. Stenen, en s k 
Ingvar-sten, hittades i samband med breddning
en av Arlandavägen. Den låg i två fragment i kan
ten av den nya vägbanan ca 1 km nordväst om 
avfarten från E4 och tros ha kommit fram när 
viltstängslet vid vägen flyttades ett par meter väs
terut. Av stenen saknades en bit, varför ett 12x6 
m stort område runt fyndplatsen undersöktes. 
Några meter väster om fyndplatsen, vid en stor 
häll, hittades ytterligare två fragment av stenen.

Fyndplatsen ligger vid östra gränsen av Hus
by-Ärlinghundra sn på Måbys mark ca 1,5 km syd
ost från Måby. Alldeles intill har gått en gammal 
väg, som har fört österut från Måby och vidare

mot sydost över Ärlinghundra häradsallmänning. 
Ett 10x1,5 m stort provschakt gjordes på vägbank- 
en för att se vägens riktning över det låglänta och 
tidigare sannolikt fuktiga området Maren. Vid 
schaktningen kunde en tydlig grusväg dokumen
teras. Vägen går i öst-västlig riktning och är ca 
3-3,5 m bred.

Med tanke på fyndomständigheterna kring run
stenen ser det ut som om stenen har stått vid syd
västra sidan av den stora hällen och på norra si
dan av en vikingatida vägsträckning. Inskriften 
nämner sannolikt ett brobygge över Maren. In
skrift: ”Gunnar och Björn och Torgrim reste den
na sten efter Torsten, sin broder. Han blev död 
österut med Ingvar, och gjorde (denna bro?)”.

Fynd: -
Datering: Vikingatid-tidig medeltid.

Husby-Ärlinghundra sn, Sätuna 3:134, 3:23-24, 
3:94-96,3:223, fornlämningarna 1,2,132
Sigtuna museer 
Leena Drenzel

En undersökning utfördes med anledning av pla
nerad byggnation i anslutning till kommunhuset, 
en f d industribyggnad, byggd 1916. I samband 
med att huset byggdes undersöktes 22 senvikinga- 
tida gravar.

Planområdet, en yta på 5,5 ha, ligger i Sätuna 
i centrala Märsta. Den omfattar fastigheten på 
båda sidor om Södergatan och gränsar mot befint
lig bebyggelse i söder, väster och norr och mot 
Västra Bangatan i öster. Området sluttar mot norr 
och utgör den norra delen av en bergshöjd. Ber
get går på ett fåtal ställen i dagen. Marken utgörs 
i övrigt av morängrus eller sandig lera.

Delar av tre gravfält (fornlämningarna 1,2 och 
132) har tidigare blivit undersökta i samband med 
exploateringar i området. Idag finns det dock näs
tan inga synliga fomlämningar kvar. Vid en för
undersökning påträffades både gravar och boplats
lämningar.

Sammanlagt avbanades en yta på ca 10 000 
m2. Anläggningarna ligger på tomterna öster om 
Södergatan och i skogen vid Västra Bangatan. Tre 
jordblandade rösen med brandgravar undersöktes 
samt två skärvstenspackningar. Till boplatsläm
ningarna hör ett antal härdar, stolphål, nedgräv- 
ningar och en gårdsanläggning. På tomt 3:94 
framkom två rader av stenskodda stolphål från ett 
långhus. Huset har stått högt på bergskrönet med 
utsikt över Husby-Ärlinghundraslätten och den bit 
av Mälaren, som låg alldeles nedanför bosättning
en under yngre järnålder.

Söder om långhuset påträffades fyra stolphål 
från ett mindre hus. Intill stolphusen framkom en
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ofullständigt bevarad stenläggning med en rad sto
ra stenar i ena kanten (terrasskant eller syllstens- 
rad). Under stenläggningen låg ett lager med på
förd lera. Enstaka stolphål gick också att urskilja. 
Sannolikt är det frågan om lämningarna av ett pla
tåhus av samma typ som bl a undersökts vid Forn 
Sigtuna. Flera av anläggningarna var delvis stör
da av recenta markingrepp på tomterna.

Fynd: Keramik, pärlor, nitar, järn, vävtyngdsfrag- 
ment, bryne, ben.
Datering: Vendeltid-vikingatid/tidig medeltid.

Håtuna sn, Nyborg 1:1, fornlämning 190
RAÄUVMitt 
Lars Sjösvärd

I samband med markarbeten skadades en grav
hög tillhörande en tidigare icke känd fornlämning. 
Kärnröse och brandlager blottades och föremål 
samt brända ben tillvaratogs. En undersökning av 
den skadade delen av gravgömman samt skydds- 
övertäckning genomfördes.

Den skadade anläggningen var troligen ur
sprungligen Ilmi diameter och 0,9 m hög. Ska
dan utgjorde ca 40% av anläggningens västra del. 
Fyllningen bestod av lera och täckte ett kärnröse, 
bestående av 0,2-0,4 m stora stenar. Den skada
de och omrörda brandlagerdelen, som omfattade 
2,5x1 m undersöktes och vattensållades. Brand
lagrets tjocklek mot centrum av graven var 0,3 
m. Under brandlagret var markytan bränd.

I brandlagret påträffades ett bronsföremål, 
eventuellt fäste till sköldhandtag, nitar och beslag 
av järn, en hornkam, 1 800 g brända ben m m. 
Föremålen kan dateras till 800-tal.

I samband med undersökningen genomförde 
Lars Löthman, RAÄ Fd en inventering av områ
det varvid gravfältet karterades. Vid inventering
en påträffades ytterligare en gravgrupp.

Fynd: Eventuellt fäste till sköldhandtag av brons, 
nitar och beslag av järn, hornkam, brända ben 
m m.
Datering: Vikingatid.

Ingarö sn, Fågelvik 1:1 m fl, fornlämning 36
RAÄUVMitt 
Stefan Bergh

Med anledning av anläggande av golfbana samt 
planerad bostadsbebyggelse genomfördes en ar
keologiskutredning inom i huvudsakFågelvik 1:1.

Planområdet utgjordes till allra största delen av 
tämligen otillgänglig bergsmark. Inom den syd

västra delen låg tidigare den nu förstörda stenål- 
dersboplatsen Fågelvik (fornlämning 36). I anslut
ning till denna och österut mot den omfattande 
gropkeramiska boplatsen vid Återvall (fornläm
ning 37) företogs en fosfatkartering. Syftet var att 
söka lokalisera ytterligare boplatser av stenålders
karaktär.

Fosfatkarteringen följdes upp med schaktgräv
ning i ett parti i sydöst där viss förhöj nig av fos
fatvärdena kunde noteras. Inga indikationer på 
förhistorisk aktivitet kunde dock konstateras.

Vid jämförelse med de topografiska förhållan
dena vid de två kända stenåldersboplatsema har 
det mellanliggande området, som nu fosfatkarte- 
rades, erbjudit mycket begränsade lägen, gynn
samma för boplatser under stenåldern.

Inga nya fornlämningar registrerades inom ut- 
redningsområdet som helhet.

Fynd: - 
Datering: -

Ingarö sn, Fågelvik 1:315 m fl, fornlämning 37
RAÄUVMitt 
Stefan Bergh

I samband med grustäktsverksamhet i anslutning 
till den år 1949 utförda avgränsningen av stenål- 
dersboplatsen vid Återvall, utfördes en arkeolo
gisk utredning av två områden öster respektive 
väster om boplatsen. Utredningen genomfördes i 
form av schaktgrävning med maskin.

Inom det östra området, vilket utgjorde en ca 
25x350 m lång, skogbevuxen yta mellan 20 och 
24 m ö h observerades inga spår av förhistorisk 
aktivitet.

Det västra området, vilket låg över 35 m ö h 
utgjordes av en flack, tidigare avbanad yta strax 
norr om boplatsens tidigare avgränsning i denna 
riktning.

I den södra delen av det västra området, dvs 
närmast den utförda avgränsningen av Återvalls- 
boplatsen, påträffades keramik av Fagervik I-typ 
samt enstaka skärvig sten. Fagervik 1-keramiken 
representerar ett skede äldre än vad som tidigare 
registrerats inom Återvallsboplatsen.

Den äldre keramiktypen samt att fyndplatsen 
är belägen högre än den tidigare avgränsningen 
av boplatsen, antyder att det västra området utgör 
en äldre, tidigare ej känd del av stenåldersboplat- 
sen vid Återvall.

Fynd: Keramik (Fagervik I-typ).
Datering: Tidigneolitikum-tidig mellanneoliti- 
kum.
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Järfälla sn, Jakobsberg 18:1, Säbv 3:17
RAÄ UV Mitt 

Katarina Appelgren

Med anledning av planerad husbyggnation utför
des en arkeologisk utredning. Denna bestod av 
studier av äldre kartmaterial samt specialinvente
ring i falt. 1 anslutning till området finns en stor 
mängd fornlämningar registrerade. Dessa utgörs 
av bl a gravfält av järnålderskaraktär, flera ensam
liggande stensättningar samt lämningar efter äldre 
odlingssystem.

Det visade sig dock att äldre kartmaterial sak
nades över det aktuella området. Äldre kartor 
finns över de omkringliggande gårdarna. Vid spe
cialinventeringen i fält kunde inga fornlämningar 
konstateras inom det berörda området.

Fynd: - 
Datering: -

Järfälla och Spånga snr, Jakobsberg-Gran- 
holmstippen, fornlämningarna 241, 251
A rkeologikonsult A B 
Synnöve Reisborg

Inför nedläggandet av en fjärrvärmeledning mel
lan Jakobsberg och Granholmstippen gjordes en 
kulturhistorisk utredning och sökschaktsunder- 
sökning. Det berörda området är gammal bonde
bygd kring Järfälla kyrka. Ledningen var till stor 
del lagd i vägkant.

I området finns många fornlämningar från 
brons- och järnålder, liksom tre kända ödelagda 
bytomter.

Ledningssträckningen berörde en osäker forn- 
lämning (fornlämning 241), ett militärt värn, som 
kunde vara nedgrävt i en grav och bytomten för 
Kalvshälla gård (fornlämning 251), över vilken 
gamla Enköpingsvägen är dragen. Sex delsträck
or, som bedömdes som riskområden, kontrollera
des med sökschakt. Inga indikationer på dolda 
fornlämningar framkom i ledningssträckningen.

Fynd: - 
Datering: -

Kalmars sn, Draget/Mjödvägen, Bista 5:25 m fl
RAÄ UV Mitt 

Hans Göthberg

En undersökning föranleddes av etablering av in
dustriområde, varvid en vägbank hade övertäckts. 
Denna dokumenterades utan att några ingrepp i 
fornlämningen gjordes.

Fynd: -
Datering: 1700-tal.

Kalmars sn, Väppeby 7:62 m fl, fornlämningar
na 10, 76
RAÄ UV Mitt 

Hans Göthberg

En arkeologisk utredning föranleddes av plane
rad exploatering av området. På ett impediment i 
åkermark finns en gravgrupp och i dalgångens 
botten en utplöjd vägbank. Intill denna haren run
sten funnits.

I de högst belägna delarna av åkermarken i 
nordväst observerades två ytor med boplatsin
dikationer - mörkfärgat ploglager, skörbränd och 
skärvig sten, ett mörkfärgat lager med kolstänk 
och bränd lera under ploglagret.

Fynd: Löparsten.
Datering: -

Knivsta sn, Planområde Alsike stad, Vrådelen, 
fornlämningarna 14-19, 29-31, 169, 178, 179
RAÄ UV Mitt 

Leif Karlenby

Med anledning av den planerade nya tätorten Al
sike stad utfördes en provundersökning som del 2 
i en arkeologisk utredning. Beträffande del 1, 
byrå- och specialinventering, se Alsike och Kniv
sta snr.

På de lokaler som definierades vid inventering
en har påträffats flera boplatser. På lokal 16 (en
ligt inventeringsrapport) fanns två mindre ytor 
med boplatslämningar, främst stolphål och här
dar. På lokal 17 fanns också två mindre boplat
ser; den ena låg på en terrass i skogskanten, mar
kerad genom en skärvstenshög. Vid schaktgräv
ning framkom enstaka svagt färgade lämningar 
samt en keramikbit. På lokal 20 framkom en 
mycket stor boplats på ca 90 000 m2 med omfat
tande kulturlager och flera anläggningar som 
stolphål, härdar och boplatsgropar samt en skärv
stenshög.

Fynden var rikliga och utgjordes av keramik, 
bränd lera och lerklining samt flinta och kvarts, 
även en del järn föremål.

Se även Alsike sn, Alsike stad, Ekebydelen.

Fynd: Keramik, bränd lera, lerklining, flinta, 
kvarts, järnföremål.
Datering: Bronsålder-nyare tid.

455



Knivsta sn, Tarv 3:2 m fl, fornlämningarna 106 
b, 108, 111
RAÄ UV Mitt 
John Hamilton

En arkeologisk utredning utfördes med anledning 
av planforslag för nytt bostadsområde i den syd
västra delen av Knivsta stationssamhälle. Områ
det är ca 40 ha stort och ligger till största delen 
väl samlat i de centrala delarna av en mindre platå
bildning av berg och morän. Inom området finns 
en mindre bebyggelse av torpkaraktär.

Utredningen genomfördes i form av en byråin
ventering och en specialinventering i fält. Före 
genomförandet av utredningen var endast ett få
tal, ej R-markerade fornlämningar registrerade 
inom området - en osäker stensättning, en sten
sträng och en gammal odling.

Vid specialinventeringen kunde dock flera ore
gistrerade fornlämningar påvisas, i form av bo
platsindikationer i plöjd åkermark, stensträngar 
och några osäkra stensättningar. Dessutom be
fanns flera stensträngssträckningar leda ut från det 
planerade bebyggelseområdet, vilket medförde att 
stensättningar och stensträngar påträffades helt 
utanför området.

Huvudparten av stensträngarna och stensätt- 
ningarna bedömdes kunna höra ihop i ett yttäck- 
ande system, till vilket möjligen också boplatsin
dikationerna bör knytas. Detta bör enligt generel
la dateringar i Mälarområdet av likartade sten- 
strängslokaler och gravtyper kunna hänföras till 
äldre järnålder. Möjligen antyder enstaka fynd av 
slagen flinta dock en första etablering under sten
ålder/bronsålder. 1 anslutning till området finns 
också gravtyper och tidigare gjorda enstaka fynd, 
vilka indikerar yngre järnålder.

Byråinventeringen innefattade bl a en genom
gång av det äldre kartmaterialet. Genomgången 
visade att området redan vid tidpunkten för den 
äldsta karteringen på 1600-talet genomkorsas av 
bygränsen mellan byarna Tarv och Oleda. Denna 
gräns följs delvis och med vissa avvikelser av en 
stensträng, vilket möjligen kan tyda på att grän
sen har förhistorisk hävd.

Fynd: Slagen flinta, flintavslag.
Datering: Äldre järnålder.

Knivsta sn, Vrå 1:191
RAÄ UV Mitt 
John Hamilton

Med anledning av en planerad tomtförsäljning 
intill kända fornlämningar (förhistoriska gravar 
och boplatslämningar) utfördes en arkeologisk ut
redning.

Vid den genomförda specialinventeringen på
träffades inga spår av fornlämningar inom det ak
tuella området.

Fynd: - 
Datering: -

Kungsängens sn, Skälby 5:1, fornlämning 34a
RAÄ UV Mitt
Carolina Andersson, Ann-Mari Hållans

En undersökning utfördes med anledning av pla
nerad husbyggnation med källare och en därtill 
hörande brunnsanläggning. Den planerade hus
kroppen skulle ligga strax öster om ett gravfält 
(fornlämning 34a). Dessutom låg enligt 1755 års 
storskifteskarta Skälby by i det aktuella området. 
Det äldsta skrifliga omnämnandet av Skälby här
rör sig från 1504.

Det schakt som togs upp i ytan för den plane
rade huskroppen visade att ytan redan var ur- 
schaktad i samband med ett äldre hus. Ett schakt 
togs upp för brunnsanläggningen, i vilket det en
dast fanns ett 0,5 m tjockt myllalager med enstaka 
tegel- och porslinsbitar.

Omedelbart väster om den planerade huskrop
pen skulle vissa markarbeten utföras. På grund 
av närheten till gravfältet upptogs därför en yta på 
ca 9 m2. Omedelbart under torven framkom 
en oregelbunden stenyta, bestående av 0,1-1 m 
stora stenar. Därtill påträffades ett antal mindre 
kolkoncentrationer. Stenytan tolkades som del av 
fornlämning 34a.

Fynd: Kol, tegel, porslin, spik.
Datering: -

Lagga sn, Marma 1:2, Olunda 1:1,2:1,3:1,5:1
RAÄ UV Mitt 
Thomas Eriksson

Inför en planerad bergtäkt gjordes en specialin
ventering. I inventeringsområdets östra del, i an
slutning till den nutida jordbruksmarken påträf
fades fyra odlingsrösen med omkringliggande röj
da ytor.

I de övriga delarna av området, som bestod av 
skogklädda morän- och hällmarker samt utdika
de våtmarker, framkom inga förhistoriska läm
ningar.

Fynd: -
Datering: Nyare tid.
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Lena sn, Vattholma 5:1
RAA UV Mitt 
Bent Syse

En arkeologisk utredning utfördes inför projekte
ring av Salsta golfbaneanläggning. Utredningen 
genomfördes i form av en specialinventering med 
sökschaktsgrävning.

Ett flertal registrerade fornlämningar ligger 
inom eller angränsar till det aktuella området, 
framför allt på den östra sidan, som också är ut- 
redningsområdet. Dessa är av boplatskaraktär, 
varför det med största sannolikhet är frågan om 
betydligt större fornlämningar än vad som är syn
ligt ovan markytan.

Den planerade golfbanans huvudsakliga karak
tär kommer att vara öppen hedbana, vilket med
för att stora områden mellan hålen förblir som 
idag. Specialinventeringen koncentrerades därför 
till de platser, där ingrepp kan komma att ske. 
Detta gäller främst vid platser för anläggandet av 
vissa håls greener samt vid bunkrar och vatten
ansamlingar.

Sju områden specialinventerades intensivt me
dan övriga ytor enbart okulärbesiktades. Vid de 
sju platserna sticksondades marklagret regelbun
det, ett varierat antal provgropar grävdes med spa
de och en metalldetektor nyttjades enligt olika me
toder inom alla områdena.

För att klarlägga huruvida förhistoriska/medel
tida aktiviteter ägt rum vid de tre områden, som 
uppvisade boplatsindikationer i samband med spe
cialinventeringen, upptogs sökschakt vid dessa 
platser.

De vid specialinventeringen påvisade indika
tionerna visade sig stämma för ett av de tre områ
dena. Här var det lerklining och de skärviga ste
narna, som vid sökschaktsdragning utvecklade sig 
till klara boplatsrelaterade anläggningar. Denna 
boplats, vars yttre kant ligger inom anläggnings
ytan för det femte hålets green har troligen sitt 
centrum längre åt norr. Möjligen hör den samman 
med fornlämning 22 och bildar ett större komplex, 
som med tanke på de gravar som även finns inom 
fornlämningsområdet, uppvisar en bredd i tid och
rum.

Vid de två andra sökschaktsområdena påträf
fades inga indikationer på förhistorisk bosättning. 
Det vid specialinventeringen noterade topografis
ka läget med viss närhet till registrerade fornläm
ningar gav inget resultat vid sökschakt. Ett troligt 
boplatsläge tillhörande fornlämning 272 (skärv- 
stenshög) ligger möjligen strax intill och söder om 
denna och påverkas inte av planerad green för hål 
3. Green för hål 4 ligger inte i anslutning till nå
gon synlig eller registrerad fornlämning. De två 
registrerade skärvstenshögarna (fornlämningarna

41 och 44) torde av topografin att döma ha sin 
boplatsyta emellan sig och ej vara exponerade mot 
hål 4.

Fynd: -
Datering: Bronsålder-äldre järnålder.

Lovö sn, Berga/Lunda, fornlämning 34
Stockholms universitet, arkeologiska institutionen 
Bo Petré

Undersökningarna på gravfältet, fornlämning 34 
ingår i institutionens Lovö-projekt och bedrevs 
umder våren och hösten 1990 som seminariegräv- 
ning.

Sammanlagt undersöktes 15 anläggningar. De 
utgjordes av 9 stensättningar (3 skelettgravar och 
6 brandgravar), ca 3-7 m i diameter och ca 0,3- 
0,6 m höga och 3 runda stensättningar, 1,2-1,5 
m i diameter och ca 0,1 m höga (bronsålder eller 
förromersk järnålder) samt 2 stensättningar, 1,5 
m i diameter och 0,1 m höga, som var barnskelett- 
gravar av vikingatida typ.

Brandgravarna innehöll brandlager med sprid
da brända ben, järnnitar, järn- och bronsfragment, 
enstaka pärlor, bronshängen, kamfragment, bry
ne, keramikkärl och torshammarringar. De kan 
dateras till vikingatid. En brandgrav, som hade 
kantkedja och sydport innehöll bl a en dubbelkam, 
som kan dateras till sen vikingatid. Denna grav 
hade spår av troligen en bränd båt.

Skelettgravarna hade nedgrävningar i sydväst- 
nordöstlig riktning. I skelettgravarna påträffades 
järnknivar och i två fanns söljor, varav en näbb- 
sölja av brons. En skelettgrav innehöll en rek
tangulär bronsvikt av ovanlig typ. Endast ett lår
bensfragment återstod av skeletten. De båda barn- 
skelettgravarna var fyndtomma men hade spår av 
nedgrävningar, som var ca 0,5 m långa. De kun
de stratigrafiskt dateras till vikingatid.

De tre små, runda stensättningarna, som hade 
en diameter av 1,2-1,5 m var relativt vällagda med 
kantkedjor. De saknade brandlager. Två var fynd
tomma men i en fanns rena, brända ben och ett 
fragmentariskt keramikkärl av bronsålderstyp el
ler möjligen från äldre järnålder.

På gravfältet finns ca 70 inventerade gravar - 
stensättningar, högar och två treuddar. 1 anslut
ning till och under gravfaltet har framkommit flera 
boplatslämningar, bl a från bronsålder.

Fynd: Söljor, bl a en näbbsölja av brons, brons
hängen, -vikt, dubbelkam, pärlor, keramikkärl, 
järnknivar, brända ben m m.
Datering: Bronsålder, förromersk järnålder eller 
äldre järnålder, vikingatid.

457



Läby och Börje snr, Läby-Västerby-Bösslinge
RAÄ UV Mitt 
Bo Annuswer

Med anledning av ledningsdragning for optoka- 
bel övervakades schaktningsarbetet i anslutning 
till tidigare kända fornlämningar. Inga fornläm- 
ningar påträffades i ledningssträckningen.

Fynd: - 
Datering: -

Läby och Vänge snr, Kvarnbolund-Brunna
RAÄ UV Mitt 
Dan Fagerlund

Med anledning av planer på att anlägga en cykel- 
och gångväg mellan Kvarnbolund och Brunna, 
väster om Uppsala, gjordes en utredning i form 
av inventering och arkivstudier. Vägsträckning- 
en passerar ett flertal fornlämningar, bl a gravfält 
och skärvstenshögar. Syftet med utredningen var 
främst att lokalisera eventuella boplatser i väg- 
sträckningen.

Utredningen, som pågick i två dagar varav en i 
fält resulterade i att minst tre ytor med boplats
indikationer kunde konstateras, genom skärv- 
stenskoncentrationer i åker samt fynd av bl a flin- 
tor, bränd lera och keramik.

Fynd: Keramik, bränd lera, flintor.
Datering: -

Markims sn, Markim-Bergby 1:2, invid forn- 
lämning 24 m fl
RAÄ UV Mitt 
Katarina Appelgren

Med anledning av planerad avloppsledning ut
fördes en antikvarisk kontroll av del av berörd 
sträcka, mellan fornlämningarna 8 och 24. Forn- 
lämning 24 består av ett gravfält av yngre järn- 
ålderskaraktär.

I det 20 m långa och 0,8 m breda schaktet på
träffades endast påförda massor bestående av mat
jord och halvmeterstora block till ett djup av 1 m. 
Den sterila botten bestod av grusig morän.

Fynd: - 
Datering: -

Naturgas, Mellansverige, Kalkugnen-Stock- 
holm Norr
Arkeologikonsult AB, RAÄ UV Mitt 
Roger Blidmo, Bent Syse

På grund av gasledningsdragning från norra Upp
landskusten till norra Stockholm utfördes en ar
keologisk utredning i två etapper. En kulturhisto
risk utredning gjordes 1989.

Etapp ett bestod i fältinventering, dvs utan 
markingrepp, frånsett provtagning i mindre om
fattning för fosfat- och markanalys. Fosfatkarte
ring utfördes på de områden, där man kunde för
vänta sig boplatser, för att bekräfta eventuell fö
rekomst och bestämma omfattning. Även en kul
turgeografisk inventering gjordes.

Inventeringen har i huvudsak skett inom gas
ledningens 50-meterskorridor med mindre utvidg
ningar vid behov. Sammanlagt har gaslednings- 
sträckan inventerats på 37 ekonomiska kartblad 
från Kalkugnen i norra Uppland till Bromsten i 
norra Stockholm. Totalt har 271 indikationsom- 
råden påträffats. Det rör sig om boplatslokaler, 
stensträngar, några stensättningar, en del spår av 
fäbodar och andra sentida lämningar, topografis
ka lägen m m.

Som etapp två av utredningen genomfördes 
sökschaktsundersökningar på 93 av de ca 220 om
råden, som utvalts i samband med fältinventering
en och fosfatanalyserna. Utredningsarbetet, etapp 
två är nu avklarat till ca 50%. Sökschaktsområde- 
na är belägna inom 21 av hela utredningssträck- 
ningens ekonomiska kartblad. Större delen av 
Uppsala län är avklarad medan Stockholms län i 
stort sett återstår.

Boplatsindikationer framkom vid ett drygt fyr
tiotal platser. Den mest komplexa bilden i detta 
avseende är området strax söder om Tierp där en 
ca 3 km lång, sammanhängande sträcka mer eller 
mindre indikerade boplatslämningar. Strax norr 
om denna sträcka påträffades dessutom ett över
odlat gravfält.

Fynd: Keramik, bränd lera, skörbränd sten. 
Datering: Stenålder-nyare tid.

Norrsunda sn, Arlandastad, kv A3, Norslun- 
da/Söderby, fornlämning 140
RAÄ UV Mitt
Gunnar Andersson, Marianne Foghammar

Med anledning av planerad exploatering av kv A3, 
l:a stadsdelen, Arlandastad, utfördes en arkeolo
gisk slutundersökning av resterande delar av forn
lämning 140, en boplats, belägen i kvarterets
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Karta över Uppland visande naturgasnätets första etapp från Kalkugnen i norra Uppland ner 
till Ulriksdal vid Stockholm. Map of Uppland showing the natural gas network's first stretch 
from Kalkugnen in northern Uppland to Ulriksdal near Stockholm.
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sydöstra del. Fornlämningens södra del undersök
tes 1989 i samband med vägbyggnation.

Slutundersökningen hade föregåtts av såväl en 
utredning som en förundersökning, varvid fram
kommit bl a en stensträng, vilken avgränsade ett 
ca 3 500 m2 stort boplatsområde med kulturla
ger, stolphål, gropar och härdar. Undersöknings
området var beläget mellan 30 och 34 m ö h i syd- 
sluttande, ställvis grovblockig moränmark, vilken 
i syd och sydost övergick i flack sandmark.

Vid slutundersökningen upptogs och undersök
tes 3 150 m2. Anläggningsintensiteten var störst i 
undersökningsområdets östra delar. Totalt fram
kom och undersöktes 69 härdar, 55 gropar, 50 
stolphål och 3 kokgropar. Förutom dessa påträf
fades två väl avgränsade ytor med slagen kvarts, 
ca 3x3 m respektive 2,5x3,5 m stora och ett 
6,5x7,5 m stort skärvstensområde med flack, lätt 
välvd profil. Vidare framkom i undersökningsom
rådets norra del invid och delvis under stensträng
en, en s k "block”- eller ”klumpstensgrav” inne
hållande, vad som synes vara, två separata begrav
ningar - ett brandlager och ett benlager med ben
gömma - samt ett bikärl. Graven ”inramades” i 
söder och öster av en rad av 0,25-0,5 m stora ste
nar och block -11m lång i öst-väst och 3,5 m 
lång i nord-syd. I nära anslutning till detta kom
plex påträffades ett depåfynd av flinta bestående 
av 25 avslag samt ett 0,13x0,28 m stort block. 
Fyndet påträffades i en grop belägen omedelbart 
norr om ett meterhögt block.

Kulturlager med keramik och bränd lera upp
trädde sporadiskt i form av "svackor” över under
sökningsområdets norra och östra delar. 1 den söd
ra och sydöstra delen övergick det till ett samman
hängande lager, 0,1-0,15 m tjockt och innehöll 
förutom sparsamt med keramik och kvarts även 
flinta.

Keramiken kan grovt indelas i två typer: ett 
ljust, relativt tjockt gods med struken ytbehand
ling och ett mörkare, mer hårdbränt gods med 
gropdekor och nagelintryck.

Fynd: Keramik, bränd lera, flinta, kvarts, brända 
ben.
Datering: Yngre bronsålder-äldre järnålder.

Norrsunda sn, Arlandastad kv A6, Söderby, 
fornlämning 126
RAÄUVMitt 
Marianne Foghammar

Med anledning av förestående exploatering av kv 
A6,1 :a stadsdelen, Arlandastad, genomfördes dels 
en förundersökning, dels en slutundersökning på

området. Den undersökta ytan omfattade ca 4 000 
m2. Undersökningsområdets nivå är mellan 30 
och 35 m ö h.

Inom området fanns registrerat ett stensträngs- 
system (fornlämning 126). I anslutning till detta 
kunde två skilda aktivitetsytor med bebyggelse
lämningar konstateras. I en svag sydvästsluttning 
i områdets nordvästra del, i nära anslutning till en 
stensträng, påträffades rester av ett långhus. Detta 
kunde följas till en längd av ca 15 m och indi- 
kerades av stolphålsrader samt en mitthärd med 
intilliggande lerhäll.

Söder därom i lägre belägen lermark, återfanns 
rester av ett antal härdar samt en sentida/histo
risk hägnad i form av stolphål. En stenbemängd 
yta i kvarterets sydöstra del, som vid förundersök
ningen tolkades som en husgrundsterrass, visade 
sig bestå av odlingssten i anslutning till sten- 
strängssystemet. Stenarna överlagrade delvis res
ter av ett långhus, ca 20 m långt och 6 m brett, i 
form av stolphålsrader och härdar.

I samma del av kvarteret, men ca 25 m åt nord
väst, avbanades och undersöktes även en ca 375 
m2 stor yta med en markforhöjning, som visade 
sig bestå av recenta dumpmassor samt stenblock. 
Här påträffades också en härd samt en stenpack- 
ning, innehållande keramik. Vidare undersöktes i 
kvarterets nordöstra del en stensatt brunn, som 
dock visade sig vara en recent avloppsbrunn.

Fynden från området består i huvudsak av ke
ramik, bränd lera, järn, brända ben ur en härd, 
hartstätning, även den påträffad i en härd, samt 
stenföremål som löpare, slipsten, brynen och en 
flintskrapa.

Fynd: Keramik, järn, bränd lera, harts, flinta. 
Datering: Äldre järnålder, historisk tid.

Norrsunda sn, Arlandastad, kv B4, B5, 2:a 
stadsdelen
RAÄUVMitt 

Åke Johansson

Med anledning av planerad husbyggnation utför
des en arkeologisk utredning i form av special in
ventering samt provundersökning. Vid invente
ringen konstaterades ett par lämpliga boplatslägen 
samt ett par torpgrunder.

Vid efterföljande provundersökning påträffa
des tre härdar i områdets utkanter. Inga förhisto
riska kulturlager eller fynd kunde konstateras.

Fynd: - 
Datering: -
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Norrsunda och Odensala m fl snr
RAÄ UV Mitt 
Katarina Appelgren

Med anledning av järnvägsbygge påbörjades en 
byråinventering inom ramen för en arkeologisk 
utredning. Den kommer att avslutas i februari 
1991.

Fynd: - 
Datering: -

Norrtälje, kv Låset 5, fornlämning 29
RAÄ UV Mitt 
Bo Seving

Med anledning av planerad husbyggnation utför
des en förundersökning, följd av en undersökning 
av fornlämning 29, en gravgrupp omfattande två 
runda och två rektangulära stensättningar samt en 
skålgrop.

I tre av anläggningarna utgjordes gravskicket 
av brandlager, där en del av de brända benen var 
lagda i lerkärl. I den fjärde påträffades spridda 
brända ben jämnt fördelade över hela anläggning
en.

Fyndmaterialet utgjordes förutom av keramik 
och brända ben, av järnnitar, en kniv, del av en 
sölja, kamfragment samt kol. Vid rensning i om
rådet mellan anläggningarna påträffades ett frag
ment av ett vikingatida ringspänne.

Fynd: Ringspänne, kniv, nitar, keramik, kam frag
ment, bränd lera, brända ben, kol.
Datering: Yngre järnålder.

Orkesta sn, Orkesta by 1:3, fornlämning 97
RAÄ UV Mitt 
Lars Sjösvärd

Med anledning av planerad husbyggnation utför
des en arkeologisk undersökning av fornlämning 
97. Enligt fornminnesinventeringen bestod forn- 
Iamningen av två runda stensättningar, 8 respek
tive 10 m i diameter.

Vid undersökningen framkom en ca 11x12 m 
stor och 0,3 m hög oregelbunden, enskiktad sten- 
packning. Anläggningen täcktes delvis av sentida 
röjningssten.

Möjligen kan fornlämningen ha bestått av två 
stensättningar. Den ena, närmast hönshuset i norr, 
var 4,5x6 m stor, oregelbunden och störd av både 
en sentida nedgravning, 2,5 m i diameter, och 
hönshuset samt en uppfartsramp mot detta. Be

gränsningen gick ej att med säkerhet fastställa mot 
den södra stensättningen, som då var 7x12 m stor.

Centralt i den södra delen framkom en härd, 
som hade en diameter av 1,1 m och var 0,3 m 
djup. Dateringen av härden har fastställts genom 
14C-analys till tiden 1520-1090 f Kr, dvs brons
ålder.

AnläggningenAarna har troligen utgjorts av 
gravanläggningar, trots att varken brända ben el
ler fynd påträffades vid undersökningstillfället. 
Om härden tillhörde gravenZ-arna eller var äldre 
gick ej att fastställa.

Fynd: -
Datering: Bronsålder.

Ramsta sn, Ramsta-Bärby 2:1, fornlämning 103
RAÄ UV Mitt 
Thomas Eriksson

I samband med schaktningar för el- och teleled
ningar intill tre skärvstenshögar (fornlämning 
103) gjordes en schaktningsövervakning. Inga 
anläggningar av förhistorisk karaktär framkom.

Fynd: - 
Datering: -

Rasbo, Stavby och Alunda snr, Uppsala (År- 
sta)-Alunda
RAÄ UV Mitt 
John Hamilton

I samband med grävning av ledningsschakt för 
Televerkets optokabel mellan Uppsala (Årsta) och 
Alunda utfördes en schaktningsövervakning. 
Sträckan är ca 40 km lång och passerar intill ett 
flertal kända fornlämningar, företrädesvis grav- 
falt, enstaka gravar och skärvstenshögar.

Inom åtta restriktionsavsnitt till en samman
lagd längd av ca 2,5 km genomfördes schaktöver
vakning. Dessa är Frötuna/Karby, Karby, Karby/ 
Sämjesta, Rasbo prästgård (2) och Västersta i 
Rasbo sn, Stavby-Husby i Stavby sn och Spånga 
i Alunda sn. Därvid påträffades en härdrest och 
en kulturlagerrest i Frötuna respektive Sämjesta. 
Kulturlagret var intill 0,15 m tjockt och innehöll 
enstaka obrända ben, skörbrända stenar och bränd 
lera.

Fynd: Bränd lera, enstaka obrända ben.
Datering: -
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Rasbokils sn, Årby gård, fornlämning 15
RAA UV Mitt 
Per Frölund

En arkeologisk utredning utfördes vid ny, plane
rad vägdragning utmed fyndplats för undersökt 
och borttagen vikingatida båtgrav. Syftet var att 
påvisa eventuell förekomst av ytterligare båtgravar.

Schakt upptogs vid fyndplatsen samt i den pla
nerade vägsträckningen förbi Årby gård. Schakt
ens totala omfattning uppgick till 264 löpmeter.

I schakten påträffades inga ytterligare båtgra
var eller andra gravar. Ett ca 0,1 m tjockt lerbase- 
rat, gråsvart, sotbemängt skikt mellan ploglager 
och steril lera påträffades dock i flera schakt. Skik
tet bedömdes som ett möjligt boplatslager av dif
fus karaktär med osäker utbredning. Inga anlägg
ningar eller fynd kunde konstateras. Den plane
rade vägsträckningen tangerade det möjliga bo
platslagret.

Fynd: - 
Datering: -

Rimbo sn, Rimbo-Vallby, fornlämning 163
RA A UV Mitt 
Bo Seving

Med anledning av planer på ett nytt industriom
råde vid Rimbo-Vallby utfördes en antikvarisk 
kontroll i syfte att fastställa fornlämning 163:s art.

Fornlämningen (en stensättning) låg på krönet 
av en mindre moränkulle. Vid schaktning, utförd 
med maskin visade det sig att den utgjordes av en 
naturbildning, påbättrad med odlingssten.

Fynd: - 
Datering: -

Sigtuna, kv Trädgårdsmästaren 6, fornläm
ning 195
Sigtuna museer 
Björn Pettersson

En arkeologisk undersökning utfördes i samband 
med schaktning för dränering runt den aktuella 
fastigheten, belägen i utkanten av ”svartajordsom
rådet” ca 44-56 m från Stora gatan och strax norr 
om Sigtunautgrävningen 1988-90, Trädgårds
mästaren 9 och 10. Fastigheten gränsar i nordöst 
mot Trädgårdsmästaren 11 och i väst mot Hum
legården 3a, där liknande undersökningar företa
gits, Vid båda tillfällena dokumenterades tunna 
kulturlager.

Det ca 0,7 m breda och 45 m långa schaktet 
runt fastigheten grävdes till steril nivå genom re-

centa fyllningsmassor i befintligt schakt. 1 de 0,3- 
0,9 m tjocka tidigmedeltida kulturlagren kunde 
minst två bebyggelseskikt iakttagas, vilka bestod 
av syllstenar, lergolv, härdar och brandlager. Med 
tanke på fyndmaterialet befinner vi oss i bostads
miljö med visst inslag av horn/ben- och metall
hantverk.

Troligtvis har två av de tomtgränser, som fram
kom i Trädgårdsmästaren 9 och 10, sin förläng
ning genom sydöstra och nordvästra schaktväg
garna vid fastigheten Trädgårdsmästaren 6.

Fynd: Keramik (AI, All, Bila och Cl), spik, ben
nål, islägg, sågat älghorn, slagg.
Datering: Tidig medeltid.

Sigtuna, kv Trädgårdsmästaren 9 och 10, 
fornlämning 195
Sigtuna museer
Björn Petterson, Mats Roslund

I början av juni 1990 avslutades i Sigtuna en av 
de största stadsarkeologiska undersökningar, som 
genomförts i Sverige, kv Trädgårdsmästaren 
1988-90. Undersökningen hade då oavbrutet på
gått under två års tid med i genomsnitt 15 arkeo
loger arbetande samtidigt.

Inom schaktet, som täckte ca 1 100 m2 hade 
undersökts och dokumenterats ca 1 500 m3 tidig
medeltida kulturlager, vilka innehöll rester efter 
en tät bebyggelse från tidigmedeltid. Resultatet är 
ett utsnitt av den tidigmedeltida staden med fyra 
hela och delar av en femte stadsgård, alla ca 8 m 
breda och liggande vinkelrätt mot Stora gatan, mitt 
i stadsområdet. Tomternas gränser är markerade 
som smala diken i den ursprungliga markytan re
dan innan någon bebyggelse anlagts vid 980-ta- 
let. Dessa gränser ligger sedan kvar så långt de 
kan följas i kulturlagren, dvs fram till början av 
1200-talet. Bebyggelsen inom tomterna kunde 
efter analysen skiktas i tio heltäckande bebyggel
sefaser med kompletta stadsgårdar bestående av 
både hantverksbodar och bostadshus. Det totala 
antalet byggnader uppgick till ca 200.

Fynd: Ca 30 000 fyndnummer med fynd från både 
bostads- och hantverksmiljö.
Datering: 980-ca 1200.

Sigtuna, kv Trädgårdsmästaren 10 och 4, forn
lämning 195
Sigtuna museer 
Björn Petterson

En efterundersökning med sektionsritning utför
des med anledning av husbyggnation. I samband
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med rivning av en källare framkom i schaktväg
gen ett ca 20 m långt och ca 1,5 m tjockt parti 
bevarade kulturlager. Källaren var belägen i väs
tra kanten av det schakt där den arkeologiska un
dersökningen "Trädgårdsmästaren 9 och 10, Sig- 
tunautgrävningen 1988-90” företogs. Sektionen 
berörde bebyggelse på en av det tidigmedeltida 
Sigtunas tomter och kunde följas från 15 m till 
30 m in på denna från Stora gatan. Sektionen löpte 
längs den västra tomtgränsen och korsade denna 
på två ställen.

Man kunde dessutom se ca tio bebyggelseskikt 
från bostadshus med syllstenar och lergolv, här
dar, brandlager och kavelbroar. Det kan nämnas 
att samma sektion ritades strax före byggandet av 
källaren 1938. Schaktningsövervakning har ock
så utförts i samband med grundläggningsarbetena.

Fynd: Keramik (AI, Ali, AIV, BII äldre, amfora- 
keramik, BII yngre, Bill), sammansatt dubbelkam, 
bronsbleck, vävtyngd, bryne, lerklining, hant- 
verksavfall från kammakeri och smide, bultlås. 
Datering: Slutet av 900-talet till ca 1200.

Sigtuna, kv Urmakaren 1, fornlämning 195
Sigtuna museer 
Jonas Ros

Den arkeologiska undersökningen i kv Urmaka
ren 1 föranleddes av Sigtuna Stadshotells plane
rade nybyggnation. Undersökningsområdet, som 
omfattar ca 500 m2, kan indelas i två områden 
med olika karaktär. Det ena berör delar av ett för
modat kungsgårdsområde, som sedan efterföljs av 
en kyrkogård (S:taGertrud) på samma plats. Detta 
område avgränsas av ett tomtgränsdike utanför 
vilket stadsgårdsbebyggelse är belägen. 1 ett av 
dessa bostadshus kunde Olof Eriksson ”Skötkon
ungs” myntning beläggas. Det fynd, som visar att 
myntningen har ägt rum utgörs av en liten blybit 
på vilken myntstampsgravören provat stampen.

Blybiten med myntstampsavtrycket är det slut
liga beviset att Olof Eriksson "Skötkonung” slog 
mynt i Sigtuna, Sveriges äldsta myntort. Under
sökningen fortsätter 1991.

Fynd: Blybitar med myntstampsavtryck, Olofs 
mynt, deglar, vågar, vikter, keramik (ATI, AIV, BII 
äldre), pärlor, bennålar, sländtrissor m m. 
Datering: Tidig medeltid.

Sigtuna, kv Urmakaren 5, fornlämning 195
Sigtuna museer 
Jonas Ros

Med anledning av VA-arbete genomfördes en un
dersökning i kv Urmakaren 5. Befintliga VA

schakt följdes och dokumentationen bestod av 
profilritning.

Undersökningsområdet är centralt beläget i det 
tidigmedeltida bebyggelseområdet. Den under
sökta ytan är belägen ca 12 m nordöst om kv Ur
makaren 1, där nyligen Olof Skötkonungs mynt
ning har belagts. Lagerbilden uppvisar också lik
heter mellan dessa båda platser.

Schaktet var ca 23,5 m långt och de tidigme
deltida kulturlagren var 0,2-1,2 m tjocka. Schak
tet grävdes ned till steril nivå. Vid undersökning
en dokumenterades kyrkogård med gravar samt 
kyrkogårdsmur till S:ta Gertruds kyrka. Utanför 
kyrkogårdsmuren fanns rester efter en kavelbro. 
Strax öster därom fanns inget tidigmedeltida kul
turlager. Orsaken kan vara sentida markplanering, 
alternativt var det området obebyggt under tidig 
medeltid. S:ta Gertruds kyrka är den äldsta sten
kyrkan i Sigtuna och är den enda kända kyrka, 
som är belägen inom det medeltida bebyggelse
området. Kyrkan uppfördes möjligen redan under 
1000-talets andra hälft. Vidare dokumenterades 
raseringslager till kyrkan. Fynden pekar mot att 
kyrkan raserades senast under 1200-talet.

Bebyggelselämningar som föregick kyrkogår
dens anläggande kunde iakttagas. Tre tidigmedel
tida tomtgränsdiken nedgrävda i steril lera doku
menterades, varav ett är beläget innanför det om
råde, som senare blev kyrkogårdsområde. Redan 
innan kyrkogården anlades var området avgrän
sat av ett tomtgränsdike innanför vilket troligen 
en kungsgård legat.

Fynd: Keramik (Ali, Alli, BII äldre), guldfolicpär- 
la, sländtrissa, slagg.
Datering: Tidigmedeltid.

Sigtuna, kv Ödåker 5, fornlämning 195
Sigtuna museer 
Leena Drenzel

En undersökning utfördes med anledning av hus
byggnation. Kv Ödåker är beläget söder om Sto
ra gatan, i den västra delen av Svarta jordsområ
det. Undersökningsområdet, 11,5x25,5 m stort, 
ligger i korsningen Långgatan-Fiskaregatan och 
hamnar mellan 3- och 4 meters kurva över havet.

Inga avsatta kulturlager eller konstruktioner 
kunde konstateras. Under matjorden påträffades 
ett tunt kulturjordslager, som dock kan tolkas som 
påfört i den dåvarande strandkanten. Under kul
turjorden framkom ett svämlager på sterila nivån 
av morängrus/lera. För VA-ledning schaktades ett 
38,5x1,5 m stort schakt till steril nivå från Hamn
gatan till undersökningsområdet. Inga kulturlager 
påträffades.
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Fynd: Svartgods, rödgods, stengods, kammar, is- 
lägg, kniv, ben/hornspill, brynen, byggnadssten, 
runristat revben.
Datering: Tidig medeltid-1300-tal.

Skogs-Tibble sn, S kilistä 2:15, fornlämning 138
RAÅ Fd, Stockholms och Umeå universitet, 
arkeologiska institutionerna 
Ewonne Ekmyr- Westman

Vid fornlämning 138, en neolitisk boplats, pågår 
sedan 1987 arkeologiska undersökningar i sam
arbete med Umeå och Stockholms universitet. Un
dersökningsområdet är beläget på åkermark och 
morän. Höjd över havet är 35-36,5 m.

Följande anläggningar har undersökts: fyra 
brandgravar, ett stolphål och en härd. Gravarnas 
form var ovala till runda med en diameter av 0,25- 
0,49 m. Djupen varierade mellan 0,55 och 0,87 
m. Innehållet bestod av sot, kolpartiklar och brän
da ben från fyra vuxna och sex barn. Djurben har 
ej konstaterats vare sig i gravarna eller i området 
i övrigt. Inslag av kalcinerade flintavslag påträf
fades i gravfyllningarna.

Ett delvis stört kulturlager med spridda skärv
sten, avslag och brända ben täcker en area på 400 
m2. Fosfatkartering har utförts. Jordartskartering 
pågår. Inkartering av nivåkurvor med ekvidistans 
0,5 m har utförts. Grav 1 innehöll träkol av ek - 
Ua 1030; l4C-ålder 3935 ±110 B P. Provtagning 
för diatoméanalys har skett i olika nivåer av ler- 
mineraljord inom undersökningsområdet. Kol har 
tillvaratagits för ved- och 14C-analyser.

Fynd: Dolk, skrapor, noduler, kärnor och avslag i 
flinta, skrapa, stötkantkärna och avslag i kvarts, 
skafthålstapp i amfibolit, keramikskärvor, lerkli- 
ning.
Datering: Senneolitikum.

Skå sn, Söderberga, fornlämning 17
RAÄ UV Mitt 
Solveig Brunstedt

Anledning till den förundersökning, som utfördes 
var schaktning för el- och telekablar i vägområde 
norr om ett gravfält (fornlämning 17).

Schaktet, som var ca 80 m långt, 0,5-1 m brett 
och ca 0,4-0,5 m djupt togs upp i vägbanksfyll- 
ning mellan körbana och vägdike i vägens norra 
kant. Söder om vägen (öst-väst) ligger gravfältet 
på en moränudde med berg i dagen. Torvskiktet 
var 0,15-0,2 m, därunder kom morän, delvis grov- 
blockig (0,3-0,5 m), påförd sand och vägbanks- 
fyllning. I botten fanns sandblandad mjäla och gla- 
ciallera. Berg i dagen framkom dels i moränkul

lens västsluttning, dels vid vägens krön.
I schaktet framkom enstaka kol- och sotfarg- 

ningar, sentida tegel, samt fyra skörbrända stenar, 
som var upp till 5 cm stora.

Fynd: Tegel, kol, sot.
Datering: -

Skå sn, Troxhammar
Stockholms läns museum, Länsmuseibyrån 
Peter Bratt

Inför bygget av ett klubbhus på en planerad golf
bana fosfatkarterades och provundersöktes bygg
nadstomten eftersom det fanns indikationer på 
boplats i området.

Fosfatkarteringen visade höga fosfathalter på 
byggnadstomten, en större åkerholme. Kartering
en utvidgades ut i åkern i öster, där det också fanns 
höga fosfathalter. De höga värdena i åkermarken 
visade sig efter provundersökningen - tre prov
schakt togs upp med maskin - inte tyda på bo
plats utan möjligen gammal åkermark. Klubbhu
set kommer att byggas på åkern på behörigt av
stånd från åkerholmen, där det troligen finns en 
boplats, möjligen från bronsålder.

Fynd: - 
Datering: -

Sollentuna sn m fl, Arlandabanan
RAÄ UV Mitt
Lars Sjösvärd, Katarina Appelgren

Med anledning av den planerade Arlandabanan, 
sträckan Ulriksdal-Rosersberg, utfördes en utred
ning i två etapper.

Etapp I bestod av arkiv- och kartstudier i sam
arbete med kulturgeografi ska institutionen vid 
Stockholms universitet samt fåltbesiktning och 
kartering inom Sollentuna, Upplands-Väsby och 
Solna kommuner. Etapp IT.s målsättning var dels 
att redovisa vilka fornlämningar som kommer att 
beröras av spårutvidgning och etableringsområ- 
den, dels att beskriva befintliga fornlämningar och 
fornlämningsmiljöer, dels att fånga upp tidigare 
ej redovisade fornlämningar.

Etapp I låg även till grund för etapp II, där 
utredningsgrävningar har utförts, i de fall där be
dömningen är osäker om fast fornlämning före
ligger.

Etapp I redovisade att det inom området finns 
ett tiotal tidigare kända gravfalt, omkring 15 lo
kaler med enstaka gravar och 4 runstenar. Fältin
venteringen har dessutom lokaliserat ett mindre 
antal tidigare ej kända, osäkra j ärnåldersgravar,
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några boplatslägen och fossila åkerytor, vilka kan 
härröra från järnålder. Det finns även indikatio
ner på medeltid. Dessa spårades med hjälp av 
1600-talsmaterial, dvs de kulturhistoriska land- 
skapskalkerna. Indikationerna består av gårds- 
och by lägen.

Sentida lämningar av kulturhistoriskt värde, 
vilka hör samman med det tidiga järnvägsbygget 
har noterats, bl a två stenvalvsbroar och en ban- 
vaktarstuga. Utredningen inom etapp 1 visade 
klart att det finns många fornlämningar kvar längs 
med järnvägsspåren trots att järnvägsbyggen i 
början av seklet inte tog några större kulturhisto
riska hänsyn.

Etapp 2 bestod dels av utredningsgrävningar, 
dels av fosfatkarteringar. Utredningsgrävningar 
gjordes inom Sollentuna sn och kn och Eds och 
Hammarby snr inom Upplands-Väsby kn.

Vid Verka i Hammarby sn undersöktes en hög- 
liknande lämning (fornlämning Ä) och en jord
vall (fornlämning Ö ) belägna på ömse sidor om 
järnvägen. De visade sig bestå av sentida läm
ningar, förmodligen tillkomna under andra världs
kriget.

Fornlämning 60 i Eds sn består av en runsten. 
På denna omtalas en bro. Vid undersökningen på
träffades inga rester av äldre väg- eller brolägg
ningar varken omkring runstenen eller i den in
tilliggande åkern, som begränsas av ån. Under
sökningen visade emellertid att den vägsträckning 
som finns idag och fanns på 1600-talet, enligt äld
re kartmaterial, kan vara äldre. Spår av äldre res
ter är dock försvunna på grund av de omfattande 
markarbeten som här ägde rum under 1800-talet.

Vidare undersöktes ett möjligt boplatsläge 
(fornlämning R), stenröjda ytor, eventuellt åker
ytor (fornlämning Q) och en stensträng (fornläm
ning P) i Älvsunda, Eds sn. Vid undersökningen 
av dessa platser påträffades inget som bekräftade 
detta. Områdena P, Q och R fosfatkarterades ock
så. Fornlämningarna P och Q har troligen endast 
utnyttjats fór bete, vilket fosfatvärdena inte mot
säger, medan fornlämning R utgörs av åker.

I det äldre kartmaterialet finns en väg belagd 
invid Antuna gård. Ett snitt lades i vad som för
modades vara en övergiven vägbank vid Antuna 
gård (fornlämning O) i Eds sn. Undersökningen 
visade att detta var den äldre vägen till Antuna 
gård.

Den förmodade älvkvarnsförekomsten (forn
lämning K) i Sollentuna sn och kn visade sig vid 
förnyad granskning ej vara något utan avskrevs.

De förmodade gravarna i tomtmark (fornläm
ningarna C, E) visade sig bestå av naturbildning
ar och delar av en moränrygg. Vidare undersök
tes den förmodade graven (fornlämning D), som 
bestod av sentida röjnings- och sprängsten.

Strax öster om fornlämning D låg även ett möj
ligt boplatsläge (fornlämning F). Vid schaktning- 
en påträffades en härd, som var belägen norr om 
arbetsområdets norra begränsning. Härden har da
terats med hjälp av l4C-metoden till tiden 1256— 
830 f Kr, dvs till bronsålder. Det kunde dock kon
stateras, att boplatsen ej sträcker sig söderut ned 
mot järnvägen.

Söder om Sollentuna kyrka undersöktes ett 
medeltida läge för kyrkbyn (fornlämning SS). Vid 
schaktningarna påträffades omfattande mängder 
av påfört material som innehöll en del skärvor av 
BII:4-gods och en skärva stengods samt recenta 
fynd. Om kyrkbyläget sträckt sig ned mot den nu
varande järnvägen har den förstörts av både väg- 
och markarbeten samt sentida huslämningar.

Liknande var situationen för gårdsläget Skäl
by i Häggvik (fornlämning H). Vid schaktningen 
påträffades inget spår av gårdsläget. Antingen har 
den legat längre upp mot byn eller är alla spår för
svunna genom senare tids väg- och markarbeten.

Etapp II :s utredningsgrävningar resulterade i 
tre nya fornlämningar: vägen vid Antuna gård, 
boplatsen vid Almvägen i Sollentuna och samt 
stensträngen i Älvsunda. Beträffande övriga ut
redningsgrävningar kan det konstateras att ingen 
av dem leder till någon ytterligare undersökning.

Fynd: - 
Datering: -

Sollentuna sn, Toppklockan 8-12, fornläm
ningarna 50, 52
RAÄ UV Mitt 

Solveig Brunstedt

En förundersökning utfördes med anledning av 
planerad byggnation inom fem delvis avhysta 
villatomter. Syftet var att fastställa utbredningen 
av ett gravfält (fornlämning 50) och karaktären 
av en osäker stensättning (fornlämning 52) samt 
eventuell förekomst av ytterligare anläggningar 
inom fastigheterna.

Förundersökningen visade att fornlämning 50 
ej berör fastigheterna Toppklockan 8-12. Forn
lämning 52 visade sig vara en naturbildning.

I undersökningsområdets norra del påträffades 
ca 60 m nordväst om fornlämning 52, en ensam
liggande, rundad stensättning, som var ca 5 m i 
diameter (från järnålder). I områdets västra del 
framkom boplatslämningar av förhistorisk karak
tär inom ett ca 150 m2 stort område (4 härdar och 
17 stolphål/nedgrävningar) samt sex enstaka här
dar, vilka dokumenterades och borttogs i samband 
med förundersökningen. I områdets sydöstra del 
påträffades två sentida husgrunder.
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Fynd: -
Datering: Järnålder, nyare tid.

Sollentuna sn, Viby gård, fornlämning 308
RAÄ UV Mitt
Carolina Andersson, Ann-Mari Hållans

Med anledning av nybyggnation inom Viby gård 
gjordes en förundersökning. Det aktuella exploa
teringsområdet låg söder om mangårdsbyggnaden 
på gården. Detta husbygge utgör endast en del av 
en större exploatering i Viby (etapp 1). Viby gård 
omnämns första gången i skriftliga källor 1299.

Förundersökningens syfte var endast att utrö
na fornlämningens utbredning inom och strax sö
der om den planerade huskroppen för att om möj
ligt flytta huskroppen och därmed undvika forn- 
lämningen vid exploatering.

Cirka 210 löpmeter schakt lades i både nord 
sydlig och öst-västlig riktning. Endast i områdets 
östra del framkom arkeologiska lämningar (schakt 
8). Dessa utgjordes av stenläggning i flera partier 
samt stensyllar. Dessutom påträffades en mindre 
nedgravning, 0,9 m i diameter.

Fyndmaterialets fragmentariska art gjorde det 
omöjligt att mer exakt fastställa konstruktioner
nas ålder. Dessa kan endast hänföras till perioden 
medeltid-efterreformatorisk tid.

Fynd: Tegel, glas, yngre rödgods.
Datering: Medeltid-nyare tid.

Sollentuna sn, Viby gård, Barnstugan, forn
lämning 308
RAÄ UV Mitt 
Cecilia Åqvist

Med anledning av planer på att uppföra en barn
stuga inom området för nuvarande Viby gård ge
nomfördes en arkeologisk förundersökning.

Vid undersökningen upptogs ca 125 m2 för
delade på en större yta om ca 100 m2 öster om 
mangårdsbyggnaden samt en mindre yta om ca 
25 m2 nordöst därom.

Schakten maskinavtorvades ca 0,1-0,15 m, 
varvid stengrundsliknande konstruktioner påträf
fades, företrädesvis i det större schaktet (B). Om
rådet rensades, stengrunderna dokumenterades 
och fyra rutor i detta schakt valdes ut for hand
grävning ner till sterila lager.

I schaktet kunde konstateras minst en, sanno
likt fler stengrunder efter äldre bebyggelse. Dessa 
låg orienterade i nordväst-sydostlig riktning, dvs 
diagonalt över schaktet. Anläggningarna kunde 
begränsas åt öster, då det påträffades berg strax 
under torven i schaktets östligaste del. Däremot

har övriga begränsningar ej gått att fastställa. 
Emellertid påträffades i samband med utredning
en 1989 berg strax under torven i ett schakt strax 
väster om det nu upptagna, varför man kan för
moda att komplexet inte sträcker sig längre väs
terut än berget.

Komplexets längd täcker mer eller mindre hela 
de centrala delarna av schaktet (ca 6 m i nord
väst-sydostlig riktning) och täcker hela schaktets 
bredd (ca 4 m).

I de handgrävda rutorna kunde konstateras dels 
en stratigrafi, som till stora delar var fyndföran
de, dels ett övre skikt, som innehöll 1700-talsma- 
terial tillsammans med enstaka fragment av för
historisk keramik. Under detta påträffades lager 
som innehöll BI-gods (vanligtvis daterat till tidig 
medeltid). Under detta i sin tur påträffades två ni
våer, vilka enbart innehöll förhistorisk keramik 
(AIV-gods) och en del obrända ben, fragment av 
lerklining samt någon enstaka flinta. I detta und
re skikt påträffades dessutom fyra, 0,5 m stora 
stolphål som var stenskodda. Dessa har tolkats 
höra till de undre skikten och skulle utgöra del av 
en äldre konstruktion på platsen, medan sten
grunderna verkar höra samman med Bl-godset, 
och skulle således vara medeltida. Om dessa grun
der haft en kontinuitet in i senare tid har ej gått 
att fastställa.

Med största sannolikhet kommer slutundersök
ningen i området att bringa större klarhet i de stra- 
tigrafiska förhållandena, men även fastställa kon
struktionernas utbredning i rummet.

Fynd: Keramik (AIV-gods, BI-gods, BII:4-gods), 
lerklining, flinta, spik, beslag, hästskosöm, etc. 
Datering: Vikingatid-tidig medeltid, 1700-tal.

Sollentuna sn, kv Vinglaset, fornlämning 94
RAÄ UV Mitt 
Solveig Brunstedt

En antikvarisk kontroll föranleddes av uppsättan
de av elstation inom fornlämning 94, ett gravfält.

Ett schakt, 5x10 m stort, banades av för elsta
tion, arbetsområde och kabeldike. Torvskiktet var 
0,15 m tjockt, därunder var omrörda lager av fyll
nadsmassor såsom sand, grus, stenblock och bygg
nadsmaterial. Schaktets djup var 0,7-1 m. I bot
ten fanns lerblandad morän, i öster gick berget i 
dagen.

I södra schaktkanten fanns under torvskiktet 
och ett ca 8 cm tjockt, påfört sandlager en ned
gravning, fylld med mörkfärgad styv lera. Den 
hade en diameter på 0,6 m och var 0,35 m djup. 
Över nedgravningen låg en flat sten, som var ca 
0,4 m lång och 7 cm tjock. I nedgravningen på
träffades två fragment av obränt ben.
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Fynd:- 
Datering: -

Svinnegarns sn, Haga 2:44 m fl, fornlämning 
52 m fl
RAÄ UV Mitt 
Lars Wilson

Med anledning av planerad golfbana utfördes en 
fördjupad utredning med sökschaktsgrävning. 
Undersökningen begränsades till fem ytor, samt
liga belägna i åkermark. Den sammanlagda un- 
dersökningsytan uppgick till ca 110 000 nr.

1 ytan norr om Gammelhaga påträffades ett 
37x35 m stort, sammanhängande kulturlager av 
recent karaktär. Inga konstruktioner kunde kon
stateras.

I ytan söder om Haga gamla bytomt påträffa
des spridda kulturlager samt konstruktioner så
som stolphål, härdar och boplatsgropar. I kultur
lagren påträffades dessutom bränd lera. Inom ytan 
kunde tre olika boplatsområden urskiljas. I samt
liga dessa förekom störningar, som härrörde från 
nyare tid.

Inga fornlämningar påträffades inom de övri
ga ytorna.

Fynd: Förhistorisk keramik, glaserat och oglase
rat rödgods, obrända ben, sintrad lera, slagg, järn
fragment, smidd spik, recent glas och tegel. 
Datering: Järnålder-nyare tid.

Täby sn, Arninge, Öster Arninge, fornlämning 
374"

RAÄ UV Mitt
Michael Olausson, Cecilia Åqvist

En undersökning föranleddes av att långt fram
skridna markarbeten i samband med husbyggna
tion hade utförts inom Öster Arninge bytomt 
(fornlämning 374). Skadorna uppskattas till minst 
60% av den ursprungliga bytomten, vilken om
fattade en yta om ca 10 000 m2. Bytomten var ej 
R- eller ”blå”markerad, trots omedelbar närhet till 
det yngre järnåldersgravfältet, fornlämning 65.

En 1 700 m2 stor yta schaktades med maskin - 
ca 200 m2 handgrävdes under den gamla lands
vägen Stockholm-Waxholm, som passerar genom 
bytomten. Skadorna i bytomten var mycket om
fattande både av äldre bebyggelse och av de ak
tuella schaktningsarbetena. 22 anläggningar do
kumenterades och flertalet av dem undersöktes. 
Anläggningarna utgörs av härdgropar, stolphål 
och gropar/nedgrävningar av diffus karaktär. Inget 
system i anläggningarna kunde noteras. Fynd

gjordes av vikingatida keramik, bronsbleck, en
staka brända ben. Två l4C-dateringar föreligger 
med resultat 800-950 AD. Över hela bytomten 
fanns större och mindre ansamlingar av gropar 
med sentida avfall. Enstaka fynd kunde dateras 
till 1700-tal och möjligen 1600-tal (kritpipa och 
fajans).

Fynd: Keramik, bronsbleck, kritpipa, fajans, 
brända ben.
Datering: Vikingatid, nyare tid, före och efter 
1850.

Täby sn, Löttingelund 3:2, fornlämning 58
RAÄ UV Mitt 
Gunnar A ndersson

Med anledning av planerad VA-ledning omedel
bart väster om fornlämning 58, ett gravfalt, ut
fördes en antikvarisk kontroll vid schaktningsar- 
betet.

Ett omkring 50 m långt och 0,5-0,8 m brett 
schakt upptogs. I den södra hälften av schaktet 
framkom fyra-sex stensamlingar, varav tre (med 
0,05-0,3 m stora stenar) hade packningsliknan- 
de karaktär. Stensamlingarna bedömdes utgöra 
övertorvade stensättningar. Vidare påträffades en 
härd samt i schaktets södra del sotig jord med ställ
visa förekomster av skärvsten.

Härvid avbröts arbetet och ledningsschaktet 
igenfylldes då det klart kunde konstateras att 
den planerade ledningsdragningen löpte över fast 
fornlämning. De påträffade anläggningarna utgör 
sannolikt en direkt sydvästlig fortsättning av grav
fältet, fornlämning 58.

Fynd: -
Datering: Folkvandringstid-vikingatid.

Täby sn, Roslagsbanan, fornlämningarna 129, 
135, 136 
RAÄ UV Mitt 
Lars Sjösvärd

En utredning, bestående av specialinventering, 
byråinventering och kartanalys utfördes med an
ledning av Roslagsbanans spårutvidgning och sta- 
tionsombyggnader mellan Roslags-Näsby och 
Viggbyholm på Roslagsbanan.

Inga nya fornlämningar påträffades. De regist
rerade gravfälten (fornlämningarna 129, 135 och 
136) är samtliga skadade i sina norra delar invid 
spårutvidgningen. Förundersökning föreslås.

Fynd: - 
Datering: -
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Täby sn, Vågsjö, Arninge, fornlämning 300 m fl
RAÄUVMitt 
Åke Johansson

Med anledning av planerad golbaneanläggning 
genomfördes en arkeologisk utredning. Inom om
rådet var tidigare känt gravfält och stensträngar.

Vid specialinventeringen framkom ett möjligt 
boplatsläge samt en säker boplats, som innehöll 
ett flertal husgrundsterrasser och en stensträng. 
Det konstaterades även att det tidigare kända grav
fältet sannolikt har en större utsträckning än mar
kerat. Ett område med röjningsrösen i gravfaltets 
närhet kan även innehålla gravar.

För att slutgiltigt kunna avgöra om de möjliga 
fornlämningarna utgör fornlämningar krävs en 
kompletterande utredning i form av provgrävning
ar.

Fynd: -
Datering: Järnålder.

Uppsala, Akademigatan, fornlämning 88
RAÅ UV Mitt 
Magnus Elfwendahl

En förundersökning utfördes med anledning av 
omläggning av befintliga spillvattenledningar i 
Akademigatan, delen mellan Sysslomansgatan 
och Biskopsgatan. Trots att huvuddelen av arbe
tet endast skulle beröra äldre rörgravar gavs möj
lighet att dokumentera ostörda profilavsnitt i nio 
schakt av skiftande storlek.

Vid undersökningen framkom kulturlager, 
lämningar efter tidigare bebyggelse i området samt 
olika grändbeläggningar.

En ursprunglig topografi har erhållits för stora 
delar av området mellan korsningen Sysslomans- 
gatan/S:t Eriks torg och Biskopsgatan/Akademi
gatan. Området stiger från ca 7 m ö h längst i norr 
till 16 m ö h i söder. Den ås, som domkyrkan till 
största delen vilar på uppträdde i ett begränsat av
snitt i höjd med Gustavianums mittparti; i övrigt 
utgjorde ett lager lera bottennivå.

Olika faser i områdets utnyttjande kunde do
kumenteras. Till den äldsta fasen anslöt ett, ställ
vis flera, kulturlager med något kraftigare inslag 
av sot/kol. Flera anläggningar var synliga i anslut
ning till den första fasen, dock inga byggnadsläm- 
ningar i avsnitten intill S:t Eriks torg. Här före
kom istället rikligt med jämslagg i lagermateria
let. Rester av murade anläggningar förekom vid 
konstvetenskapliga institutionen och väster om 
domkyrkan. Osäkert är huruvida även äldre mur
verk utanför Gustavianums sydöstra hörn samt 
samma byggnads norra del också kan knytas till

områdets första tid. Från en möjligen något sena
re fas härrörde en timrad brunn, som påträffades 
vid S:t Eriks torg.

I flera av schaktprofilerna konstaterades äldre 
gränder/grändbeläggningar. De flesta förekom i 
schakt mellan historiska och konstvetenskapliga 
institutionerna och de var möjligen också de älds
ta. Ingen av gränderna anslöt till den äldsta fasen.

Trots avsaknaden av daterade fynd uppfattas 
den äldsta fasen, och antagligen ytterligare en fas, 
som medeltida utifrån de tegelstenar, som före
kom i lagren. Det karakteristiska för dessa lager 
var annars deras ringa omfattning. En betydligt 
större andel av lagerbilden utgjorde byggnadsav- 
fall, som antagligen påförts området i utjämnings- 
syfte under senare tid.

Fynd: Bearbetade byggnadsdetaljer i kalksten. 
Datering: 1400-1900-tal.

Uppsala, kv Bryggaren (Kungsängen 3:3), 
fornlämning 88
RAÄUVMitt
Magnus Elfwendahl, Mats Mogren

Med anledning av planerad nybyggnation inom 
kvarteret utfördes en förundersökning, följd av en 
slutundersökning.

Förundersökningen påvisade anläggningsres- 
ter, som anslöt till tre olika brandhorisonter. An
läggningarna tolkades som förstörda genom 1547, 
1702 och 1809 års stadsbränder.

Vid slutundersökningen framkom ett område, 
som i början antagligen präglats av hägnader i oli
ka flätverk, avsedda för viss djurhållning. Denna 
verksamhets klara anslutning till området närmast 
Fyrisån var mycket skarpt markerad i undersök
ningsområdet, genom frånvaron av äldre kultur
lager i områdets östra halva längst från Fyrisån.

Dessa hägnader har senare ersatts av en be
byggelse, som antagligen varit orienterad i lång
smala tomter, placerade vinkelrätt mot ån. Tomt
gränsmarkeringar synes ha utgjorts av flätverk, 
stående brädor och grävda diken. Det sistnämnda 
förekom kanske enbart i ett initialskede. En tomt
bredd kunde urskiljas och denna var ca 8 m. An
tagligen har undersökningsområdet skurit genom 
delar av tomternas bakgårdar. Tomterna har haft 
en träbebyggelse, som varit i användning under 
1200- och 1300-talen. Till bebyggelsebilden hör
de möjligen också en stor knuttimrad brunn, som 
senare blivit igenfylld med gödsel. Huruvida be
byggelsen fortsatt längre fram i tid, kan i detta 
skede av arbetet inte säkert avgöras. Flera fakto
rer talar dock för ett brott i bebyggelsekontinuite
ten.
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Ingen av byggnaderna har ännu kunnat funk- 
tionsbestämmas, men fynd av bl a två stenar, vilka 
hör till handkvarnar, liksom rikligt med bränd 
lera, möjligen från en ugn, antyder en hushålls- 
funktion. Spår av hantverk har konstaterats ge
nom kammakaravfall i anslutning till den yngsta, 
dokumenterade bebyggelsen.

För övrigt uppvisade fyndmaterialet en sam
mansättning med en egendomlig fördelning, i det 
att keramik var förhållandevis vanlig i anslutning 
till faserna med bebyggelse, men i övrigt mycket 
sparsamt förekommande. Keramik saknades näs
tan helt i brunnen; här förekom istället rikligt med 
skor och laggskålsdelar, som annars förekom spar
samt i övriga delar av undersökningen. Fynden 
tyder på att brunnen fyllts igen redan under medel
tiden.

De dateringar som hittills gjorts utgår i första 
hand från keramiken. Enstaka tillvaratagna fynd 
är äldre men av sådant slag att de kan ha haft en 
lång användningstid; deras förekomst är dock in
tressant.

Fynd: Vikingatida pärla, brakteatamulett, A-gods, 
äldre rödgods (BII: 1), nästan sintrat stengods (Cl), 
dubbelkammar m m.
Datering: Sent 1100-tal—1400-tal.

Uppsala, kv Pantern, fornlämning 88
RAÄ UV Mitt
Svante Forenius, Ulla Bergquist

Med anledning av planerad nybyggnation utför
des den andra etappen av en arkeologisk under
sökning, som av byggnadstekniska skäl delades 
upp på två säsonger (1989-1990).

Exploateringsytan ligger i den medeltida sta
dens sydöstra utkant. Vid etapp 2 påträffades res
ter av ett grytgjuteri från 1400-talet, som troligen 
fått detta utkantsläge med tanke på eldfaran. Sto
ra mängder gjutformsfragment låg utspridda över 
hela ytan. Vidare framkom en del anläggningar, 
som kunde knytas till gjuteriverksamheten, bl a 
en 3,6x1,7 m stor, mycket välbyggd trälåda. I lå
dan har gjutformarna stått placerade i sand under 
själva gjutningen. En näst intill komplett inner
form påträffades då lådan tömdes. Vidare tillvara
togs en del metall och slagg.

I den västra delen av undersökningsytan på
träffades ett par ansamlingar med tegelstenar. Teg
let var delvis obränt och delvis misslyckat bränt. 
Fynden tyder på lokal tegeltillverkning i området. 
Vid etapp 1 påträffades ett par större gropar i bot
tenleran. Troligen är det där man har tagit råva
ran till teglet och kanske även till gjutformarna.

Under de lager, som hörde till gjuteriverksam
heten påträffades rester av äldre träbebyggelse.

Fynden tyder på en första etablering någon gång 
under 1200-talet.

I den södra delen av undersökningsområdet 
fanns en öst-västlig gränd. Rester av flera sten- 
lagda nivåer påträffades, från det äldsta till det 
yngsta skedet. Sannolikt rör det sig om ”Breda 
gränd”, som fungerat fram till gaturegleringen på 
1600-talet, då den ersattes av nuvarande Bred
gränd.

I de yngre av de undersökta lagren fanns även 
en nord-sydlig gränd. Denna hade en vällagd sten
läggning och var i mitten försedd med en ränna. 
Troligen var det en del av ”Allmänna gatan”, som 
här framkom.

De båda grändernas lägen överensstämmer 
med ett tidigare gjort rekonstruktionförslag över 
det medeltida gatunätet i denna del av staden. 
Korsningen mellan gränderna var tyvärr störd av 
en brunn, som tillkommit efter gaturegleringen.

Fynd: Gjutformsfragment, metallspill, slagg, lä
der- och träföremål, kammar, keramik, skor m m. 
Datering: 1200-1400-talen.

Uppsala, S:t Erik (Fjärdingen 25:2), fornläm
ning 88
RAÄ UV Mitt 
Magnus Elfivendahl

Förundersökningen föranleddes av planerad ny
byggnation inom en befintlig innergård.

Resultaten visar att det under den nuvarande 
gårdsplanen förekommer omfattande sentida stör
ningar. Endast ett 0,3-0,4 m tjockt skikt med 
ostörda kulturlager återstår.

I de två mindre schakt som upptogs framkom 
de mest påtagliga spåren efter tidigare verksam
het i det södra schaktet. Här iakttogs rikligt med 
sot/kol i kulturlagren samt en osäker golvnivå. I 
norra delen av innergården förekom ringa mäng
der avfall. En närmare datering av kulturlagren 
är inte möjlig på grund av avsaknaden av fynd.

Fynd: -
Datering: Antagligen sen medeltid-nyare tid.

Uppsala, Kv Svava (Dragarbrunn 31:1), forn
lämning 88
RAÄ UV Mitt 
Magnus Elfwendahl

Förundersökningen föranleddes av planerad ny
byggnation inom hela kvarteret. Vid undersök
ningen framkom bl a en äldre husgrund i sten samt 
en damm. Husgrunden har haft kullerstensgolv, 
vilket senare ersatts med ett i trä.
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Gränder och gjuterianläggningar i kvarteret Pantern, Uppsala. Sammanställning av flera faser. 
1. ”Allmänna vägen” 2. ”Breda gränd” 3-5. Gjutgropar 6. Härd 7. Kolgrop 8. Gjutarens hus 
9. Gjutanläggningar 10. Ugnsfundamentet 11. Gjutgrop. Teckning Johan Anund.
Alleys and foundry structure in the town block of Pantern, Uppsala. Compilation of several 
phases.

Gjutanläggningen, A34. 
Foto Mathias Bäck. 
Foundry structure, A 34.

Översikt över utgrävningsytan i kvarteret 
Pantern. 1. ”Allmänna vägen”
2. ”Breda gränd” 3. Sentida brunn
4. Gjutarens hus 5. Gjutanläggningen 
6. Ugnen Foto Svante Forenius.
The town block of Pantern, Uppsala.
View of the excavation area.

470



Husgrunden, med eventuellt anslutande bygg
nadsdelar, har antagligen förstörts vid 1702 års 
stadsbrand. I samband med denna brand har tro
ligen också dammen övergivits samt senare igen
fyllts.

Fynd: Yngre rödgods (BLF.4).
Datering: 1600-1800-tal.

Uppsala-Näs sn, Kanikebo 2:1, fornlämning 
178
RAÄ UV Mitt
Thomas Eriksson, Bo Annuswer

I samband med schaktningar för el- och teleled
ningar intill en stensättning (fornlämning 178) 
gjordes en schaktningsövervakning. Inga anlägg
ningar av förhistorisk karaktär påträffades.

Fynd: - 
Datering: -

En förundersökning föranleddes av ett planerat 
bostadsområde i omedelbar närhet till ett gravfålt 
(fornlämning 83). Vid undersökningen upptäck
tes också en boplats.

Lämningarna var typiska för boplatser - stolp- 
hål, härdar, mörkfärgningar och större yttäckan- 
de kulturlager. Sammanlagt hittades i de fem förs
ta schakten ca 40 anläggningar, bl a ett kulturla
ger, som täcker hela boplatsytan av ca 2 000 m2. 
På det södra impedimentet fanns stensättningslik- 
nande lämningar, som med stor sannolikhet är yt
terligare några gravar.

Fynd: Vävtyngd, keramik, slagg, bränd lera, 
obrända ben.
Datering: Sannolikt folkvandringstid-vikingatid.

Vaksala sn, Slavsta, Fyrislund NÖ, fornläm
ning 83
RAÄ UV Mitt
Leif Karlenby
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Vallentuna sn, Vallentuna-Ekeby 2:154 m fl, 
Hammarbacken, fornlämning 462
RAÄ UV Mitt
Åke Johansson, Katarina Appelgren

Med anledning av planerad husbyggnation utför
des två utredningar. Den första bestod av arkiv
studier, fosfatkartering samt specialinventering 
inom en 160 000 m2 stor yta, den andra av en 
provundersökning.

Inom området finns registrerat ett stensträngs- 
system (fornlämning 462), bestående av en ca 400 
m lång stensträng med anslutande mindre sten
strängar samt röjda ytor.

Genom området går en ägogräns mellan Ekeby 
och Mörby. Ägogränsen finns belagd på 1600- 
talets lantmäteriakter. Den stora stensträngen föl
jer till en del denna gräns. På storskifteskartan 
över Ekeby (1763) och motsvarande karta över 
Mörby (1793) har vägen mellan dessa byar sin 
sträckning genom utredningsområdet.

Vid specialinventeringen framträdde den äld
re byvägen som en stenröjd, delvis stenkantad väg 
med 2 m bredd på en sträcka av mer än 200 m. 
Vägen hade brutit genom den stora stensträngen 
på en punkt och framstod där som en fägata med 
stensträngar på bägge sidor utefter vägen.

Specialinventeringen resulterade också i sju 
nyupptäckta, stensättningsliknande lämningar 
samt två lämpliga boplatslägen.

För att fastställa om boplatslägena utgjorde för
historiska boplatser utfördes en provundersökning 
invid stensträngen (fornlämning 462). Inga bo
platslämningar påträffades inom det aktuella om
rådet.

Fynd: - 
Datering: -

Vassunda sn, Vassunda-Bodarna 1:1 m fl
RAÄ UV Mitt 
Bent Syse

Med anledning av en planerad golfbana invente
rades två inom området belägna, skogbevuxna 
impediment, bestående delvis av berg i dagen, 
delvis av blockig morän. Vid inventeringen iakt
togs åker-, bag- och betesmarker, vilka bedömdes 
vara recenta och därför inte utgöra några fasta 
fomlämningar. Några fornlämningar av förhisto
risk typ återfanns inte inom inventeringsområdet.

Fynd: - 
Datering: -

Vårfrukyrka sn, Stenvreten, Barkan
RAÄ UV Mitt 
Leif Karlenby

En förundersökning utfördes i samband med hus
byggnation. Vid inventering i området upptäck
tes en tidigare icke registrerad skärvstenshög med 
intilliggande plan, stenröjd yta. Strax väster om 
dessa fanns ytterligare ytor med stenröjd mark, 
omfattande ca 15 000 m2.

Vid provundersökning visade sig området inne
hålla lämningar efter bosättning i form av stolp- 
hål, härdar och några ytterligare boplatslämning
ar samt en stensträng. Det var framförallt områ
det väster om skärvstenshögen, som innehöll läm
ningar av boplatskaraktär. Fynd av kvarts och 
keramik tyder på en datering till äldre järnålder, 
möjligtvis bronsålder.

Fynd: Keramik, kvarts, bränd lera.
Datering: Äldre järnålder (eventuellt bronsålder).

Vårfrukyrka sn, Stenvreten, Barkan
RAÄ UV Mitt 
Leif Karlenby

Med anledning av vägbygge genomfördes en un
dersökning. Det område som berördes utgör det 
västligaste partiet av en mycket stor boplats. 
Denna innefattar bl a en senneolitisk boplats i den 
södra delen, undersökt i samband med E18-utred- 
ningarna 1987.

Den under 1990 undersökta delen utgör ett ut- 
kantsområde och lämningarna var sparsamma. Ett 
tiotal stolphål och andra gropar var de enda an
läggningar som fanns. Över delar av ytan fanns 
också bevarat ett tunt kulturlager, som innehöll 
enstaka fynd såsom bränd lera, ben och keramik. 
Utifrån undersökningsresultaten går det inte att 
uttala sig om boplatsens ålder.

Fynd: Bränd lera, ben, keramik, tegel.
Datering: -

Vårfrukyrka sn, Södra Husberg, fornläm- 
ningarna 78, 290
RAÄ UV Mitt 
Per Frölund

Med anledning av exploatering för bostadsbebyg
gelse genomfördes inom samma område dels en 
undersökning av fornlämning 78, dels en för
undersökning av fornlämning 290.

Den 10x7 m stora och 0,2 m höga, oregel
bundna och fyllda stensättningen, fornlämning 78,
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undersöktes och borttogs. Graven var belägen på 
ett bergskrön och i dess omedelbara närhet fanns 
mindre stensamlingar, vilka sannolikt härrörde 
från graven. 1 mittpartiet syntes efter avtorvning 
berg i dagen i ett mindre parti öster om anlägg
ningens mitt. Centralt i anläggningens västra del 
påträffades under den enskiktade stenpackning- 
en små mängder brända ben och kol.

Fornlämning 290 var belägen ca 150 m SSV 
om fornlämning 78. Den utgjordes före undersök
ning av en 0,9 m hög och 0,2-0,9 m bred rest 
sten. I dess omedelbara närhet fanns misstänkta 
blockgravar. Vid undersökningen upptogs ett ca 
100 m2 stort schakt i direkt anknytning till den 
resta stenen samt mellan och intill de misstänkta 
blockgravarna. Några fornlämningar i form av 
gravar eller andra anläggningstyper kunde dock 
ej konstateras. Fornlämning 290 bedöms härav 
som naturformationer.

Fynd: Brända ben, kol (fornlämning 78). 
Datering: Yngre bronsålder-äldre järnålder (forn
lämning 78).

Yttergrans sn, Bålsta 2:58, 6:1, fornläm- 
ningarna 37, 83, 84
RAÄUVMitt
Hans Göthberg, Anders Biwall

En undersökning utfördes med anledning av byg
ge av väg Kraftleden i utkanten av Bålsta sam
hälle. Vägen berörde en del av ett förhistoriskt 
boplatsområde och en skålgropslokal.

Boplatsområdct låg till större delen i betesmark 
och bestod av tunna kulturlagerrester, härdar och 
stolphål. Dessutom påträffades spår av fem stolp- 
burna hus samt två stensyllsgrunder. Spår av se
nare tiders verksamhet utgjorde bl a en tegelugn. 
Skålgropslokalen låg på ett berg i skogsmark och 
bestod av omkring 110 skålgropar.

Fynd: Keramik, bränd lera, obrända och brända 
ben, knivar, stenbrynen, glaserad keramik, pors
lin.
Datering: Förromersk järnålder-tidig medeltid, 
efterreformatorisk tid.

Ärentuna sn, Storvreta 47:277 m fl
RAÄ UV Mitt
Hans Göthberg, Kent Andersson

En utredning föranleddes av planerad nybyggna
tion inom Storvreta centrum. Området är mycket 
exploaterat och endast få orörda ytor finns beva
rade bland bebyggelsen. Längst i nordväst fanns

en mindre åkeryta. Inga tecken på fornlämningar 
kunde observeras.

Fynd: - 
Datering: -

Öregrund, kv Atlanten
RAÄ UV Mitt 
Annika Grälls

Med anledning av en planerad tillbyggnation av 
restaurang Flasselbacken genomfördes en för
undersökning. Området är beläget i Öregrunds 
förmodade äldre delar.

Vid förundersökningen påträffades 0,2-0,3 m 
tjocka kulturlager, som med ledning av fyndmate
rialet kunde dateras till 1600-tal.

Fynd: Keramik (Bll:4), kritpipor, hästsko, -söm. 
Datering: 1600-tal.

Öregrund, Öregrund 20:1 och 7:64
RAÄ UV Mitt 
Ylva Roslund

En förundersökning utfördes med anledning av 
uppförandet av två utbyggnader i anslutning till 
rådhuset, en rullstolsramp på norra sidan och ett 
källarutrymme med tillhörande källartrappa på 
västra sidan.

För de två utbyggnaderna schaktades totalt 15 
m2. Ytan åt norr skulle endast planas ut så myck
et att nivån sammanföll med husets golvnivå in
omhus. Vid schaktningen visade sig berget till sto
ra delar ligga direkt under asfalten, och där ber
get inte nådde upp hade matjord fyllts på.

Utbyggnaden åt väster visade sig vara helt om
rörd av moderna nedgrävningar, såsom avlopp, 
elkablar och en oljetank. I de omrörda kulturlag
ren och sandmassorna påträffades enstaka krit- 
pipsfragment, porslinsskärvor, tegelkross, kalk
bruk och ben. Inga fynd togs tillvara och inga pla
ner upprättades.

Fynd: Kritpipsfragment, porslin, tegel m m 
Datering: Nyare tid, före och efter 1850.

Österåkers sn, Berga 6:52, Söra 1:183, Hög
backa, fornlämning 122
RAÄ UV Mitt 
Äke Johansson

Med anledning av planerad husbyggnation ge
nomfördes en arkeologisk utredning bestående av
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specialinventering som ett forstå moment. Inom 
området var tidigare känt ett yngre järnåldersgrav- 
falt (fornlämning 122).

Vid specialinventeringen visade det sig att 
gravfältet hade en något större utsträckning än vad 
som tidigare var markerat. Vidare framkom ett 
hundratal meter väster om gravfaltet ett par sten- 
sättningsliknande lämningar. Dessa utgör dock 
säkerligen rester efter den dansbana och festplats, 
som tidigare legat i området.

Fynd: -
Datering: Yngre järnålder.

Österåkers sn, Husby 2:14, 2:15
RAÄ UV Mitt 
Boje Persson

En utredning föranleddes av husbyggnation inom 
Husby gamla bytomt.

Vid undersökningen grävdes tio provschakt, 
4,5-8x1,5-2,5 m breda och 0,2-0,3 m djupa. I 
två av schakten fanns mörkfärgningar i botten, 
troligen stolphål, som härrörde från staket eller 
tomtgräns. 1 ett av schakten framkom en stensam
ling med relativt stort inslag av tegel möjligen 
del av ett utrasat spisfundament. Endast enstaka 
fynd påträffades. Inga förhistoriska eller medelti
da lämningar framkom.

Fynd: Fajans, porslin, yngre rödgods.
Datering: Nyare tid.

Österåkers sn, Kvisslingbv, fornlämning 189
RAÄ UV Mitt 
Åke Johansson

Med anledning av planerad husbyggnation utför
des en arkeologisk utredning bestående av special
inventering samt provundersökning. Inom områ
det fanns en ensamliggande stensättning regist
rerad (fornlämning 189).

Vid specialinventeringen påträffades i anslut
ning till denna stensättning stensamlingar, som 
kan utgöra gravar. Vidare påträffades inom utred- 
ningsområdet ytterligare tre stensättningar varav 
en säker. Ett område bedömdes även vara lämp
ligt för förhistoriska boplatser.

Vid efterföljande provundersökning konstate
rades att de påträffade osäkra stensättningarna 
med största sannolikhet utgjorde gravar. Inom det 
antagna boplatsområdet påträffades inget av 
arkeologiskt värde. Någon provundersökning i an
slutning till den registrerade stensättningen gjor
des inte, då de iakttagna stensamlingarna låg inom 
skyddsområdet för stensättningen.

Fynd: -
Datering: Yngre bronsålder-förromersk järnålder.

Österåkers sn, Täljö 2:10, Husby 1:1, Täljö- 
Gottsunda, fornlämningarna 7-11, 17, 20, 21, 
27
RAÄ UV Mitt
Birgitta Sander, Åke Johansson

Inför planerad husbyggnation och vägbygge för 
bostadsområdet Täljö-Gottsunda utfördes dels en 
utredning, bestående av en specialinventering i 
falt samt genomgång av äldre kartmaterial, dels en 
fördjupad utredning i form av provgrävning.

Vid inventeringen påträffades ett par områden, 
som topografiskt sett kan innehålla dolda fornläm- 
ningar såsom boplatser. Likaså bedömdes forn
lämning 17, registrerad som naturbildning, kun
na utgöra ett smärre gravfalt.

Vid provgrävningen avtorvades en förhöjning 
inom fornlämning 17 varvid kunde konstateras att 
denna utgjorde en stensättning. Väster om gra
ven, i en planerad vägsträckning, påträffades inga 
fornlämningar. Fornlämning 17 återställdes efter 
undersökning.

Inom det tänkta boplatsområdet upptogs flera 
schakt och ytor. Inget av arkeologiskt värde på
träffades. Området återställdes efter undersök
ning.

Fynd: -
Datering: Järnålder.

Östhammar, kv Rådhuset, kv Guldskäret, 
fornlämning 141
RAÄ UV Mitt 
Annika Grälls

En undersökning genomfördes med anledning av 
planerad nybyggnation inom kvarteren Rådhuset 
och Guldskäret. Undersökningsområdet ligger 
delvis inom de äldsta delarna av nya Östhammar, 
dvs dateringsmässigt efter 1521.

Vid undersökningen påträffades kulturlager, 
som troligen avsatts under mitten av 1600-talet.

Fynd: Keramik (BII:4), kritpipor.
Datering: 1600-talets mitt.

Övergrans sn, Katrinedal 3:11 m fl, fornläm
ningarna 70-72, 99, 117-119, 122 m fl
RAÄ UV Mitt 
Hans Göthberg

En utredning omfattande specialinventering och 
fosfatkartering genomfördes med anledning av
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planerad golfbana.
Tidigare har följande fornlämningar registre

rats: gravfålt (fornlämningarna 71, 99, 117, 119, 
122), gravgrupper (fornlämningarna 70, 120, 
176), älvkvarnslokaler (fornlämningarna 72,118), 
bytomt (fornlämning 175, Säby), sentida bebyg
gelselämning (fornlämning 219).

Vid utredningen påträffades ytterligare en by
tomt (fornlämning 286, Eneby) samt boplatsindi
kationer på fyra platser.

Fynd: - 
Datering: -

Värmland

Grums sn, kv Orrby 1:209, fornlämning 36
Värmlands museum
Susanne Pettersson, Eva Svensson

Vid byggnation av ny parkeringsplats på fastig
heten Orrby 1:209 i centrala Grums påträffades 
anläggningar som misstänktes vara förhistoriska 
lämningar och personal från Värmlands museum 
tillkallades.

Vid undersökningen påträffades tre flatmarks- 
gravar och 27 boplatslämningar (rännor, stolp- och 
pinnhål, mörkfärgningar m m). Desa boplatsläm
ningar gick inte att kombinera ihop till större kon
struktioner. Gravarna var 2 urnebrandgropar - en 
med keramik och en med en hartstätningsring - 
och 1 brandgrop. Graven med keramik innehöll 
även en flathuggen pilspets med urnupen bas och 
en järnnål.

Fynd: Keramik, järnnål, pilspets, hartstätning. 
Datering: Äldre järnålder.

Karlstad, kv Björnen 4, 14, fornlämning 30
RAÄUVVäst 
Gisela Ångeby

Inför planerad nybyggnation inom kv Björnen 4 
och 14 genomfördes en slutundersökning.

Karlstad erhöll stadsrättigheter år 1584. Av den 
äldsta bevarade stadsplanen från 1646 framgår att

kv Björnen 4 och 14 ligger inom den äldsta stads
kärnans gräns och nära den dåtida hamnplatsen 
vid Klarälven. Undersökningens huvudsyfte var 
att klargöra när området tagits i anspråk för be
byggelse, dess funktion och fortsatta utveckling. 
Totalt undersöktes ca 300 m2. Delar av tomterna 
var störda av sentida nedgrävningar och lednings- 
schakt.

Inom kv Björnen 14 grävdes tre bebyggelse
skikt med rester av trägolv, syllstensrader samt en 
kullerstenslagd gårdsplan, som tillhör det näst 
äldsta bebyggelseskedet. Tre olika brandlager do
kumenterades varav det äldsta utifrån myntfynd 
sammanfaller med 1752 års stadsbrand känd från 
skriftliga källor. Mynt påträffat under den äldsta 
golvnivån visar att tomten sannolikt inte bebyggts 
förrän vid 1700-talets första hälft. Plogspår visar 
att marken dessförinnan utnyttjats för odling.

Inom kv Björnen 4 fanns kulturlager men inga 
bebyggelselämningar bevarade. Området har san
nolikt tjänat som bakgårdar till husen som vette 
mot Klarälven. Under kulturlagret (avfallslagret) 
syntes spår efter gropar och stolphål, som vittna
de om den första aktiviteten på platsen - av fyn
den att döma dock inte tidigare än 1600-talets bör
jan. Sannolikt hör detta samman med odlingsspå- 
ren inom kvarteret Björnen 14.

Fynd: Föremål av järn, keramik, glas, mynt, krit- 
pipsfragment, ett benredskap, slaktavfall. 
Datering: Nyare tid.

Södra Råda sn, Lökstad 1:21, 1:22, fornläm
ning 23
Skaraborgs länsmuseum 
Ylva Nilson

Förundersökningen utfördes med anledning av 
planerat uppförande av laxodlingsanläggning. Den 
tänkta exploateringen berörde fornlämning 23, 
som är en stenåldersboplats.

Över undersökningsområdet lades ett system 
av 37 maskingrävda, mindre schakt för att utröna 
förekomst och utbredning av eventuella kulturla
ger. Det egentliga boplatsområdet kunde lokali
seras till områdets sydöstra del, med en mera dif
fus utbredning även mot områdets norra partier. 
Flintmaterialet som samlades in bestod av nästan 
uteslutande kambrisk flinta, vilket indikerar en da
tering till mesolitisk tid.

Innan området bebyggs, måste en huvudunder
sökning utföras.

Fynd: Flinta.
Datering: Mesolitikum.
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Västerbotten

Korpilombolo sn, fornlämning 96
RAÄFdN 
Björn Peck

Vid fornminnesinventering påträffades en sten
samling av oklar karaktär. Denna delundersöktes 
i syfte att fastställa lämningens typ och funktion.

Före undersökningen liknade anläggningen ett 
ovalt röjningsröse, 4x3 m stort och 0,3 m högt. 
Vid utgrävningen befanns lämningen till stor del 
bestå av skörbränd och eldpåverkad sten. I mit
ten framkom helt eller delvis bränd, omagrad lera. 
Inga inre konstruktioner kunde påvisas. Troligen 
är anläggningen en inrasad stenugn.

Fynd: Delvis bränd lera.
Datering: -

Nederluleå sn, Gäddvik 5:3, 5:8, fornlämning 
601, ”Näverberget”
Norrbottens museum 
Maria Petersson

Med anledning av planerad motocrossbana utför
des en arkeologisk förundersökning i ett ca 
100 000 m2 stort område på Näverbergets norr
sluttning ner mot Gäddtjärn och intilliggande 
sankmarker. Under senneolitikum och äldre 
bronsålder har detta lägre område, på nivån ca 25 
m ö h, varit ett havssund där en lång havsvik skar 
in i landet åt väster. Undersökningsområdet ut
görs till stor del av sand och genom området lö
per en sandig avsats, ca 4 m hög, i öst-västlig rikt
ning.

Förundersökningen utgick från resultaten av 
en fosfatkartering, utförd hösten 1989 då fosfat
prover tagits i ett rutnät på var 15:e meter. Vid de 
30 punkter, som uppvisade de högsta fosfatvär
dena grävdes 2x2 m stora provgropar. I elva av 
dessa framkom skärvsten.

Dessutom grävdes fjorton topografiskt beting
ade provgropar trots att fosfatproverna här givit 
låga värden. Dessa provgropar placerades huvud
sakligen på den sandiga avsatsen. 1 nio framkom 
skärvsten, i en kvarts- och kvartsitavslag, fyra 
skrapor samt del av en parallellhuggen spets med 
tvär bas av kvarts.

Totalt avgränsades ca 15 000 m2 boplats för
delat på fem skilda ytor, varav en slagplats for 
kvarts och kvartsit. Boplatsytorna var belägna 
mellan 41 och 46 m ö h. 14C-datering gav ett ka
librerat värde av 1260-1005 f Kr.

Fynd: Skrapor och del av parallellhuggen spets av 
kvarts, avslag av kvarts och kvartsit.
Datering: Senneolitikum/bronsålder.

Piteå, Öjebyn, kv Gästgivaren
Norrbottens museum 
Maria Petersson

Med anledning av planerad bostadsbebyggelse 
företogs en arkeologisk förundersökning i ett om
råde omfattande ca 4 000 nr. Kartstudier visar 
att kv Gästgivaren ligger i utkanten av gamla Piteå 
stads område samt på en nivå av 5,5-6 m ö h.

Åtta schakt maskingrävdes (delvis) med ett av
stånd av ca 10m sinsemellan och en längd av ca 
30 m vardera.

I alla schakten framkom kulturlager, tjockast i 
söder dvs närmast kyrkan. Nio anläggningar re
gistrerades. De yngsta var husgrunder från mo
dern tid. Ett flertal var rester av mindre hus, vilka 
återfanns på en karta över Öjebyn från 1804, där 
de var markerade som stall respektive kyrkstugor. 
Den äldsta anläggningen var en broläggning eller 
möjligen del av ett golv. Den var belägen i under
sökningsområdets sydligaste del, närmast kyrkan. 
Ett kalibrerat 14C-prov gav dateringen 1460-1540 
e Kr.

Fynd: -
Datering: 1400-tal-1900-tal.

Sävars sn, fornlämning 330
RAÄFdN
Anders Karlsson, Lillian Rahtje, Erik Sanden, 
Pia Skålberg

Inom ramen fór 1990 års fornminnesinventering 
i Sävars socken utfördes en begränsad undersök
ning inom en 800 m lång stenåldersboplats vid 
Botsmarksjön. Undersökningen omfattade en till 
hälften utrasad kokgrop och en skärvstenskon- 
centration, belägna på Sanabadets badplats. Den 
totala undersökningsytan uppgick till 5 m2. Un
dersökningen föranleddes av vetenskapliga fråge
ställningar samt av att anläggningarna var skada
de och utsatta för starkt slitage genom sitt läge på 
badplatsen.

Vid undersökningen framkom i och invid 
skärvstenskoncentrationen ett rikligt fyndmateri
al bestående av bl a ett tiotal skrapor av kvarts, en 
skrapa av basalt, avslag av främst kvarts men även 
material som kvartsit och sandsten. Dessutom 
påträffades en stor mängd brända ben av i huvud
sak älg men också bäver och säl fanns represen
terade. Urkokgropen togs kol till 14C-analys.
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Fyndmaterialet tyder på en preliminär datering 
till ca 4000-2000 f Kr. 14C-dateringen gav dock 
ett resultat på ca 6000 f Kr.

Fynd: Skrapor, avslag, brända ben.
Datering: Ca 6000-2000 f Kr.

Tore sn, Lånesel 3:1, fornlämning 269
RAÄFdN 
Kjell-Åke Aronsson

I samband med fornminnesinventeringen delun- 
dersöktes en boplatsgrop. Anläggningen ingår i en 
miljö med stora boplatsvallar, boplatsgropar och 
stensättningar i anslutning till bronsålderns kust
linje 30-35 m ö h. Vid undersökningen framkom 
en stenpackning i boplatsgropens bottenplan. Ing
et boplatsmaterial påträffades i själva anläggning
en. Boplatsgropen tolkas som en förvaringsgrop i 
anslutning till områdets boplatser.

Fynd: -
Datering: Troligen bronsålder.

Töre sn, Moriärv 33:1, fornlämning 347
RAÄFdN 
Cecilia Bertvall

I samband med fornminnesinventeringen delun- 
dersöktes en 37x17 m stor boplatsvall. Anlägg
ningen ingår i en miljö med boplatsvallar, boplats
gropar, stensättningsgravfalt och enstaka stensätt
ningar. Tidigare boplatsfynd av sälben indikerar 
en bosättning i anslutning till bronsålderns kust
linje 30-35 m ö h.

Före undersökningen framträdde anläggning
en som en grund svacka, omgiven av en låg jord
vall med skärvsten samt stenar och block. Boplats
material framkom huvudsakligen i vallarna, 
främst i den del av vallen som var vänd mot den 
forna strandlinjen. Inga konstruktionsdetaljer som 
härdar, kokgropar eller stolphål påträffades i an
läggningen. Sannolikt har endast en lättare hydd- 
konstruktion funnits innanför vallarna. Två tydli
ga försänkningar i vallen antyder ingångar. Ben
materialet visar på fångst av vikaresäl, fisk och 
mindre däggdjur. Ett fynd från en boplatsyta ut
anför anläggningen bestående av en liten slagen 
spets av kvarts med tvär bas ger en datering till 
bronsålder. ,4C-prov fördatering togs från boplats
material i vallarna.

Fynd: Avslag och skrapor främst av kvarts men 
även kvartsit och flinta, brända ben.
Datering: Bronsålder.

Töre sn, Törefors 1:6, fornlämning 20
RAÄFdN 
Kjell-Åke Aronsson

I samband med fornminnesinventeringen prov- 
undersöktes en diffus grop omgiven av vallar. An
läggningen var skadad av grustäkt. Provundersök
ningens syfte var att bedöma om en fast fornläm
ning förelåg.

Ett provschakt togs upp genom anläggningen 
varvid framkom en inrasad nedgravning omgiven 
av vallar med uppskottad jord. Inget boplatsma
terial påträffades i anläggningen. Ett fångstgrops- 
system och en boplats med skärvsten, kvartsav
slag och brända ben finns däremot i närheten. En 
möjlig tolkning är att anläggningen utgör en för- 
varingsgrop. Ett l4C-prov från kolpartiklar i grop
ens botten gav värdet 2040+70 BP.

Fynd: -
Datering: Äldre järnålder.

Älvsby sn, Tvärån 2:2, fornlämning 152
Norrbottens museum
Maria Petersson, Thomas Wallerström

Med anledning av planerad utvidgning av grus
täkt undersöktes en grop i klapper.

Fornlämningen var belägen ca 10 m söder om 
det klapperklädda krönet av en sandås och på en 
avsats i sydsluttningen. Landskapet utgörs här av 
ett stråk av sandiga åsar i Piteälvens dalgång.

Före undersökningen framträdde fornlämning
en som en grop, ca 0,7 m i diameter och 0,3 m 
djup. Den var omgiven av en ca 1 m bred och 0,4 
m hög vall av 0,1-0,3 m stora stenar.

Vid undersökningen framkom inga fynd. Fos
fatprover visar en förhöjning i fosfatvärde under 
västra delen av vallen. Det kunde konstateras att 
anläggningen bestod av utvalda stenar, något stör
re än det omgivande klapperfaltets. Stenarna har 
ursprungligen bildat en stensättningsliknande 
konstruktion. Mittgropen har uppstått när anlägg
ningens centrum rivits ut och kastats i en hög 
omedelbart norr om anläggningen.

Eftersom stenarna noga har utvalts för att av
vika mot klapperfaltet i övrigt, kan slutsatsen dras 
att anläggningen tillkommit under barmarksperio- 
den, liksom att den byggts för att kunna återfin
nas/identifieras under denna årstid. Denna om
ständighet, liksom den förhöjda fosfathalten samt 
slutligen dess topografiska läge gör att anlägg
ningen tolkades som en möjlig grav. Dateringen 
är okänd men med ledning av lavstorlek kan den 
troligen anses vara forntida.
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Fynd: -
Datering: Troligen forhistorisk tid.

Överkalix sn, fornlämning 451
RAÄ FdN 
Lars Liedgren

Inom ramen for 1990 års fornminnesinventering 
i Överkalix socken utfördes en provundersökning 
av en stenåldersboplats. Stenåldersboplatsen om
fattar en yta av ca 180x120 m. Inom ytan före
kommer lämningar efter sju boplatsvallar, troli
gen lämningar efter hyddor, varav den största 
mäter 17x12 m (yttermått). I fomlämningsområ- 
det, som delvis skadats av lätt markberedning, fö
rekommer även rikligt med keramik, avslag, sten- 
artefakter samt skärvsten.

Ett ca 4x3 m stort område i boplatsens sydös
tra del undersöktes. Markytan, som utgrävdes var 
delvis skadad av dikesgrävning samt en skogsbil- 
väg. Inom den undersökta ytan påträffades flera 
fläckar med rödockrafärgad jord. Möjligen indi- 
keras här en forntida begravningsplats, detta på 
grund av höga fosfatvärden. Dock påträffades ej 
rester av skelett.

Vid utgrävningen framkom rikligt med kera
mik av kamkeramisk typ (ca 450 bitar). Dekoren 
består av kamstämplar, med eller utan tandintryck, 
samt cylindriska gropar. Inom den utgrävda ytan 
påträffades också avslag och föremål av kvarts, 
bergkristall, flinta, grönsten och skiffer. Även 
brända ben och spridda skärvstenar påträffades. 
De brända benen härrör från vikaresäl och fisk.

Med hänsyn till höjden över havet samt fynd
materialet kan boplatsen dateras till ca 3000 f Kr.

Fynd: Avslag, redskap, keramik, brända ben, 
skärvsten.
Datering: Ca 3000 f Kr.

Övertorneå sn, Hapakylä 1:156, ”Plantings”
Norrbottens museum 
Maria Petersson

Med anledning av planerad bostadsbebyggelse 
företogs i juni 1990 en arkeologisk utredning. 
Härvid framkom boplatsindicerande fynd av 
kvarts- och kvartsitavslag, varför en arkeologisk 
utgrävning utfördes senare under året.

Boplatsen var belägen ca 55 m ö h på en liten 
men distinkt avsats i östsluttning av sandmark, ca 
150 m från Torne älvs strand. Vid undersökning
en, som omfattade ungefär 200 m2 framkom en 
härd och i anslutning till den en mängd avslag. 
Dessa var övervägande av kvartsit och relativt

små. Dessutom påträffades lite kvarts, liksom en
staka flintavslag av vilka en del skulle kunna vara 
av ryskt ursprung.

Stenbearbetningstekniken motsäger inte en da
tering där boplatsen antas ha legat vid den forna 
havsstranden. Resultat av 14C-analys föreligger 
ännu ej.

Fynd: Kvarts-, kvartsit- och flintavslag.
Datering: Ca 3000 f Kr.

Västergötland

Alingsås, Nolby 37:15, 37:16, fornlämning 238
RAÄ UV Väst 
Gundela Lindman

Med anledning av utbyggnad av Sävelunds indu
striområde i östra Alingsås förundersöktes en bo
plats. Syftet var att fastställa boplatsens avgräns- 
ning. Boplatsen är belägen i en bergklyfta på en 
avsats i närheten av Säveån. Fyndmaterialet ut
görs bl a av bränd lera, flintavslag och några sten
yxor.

Fynd: Flintavslag, stenyxor, bränd lera.
Datering: -

Askims sn, Kopparås 23:4, fornlämning 136
Göteborgs arkeologiska museum 
Ulf Ragnesten

Med anledning av att en bilparkering skulle byg
gas i anslutning till ett planerat kolonistuguområ- 
de undersöktes fornlämning 136. Fornlämningen 
var känd som en fyndplats fór slagen flinta. Den 
förundersöktes 1989 och tolkades som en boplats 
från neolitikums äldre del. Efter slutundersökning
en 1990 har inte denna tolkning ändrats.

Fyndmaterialet var rikligt och koncentrerat till 
en begränsad del av boplatsen. Ca 7 kg keramik 
påträffades, ett hundratal välformade flintskrapor 
samt ett bärnstenssmycke. Utöver detta fanns av
slag, kärnor och övrig flinta samt redskap i form 
av knackstenar, tvärpilar, knivar, borrspetsar och 
slipade yxfragment.

Keramikskärvorna är till stor del ornerade. De
koren består bl a av tvärställda streck på mynning
en, tvärsnoddar, enkla streck och pålagda vulster
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med tvärstreck. Flera skärvor från buken på tratt
bägare fanns bland keramiken. Vid analys av frö
avtryck i keramiken påträffades ett vetekorn, vil
ket är en av Västsveriges äldsta indikationer på 
odling.

Fyndmaterialet och då huvudsakligen kerami
ken talar för att fornlämningen tillhör tidig- eller 
mellanneolitikum. Fynden uppträdde ca 15 cm 
ned i ett kulturlager. Ingen senare inblandning 
fanns i detta lager. Ovanpå kulturlagret, i över
gången till matjorden, fanns enstaka jämålders- 
fynd.

Fornlämningen är härmed slutundersökt. Ing
en vidare undersökning erfordras.

Fynd: Keramik, bärnstenssmycke, flinta (skrapor, 
tvärpilar, knivar, borrspetsar, knackstenar m m). 
Datering: Tidig- och mellanneolitikum.

Bergums sn, Gullered l:l,Rydstå 1:8
Göteborgs arkeologiska museum 
Ulf Ragnesten

År 1989 gjordes förundersökningar på flera om
råden i Angereds och Bergums snr på grund av 
planerad naturgasutbyggnad. Förundersökning 
genomfördes ej av alla områden. Två områden 
benämnda GAM VI OCH VII återstod att under
söka.

På GAM VI upptogs fem provschakt med hjälp 
av traktorgrävare. Ingen fornlämning påträffades. 
Inte heller på GAM VII hittades någon fornläm
ning. Här grävdes sex provschakt.

Någon ytterligare undersökning är inte nöd
vändig på de nämnda områdena.

Fynd: - 
Datering: -

Blidsbergs sn, Herrakvarn 3:1, fornlämning 53
RAÄ UV Väst 
Tore Artelius

Med anledning av att en cykelväg skall byggas 
invid fornlämning 53, ett gravfalt bestående av 
20 övertorvade stensättningar, utfördes en för
undersökning. Gravfaltet ligger på en markant 
moränrygg, krön och västsluttning.

Cykelvägen planeras omedelbart väster om 
gravfältet. I det drygt 25 m långa och 1,5 m bre
da schaktet påträffades inga gravar eller andra 
lämningar av antikvariskt intresse.

Fynd: —
Datering: -

Borås, Hestra, fornlämningarna 3, 87
RAÄ UV Väst 
Anna-Lena Gerdin

Med anledning av fördjupad översiktsplan och 
kommande nybyggnation genomfördes en arkeo
logisk utredning inom ett 235 ha stort område, 
Hestra, nordväst om Borås centrum. Inom utred- 
ningsområdet fanns två registrerade fornlämning- 
ar, nr 3 som utgörs av två stensättningar och nr 
87 bebyggelselämningar. 1647 upprättades en 
karta av Kettil Claesson där Hestra utgör 1 skat
tehemman. Laga skifte ägde rum 1857.

Vid fältinventeringen hittades ytterligare bygg- 
nadslämningar, dels sådana som med säkerhet kan 
föras till tiden efter laga skiftet, dels sådana vars 
ålder och omfattning är svåra att avgöra utan för
undersökning. Dessutom hittades smärre stensam
lingar, odlingsrösen eventuellt gravar. UV Väst 
föreslår på grundval av att gården Hestra kan ha 
medeltida ursprung och att området är relativt in
takt, en förundersökning för att skaffa informa
tion om områdets koloniseringsfas och markut
nyttjande, samt avgränsa bebyggelseområden och 
områden med odlingsrösen/gravar.

Fynd: - 
Datering: -

Borås, kv Morfeus, tomt nr 7, fornlämning 30
Ålvsborgs länsmuseum/Lödöse museum 
Kristina Ålveby

En förundersökning utfördes på grund av plane
rad byggnadsverksamhet. Ett tydligt humusskikt 
kunde urskiljas ovan den sterila sanden. Möjligen 
rörde det sig om ”Dr Flodins trä- och kryddgård" 
vilken omnämns i en brandförsäkringslängd från 
1764.

Troligen bebyggdes området i slutet av 1700- 
talet. Spår av aktivitet finns före odlingen mot 
norr. Ingen fortsatt undersökning erfordras.

Fynd: Yngre rödgodskeramik, kritpipsfragment. 
Datering: Nyare tid, före 1850.

Falköping, kv Kopparslagaren 10, 11, fornläm
ning 40
Skaraborgs länsmuseum 
Ulf Viking

Med anledning av planerad nybyggnation utför
des en förundersökning i kv Kopparslagaren, som 
är beläget i Falköpings centrala delar. På äldre 
kartmaterial har kvarteret legat i närheten av sta
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dens södra utfartsled mot Jönköping, varför spår 
av äldre bebyggelse kunde förväntas.

Tre provgropar maskingrävdes och tre profi
ler dokumenterades.

Provgrop 1 förlädes till exploateringsytans nor
ra del. Den sterila sanden nåddes på ett djup av 
1,5 m under markytan. På den sterila sanden följ
de ett 0,9 m tjockt omrört lager bestående av hu- 
musinfiltrerad sand och matjord. Ovan detta följ
de ett 0,6 m tjockt matjordslager bestående av 
mörkbrun humus.

Provgrop 2 förlädes till exploaterings
ytans östra del. Steril moränblandad lera nåddes 
på ett djup av 0,9 m under markytan. På denna 
följde ett 0,9 m tjockt matjordslager av brun san
dig humus. 1 profilen framkom en stenpackning 
bestående av tretton 0,1 -0,4 m stora stenar. Den
na bedömdes som recent.

Provgrop 3 förlädes även den till exploaterings
ytans östra del. Den sterila moränblandade leran 
framkom här på ett djup av 0,6 m under mark
ytan. På denna följde ett 0,6 m tjockt homogent 
matjordslager bestående av ljusbrun sandig hu
mus.

Förundersökningen visade att inga lämningar 
i form av avsatta kulturlager fanns inom exploa- 
teringsytan. Fortsatta arkeologiska insatser be
döms därför inte som meningsfulla.

Fynd: -
Datering: Nyare tid, efter 1850.

Falköping, Prästgårdsgatan, fornlämning 40
Skaraborgs länsmuseum 
Anders Berglund

Parallellt med schaktningsarbeten i Prästgårdsga
tan genomfördes en förundersökning. Vid schakt- 
ningarna - för VA-ledning - påträffades ett kul
turlager, som dock inte gick att tidsmässigt attri- 
buera annat än till medeltid-nyare tid.

Fynd: -
Datering: Medeltid-nyare tid.

Falköping, kv Trym, fornlämning 21
Skaraborgs länsmuseum 
Ulf Viking

Med anledning av schaktning för teleledning ut
fördes en förundersökning i form av schaktnings- 
övervakning. Syftet var att kontrollera att tele- 
schaktet inte drogs in i en stensättning (fornläm
ning 21) ocb skadade eventuella konstruktions
detaljer.

Fornlämningen består av en övertorvad sten
sättning med en diameter av 10-11 m och en höjd 
av 0,3-0,4 m. I fornlämningsregistret har den be
dömts som något osäker som fornlämning. Sten- 
sättningen är belägen på en avsats i nordvästslut- 
tande moränmark och i ytterkanten av ett fabriks
område. Omedelbart söder och väster om fornläm
ningen har omfattande utschaktningar resulterat 
i att marknivån sänkts avsevärt med påföljd att 
den ursprungliga topografin förändrats drastiskt. 
Omedelbart öster och norr om fornlämningen 
finns äldre villabebyggelse.

Det maskingrävda schaktet, som var 22 m 
långt, 0,4 m brett och 0,3-0,4 m djupt, grävdes 2 
m öster om fornlämningen i nord-sydlig riktning. 
Endast påförda massor av matjord med tegelflis 
och porslin påträffades i schaktet. Inga konstruk
tionsdetaljer, som kunde föras till fornlämningen 
påträffades.

Fynd: -
Datering: Äldre bronsålder-romersk järnålder.

Gudhems sn, Gudhem 1:2, Gudhems kloster
Skaraborgs länsmuseum 
Anders Berglund

I samband med anläggandet av parkeringsplats 
intill Gudhems klosterområde utfördes en arkeo
logisk utredning i form av schaktövervakning av 
matjordsavbaning. Anledningen till utredningen 
var att man tidigare i klostrets närområde funnit 
gravar från järnåldern.

Vid avbaningen påträffades resterna efter en 
brandgrav som sannolikt sönderodlats och 
sprängts av rötter. Möjligen kan graven ursprung
ligen ha varit en stensättning. Graven ansluter san
nolikt till järnåldersgravfalten 194 och 241 i Gud
hems sn, ett komplex av järnåldersgravar.

Några ytterligare gravar eller andra lämningar 
påträffades inte vid matjordsavbaningen, varför 
parkeringsplatsen torde kunna anläggas utan vi
dare övervakning av markarbetena.

Fynd: -
Datering: Järnålder.

Göteborg, kv Sidenvävaren 35:15 inom vall
graven, fornlämning 216
Göteborgs historiska museum 
Göte Nilsson Schönborg

Med anledning av nybyggnation utfördes en för
undersökning följd av en undersökning. Därvid 
framkom och dokumenterades kulturlager med 
avfallsbingar samt huskonstruktion.
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Fynd: Yngre rödgods, fajans, svartgods, porslin, 
glas, läder, trä, metall m m.
Datering: 1600-1700-tal.

Göteborg, kv Värnamo inom vallgraven, forn- 
lämning 216
Göteborgs historiska museum 
Göte Nilsson Schönborg

En undersökning utfördes med anledning av ny
byggnation. Därvid framkom och dokumentera
des kulturlager med huskonstruktioner.

Fynd: Yngre rödgods, fajans, svartgods, glas, lä
der, trä m m.
Datering: 1600-1700-tal.

Götene och Kinne-Vedums snr, Prästgården
Skaraborgs länsmuseum 
Ulf Viking

Inför planerna att inom området Prästgården an
lägga industritomter genomfördes en arkeologisk 
utredning. Syftet med denna var att fastställa på 
vilka punkter de tänkta exploateringsåtgärderna 
kunde komma i konflikt med kulturhistoriska in
tressen.

Vid fältinventeringen inventerades det tidiga
re kända fornlämningsbeståndet i form av gravar 
och gravfält från förhistorisk tid samt gjordes en 
ytinventering av plöjd åkerareal i syfte att regist
rera boplatsindikerande lämningar. Ett större sam
manhängande parti av tidigare okänd fossil åker
mark i form av ryggade åkrar, tegplöjda dito samt 
stensträngar kunde registreras. Med stor sanno
likhet kan dessa föras till 1800-talets jordbruks- 
expansion. Inga indikationer på förhistorisk be
byggelse kunde konstateras. Dock finns inom 
området flera intressanta förhistoriska gravar och 
gravfält.

Fynd: - 
Datering: -

Hjo, kv Kaplanen 1, Kyrkoparken, fornläm- 
ning 17
Skaraborgs länsmuseum 
Ulf Viking

I samband med schaktning för dagvattenbrunnar 
i kyrkoparken utfördes en förundersökning.

Fyra schakt med en bredd av 0,8 m och en 
varierande längd av 2-3,5 m maskingrävdes. I 
schakten 1, 3 och 4 framkom sammanlagt tio gra
var samtliga orienterade i öst-västlig riktning och

belägna på ett varierande djup av 1,1-1,6 m under 
markytan. I schakt 2 fanns ett 0,3 m tjockt avsatt 
kulturlager, sannolikt daterbart till 1600-1700-tal.

Fynd: -
Datering: Sen medeltid, nyare tid.

Hjo, kv Långan 9, fornlämning 17
Skaraborgs länsmuseum 
Ulf Viking

Undersökningen utfördes med anledning av pla
nerad nybyggnation. Inom den aktuella fastighe
ten undersöktes två ytor, varav den ena var belä
gen längs Långgatan omedelbart söder om stora 
torget och den andra längre in på fastigheten.

I schaktet mot Långgatan undersöktes ett 0,5 
m tjockt kulturlager. Detta visade sig innehålla ke
ramik av typen yngre rödgods, kritpipsfragment 
samt slagg. Ingen senmedeltida bebyggelse kun
de konstateras.

I det andra schaktet framkom efter maskin- 
schaktning 17 träkar, ca 1,5 m i diameter, ner
grävda i bottensanden. Av innehållet att döma (lä
der, kalk, barkflis) är dessa att betrakta som läm
ningar efter den garveriverksamhet, som under 
mitten av 1800-talet förekommit på platsen.

Fynd: Yngre rödgodskeramik, kritpipsfragment, 
slagg, träkar.
Datering: Nyare tid.

Hjo, kv Rättvisan 1, fornlämning 17
Skaraborgs länsmuseum 
Ulf Viking

Inför uppförandet av uthus samt schaktning för 
VA och el-ledningar utfördes en förundersökning 
i form av en schaktningsövervakning. Den aktu
ella fastigheten är belägen väster om den gamla 
kyrkogården och invid Hantverksgatan vars 
sträckning kan förmodas föras tillbaka till senme
deltid.

I västra delen av fastigheten schaktades en 48 
kmI 2 stor yta ner till ett djup av 0,8 m under mark
ytan. Under ett 0,3 m tjockt lager av matjord sand, 
tegel och tegelflis framkom ett 0,6 m tjockt kul
turlager bestående av gråbrun sandig humus täm
ligen rikt på yngre rödgodskeramik bl a i form av 
trefotsgrytor. I det 16 m långa och 0,5 m djupa 
elschaktet framkom endast ett luckert matjords- 
lager.

I det 9 m långa och 2,2 m djupa VA-schaktet 
framkom under påförda massor av sand och grus 
ett 0,2 m tjockt recent lager bestående av gråbrun 
humös sand innehållande tegelflis och porslin.
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Fynd: Yngre rödgodskeramik.
Datering: Möjligen senmedeltid-nyare tid.

Hornborga sn, Hornborga 13:5, fornlämning 52
Skaraborgs länsmuseum 
Ylva Nilson

Med anledning av planerad husbyggnation strax 
sydväst om fornlämning 52 utfördes en arkeolo
gisk utredning. Vid fornminnesinventeringens re- 
videringstillfälle 1984 klassades fornlämningen 
som osäker. Vid inventeringen 1960 registrerades 
fem stensättningar. Vid revideringen 1984 hade 
antalet stigit till sex osäkra stensättningar.

Den arkeologiska utredningen kom att beröra 
fem anläggningar, då någon sjätte ej kunde identi
fieras. De två anläggningarna i sydväst total- 
undersöktes, medan de tre övriga åt nordost un
dersöktes delvis. Samtliga fem anläggningar be
fanns vara odlingsrösen. Den utförda undersök
ningen är tillräcklig varför fornlämningen kan 
avskrivas.

Fynd: -
Datering: Nyare tid, före 1850.

Kinne-Kleva sn, Brattefors 1:3, fornlämning 7b
Skaraborgs länsmuseum 
Ylva Nilson

En undersökning utfördes med anledning av att 
en mindre garagebyggnad skulle uppföras på plat
sen för ett tidigare uthus. Det aktuella markom
rådet ligger ca 20 m nordöst om fornlämning 7b, 
varför det var tänkbart att rester efter ytterligare 
stensättningar kunde påträffas under markytan. 
Grundläggningen av garaget skulle ske direkt på 
marken efter borttagande av grässvål och viss 
markplanering. All schaktning utfördes för hand.

Inga tecken på fornlämning kunde påvisas vid 
undersökningen.

Fynd: - 
Datering: -

Kullings-Skövde och Tumbergs snr
RAÄUVVäst 
Anna-Lena Gerdin I

I Vårgårda kommuns bostadssociala program in
går utredningsområdets ca 150 ha. Dessutom skall 
väg 951, den så kallade Herrljungavägen läggas 
om. Vid utredningen påträffades tre boplatsindi
kationer som bör förundersökas inför exploate
ring. Dessutom måste även gravar och gravfält

avgränsas genom förundersökningar. Sammanlagt 
föreslås nio områden för förundersökning.

Fynd: - 
Datering: -

Källby sn, Brogården, Källby 7:7
Skaraborgs länsmuseum 
Ulf Viking

Med anledning av planerad villabebyggelse utför
des en arkeologisk utredning.

Det aktuella området som bestod av åkermark 
låg i omedelbar anslutning till två tidigare kända 
stenåldersboplatser (fornlämningarna 31 och 60). 
På grund av exploateringsområdets topografiska 
beskaffenhet samt dess närhet till ovannämnda 
boplatser kunde ytterligare boplatser förväntas i 
området.

24 provgropar till en sammanlagd längd av 93 
m maskingrävdes på en yta av 100x200 m. Myck
et sparsamt med flinta iakttogs och endast diffusa 
kulturlager kunde dokumenteras i två av prov
groparna. Efter avslutad utredning kunde det där
för konstateras att spår av mänsklig verksamhet 
inom området fanns men att dessa var av så frag
mentarisk art, på grund av plöjning i modern tid, 
att vidare arkeologisk undersökning inte är me
ningsfull.

Fynd: - 
Datering: -

Landvetters sn, Björröd 1:3 m fl, fornlämning 
39
Bohusläns museum 
Roger Nyqvist

Med anledning av planläggning för industribebyg
gelse utfördes en arkeologisk utredning. Utred
ningen omfattade f d odlingsmarker och impedi
ment samt enstaka större höjdpartier. Ytan som 
utreddes var 77 ha, dock var stora delar tung ler- 
mark.

Resultatet blev ett område som bör förunder
sökas innan marken exploateras. Området inne
håller dels en trolig boplats (fornlämning 39) och 
dels en bytomt, känd sedan 1550-talet. Dock är lä
get inte känt förrän laga skifte 1831.

Fynden var mycket sparsamt förekommande 
och utan daterande artefakter.

Fynd: -
Datering: Neolitikum, nyare tid.
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Lidköping, kv Bete 5, torniani ning 12
Skaraborgs länsmuseum 
UlfViking

Med anledning av planerad husbyggnation utför
des en förundersökning.

Kv Bete 5 är beläget i Nya Staden väster om 
ån Lidan och invid nordvästra hörnet av Nya Sta
dens torg. Nya Staden grundades på 1670-talet 
och planerades enligt den för tiden rådande rät- 
linjiga stadsplanen.

Tre provgropar grävdes och dokumenterades. 
Då den planerade exploateringsytan som helhet 
inte var tillgänglig vid undersökningstillfället på 
grund av befintlig kvarstående bebyggelse förlä
des provgroparna till gårdsplanen.

Provgrop 1 grävdes i norra delen av gårdspla
nen. Här framkom 0,8 m under markytan ett golv 
bestående av träplank, syllstockar samt sylisten. 
Ovan detta fanns ett 0,2 m tjockt kulturlager av 
grå, sandig humus med kol, tegelflis och träflis.

Provgrop 2 som förlädes till gårdsplanens cen
trala del gav avsatta kulturlager av recent karak
tär, dvs 1800-tal.

Provgrop 3 belägen på gårdsplanens södra del 
gav inga avsatta kulturlager. Förundersökningen 
visade att det fanns spår av bebyggelse i norra de
len av fastigheten. Sannolikt skall denna dateras 
till sent 1600-tal—tidigt 1700-tal.

Fynd: -
Datering: Nyare tid.

Limmareds sn, Tyggestorp 7:1
Stockholms universitet, kulturgeografiska institu
tionen
Catharina Mäscher, Per Connelid

Kulturgeografisk undersökning av fossilt odlings
landskap.

Under juni 1990 företogs en kartering, fosfat
kartering samt g rävundersökning inom röjnings- 
röseområdet å fastigheten Tyggestorp 7:1. Anled
ningen till undersökningen var att kommunen 
planlagt området för anläggandet av Limmareds 
nya idrottsanläggning. Området fanns sedan tidi
gare beskrivet i fornlämningsregistret som inne
hållande röjningsrösen, men var dock ej R-märkt 
på ekonomiska kartan.

Efter genomförd besiktning och kartering stod 
det klart att området utgör en del av ett större 
röjningsröseområde av sen bronsålderskaraktär. 
Sammanlagt karterades ett hundratal röjningsrö
sen. Rösena låg i denna del av röjningsröseområ- 
det tämligen glest, med en klar lokalisering till de 
högsta moränkullarna. Stora delar av området var 
också täckta av våtmarker (kärr och mossar). I syf

te att finna eventuella boplatslämningar genom
fördes en fosfatkartering av det planlagda områ
det. Denna resulterade dock inte i några förhöjda 
fosfatvärden som kunde bedömas som intressan
ta. Med största sannolikhet ligger boplatsrester be
varade inom röjningsröseområdets mer centrala 
delar.

Två av röjningsrösena grävdes i syfte att er
hålla en datering. På grund av områdets läge i 
topografin och dess utseende bedömdes lämning
arna vara av samma ålder som den stora merpar
ten av det sydsvenska höglandets röjningsröseom- 
råden i skogsmark - sen bronsålder/äldsta järnål
der. Vid grävningen insamlades kol till 14C-analys, 
men inga resultat föreligger i skrivande stund. 
Båda rösena var uppbyggda kring stora jordfasta 
stenblock och innehöll rikligt med odlingssten, ca 
0,1-0,5 m. På grund av den kraftiga podsolering- 
en i området (våtmarker och granplantering) var 
det svårt att avgöra hur jordlagren förhöll sig till 
röjningsrösena. Under själva rösena kunde dock 
tydliga matjordslager (fossila) iakttagas, ca 10-30 
cm tjocka.

Röjningsrösena är över lag flacka och kraftigt 
övertorvade, ca 2-5 m i diameter samt har en run
dad form. Ett par väsentligt större rösen iakttogs 
också, ca 6-10 m i diameter, vilka av arkeologisk 
expertis dock ej bedömdes vara gravar.

Fynd: -
Datering: Sen bronsålder/äldsta järnålder.

Lundby sn, Lindholmens slottsberg 7:7, forn- 
lämning 136
Göteborgs historiska museum 
Göte Nilsson Schönborg

Undersökningen föranleddes av nybyggnation. 
Härvid framkom lämningar av Lindholmens slott, 
känt i skriftligt källmaterial från 1300-talet. Fynd
materialet bestod av bearbetat byggnadsmaterial 
av tälj sten och kritkalksten samt djurben. Inga 
övriga lösfynd.

Fynd: -
Datering: 1300-tal.

Marka sn, Redberga 1:39, fornlämning 14
Skaraborgs länsmuseum 
Ylva Nilson

Med anledning av planerat vägbygge utfördes en 
arkeologisk utredning av området mellan två 
gånggrifter, fornlämning 14:1 och 14:2.

Området okulärbesiktigades och sammanlagt 
400 schaktmeter banades av med maskin. Ingen
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ting av arkeologiskt värde framkom, varför det 
planerade arbetsföretaget kan genomföras.

Fynd: - 
Datering: -

Mölndal, Eklanda 1:7, fornlämning 121, om
råde 5
RAÄUVVäst 
Bengt Nordqvist

1 samband med planerad byggnation av området 
undersöktes fornlämning 121 (tidigare benämnd 
nr 5).

På grund av dikesgrävning hade stora delar av 
boplatsen förstörts. Delar av det återstående par
tiet undersöktes från markytan ner till alven. Vid 
undersökningen påträffades en eldstad, en min
dre mängd mikrospån, flintavslag och enstaka 
keramikskärvor.

Fynd: Flinta (mikrospån, avslag), keramik. 
Datering: Senmesolitikum, yngre bronsålder- 
vikingatid.

Mölndal, Eklanda 2375, 2369, fornlämning 
120, område 1
RAÄ UV Väst 
Gisela Ångeby

Inför husbyggnation av ett större bostadsområde 
väster om Eklanda by i Fässbergsdalen, Mölndal, 
undersöktes boplatslämningar med fynd som 
grovt täcker både yngre bronsålder och hela äldre 
järnålder. Närmast kända fornlämningar är en 
gravgrupp belägen ca 75 m norr om grävnings- 
platsen. Redan tidigare har dock lösfynd i form 
av förhistorisk keramik och flinta iakttagits i åker
ytan, vilket visar att fornlämningen successivt har 
skadats genom jordbruksarbete.

Undersökningsprojektet ligger ca 29 m ö h på 
en sydsluttning av ett krön mellan tvenne åarmar. 
Under ett påfallande tunt matjordslager bestod 
jordarten av sand närmast krönet, morän och lera 
i sluttningen ned mot dalgången.

Lämningar i form av gropar, stolphål (ej kon- 
struktionsbildande), härdar, sotfläckar samt en 
kokgrop låg spridda inom ytan men främst kon
centrerade till den lättdikerade sanden. Sotfläck
arna låg i lera. Vid förundersökningen påträffa
des eventuella flatmarksgravar (kol, sot, brända 
ben samt hartstätningsfragment) inom just det le
riga partiet men ytterligare säkra indikationer på 
gravlägen kunde ej påvisas vid slutundersökning
en. Två ytor med kulturlager (0,03-0,4 m djup)

gav bl a vävtyngdsfragment och stora brända ler- 
bitar med tresidiga tvärsnitt - eldbockar?

Platsen kan möjligen ha funktionell och/eller 
tidsmässig samhörighet med fornlämning 251, be
lägen 250 m söderut - avfallsgropar, undersökta 
parallellt med den här undersökningen.

Fynd: Keramik, bränd lera, flinta, brända ben, 
djurtänder, kol.
Datering: Yngre bronsålder-järnålder.

Mölndal, Eklanda 6602, fornlämning 151, 
område 8
RAÄUVVäst 
Gisela Ångeby

Med anledning av planerad bostadsbebyggelse 
undersöktes en boplatslämning(?), vilken upp
täcktes i samband med en förundersökning 1989. 
I åkerytan har tidigare iakttagits en hel del flinta.

Undersökningsobjektet ligger ca 18 m ö h på 
en svag sydväst-sluttning invid ett impediment i 
åkermark. I ett större topografiskt perspektiv ut
gör den nu undersökta platsen en av flera kända 
förhistoriska boplatslämningar (varav några är s k 
överlagrade stenåldersboplatser) belägna inom 
Fässbergsdalgången.

Underlaget inom den 1 800 km2 stora avbana
de ytan bestod av sand och lera. Anläggningarna
- 14 avfallsgropar av varierande djup samt 1 härd
- låg uteslutande på sanden och dessutom inom 
ett mycket begränsat område, ca 10x20 m stort. I 
groparna låg bl a keramik, djurben och tänder. 
Keramiken är av yngre bronsålderstyp samt för
romersk järnålder.

Möjligen kan platsen ha funktionellt och/eller 
tidsmässigt samband med det vid samma tidpunkt 
undersökta boplatsområdet beläget ca 250 m norr 
om undersökningsobjektet (fornlämning 120).

Fynd: Keramik, bränd lera, djurben och tänder, 
flinta, kol.
Datering: Yngre bronsålder-förromersk j ärnålder.

Sandhems sn, Sandhems kyrka
Skaraborgs länsmuseum 
Ylva Nilson

Anledning till undersökningen var en av Sand
hems församling planerad ombyggnad av korgol
vet. Vid undersökningen påträffades grundmurar
na till en tresidig koravslutning tillhörig en tidi
gare 1600-talskyrka. Under murresterna påträf
fades äldre gravar, sannolikt medeltida.
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Fynd: -
Datering: Senmedeltid-nyare tid, före 1850.

Skara, Alandersgatan, fornlämning 68
Skaraborgs länsmuseum 
Anders Berglund

En förundersökning genomfördes parallellt med 
schaktningsarbeten för VA-ledning i Alandersga
tan. Därvid påträffades kulturlager från medeltid 
och nyare tid.

Fynd: -
Datering: Medeltid-nyare tid.

Skara, Götala 4:1, fornlämning 23
Skaraborgs länsmuseum 
Ylva Nilson

En nydragning av vattenledningen till Skara ut
fördes intill den gamla ledningens sträckning. Vid 
ett parti av sträckningen passeras fornlämning 23, 
en hög, på endast några få meters avstånd. Schakt- 
ningen av detta parti utfördes under antikvarisk 
kontroll. Omkring 5 m sydväst om högen påträf
fades en sotig, svart fläck under matjorden. Fläck
en var 0,8 m i diameter och 0,15-0,2 m djup och 
innehöll endast skörbränd sten.

Fynd: - 
Datering: -

Skara, kv Hebe 2, fornlämning 68
Skaraborgs länsmuseum 
Ylva Nilson

I samband med renoveringsarbeten utfördes en 
mindre schaktkontroll.

Kulturlagertjockleken uppgick till 0,9 m varav 
de övre 0,6 m bestod av ras- och fyllnadsmassor 
från nyare tid. De undre 0,3 m bestod av gråbrun 
lerig humus med ben och kolprickar, sannolikt av 
medeltida ursprung.

Fynd: -
Datering: Medeltid(?)-nyare tid.

Skara, kv Lektorn 1, fornlämning 68
Skaraborgs länsmuseum 
Ulf Viking

Med anledning av ledningsdragning i samband 
med renoveringsarbeten å fastigheten kv Lektorn 
utfördes en förundersökning.

Det maskingrävda schaktet hade en längd av 
20 m samt ett djup av 1,8-2 m. Lagret ovan den 
sterila leran, som framkom på ett djup av 0,6-0,9 
m under markytan bestod av ett matj ordslager med 
enstaka tegelflis. Avsatta kulturlager saknades så
ledes helt inom denna del av fastigheten.

Fynd: -
Datering: Nyare tid, efter 1850.

Skara, kv Lektorn 2, fornlämning 68
Skaraborgs länsmuseum 
Ylva Nilson

En förundersökning utfördes i samband med en 
ytlig schaktning för garagegrund. Inga kulturla
ger påträffades.

Fynd: -
Datering: Nyare tid, efter 1850.

Skara, kv Oxen 35, ”Hospitalet”, fornlämning 
68
Skaraborgs länsmuseum 
Ylva Nilson

I samband med anläggandet av parkeringsplats 
utfördes en del schaktningar, som på en punkt 
kom att beröra fornlämning 83, ”Hospitalet”. I en 
schaktvägg framkom rester av en igenrasad käl
lare med kullerstensgolv. Källaren har delvis do
kumenterats vid en undersökning 1968-1970. 
Sannolikt kan källaren dateras till 1700-tal.

Fynd: -
Datering: Nyare tid, före 1850.

Skara, kv Rådhuset 30, fornlämning 68
Skaraborgs länsmuseum 
Ylva Nilson, Anders Berglund

Med anledning av planerad nybyggnation (en 
AXE-station) genomfördes dels en förundersök
ning, dels en slutundersökning. Inom samma tomt 
påträffades åren 1939 och 1946 rester efter bo
stadshus och broläggningar mot Storgatan - Råd
husgatans medeltida föregångare.

Det nu undersökta området utgjorde under 
medeltid och historisk tid bakgård(-ar) till nämn
da bebyggelse. Mäktigheten i kulturlagren upp
gick till ca 2 m, med ett mer moderat genomsnitts- 
djup om 1,5 m bevarade kulturlager.

Lager och fynd antyder att området använts 
”extensivt”, såtillvida att man här inte haft direk
ta bostäder utan snarare enklare bodar, fähus,
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avskrädeshögar och eventuellt även kålgårdar. De 
enda spåren efter någon produktion eller specia
liserad tillverkning (metallhantverk) på tomten ut
görs av en mindre mängd slagg, enstaka små de- 
gelfragment jämte någon gjutformsdetalj.

Av fynden att döma tycks området ha tagits i 
anspråk under åtminstone sent 1000-tal, for att 
bli mer välexploaterat från sent 1100-tal och 
1200-tal.

Fynd: Degelfragment,slagg.
Datering: Tidig- och högmedeltid.

Skara, kv Tor 4, fornlämning 68
Skaraborgs länsmuseum 
Maria Vretemark

Förundersökningen föranleddes av planer på hus
byggnation på nuvarande parkeringsområde i den 
medeltida stadskärnans sydvästra utkant. De sex 
provgropar som grävdes över området visade att 
hela den tänkta exploateringsytan täcks av ett 0,2- 
0,7 m tjockt medeltida kulturlager. Lagret är ho
mogent till sin karaktär, såväl vertikalt som hori
sontellt. Av anläggningar påträffades endast en i 
bottenleran nergrävd stenfylld grop av okänt djup, 
möjligen en tidigt igenfylld brunn.

Fynd: -
Datering: Tidigmedeltid-senmedeltid.

Skara, Trädgårdsgatan-Skoltorget, Kloster
gatan, Skolgatan, fornlämning 68
Skaraborgs länsmuseum 
Ylva Nilson, Anders Berglund

Med anledning av gatukontorets verksamhet inom 
det medeltida Skaras område företogs ett antal 
mindre dokumentationer och kontroller. Några 
vittgående tolkningar kan ej göras utifrån dessa, 
men upplysningar om ursprunglig topografi, kul- 
turlagermäktighet etc kan användas i andra sam
manhang.

Fynd: -
Datering: Medeltid-nyare tid.

Skärvs sn, Ingelstorp 1:2, fornlämning 95
Skaraborgs länsmuseum 
Ulf Viking, Anders Berglund

Med anledning av att Parken Sommarland AB 
avsåg att utvidga sin campingkapacitet berördes 
fornlämningen, ett röse, av planlagd utbyggnad.

Såväl fornlämning som omgivning var skadad 
av grustäkt och tidigare markarbeten, varför forn
lämningen borttogs.

Vid undersökningen, där röset plockades ur 
manuellt, kunde inga lämningar som visar att det 
rörde sig om en grav säkras. Röset utgjorde sna
rare en röseliknande stenhög än ett gravröse. I 
någon mån var det skadat i samband med grus
täkt på så vis att sten påförts.

Fynd: - 
Datering: -

Skövde, kv Loke/Hertig Johans torg, fornläm
ning 73
Skaraborgs länsmuseum 
Anders Berglund

Med anledning av schaktningar för VA genom
fördes en förundersökning. Anledningen till denna 
var att markarbetena skedde inom fornlämning 73 
(kulturlager).

I det övervakade schaktets södra långsida kun
de ett brandlager observeras, med ett underliggan
de humuslager ned till djup om ca 0,8 m under 
markytan.

Brandlagret kan attribueras till stadsbranden år 
1759, och underliggande lager bör således vara 
äldre. De äldre lagrens karaktär tyder dock inte 
på att det undersökta området varit mer kontinu
erligt bebyggt (lågt organiskt innehåll, inga kon
struktioner etc).

En kartografisk studie av äldre stadsplaner vi
sar att området legat i utkanten av 1600-1700- 
talsstaden. I äldre skeden (medeltid) har området 
norr om Hertig Johans torg legat ytterst perifert i 
förhållande till stadskärnan, om inte rentav utan
för den medeltida staden.

Fynd: -
Datering: Nyare tid, före 1850.

Trollhättan med Vassända-Naglums sn

Se Bohuslän, Foss sn.

Tängs sn, Täng 5:1,5:2, fornlämningarna 1,52
Skaraborgs länsmuseum 
Ulf Viking

Med anledning av om- och nybyggnation av riks
väg 44 mellan Lidköping och Grästorp utfördes 
dels en förundersökning, dels en huvudundersök
ning.
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Vid förundersökningen drogs ett 45 m långt 
sökschakt i den planerade vägens riktning norr om 
längs ödekyrkogård (fomlämning 1). Här fram
kom en härd av förhistorisk karaktär. Inga medel
tida bebyggelselämningar eller kulturlager påträf
fades.

Väster och öster om fornlämning 52 (en grav
hög och ett skärvstensröse) drogs ca 400 löpme
ter sökschakt. Därvid framkom boplatslämningar 
såsom härdar, diken etc samt ett ca 0,2 m tjockt 
kulturlager med skörbränd sten, kol och keramik.

Vid den följande huvudundersökningen avba
nades med maskin en 13 000 m2 stor yta, varvid 
ett flertal anläggningar i form av kokgropar, här
dar, stolphål och avfallsgropar framkom.

Fornlämning 52 var belägen inom det schak
tade området och undersöktes. Högen, som hade 
en diameter av 13 m och en höjd av 1 m innehöll 
inte någon gravgömma. Skärvstenshögen var nå
got oval till formen och hade en diameter av 5 m 
och en höjd av 0,6 m. Den innehöll enstaka fynd 
av keramik av bronsålders-/förromersk järnålders- 
typ.

Vidare undersöktes ett ca 0,2 m tjockt boplats
lager, beläget under högen. Detta innehöll kera
mik av samma typ som ovan samt en pilspets av 
järn. Under boplatslagret framkom dessutom ett 
flertal stolphål samt enstaka avfallsgropar. Två av 
groparna innehöll keramik av bronsålderstyp och 
i en av dessa fanns rikligt med brända ben från 
häst.

Dessutom undersöktes ett påfört kulturlager, 
beläget ca 100 m nordost om ovan nämnda bo
platslager. Detta gav fynd av senneolitisk eller 
bronsålderskeramik och enstaka flintföremål i 
form av två skrapor samt en pilspets.

Fynd: Keramik, pilspets av järn, flinta (skrapor, 
pilspets), brända ben av häst.
Datering: Senneolitikum-förromersk järnålder.

Vassända-Naglums sn, inom stadsägelagt om
råde
RAÄ UV Väst 
Gundela Lindman

Med anledning av en planerad golfbana genom
fördes en utredning med syfte att fastställa före
komst och utbredning av eventuella fornlämning- 
ar. Därvid lokaliserades utöver en tidigare regist
rerad minnessten även en exercisplats, tre kvarts
brott och två uppgifter om fornfynd.

Fynd: - 
Datering: -

Vassända-Naglums sn, Brätte, fornlämning- 
arna 6, 26, 27
RAÄ UV Väst 
Magnus Stibéus

Med anledning av dels planerat vägbygge, dels 
planerad gång- och cykelbana mellan Båberg och 
Korsberga utfördes två förundersökningar vid 
Brätte.

Inom undersökningsområdena finns tre regist
rerade fornlämningar- Vassända kyrkoruin (forn
lämning 6), Brätte stadsområde (fornlämning 26) 
samt Brätte kyrka (fornlämning 27). Det plane
rade vägområdet består idag av åker- och betes
mark och vägslänt till väg 1025. Två höjdpartier 
bryts av en sänka och bäckfåra (Kvarnbäcken).

På höjdsträckningen norr om Brätte kyrka 
framkom lämningarna efter en tidigare ej känd 
stenåldersboplats. Lämningarna utgjordes av här
dar, mörkfargningar och enstaka stolphål samt 
fynd av keramik, brända ben och enstaka flintav
slag. Boplatsens konstaterade utsträckning är ca 
100x50 m med osäker avgränsning mot nordost 
(Brätte stad). Boplatsen är anlagd på sand- och 
moränbotten och en möjlig datering mot bakgrund 
av val av boplatsläge och fyndmaterial är tidig- 
neolitikum.

1 de grävda schakten (43-48) vid Vassända 
kyrkoruin påträffades inga förhistoriska lämning
ar. Schakt 48 innehöll närmast den sterila leran 
ett tunt kulturlager med enstaka yngre rödgods- 
skärvor (1700-1800-tal?). Enligt en på lantmäte- 
riet i Vänersborg förvarad karta från år 1790 har 
det legat en mindre byggnad öster om Vassända 
kyrka.

I sänkan och bäckavsnittet framkom endast na
turligt avsatta lager (växthorisonter).

På den nordvästra höjdsträckningen framkom 
i schakt 1 en sotfläck (härdbotten?). I denna på
träffades ett bryne.

En arkeologisk utredning bör göras längs de 
fortsatta, planerade vägsträckningarna mot nord
väst och nordöst. Detta motiveras av indikationer
na på boplats i schakt 1 samt den rika mängden 
lösfynd i området.

Fynd: Keramik, flintavslag, bryne, brända ben. 
Datering: Tidigneolitikum(?).

Vänersborg med Vassända-Naglums sn

Se Bohuslän, Foss sn.
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Vänersborg, kv Häggen, tomt nr 5-10, 17-20, 
fornlämning 87
Ålvsborgs länsmuseum/Lödöse museum 
Kristina Alveby

Orsaken till undersökningen var att HSB skulle 
bebygga delar av kv Häggen. Med ledning av en 
förundersökning (1988) hade man beslutat att 
koncentrera slutundersökningen till ett stråk ut
med södra delen av Edsgatan samt till hörntom
ten Edsgatan-Kronogatan.

De hittills nordligast funna 1600-talslämning- 
arna i Vänersborg framkom vid undersökningen. 
Inom undersökningsområdet påträffades rester av 
sex byggnader uppförda före 1800-talet, varav 
fem ansågs kunna dateras till mitten eller slutet 
av 1600-talet. Av dessa 1600-talshus var det möj
ligt att utifrån två dra slutsatser om planlösning 
och hustyp. De sedvanliga hustyperna från lands
bygden verkar ha stått modell för den tidiga trä
husbebyggelsen i Vänersborg.

Bebyggelsen har varit gles under 1600-talet. 
Husens läge på tomterna har i allmänhet varit i 
ena hörnet av tomten med ena gaveln ut mot ga
tan. Innanför stråket med bebyggelse ut mot ga
tan hittades bl a brunnar, avfallsgropar, avfalls- 
binge och ugn på tomterna.

Undersökningen har gett ett värdefullt tillskott 
till kunskapen om stadens första bebyggelse men 
sparsamt med information om de första invånar
nas verksamhet.

Fynd: -
Datering: Nyare tid, före 1850.

Vänersborg, kv Resedan, tomt nr 15, fornläm
ning 87
Ålvsborgs länsmuseum/Lödöse museum 
Kristina Alveby

Förundersökningen i två etapper under samman
lagt tre dagar föranleddes av planerad byggnads
verksamhet. Då fyndförekomsten var sparsam och 
inga tillräckligt påtagliga kulturlager påträffades 
kan fortsatt utgrävning inte anses motiverad.

Fynd: Yngre rödgodskeramik.
Datering: Nyare tid, före 1850.

Väne Ryrs sn

Se Bohuslän, Foss sn.

Västra Frölunda sn, Fiskebäck 27:22, 27:23, 
fornlämning 253
Göteborgs arkeologiska museum 
Johan Wigforss

Med anledning av avstyckning och planerad ny
byggnation på äldre villatomt gjordes en förun
dersökning av del av fornlämning 253 i Fiskebäck. 
Provgropar grävdes, som visade att området tro
ligen är beläget utanför den registrerade boplat
sen där tidigare ett omfattande mesolitiskt mate
rial insamlats. Provgroparna innehöll endast en 
obetydlig mängd slagen flinta samt en keramik
skärva. Något spår av kulturlager eller dylikt kun
de ej iakttagas.

Den företagna provundersökningen föranleder 
ingen ytterligare undersökning men övriga delar 
av boplatsområdet bör undersökas inför exploa
tering.

Fynd: Slagen flinta, keramikskärva.
Datering: -

Västra Frölunda sn, Fiskebäck 756:46, forn
lämning 343
Göteborgs arkeologiska museum 
Ulf Ragnesten

Med anledning av att en vändplats öster om Tär- 
neskärsgatan i Västra Frölunda skulle byggas på 
en förhistorisk boplats utfördes en undersökning. 
Boplatsen förundersöktes 1973 och man fann då 
bl a ett kulturlager med slagen flinta. En hjärtfor- 
mad pilspets samt en flintskära har också påträf
fats på platsen.

Vid 1990 års undersökning påträffades flera 
gropar på boplatsen. Groparnas funktion har inte 
gått att bestämma närmare. Några av dem är san
nolikt stolphål, men de bildar inte något mönster 
för t ex ett hus. Ett par större gropar på boplatsen 
kan ha varit avfalls- eller lagringsgropar.

I kulturlagrets övre del och delvis ovanpå detta 
fanns rester av en ugn, en större yta med kol samt 
en skärvstens vall. De tre anläggningarna hör tro
ligen ihop, vilket byggnadsmaterial och inbördes 
placering tyder på. Ugnsverksamhetens funktion 
har inte gått att fastställa.

Boplatsens datering är svårbestämbar. Under 
kulturlagret fanns mesolitiska fynd såsom en ko
nisk mikrospånkärna och många vitpatinerade och 
svallade avslag. I kulturlagret fanns fynd som bör 
dateras till bronsålder, t ex en hjärtformad pilspets, 
en skärva av ett bikoniskt keramikkärl samt många 
små, tunna flintavslag, vilka brukar hänföras till 
denna period. Till detta kommer det tidigare fyn
det av en flintskära samt anläggningarna, som hör 
samman med ugnen. Flintskäran hör troligen hem
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ma i senneolitikum. Ugnsverksamheten kan dock 
vara från en senare del av forntiden. Här fanns 
inga daterande fynd. l4C-dateringar planeras.

Den del av fornlämningen, som berörs av den 
planerade vändplatsen är härmed slutundersökt 
och borttagen. Intilliggande delar av boplatsen bör 
uppmärksammas vid eventuell vidare exploate
ring.

Fynd: Flinta (mikrospånkärna, skära, hjärtformad 
pilspets, avslag), keramik.
Datering: Mesolitisk tid-vikingatid.

Västmanland

Arboga, kv Barnhuset, fornlämning 34
RAÄ UV Mitt 
Svante Forenius

Inför planerad nybyggnation i kv Barnhusets öst
ligaste del utfördes en förundersökning. Avsikten 
var att komplettera den bild som erhållits vid en 
mindre förundersökning 1988.

Två parallella schakt, 20 resp 26 m långa, togs 
upp. Dessa visade att kulturlager förekom fläck
vis och att fastigheten genomkorsades av led- 
ningsschakt på flera ledder. Först efter att större 
delen av exploateringsytan avbanats med maskin 
kunde kulturlagrens utbredning fastställas. Vid 
avbaningen påträffades fragmentariska rester av 
två trägolv, två avfallsgropar samt ett garverikar. 
Sannolikt var samtliga dessa anläggningar sen
medeltida. I kvarterets nordöstra hörn framkom 
nedre delen av en källare av sten. Av fynden att 
döma hade källaren fyllts igen omkring mitten av 
1600-talet.

De anläggningar, som påträffades utgjorde san
nolikt rester av ett mera heltäckande kulturlager, 
som troligen schaktats bort under senare delen av 
1800-talet. Samtliga anläggningar dokumentera
des och borttogs.

Fynd: Läderskor, träföremål, keramik.
Datering: Senmedeltid-nyare tid, före 1850.

Badelunda sn, Lunda, fornlämning 851
RAÄ UV Mitt 
Dan Fagerlund

En större arkeologisk undersökning utfördes vid 
Stenåldersgatan i Badelunda. Anledningen till

undersökningen var planerad exploatering för bo
städer, vilken kommer att beröra delar av förhisto
riska boplatsytor. Den arkeologiska undersök
ningen omfattade en yta av knappt 30 000 m2.

Vid undersökningen maskinavbanades hela 
ytan, som till större delen utgjordes av uppodlad 
åkermark, och totalt dokumenterades drygt 700 
anläggningar av förhistorisk karaktär. Dessa ut
gjordes av stolp- och pinnhål, härdar, nedgräv- 
ningar, avfalls- och sopgropar samt brunnar. Inom 
några begränsade ytor observerades tunna rester 
av kulturlager, vilket inom en referensyta genom
söktes för hand.

De dokumenterade anläggningarna kunde i 
stort grupperas inom fyra ”husområden” med 
mellanliggande tomma eller närmast anläggnings- 
tomma ytor. Varje husområde innehöll mellan ett 
och tre, möjligen fyra hus. Totalt kunde åtta säkra 
hus dokumenteras, varav flera var mycket väl- 
bevarade med stolphål till såväl takbärande kon
struktion som väggar. Flera hus innehöll också en 
eller flera härdar. I anslutning till respektive hus
område fanns en eller två brunnar. Fyra brunnar, 
av sammanlagt fem, hade ett delvis mycket väl- 
bevarat risflätat brunnskar. I en av brunnarna på
träffades en mycket välbevarad träklubba av ek, 
vilken med tanke på fyndets läge i brunnen kan 
ha använts vid nedpålning av de spetsade störar
na i risflätningskonstruktionen.

Beträffande fyndmaterialet i övrigt kan speci
ellt omnämnas en senneolitisk flintdolk och ett 
fragment av en enkel skafthålsyxa.

Fynd: Flintdolk, fragment av yxa, keramik, varav 
en del rabbig, bränd lera, brända och obrända ben, 
flintavslag, löpare, harts.
Datering: Senneolitikum, bronsålder, äldre järn
ålder.

Björksta sn, Östanbro, fornlämning 108:5
RAÄ UV Mitt 
Lars Wilson

Med anledning av en planerad byggnation av en 
rastplats i anslutning till väg El8 utfördes en för
djupad utredning. Undersökningsområdet utgjor
des av ca 10 000 m2 åkermark, beläget i omedel
bar närhet av gravfält samt den s k Östens hög.

I södra delen av området påträffades ett sam
manhängande kulturlager samt i och i anslutning 
till detta, härdar och stolphål. Fragment av kera
mik och bränd lera iakttogs också.

Kulturlagret fortsatte mot söder, dvs mot väg 
El8, men någon avgränsning av fornlämningen 
gjordes inte i den riktningen.
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Fynd: -
Datering: Järnålder(?).

Björskogs sn m fl, Brottgården-Sorby m fl (E18)
RAÄ UV Mitt 
Lars Wilson

Med anledning av projektering för ny El 8-sträck- 
ning mellan Köping och Arboga företogs en prov
undersökning som del i en fördjupad utredning.

Undersökningsområdena utgjordes av åker
mark, där indikationerna bestod av dels topogra
fin, dels skärvsten. Dessutom undersöktes en ter- 
rassliknande skogsbacke.

Sammanlagt undersöktes fem lokaler varav 
fyra visade sig vara tomma. Vid lokalen Brottgår- 
den-Sorby påträffades i den östra och södra delen 
ett antal härdar, stolphål samt kulturlager, liksom 
bränd lera, tegel och jämfragment.

Fynd: Keramik, slagg.
Datering: Järnålder-nyare tid.

Kolbäcks, Säby, Svedvi och Dingtuna snr, 
Västerås
RAÄ UV Mitt 
Leif Karlenby

På grund av planerat dubbelspår på järnvägen 
mellan Kolbäcks sn och Västerås gjordes en spe
cialinventering. Detta var ett första steg i en ut
redning för den nya järnvägssträckningen samt for 
de vägar, som till följd av järnvägsbyggnationen 
måste läggas om. Inom det berörda området finns 
ett flertal fornlämningar såsom gravfalt, stensätt- 
ningar, stensträngar och boplatser.

Förutom de tidigare kända fornlämningarna 
hittades ytterligare sju möjliga lägen för boplat
ser, synliga i terrängen genom skärvsten i åker
mark. I Dingtuna sn, i anslutning till ett större 
stensträngssystem, påträffades en boplats med be
varade kulturlager.

På flera av boplatserna gjordes fynd av kvarts.

Fynd: Kvarts, bränd lera.
Datering: Äldre och yngre järnålder.

Köping, Kolsva och Björkskogs snr, Arboga
(El 8)
RAÄ UV Mitt 
Hans Göthberg

En arkeologisk utredning - specialinventering, 
kart- och arkivstudier - utfördes med anledning

av planerad ny sträckning av väg El 8 mellan Kö
ping och Arboga samt infart till Köping.

Fyra bytomter, varav tre övergivna, ligger inom 
vägsträckningen och en femte - bebyggd - tange
ras av den (Kramsta, Skovsta, Vallby, Ullvi res
pektive Ängeby i Köping). Intill några av dessa 
påträffades boplatsindikationer.

Gravfält finns på ägorna till Kramsta, Vallby, 
Ängeby i Köping, Kröcklinge i Kolsva sn och Ar
boga stad - Hospitalet. Ett till större delen sanno
likt borttaget gravfalt har funnits söder om Ströbo 
hög. Gravgrupper eller spridda gravar finns vid 
Kramsta, Skovsta, Vallby, Ängeby, Ullvi i Köping 
och Hamre i Arboga.

Vid Vallby i Köping påträffades röjda ytor. Sen
tida bebyggelselämningar finns vid Ängeby i Kö
ping, Kröcklinge i Kolsva sn, Brottgården och 
Örberga i Björskogs sn samt Västerby i Arboga.

Fynd: - 
Datering: -

Köping, kv Disa 9, fornlämning 148
RAÄ UV Mitt 
Magnus Elfwendahl

En förundersökning föranleddes av planerad ny
byggnation inom området. Vid undersökningen 
observerades tre tidigare användningsnivåer inom 
det aktuella avsnittet. Anläggningsrester anslöt till 
flera av dessa. Den äldsta användningsnivån upp
visade brandspår samt nedgrävningar efter trästol
par. Det kan i detta fall inte uteslutas att lämning
arna härrör från tiden före 1540-talets stadsbrand.

Fynd: Brandskadad keramik, oklar godstyp. 
Datering: 1500-nutid.

Köping, kv Odin 1, fornlämning 148
RAÄ UV Mitt 
Magnus Elfwendahl

Förundersökningen var föranledd av planerad ny
byggnation. Vid undersökningen framkom spar
samma indikationer på aktiviteter före den senas
te bebyggelsen inom området. Resultaten pekar 
på att denna del av Köping, belägen på Köpings- 
åns östra strand, antagligen inte haft någon be
byggelse före 1600-talet.

Fynd: Yngre rödgods.
Datering: 1600-nutid.
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Lundby och Dingtuna snr, Västra Skälby/ 
Skafferiet
RAÄUVMitt 
Lars Wilson

Med anledning av en planerad husbyggnation i 
Västra Skälby genomfördes en provundersökning 
som del i en fördjupad utredning. Undersökning
en ansågs motiverad med hänsyn till att det i ex
ploateringsområdets omedelbara närhet finns bl a 
gravfält, stensträngssystem och en fornborg, samt 
att specialinventering och fosfatkartering indike
rat boplatslägen.

Schaktningen genomfördes med maskin på en 
totalyta av ca 600 000 m2, allt uppodlad åker. Sök- 
schakt upptogs (skopbredd 1,8 m) med 30-40 m 
lucka. Schakten förtätades vid behov.

Totalt påträffades ca 400 anläggningar av för
historisk karaktär och dessutom kunde ett antal 
kulturlagerkoncentrationer avgränsas. Mellan 
dessa fanns stora fyndtomma ytor.

Anläggningarna utgjordes av härdar, stolphål, 
nedgrävningar (förmodade), stensträngar samt en 
syllstensrad.

I kulturlagren påträffades mindre mängder 
bränd lera, kol samt skärvsten.

I områdets sydvästra del framkom resterna av 
en förmodad medeltida bytomt, förmodligen Skäl
by bytomt. Här påträffades ett stort antal obrända 
ben, varav en del spjälkade, samt keramik, fram
för allt rödgods, både glaserat och oglaserat. En 
fragmentarisk s k islägg tillvaratogs också.

Fynd: Obrända och brända ben, keramik (förhis
torisk samt rödgods), islägg, maisten, bränd lera. 
Datering: Förromersk järnålder(?).

Sala, kv Ämbetsmannen 111:9, fornlämning 62
RAÄ UV Mitt 
Magnus Elfivendahl

En förundersökning utfördes på grund av nybygg
nation inom Sala stad. Stadens privilegiebrev är 
från år 1624 som ansetts även vara tidpunkten för 
den tidigaste bebyggelseetableringen.

1 det undersökta avsnittet konstaterades kul
turlager och anläggningsrester från tre tidigare 
faser. Den äldsta fasen omfattar ett utjämningsla- 
ger i vilket även en del anläggningsrester var syn
liga. Anläggningarna har utnyttjat såväl trä som 
sten fór sina nedersta delar. Anläggningarnas 
funktion kan inte fastställas. Däremot konstatera
des avvikelser i lagermaterialet mellan anlägg
ningarna, vilket indikerar skilda funktioner.

Den tidigaste bebyggelsen har senare fått läm
na plats for nya anläggningar, som i sin tur anslu

ter till senare användningsnivåer. Dessa senare ni
våer är tydligt åtskilda av tjocka fyllnads-Zutjäm- 
ningslager.

Den äldsta fasen och anslutande anläggningar 
kan vara äldre än Sala stads äldsta privilegiebrev. 
Åtminstone utesluter inte fynden detta.

Fynd: Keramik, yngre rödgods med och utan pip- 
1 erdekor (BII:4), slagg m m.
Datering: Sent 1500-tal-1900-tal.

Sala, kv Ämbetsmannen 111:9, fornlämning 62
RAÄ UV Mitt
Ylva Roslund-Forenius

En utvidgad förundersökning utfördes då nytill
kommen mark for ett underjordiskt parkerings
garage tillförts ärendet. Avsikten med den utvid
gade förundersökningen var att i det nya området 
konstatera kulturlagrens utbredning och tjocklek 
och förekomst av eventuella störningar i form av 
moderna nedgrävningar för att vidare kunna be
döma behovet och omfattningen av en särskild 
arkeologisk undersökning.

Tre schakt upptogs, 8, 14 respektive 21 m 
långa och knappt 1 m breda. Det kortaste schak
tet upptogs söder om Gillegatan för det planerade 
garagerampsområdet. Alla schakten har samma 
riktning, längs med Gillegatan.

De två norra schakten inne på gården uppvi
sade likartade lager med i huvudsak två bebyg
gelseskeden, varav det understa härrör från sta
dens etablering år 1624 eller något tidigare. 1 den 
sterila lerans infiltrerade del ca 0,2 m under ett ca 
0,2 m tjockt humuslager framkom i bägge schak
ten en tvärgående dräneringsränna; i schakt 1 på
träffades två parallella stockar och i schakt 2 en 
stock, som låg i linje med den östra stocken i 
schakt 1. Humuslagret ligger lägre och med oklar
are gräns just över stockarna. Lagren över dräne
ringsrännan var av utfyllnadskaraktär med slagg 
och tegelkross. Det understa bebyggelseskedet låg 
direkt på humuslagret. Det övre bebyggelseske
det bestod till stora delar av kol och sot med över
täckande släckningssand, förmodligen efter 1736 
års brand.

Överhuvudtaget är tomten relativt intakt utan 
några recenta störningar och med mycket goda be- 
varingsförhållanden för bl a organiskt material.

Fynden var sparsamt representerade. Kerami
ken bestod av piplerdekorerat rödgods. Enstaka 
kritpipsskaft framkom i alla skikt med tjockare 
1600-talsskaft i de nedersta skikten och tunnare 
1700-talsskaft i det övre bebyggelseskedet med 
kol och sotlager. I det understa skiktet på humus
lagret framkom en sko av senmedeltida typ med 
mjuk sula.
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Fynd: Keramik, av piplerdekorerad rödgods, krit- 
pipsskaft, sko av senmedeltida typ.
Datering: Nyare tid, fore 1850.

Västerås, kv Helge, fornlämning 232
RAÄUVMitt 
Ulla Bergquist

Infor planerad nybyggnation i kv Helge genom
fördes etapp II av en arkeologisk förundersökning.

Tre provgropar grävdes med maskin och pro
filerna dokumenterades. I samtliga provgropar 
fanns över bottenleran ett sankmarkslager med 
kulturjordsblandad lera, 0,5-1,5 m tjockt, som 
innehöll enstaka tegelflis, träflis och benbitar. Spår 
av medeltida bebyggelse saknades och området 
bör ha legat strax utanför den medeltida staden.

I den nordligaste provgropen saknades andra 
spår av bebyggelse än det senast rivna huset från 
tidigt 1900-tal. I de två sydligare schakten påträf
fades lämningar efter minst en bebyggelsenivå 
(trägolv) och 0,2-0,6 m tjocka kulturlager. Fyn
den visade att bebyggelsen kan ha etablerats tidi
gast under 1600-talet och troligen senast under 
1800-talet.

Fynd: Kritpipor, glas, yngre rödgods och porslin. 
Datering: 1600-1800-tal.

Västerås, kv Kraka, fornlämning 232
RAÅ UV Mitt 
Svante Forenius

Med anledning av planerad nybyggnation i kv 
Krakas norra del företogs en förundersökning. 
Två schakt upptogs med maskin inom exploate- 
ringsytan. I dessa påträffades 0,5-0,9 m tjocka 
kulturlager. Rester av förmultnande träkonstruk
tioner fanns på olika nivåer. I det ena schaktet 
framskymtade också ett brandlager.

År 1987 undersöktes en del av den sk 
Lundahlska jorden, omedelbart norr om kv Kra
ka, varvid bebyggelserester från i huvudsak 1300- 
talet framkom. Hela undersökningsytan hade eld
härjats omkring 1300-talets mitt, varefter nya 
byggnader hade uppförts i området.

Några fynd framkom ej vid förundersökning
en i kv Kraka. En datering till omkring 1300-talet 
torde ändå vara rimlig, då de påträffade kulturlag
ren till stor del är jämförbara med dem, som un
dersöktes i Lundahlska jorden. Sannolikt är det 
den ovannämnda branden, som lämnat spår även 
i kv Kraka.

Nordost om den planerade exploateringsytan 
upptogs ytterligare två schakt. I dessa saknades 
avsatta kulturlager.

Fynd: -
Datering: Omkring 1300-tal(?).

Ångermanland

Arnäs sn, Arnäsbacken, fornlämning 2
Umeå Universitet, arkeologiska institutionen 
Anna-Karin Lindqvist, Per H Ramqvist

Pågående undersökning av bebyggelselämningar 
från yngre järnålder och medeltid. Denna lokal, 
som vid undersökningens början 1987 var regist
rerad som en gravgrupp bestående av tre gravhö
gar (Sveriges nordligaste gravhögssamling till
sammans med de tretton på Arnäs, fornlämning 1 
och den enstaka högen, fornlämning 3), visade sig 
i stället för de tre gravhögarna sammanlagt bestå 
av tolv i markytan synliga husgrunder. Hus
grunderna är av varierande typ, men samtliga har 
någon form av spisröse eller härd, vanligen i nå
got av husets höm. Jordvallar av olika storlek 
omgärdar grunderna, som i några fall har för
sänkta golvplan. Husgrundernas storlek varierar 
mellan 8x5 och 5x5 m. Ett suterränghus (grop
hus i sluttning) nr 12 samt en större grop utgör 
före undersökning synliga grophus.

Sju av de synliga husgrunderna (nr 1, 2, 3, 4, 
5, 10 och 12) har hittills helt eller delvis under
sökts. Resultaten visar att de före undersökning
en synliga husgrunderna omfattar perioden ca 
900-1500 e Kr. Under dessa har resterna av minst 
fem stolpbyggda delvis treskeppiga hus påträffats. 
Övergången från stolpbyggda treskeppiga långhus 
till syllburna mindre hus sker alltså under 900- 
talet. Den relativt vällagda sylistensraden i hus nr 
4 kan antyda att det rör sig om ett timrat hus. Det 
till det yttre närmast identiska hus nr 5, daterat 
till ca år 1000 har dock haft syllburna risflätade 
väggar, som på insidan varit klädda med lera och 
på utsidan björknäver.

Två markanta olikheter skiljer de vikingatida 
syllbyggda husen (hus nr 4 och 5) från sina me
deltida motsvarigheter (hus nr 1-3): dels är de vi
kingatida hörneldstäderna betydligt mindre än de 
medeltida, dels är fyndmängden (dvs avfallet) 
betydligt större i och runt de medeltida husgrunder
na.

Av fynden kan särskilt nämnas: vendeltida 
krypdjursspänne, tidigvikingatida likarmat spän
ne, enskalig oval spännbuckla, senvikingatida 
ringspänne med upprullade ändar, ett åttiotal ven-
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Spisröset tillhörande hus 5 på Amäsbacken, 
Amäs sn. Huset dateras till ca 1000 e Kr. 
Lägg märke till den låga, jordfyllda och 
relativt stenfattiga fyllningen. Denna fyllning 
skiljer sig markant från de medeltida hus
grunderna vars spisrösen är betydligt 
högre samt innehåller en större andel sten. 
Foto Per Ramqvist.
The remains of a fireplace in house 5 at 
Arnäsbacken, Arnäs parish. The house is 
dated to c. 1000 AD.

Vendel- och vikingatida bronsspännen påträffade på boplatsen på Arnäsbacken. Från vänster: 
ovalt krypdjursspänne 55=34 mm stort (700-tal); fragment av enskalig oval spännbuckla av 
typ P37 (800-tal); fragment av likarmat spänne av Ljønestyp samt till höger fragment av ett 
ringformat spänne med upprullad ände och jämtome (ca 1000-1150). Foto Per Ramqvist. 
Arnäsbacken, Arnäs parish. Bronze brooches from the Vendel period and Viking Age, found 
at the settlement.

del- och vikingatida pärlor med låsanordningar 
och liknande i silver och brons samt kubooktaed- 
riskt viktlod i brons.

Beträffande dateringen visar fynd och 14C på 
perioden 600-tal till 1500-tal.

Fynd: Spännen, spännbuckla, pärlor, viktlod, bult- 
låsnycklar, svartglättad keramik, redskap, verktyg, 
brända och obrända ben, bränd lera m m. 
Datering: Vendeltid-1500-tal.

G idea sn, Sörgissjön, fornlämning 101
Länsmuseet Murberget, Härnösand 
Magnus Holmqvist

Restaurering av fångstgropar som skadats av ter
rängbana för lastbil och bandvagn.

Fynd: - 
Datering: -
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Gideå sn, Sörgissjön, fornlämning 101
Länsmuseet Murberget, Härnösand 
Magnus Holmqvist

Arkeologisk undersökning av stenåldersboplats 
som skadats av terrängbana för lastbil och band
vagn.

Fynd: Kvartsavslag, kvartsskrapor, kärnor. 
Datering: -

Grundsunda sn, Banafjäl, fornlämning 304
Umeå universitet, arkeologiska institutionen 
Anna-Karin Lindqvist

Lokalisering och mindre provundersökning av 
boplats, belägen ca 27 m ö h. Två närmast halv- 
månformiga skärvstensansamlingar, 1,2 respek
tive 2,4 m långa, grävdes. En kvarts- och en kvart- 
sitskrapa i respektive anläggning. I övrigt rikligt 
med skörbränd sten.

Fynd: Kvarts- och kvartsitskrapa, enstaka kvarts
avslag, brända ben, ett flintavslag.
Datering: Yngre bronsålder/äldre järnålder(?).

Gudmundrå sn, kv Killingen 1-4, fornlämning 
10
Länsmuseet Murberget, Härnösand 
Jan Björkman

Med anledning av schaktningar i samband med 
nybyggnation av bostadshus gjordes en efter- 
undersökning. Dokumentation av schaktväggarna 
påvisade anläggningar och lager från tidigare ak
tiviteter.

Fynd: Brända ben, spelbricka, spänne i brons och 
järn.
Datering: Järnålder, nyare tid.

Härnösand, fornlämning 26
Länsmuseet Murberget, Härnösand 
Ritha Jonsson

Schaktning för kabel-TV inom fornlämningsom- 
råde 26 - centrala Härnösand. Vid den antikva
riska kontrollen påträffades endast sentida fyll
nadsmassor.

Fynd: - 
Datering: -

Härnösand, kv Banken 2, fornlämning 26
Länsmuseet Murberget, Härnösand 
Magnus Holmqvist

Med anledning av planerad nybyggnation gjordes 
en förundersökning av kulturlager. Ingen ytterli
gare undersökning ansågs nödvändig.

Fynd: Järnföremål, keramik, kritpipor.
Datering: 1800-tal.

Härnösand, kv Buntmakaren, fornlämning 26
Länsmuseet Murberget, Härnösand 
Ritha Jonsson

Schaktning i samband med fjärrvärme. Schakt
väggarna med kulturlager från 1800-talet och bör
jan av 1900-talet dokumenterades.

Fynd: -
Datering: 1800-1900-tal.

Härnösand, kv Buntmakaren 2, kv Garvaren 4, 
fornlämning 26
Länsmuseet Murberget, Härnösand 
Magnus Holmqvist

Med anledning av planerad nybyggnation gjordes 
en arkeologisk förundersökning. Inga säkra an
läggningar framkom dock i provschakten.

Fynd: Keramik av rödgods, kritpipor m m. 
Datering: 1700-1800-tal.

Härnösand, Stortorget, fornlämning 26
Länsmuseet Murberget, Härnösand 
Magnus Holmqvist

Med anledning av planerat uppförande av en 
skulptur utfördes en arkeologisk förundersökning. 
Rester av grunden till det till Länsmuseet Mur
berget flyttade rådhuset påträffades. Ingen huvud
undersökning ansågs nödvändig.

Fynd: Keramik, kritpipor, flaskor.
Datering: 1700-tal.

Härnösand, kv Vågmannen 13-14, fornläm
ning 26
Länsmuseet Murberget, Härnösand 
Jan Björkman

Med anledning av nybyggnation av hus gjordes 
en för- och huvudundersökning av kulturlager
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med bebyggelselämningar. Bland annat påträffa
des två brunnar intill varandra. Fyndmaterialet i 
brunnarna tyder på att båda gått ur bruk under 
1700-talet.

Fynd: Fajans, yngre rödgods, glas, mynt, kritpi
por m m.
Datering: 1600-1800-tal.

Högsjö sn, Överskog 2:2
Länsmuseet Murberget, Härnösand 
Johan Linderholm

Fosfatkartering inför planerad nydragning av 
E4:an. Karteringen resulterade i ett område med 
hög fosfathalt som kan tolkas som boplatsområde.

Fynd: - 
Datering: -

Nora sn, Grötom 2:2, 2:3 (Lappnäset), forn- 
lämningarna 5, 6
Länsmuseet Murberget, Härnösand 
Johan Linderholm

Med anledning av planerad nydragning av E4:an 
gjordes en fosfatkartering. Inom undersöknings
området påvisades höga fosfathalter, vilka är bo- 
platsindikerande.

Fynd: - 
Datering: -

Nora sn, Prästbordet 1:5, 2:1, fornlämningar- 
na 13,14
Länsmuseet Murberget, Härnösand 
Johan Linderholm

Syftet med karteringen var att lokalisera samt av
gränsa ej synliga förhistoriska anläggningar. Om
rådet runt fornlämningarna påvisade anmärk
ningsvärt hög fosfathalt.

Fynd: - 
Datering: -

Nätra sn, Åmynnet, fornlämning 282a-b
Umeå universitet, arkeologiska institutionen och 
Länsmuseet Murberget, Härnösand 
Anna-Karin Lindqvist

Undersökning av rester av två boplatser belägna 
ca 25 (282a) respektive 17,5-19,5 (282b) m ö h.

Två brunnar påträffade i kv Vågmannen i 
Härnösand. Troligtvis har brunnen närmast 
på bilden efterträtt den bortre, som varit 
igenfylld då en brand förstörde dess övre 
delar. Foto Jan Björkman, Länsmuseet 
Murberget, Härnösand.
7vt'o wells found in the town block of 
Vågmannen in Härnösand.

En kokgrop (härd) påträffades på den övre boplat
sen tillsammans med asbestkeramik och skör
bränd sten. Största delen av boplatsen har sanno
likt blivit bortschaktad i samband med omfattan
de sandtäkt.

På den lägre belägna boplatsen 17,5-19,5 
m ö h framkom två större härdar och i samband 
med dessa asbestmagrad keramik, redskap och 
avslag av kvarts och kvartsit samt skörbränd sten. 
Höjden över havet samt två 14C-dateringar place
rar denna boplats i 100-talet e Kr. Också denna 
boplats är delvis förstörd på grund av sandtäkt.

Enligt landhöjningskurvan för området kan 
fornlämning 282a inte vara äldre än ca 500 f Kr 
och fornlämning 282b har genom 14C samt land- 
höjningskronologi säkerställts till 100-talet e Kr.

Fynd: Asbestmagrad keramik, kvarts- och kvartsit- 
avslag, skörbränd sten.
Datering: Yngre bronsålder-äldre järnålder.
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Skogs sn, Gallsäter 1:1, fornlämning 7
Länsmuseet Murberget, Härnösand 
Johan Linderholm

Fosfatkartering infor planerad nydragning av 
E4:an. Höga fosfathalter påvisades i närheten av 
de större gravhögarna.

Fynd: - 
Datering: -

Skogs sn, Gammbölen 2:8
Länsmuseet Murberget, Härnösand 
Johan Linderholm

Fosfatkartering infor planerad nydragning av 
E4:an. Låga halter över hela området.

Fynd: - 
Datering: -

Säbrå sn, Kragom 6:28
Länsmuseet Murberget, Härnösand 
Carina Öberg, Per-Erik Egebäck

En arkeologisk utredning gjordes med anledning 
av planerad nybyggnation av bostadshus. Inget av 
antikvariskt värde påträffades.

Fynd: - 
Datering: -

Torsåkers sn. Hov 1:1, fornlämning 17
Länsmuseet Murbergets forskningsprojekt 
Anders Wallander

Arkeologisk undersökning av en medeltida fogde
borg inom ramen för den årligen återkommande 
samverkanskursen i arkeologi på Hola folkhög
skola. Resterna av två nedbrända timmerhus do
kumenterades.

Fynd: -
Datering: Slutet av 1300-talet- början av 1400- 
talet.

Tåsjö sn, Hoting 1:50, fornlämning 166
Jämtlands läns museum 
Anders Hansson

Med anledning av brobygge över Tåsjöälven un
dersöktes en strandbunden boplats. På boplatsen 
har tidigare påträffats ett flertal föremål, bl a 
kvartsitspetsar med urnupen bas och asbestgods.

Asbestskärvorna har hittats av Clary och Nils Olov 
Nordin i Hoting, som även kunnat limma ihop fle
ra skärvor från samma kärl. Det kärlet är f n det 
största sammanhängande asbestkärlet från Jämt
lands län.

Boplatsen är numera till största delen över- 
dämd och högvatten försvårade undersökningen. 
Boplatsen kunde avgränsas, men endast få fynd 
gjordes då de flesta föremål spolats bort av vatt
net. Tillsammans med en äldre delundersökning 
av boplatsen kunde dock en god bild av lokalens 
utsträckning och datering erhållas. Inga detaljstu
dier var dock möjliga att göra.

Fynd: Skärvsten, avslag i kvarts, kvartsit och 
flinta, skrapor i kvarts och kvartsit.
Datering: Bronsålder.

Öland

Algutsrums sn, Saxnäs 1:21 (del av), fornläm
ning 71
Kalmar läns museum 
Per Olin

På grund av exploatering för campingplats utför
des en arkeologisk utredning. Därvid påträffades 
boplatslämningar från stenålder, mesolitisk tid 
med bl a skörbränd sten. Ett mörkfargat grus- och 
stenbemängt kulturlager, ca 0,2 m tjockt framkom 
direkt under grastorven, nivå 2-3 m ö h. Av fyn
den kan nämnas sidofragment från plattforms- 
kärna av flinta och porfyr, spånskrapa av kvarts, 
kärnor av flinta och porfyr samt avslag av flinta, 
kvarts och porfyr.

Fynd: Flinta, porfyr, kvarts.
Datering: Mesolitisk tid.

Glömminge sn, Ryd 6:3, Isgärde 1:8
Kalmar läns museum 
Jan-Henrik Fallgren

En förundersökning i form av schaktningsöver- 
vakning utfördes med anledning av att Telever
ket planerade flytta stolpar och stag intill ett hus- 
grundskomplex.

Vid arbetsföretagets genomförande kom inga 
fomlämningar till skada.

Fynd: - 
Datering: -
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Gräsgårds sn, Gammalsby 1:15
Kalmar läns museum 
Laila EHasson

I samband med schaktning för vattenledning mel
lan Össby-Gräsgård-Segerstad bevakades vissa 
av ledningssträckorna, vilka bedömts som intres
santa ur fornlämningssynpunkt.

I Gammalsby utfördes en antikvarisk kontroll 
på en ca 1 100 m lång sträcka. Schaktets bredd 
mätte 1,3 m. På fastigheten Gammalsby 1:15 på
träffades ca 0,3-0,4 m under nuvarande marknivå 
en härdbotten, vilken innehöll en del skörbränd 
sten, ett rörben av fågel (ej artbestämd) samt en
staka kol och sot. Härdens placering ute i åker
mark under plogdjup tyder på att den anlagts 
under förhistorisk tid.

Fynd: Fågelben, kol, sot.
Datering: Mesolitikum. Yngre järnålder.

Gräsgårds sn, Kvinnsgröta 2:1, 6:2, 6:3
Kalmar läns museum 
Eeva Rajala

En antikvarisk schaktkontroll utfördes i samband 
med ledningsdragning. Längs den ca 800 m långa 
sträcka som bevakades påträffades bl a avslag och 
några enstaka föremål av flinta liksom ett stycke 
järnslagg. Ben- och tandfragment hittades på flera 
platser.

I den norra delen av schaktet syntes under mat- 
jordslagret en ca 10 cm tjock mörkfärgning, vil
ken kan ha varit ett kulturlager. I schaktet i övrigt 
syntes inga kulturlager.

Av flintforemålen att döma måste det finnas - 
eller ha funnits - boplatslämningar i området från 
sten- eller bronsålder.

Fynd: Flinta, jämslagg.
Datering: Mesolitisk tid-yngre bronsålder.

Gräsgårds sn, Mellstaby
Kalmar läns museum 
Monika Rasch

I samband med en vattenledningsdragning utför
des en antikvarisk kontroll på en ca 750 m lång 
sträcka.

Totalt hittades tolv anläggningar i form av 
härdar, sotgropar, några tveksamma stolphål samt 
kulturlager.

I flera av anläggningarna påträffades obrända 
ben och i två av dem hittades föremål av flinta i 
form av avslag samt en pilspets. Av pilspetsen att

döma tillhör kulturlagret (eller delar av det) neo- 
litisk tid.

Fynd: Pilspets, avslag av flinta, obrända ben. 
Datering: Neolitisk tid.

Gräsgårds sn, Torngård och Gammalsby
Kalmar läns museum 
Laila Eliasson

1 samband med en vattenledningsdragning gjor
des en antikvarisk kontroll. Vid denna upptogs tio 
små provgropar för att utröna om oupptäckta forn- 
lämningar fanns inom ledningssträckan.

Åtta av groparna visade sig innehålla kultur
lager. Flera av dem innehöll dessutom fynd av bl a 
flinta och keramik. Även benfragment av män
niska hittades i en av groparna. Utifrån provgrop
arnas fyndrikedom samt tjocka kulturlager i om
rådet kan man dra den slutsatsen att det under 
stenåldern måste ha funnits en omfattande bosätt
ning här.

Då vattenbristen började bli akut i området och 
en arkeologisk undersökning skulle försena in
kopplingen ytterligare beslöt man att ändra led
ningssträckan något. I samband med detta fylldes 
de små provgroparna igen med de ursprungliga 
massorna och kulturlagret finns därför kvar i re
lativt ostört skick. Vid den antikvariska kontrol
len längs den ändrade ledningssträckan påträffa
des inga fornlämningar eller fynd.

Fynd: Flinta, keramik.
Datering: Mesolitisk tid. Vikingatid.

Gärdslösa sn, Störlinge 27:1, fornlämningar- 
na 80,86,151
Kalmar läns museum 
Hella Schulze

Vid en förundersökning inför VA-grävning påträf
fades inget av antikvariskt intresse på den aktuel
la sträckan. Det 0,6-1 m djupa schaktet visade 
endast vattenavlagrade grus- och sandlager.

Fynd: - 
Datering: -

Högsrums sn, Högsrum S, 4:3, Kyrkplanen 1:1
Kalmar läns museum 
Mikael Källström

En förundersökning utfördes med anledning av 
schaktning för elledning i området omkring Högs
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rums kyrka. I omedelbar närhet har påträffats ett 
flertal stenföremål och åkern söder och väster om 
kyrkan visar höga fosfatvärden.

13 provschakt (3-4 m långa, 0,5 m breda och 
0,5 m djupa) grävdes men inget av antikvariskt 
intresse påträffades. Schakten följer väg och kyrk- 
mur och lagren är omrörda.

Fynd: - 
Datering: -

Källa sn, Nyby 7:9, fornlämning 67
Kalmar läns museum 
Mats Blohmé

Med anledning av vattenledningsdragning utför
des en antikvarisk kontroll. Ledningen skulle 
grävas ner i den väg, som löper utmed nordöstra 
sidan av fastigheten Nyby 6:9 och därmed utmed 
gravfältet fornlämning 67. Detta består av ca 25 
runda stensättningar. Det är oklart men fullt möj
ligt att gravfältet fortsätter nordöst om vägen.

En sträcka på ca 130 m närmast gravfältet 
provgrävdes. Ungefär mitt för gravfältet på en 
sträcka av 3^f m, påträffades en koncentration 
av 0,2-0,4 m stora stenar. Inga fynd gjordes. Ej 
heller kunde något som liknade en kantkedja kon
stateras. Det är möjligt att stenarna utgjort väg- 
fyllning men det kan också ha rört sig om en sten- 
sättning. Indicierna för det senare ansågs dock för 
svaga för att ändra ledningens sträckning. Där
emot beslöts att stryka en planerad mötesplats i 
ungefär samma läge.

Fynd: - 
Datering: -

Köpings sn, Klinta 18:1, fornlämning 216
Kalmar läns museum 
Hella Schulze

I samband med uppförande av ett garage utför
des en förundersökning. Tre provschakt, 1 m2 sto
ra grävdes. Här hade tidigare funnits en brunn av 
kallmurad kalksten, som igenfylldes på 1950-talet. 
Denna påträffades nu i ett av schakten. Brunnens 
ålder är okänd - möjligen kan det vara densam
ma som anges på en karta från 1825. För övrigt 
visade provgroparna endast omrörda respektive 
påförda lager. Inom området har tidigare förekom
mit sandtäkt. En nit, ej daterbar, hittades i ljus sand 
i botten av ett schakt.

Fynd: -
Datering: Nyare tid, före 1850 (troligen).

Köpings sn, Kolstad 17:1, fornlämningarna 
24-26
Kalmar läns museum 
Hella Schulze

Inför uppförande av två fritidshus gjordes en för
undersökning på de blivande husytorna. Anled
ningen var närheten till fornlämningarna 24, 25 
och 26, husgrundsområde och gravfält.

Inga fornlämningar påträffades. I fastighetens 
södra del finns ett högre parti, likaså i dess nord
västra del, där det finns torplämningar. Risken är 
stor att det på dessa ställen kan påträffas fornläm
ningar.

Fynd: - 
Datering: -

Köpings sn, Solberga 4:8, fornlämning 216
Kalmar läns museum 
Mats Pettersson, Hella Schulze

En arkeologisk undersökning utfördes i samband 
med tillbyggnad av Ölands Värdshus. Den under
sökta ytan var 662 m2 uppdelad på sex olika 
schakt. ”Svarta Jorden” i Köpingsvik är i huvud
sak en senvikingatida-tidigmedeltida handelsplats 
med typiska fynd från en sådan - en stor mängd 
vendiskt svartgods, mynt, balansvågar, bronsgju- 
teriavfall, deglar, slagg, bronsbeslag och -söljor, 
horn- och benavfall från bl a kamtillverkning, pär
lor m m samt en stor mängd djurben.

Denna verksamhet är främst representerad på 
den norra delen av undersökningsområdet, som 
ligger närmast havet i Köpingsvik - idag ca 200 
m från stranden. Platsen är mycket flack och lång
grund. Här hittades också en stor mängd båtnitar.

Den sydvästra delen består av minst fyra olika 
faser. I botten ligger en serie strandvallar med 
svallat, bränt och obränt ben från stenålder. Över 
dessa finns ett tiotal stora, stenskodda stolphål, ca 
0,5 m djupa, preliminärt från äldre järnålder. 
Dessa överlagras av sot- och asklinser, ca 3 m i 
diameter, med brända människoben. Linserna, 
som tolkats som kremeringsplatser täcks av ett 
sammanhängande, svart kulturjordslager och re
presenterar hantverks- och handelsepoken. Här
dar och kokgropar har påträffats i alla fyra faser. 
Till den övre fasen hör också rännor med stolp
hål i botten, som har tolkats som väggrännor.

I det sydvästligaste schaktet hittades en flat- 
marksgrav - en fyndrik kvinnograv från vendel
tid - och ett grophus. Området är tidigare känt 
som ett järnåldersgravfält och avbildat mycket de
taljerat på en handritad karta av C G Hilfeling 
1796. Det finns även på en karta från 1873 av H
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A R Sidén. Idag kan man bara se vaga spår av 
enstaka gravar.

I områdets norra del påträffades ett avfallsdike 
- tillsynes en naturlig bildning - bakom en kraf
tig strandvall. Flera liknande dikesbildningar har 
i profiler observerats parallellt med havet. De sak
nar dock kulturjord eftersom de är betydligt äld
re. I avfallsdiket, som är 0,5-1 m djupt var på en 
sträcka av 12 m fyra brunnar nergrävda 1,5-1,8 
m i sanden. Två av dessa hade ekplankor som 
väggfoder, timrat med rak hörnbladning i tre skift. 
Dendrokronologisk analys gav en datering av 
plankorna till 1056-1059 e Kr. I fyllningen från 
både diket och brunnarna hittades avfall från 
bronsgjuteri, järnsmide och hom- och benhant
verk. Ca 1 m norr om detta dike fanns på strand
vallen en kraftig, långsträckt skalmur av kalksten. 
Ytterligare ca 12 m norr om denna en stensträngs- 
liknande mur delvis i fullmursteknik. Dessa tre 
anläggningar - avfallsdiket, skalmuren och full
muren - ligger parallella. Fullmuren är dock flera 
gånger längre än de båda andra.

Fynd: Se ovan.
Datering: Sen vikingatid-tidigmedeltid.

En förundersökning gjordes i samband med kul- 
vertering av ett dike, som begränsar fastigheten i 
väster. På de delar, där kulverteringen innebar 
schaktning utanför dikets urspmngliga läge togs 
torven bort. Syftet var att kontrollera om det vi
kingatida kulturlagret, fornlämning 216, fanns 
bevarat. Så var icke fallet.

Fynd: - 
Datering: -

Köpings sn, Solberga 4:11, fornlämning 216
Kalmar läns museum
Mats Blohmé

Köpings sn, Tingsene 1:14 (Kyrkallén) och väg 
136, fornlämning 216
Kalmar läns museum 
Hella Schulze

En förundersökning utfördes i samband med väg
bygge.

Vid västra infarten till Köpingsvik upptogs ett 
schakt med anledning av att vägens södra sida på

Fynd från den senvikingatida-tidigmedeltida handelsplatsen i Köpingsvik: Misslyckad 
gjutning, bronsbleck med drakfigur. Spänne av brons med glasinläggningar. Del av spänn- 
buckla av brons, återanvänd som hänge. Sölja eller ringnål, brons. Sölja eller del av bok
beslag, brons. Hänge av brons. Remändbeslag eller nyckelskaft (?) av brons. Remdelare, 
brons. Del av armring, brons. Skala 1:2. Teckningar Parecletus Perera.
Finds from the late Viking Age-early medieval trading place in Köpingsvik.
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en ca 100 m lång sträcka skulle utökas med en 
cykelbana. Trots närhet till fornlämning 216, Kö
pingsviks ”svarta jord”-område påträffades inget 
av detta i schaktet.

1 det schakt däremot, som undersöktes vid 
kyrkallén mot väg 136 påträffades i det svarta 
kulturlagret ett drygt tiotal konstruktioner. Dessa 
utgjordes av stolphål, gropar och en större ned
gravning. Fynden var relativt få. Området utgör 
det vikingatida-tidigmedeltida kulturlagrets ut
kant.

Fynd: Keramik, bit av ett skifferbryne, nitbricka, 
slagg, djurben, kol.
Datering: Vikingatid-tidig medeltid.

Sandby sn, Skarpa Alby 2:6, Åby 9:13, forn
lämning 104
Kalmar läns museum 
Mats Pettersson

I samband med schaktning för ett sporthallsbygge 
utfördes en antikvarisk kontroll. Anledningen var 
att sporthallen skulle byggas strax öster om ett 
långsträckt järnåldersgravfält, fornlämning 104.

Vid kontrollen påträffades flera runda mörk- 
färgningar i den sydvästra delen av det ca 2 000 
m2 stora området. Strax söder därom framkom 
dessutom fossila årderspår i ett VA-schakt.

En undersökning utfördes av de påträffade an
läggningarna. Av de runda mörkfärgningarna visa
de sig ett flertal vara stolphål, vilka ingått i hus
konstruktioner. Då en stor del av kulturlagret 
redan hade schaktats bort innan arkeologerna 
kommit till platsen blev fyndmaterialet litet. Den 
keramik som hittades kan dateras till järnåldern.

Fynd: -
Datering: Förromersk järnålder-vikingatid.

Segerstads sn, Seby 6:1, 1:1, 1:2, 1:3, fornläm- 
ningarna 24, 88, 89
Kalmar läns museum 
Laila Eliasson

I samband med schaktning för vattenledning ut
fördes en förundersökning. Anledningen var att 
vattenledningen till en början planerades att läg
gas i den östra delen av Seby järnåldersgravfält, 
fornlämning 24, i ett område, som enligt en äldre 
karta skulle vara stört av dikesgrävning och grus- 
läkt.

Vid schaktningen påträffades emellertid ca åtta 
misstänkta gravar och eftersom en arkeologisk 
utgrävning av dessa skulle bli mycket kostsam

lades schaktet igen sedan gravarna mätts in. Vat
tenledningen flyttades då strax väster om grav
fältet i närheten av två registrerade stenåldersbo- 
platser, fornlämningarna 88 och 89. Även här på
träffades anläggningar i form av stenskodda stolp
hål och härdar, vilka undersöktes. Fynden från 
denna undersökning utgjordes bl a av grovt mag- 
rad keramik, brända och obrända ben. Anlägg
ningarna och föremålen är förmodligen från järn
ålder.

Ett stycke norr om dessa anläggningar påträffa
des en tvärpil av flinta, keramikskärvor från för
historisk och modern tid, ett obränt ben samt någ
ra flintavslag. Den blandade sammansättningen 
av fynd i detta område beror antagligen på att före
mål från de närliggande stenåldersboplatserna i 
samband med plöjningsarbeten har blandats med 
föremål från järnålder och nyare tid.

I ett schakt vid Seby 1:2 och 1:3 påträffades 
dessutom två stenpackningar, vilka kan vara grav
ar. Eftersom vattenledningen drogs förbi dem läm
nades de orörda efter fotografering och inmätning.

Fynd: Keramik, tvärpil av flinta, flintavslag, brän
da och obrända ben.
Datering: Mesolitisk tid. Vikingatid.

Segerstads sn, Seby 5:7, Seby 1:5
Kalmar läns museum 
Laila Eliasson

I samband med vattenledningsdragning utfördes 
en förundersökning på en ca 700 m lång sträcka.

Vid undersökningen påträffades en sotgrop, 
som innehöll lerklining, ett sotlager med obrända 
djurben och ett flintavslag samt en härd med 
obrända djurben, ett bryne, en keramikskärva och 
lerklining.

Dessutom påträffades en kallmurad kalkstens- 
brunn, vilken genom keramikfynd i nedgravning
en kunde dateras till 1200/1300-tal. I brunnens 
fyllnadsmassor fanns mängder av obrända djur
ben, föremål av fl inta, keramikskärvor m m.

Strax sydväst om brunnen hade ett avloppsrör 
grävts ner, vilket då stört lagren i detta område. I 
de omrörda massorna från denna nedgravning 
fanns en hel del flinta i form av avslag, spån, skra
por m m. Den rikliga mängden av flintaföremål 
intill den medeltida brunnen visar att det i områ
det har funnits (eller finns) lämningar av en sten- 
åldersboplats, vilken har störts av efterföljande 
bosättningar och senare tiders markutnyttjande.

Fynd: Spån, skrapor, avslag av flinta, bryne, ke
ramik, lerklining, obrända ben.
Datering: Mesolitisk tid. Medeltid.
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Torslunda sn, Skogsby 8:14
Kalmar läns museum 
Mats Pettersson

År 1989 gavs tillstånd till grustäkt på den aktu
ella fastigheten utan att några antikvariska åtgär
der skulle vidtagas. Vid ett senare tillfälle upptäck
tes att företaget hade schaktat ytterligare ett om
råde sydost om det tillåtna täktområdet. Då upp
täcktes även ett 0,2-0,7 m tjockt kulturlager i 
schaktväggen.

Vid den arkeologiska dokumentationen av 
detta kulturlager framrensades den ca 130 m långa 
schaktväggen. 1 denna påträffades anläggningar i 
form av avfallsgropar, förvaringsgropar, härdar, 
stolphål av varierande storlek (5-45 cm i diam) 
samt en eventuell golvnivå.

Av fynden att döma innehåller området bo
platslämningar från järnåldern. Den bortschakta
de boplatsytan uppskattas till ca 2 000 m2 och den 
totala täktytan till 4 000 m2.

Fynd: Keramikskärvor av svartgods, flinta, järn
kniv, ben.
Datering: Förromersk järnålder-vikingatid.

Undersökningen på Solberga 4:8, ”Ölands 
Wärdshus”, våren 1990. Schaktet upptas till 
största delen av svackan efter det borttagna 
avfallsdiket. I mitten och till höger undersöks 
tre av brunnarna.Till vänster syns kalkstens
muren. Från sydväst. Foto Hella Schulze.
The investigation at Solberga 4:8, "Ölands 
Wärdshus ”, spring 1990.

Östergötland

Asks sn, Klockarjorden 1:1, fornlämningarna 
6,7
RAÄUVMitt 
Lena Lindgren-Hertz

Med anledning av schaktningsarbeten för en till
byggnad av församlingshemmet utfördes en för
undersökning i form av schaktningsövervakning. 
Byggnaden ligger sannolikt inom ett fornläm- 
ningsområde där fornlämningarna 6 och 7 ingår. 
Omedelbart söder om byggnaden ligger fornläm- 
ning 6, en domarring och strax norr om byggna
den står fornlämning 7, en rest sten. Området lig
ger ca 100 m väster om Asks romanska kyrko
byggnad.

Förundersökningen utfördes på en yta av ca 
12 m2. Inget av antikvariskt intresse framkom i 
schaktet, som endast berörde utfyllnadsmassor.

Fynd: - 
Datering: -

Askeby sn, Askeby kyrkogård, fornlämning 181
Östergötlands länsmuseum 
Lena Lindgren-Hertz

1 samband med uppsättning av belysningsstolpar 
samt ledningsdragning på Askeby kyrkogård ut
fördes en antikvarisk kontroll då schaktningsar- 
betena berörde fornlämning.

Den romanska stenkyrkan i Askeby uppfördes 
under 1100-talet. Från senare hälften av 1100-talet 
tjänade kyrkan som klosterkyrka åt Askeby nunne
kloster av cistercienserorden, samtidigt som den 
var sockenkyrka. Av klosterbyggnaderna, som 
anses ha legat söder om kyrkan är idag inte mycket 
bevarat ovan mark.

För elledningen maskingrävdes 170 m schakt, 
0,6 m breda och 0,6 m djupa. Schaktningen be
rörde mestadels omgrävda och påförda jordmas
sor. På en sträcka av 8 m, där grävningen följde 
ett äldre elschakt längs södra korsarmens sydsida, 
dokumenterades lämningar efter klosteranlägg
ningen i de orörda schaktväggarna. Murarna låg 
mycket ytligt, ca 10 cm under nuvarande mark
nivå.

1 anslutning till korsarmsmuren låg en tegel
mur, två löpskift och ett koppskift, vilande på kalk- 
stenshällar med huggspår efter bredmejsel. Kalk- 
stenshällarna låg på ett gråstensfundament. Paral
lellt med och 1,2 m söder om denna mur doku
menterades ytterligare en tegelmur, ett skift munk-
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forband över ett koppskift, vilande på ett gråstens
fundament.

Inga fynd gjordes vid undersökningen efter
som endast omgrävda massor genomgrävdes.

Fynd: -
Datering: Medeltid.

Askeby sn, Överstad 3:2, intill fornlämningar- 
na 11,254
RAÄ UV Mitt 
Nils-Gustaf Nydolf

På grund av tillbygge av uthus och dragning av 
VVS utfördes en schaktningsövervakning av ytav- 
baning. Fastigheten består av ett äldre, knuttimrat 
torp med uthus. Tomten är belägen på grusås, i 
södra änden av ett gravfält (fomlämning 11) och 
väster om omfattande grustag.

Markstrukturen på tomten utgjordes av gräs
torv på sandigt grus. Vid avbaningen, som före
togs med en 1,5 m bred släntskopa, framkom inget 
av antikvariskt värde.

Fynd: - 
Datering: —

Borgs sn, Borgs säteri
RAÄ UV Mitt
Anders Kaliff, Annika Helander

Med anledning av planerad vägsträckning for E4, 
förbifart Norrköping, utfördes en utvidgad arkeo
logisk utredning.

Det berörda området är ca 280 m långt och ca 
45 m brett och utgörs främst av åker och ängs
mark. Förhöjda fosfatvärden finns inom stora de
lar av området, i synnerhet på det impediment där 
säteriet är beläget. Gården har medeltida anor och 
strax öster om vägområdet stod Borgs gamla kyr
ka, som revs år 1803.

I området drogs 18 schakt, som var 4-37 m 
långa och 1,5-5 m breda. I anslutning till en av 
säteriets ekonomibyggnader påträffades recent 
material, såsom tegel och rivningsmassor. Främst 
i åkern, men även i delar av ängsmarken, fram
kom boplatslämningar såsom härdar, stolphål, 
gropar samt ett kulturlager, ca 0,2 m djupt. De fynd 
som framkom, dels i anläggningar, dels i kultur
lagrets yta, utgörs av obrända djurben, bränd lera, 
brända ben, keramik och ett järnföremål.

Boplatsen kan med hjälp av keramiken troligt
vis dateras till vendeltid-vikingatid. Då de obrän
da benen är mycket välbevarade och då gården 
har medeltida anor, kan inom området även fin
nas yngre material.

Fynd: Keramik, järnföremål, obrända djurben, 
bränd lera, brända ben.
Datering: Vendeltid-vikingatid.

Borgs sn, Borg, Vattenverket
RAÄ UV Mitt
Anders Kaliff, Annika Helander

Med anledning av planerad vägsträckning för E4, 
förbifart Norrköping, utfördes en utvidgad arkeo
logisk utredning vid Borg, Vattenverket.

Det berörda området består av hagmark med 
uppskjutande bergsklackar med slänt ned mot 
Motala ström. Området, som angränsar till vatt
net bildar en udde och utgör ett intressant läge. 
Sträckan är ca 100 m lång och ca 50-70 m bred, 
inom vilken enstaka förhöjda fosfatvärden har no
terats.

I området drogs 13 schakt, vilka var 7-31 m 
långa och 3-7 m breda. Sparsamt med boplats
lämningar framkom spritt i schakten såsom mörk- 
fargningar, stolphål och kokgropar. Även recenta 
stolphål påträffades. I den sydvästra delen av om
rådet, invid berg i dagen, framkom dock en min
dre koncentration av härdar.

Av anläggningarnas spridning att döma, utgör 
området utkanten av en boplats. Inga fynd fram
kom. Med hjälp av områdets höjd över havet kan 
boplatslämningarna dateras till yngre stenålder
vikingatid.

Fynd: -
Datering: Yngre stenålder-vikingatid.

Borgs sn, Eksund, stg 6400, 6410, fornläm- 
ningarna 45-49
RAÄ UV Mitt 
Bengt Elfstrand

En antikvarisk kontroll utfördes av område 2 med 
anledning av att en ny rikskabel for tele drogs förbi 
fornlämningarna 45-49 vid Eksundsvägen på stg 
6400 och 6410.

Schaktet drogs ca 50 m sydväst om fornläm- 
ning 45 på stg 6400. Under plöjskiktet kom ett 
0,2 m tjockt lager av gråsvart lera med enstaka 
skärvstenar och ett fåtal bitar bränd lera. Det mör
ka lagret var synligt inom en ca 20 m lång sträcka 
och torde vara södra utkanten av ett kulturlager 
från bronsåldern, vilket tillhör fornlämning 49.

1 jämnhöjd med torpet Lustigkulle på stg 6410 
i förlängningen av dess väg kom i schaktet ett 6 
m brett skärvstenslager utan kol och sot. Skärv- 
stenslagret verkade ditforslat som vägfyllning un
der historisk tid.
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Fynd: -
Datering: Troligen bronsålder.

Borgs sn, Klinga (Boklund, Tallebo), stg 6341, 
intill fornlämningarna 163,169, 210
RA Å UV Mitt 
Ulf Stålbom

Med anledning av ändrad sträckning for väg E4 
mellan Norsholm och Norrköping utfördes slut
undersökningar på tre platser vid Klinga.

Vid Klinga, nära fornlämning 210 slutunder- 
söktes ett boplatsområde. Det var beläget i en dal
gång med markanta höjdskillnader, där den låg
länta åkermarken är uppbruten av flera skogbe
vuxna impediment. Den undersökta fornlämning- 
en var belägen ganska högt upp i södersluttning, 
i det område där skogs- och åkermark möts. Mark
underlaget bestod till övervägande del av morän.

Området delundersöktes under sommaren 
1989. Då påträffades enstaka boplatslämningar i 
åkern i direkt anslutning till årets undersökningar.

1990 års undersökningsområde omfattade två 
delar, en del på vardera sidan om 1989 års under
sökningsområde. Totalt avbanades ca 4 000 m2.

I sydväst är det ena undersökningsområdet be
läget på sydsidan av ett impediment ute i åker
marken. Här påträffades rikligt med anläggning
ar i form av gropar, härdar och förmodade stolp- 
hål. Anläggningarna bildar inga uppenbara kon
struktioner, men det är troligt att ett eller flera hus 
har funnits på platsen. Inga fynd påträffades.

I nordöst undersöktes en yta på en förhöjning 
i åkermarken och en yta i ett relativt brant slut
tande parti i skogsmarken. Ytorna var åtskilda av 
en mindre väg. I åkern påträffades spridda bo
platsanläggningar samt en ca 10x10 m stor yta 
täckt med ljus mjäla och skärvsten. Inom denna 
yta fanns en centralt placerad stenfylld grop samt 
ett flertal härdar. Strax söder om detta komplex 
framkom stolphål i två parallella men ofullständi
ga rader, vilka eventuellt kan utgöra rester av en 
byggnad.

I den övre delen av undersökningsområdet på 
ytan i skogsmarken framkom en stensträng. Den
na löper längs med kanten av en platå på vilken 
ett flertal boplatsanläggningar påträffades, de 
flesta i direkt anslutning till stensträngen. Anlägg
ningarna utgjordes av en skärvstenshög, härdar, 
gropar och förmodade stolphål. Även här låg 
stolphål placerade så att de eventuellt kan utgöra 
rester av en byggnad. Stensträngen markerade 
sannolikt en skillnad i markanvändning. I slutt
ningen nedanför stensträngen påträffades endast 
enstaka anläggningar.

Fomlämningsområdet är inte helt avgränsat. 
Vid båda undersökningsytorna fortsätter sanno

likt boplatsområdet i väster utanför de av banade 
ytorna.

Vid Boklund, intill fornlämningarna 163 och 169 
utfördes en undersökning med anledning av en 
planerade lokalväg.

Området utgjordes av en mindre, nordvästslut- 
tande dalgång, som begränsades i sydväst av en 
mindre bergrygg och i nordost av en markförhöj
ning. I dalgången var marken delvis vattensjuk.

Inom undersökningsområdet fanns två troliga 
husgrunder (fornlämning 169), en skålgropsten 
(fornlämning 163) samt en stensatt damm/vatten
hål. På bergryggen i sydväst ligger ett gravfält 
med högar och stensättningar (fornlämning 208).

Vid provunderundersökningen påträffades 
några härdar. Dessutom konstaterades rester av 
den ena husgrunden i form av en syllstensram.

Slutundersökningen visade att även den andra 
husgrunden utgjordes av en syllstensram, som till 
skillnad från den förra var stenfylld. Inom hus
grunderna påträffades recenta järnföremål, obrän
da djurben samt enstaka tegelbitar och bränd lera, 
vilket sannolikt ger konstruktionerna en sentida 
datering (1700-1800-tal).

Inom ett ca 4x10m stort område, direkt nedan
för en berghäll intill vattenhålet, framkom ett tio
tal härdar samt förhistorisk keramik. En myn- 
ningsbit ger en preliminär datering till romersk 
järnålder. Flera härdar innehöll brända ben. En 
koppling mellan härdområdet och gravfaltet, forn
lämning 208 i söder är sannolik.

Vid Tallebo gjordes en undersökning med anled
ning av ny sträckning av Skärblackavägen.

Det aktuella området utgörs av en svagt syd- 
sluttande åker med brant stigande skogsmark i 
norr och en svag sluttning ned mot ett impedi
ment i söder.

Undersökningen föregicks av en provunder
sökning, varvid några enstaka mörkfärgningar och 
en härd påträffades i schakten. På impediment i 
åkern och längs med skogskanten påträffades någ
ra anläggningar, som misstänktes utgöra stensätt
ningar.

Undersökningen visade att området ej innehöll 
några ytterligare anläggningar varför undersök
ningens omfattning blev mycket liten. De miss
tänkta stensättningarna som undersöktes visade 
sig vara odlingsrösen.

Fynd: Klinga: Sparsamma fynd av keramik, bränd 
lera och en bärnstenspärla. Boklund: Bränd lera, 
keramik, brända och obrända ben, recenta järn
föremål, bearbetad kvarts, kritpipor.
Datering: Klinga: Äldre järnålder ? Boklund: Äld
re järnålder, troligen romersk järnålder, nyare tid.
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Borgs sn, Klinga (Lötvägen), stg 6351
RAÄ UV Mitt 
Anders Kaliff

I samband med ny sträckning av E4:an och Skär- 
blackavägen samt en planerad lokalväg (den s k 
Lötvägen) genomfördes en arkeologisk undersök
ning vid Löt.

Området utgjordes av en ganska flack, delvis 
skogbevuxen sydvästsluttning mellan Skärblacka- 
vägens nya sträckning och en mindre väg mellan 
Klinga och Löt.

Studier av äldre kartmaterial (från 1698) visar 
att en backstuga stått på platsen under 1600-ta- 
let. Denna husgrund påträffades också vid en ti
digare utförd utredning av området. Platsen ut
gjorde även ett lämpligt boplatsläge. En härd och 
två förmodade stensträngar påträffades vid prov- 
schaktning.

Vid slutundersökningen avbanades ett ca 
25x50 m stort område, vilket innefattade husgrun
den samt den del av området som utgjorde ett 
lämpligt boplatsområde.

Förutom den förut påträffade härden framkom 
inga fler förhistoriska lämningar. De två sten
strängarna visade sig vara naturliga moränstråk. I 
och i anslutning till husgrunden påträffades fynd 
från nyare tid - B1L4 gods, fajans, porslin och te
gel. I härden framkom en knacksten och en löpa
re som ger en klar förhistorisk datering.

Fynd: Keramik(BII:4-gods), fajans, porslin, tegel. 
Datering: Troligen förromersk-romersk järnålder. 
1600-1700-tal och senare.

Borgs sn, Klockaretorpet, stg 6717, intill forn- 
lämningarna 64, 65 m fl
RAÄ UV Mitt 
Bengt Elfstrand

En antikvarisk kontroll föranleddes av Televerkets 
dragning av ny rikskabel. En ca 1 200 m lång 
sträcka kontrollerades förbi fornlämningarna 64, 
66 och upp till 54 (område 1).

I det 0,6 m breda schaktet, som drogs ca 30 m 
norr om fornlämning 64, en älvkvarnsförekomst, 
kom ett mörkt lager under åkerns plöj skikt. Lag
ret var delvis 0,3 m tjockt och svartaktigt. Det 
innehöll enstaka skärvstenar och vid ett ställe även 
enstaka bitar bränd lera. Det mörka lagret före
kom inom en 30 m lång sträcka och kan tolkas 
som utkanten av ett boplatslager till fornlämning 
64 och fornlämning 65 (en skärvstenshög). Skärv
sten förekom även glest i plöjskiktet ovanför.

Fynd: -
Datering: Bronsålder-äldre järnålder.

Borgs sn, Skälv, fornlämning 269
RAÄ UV Mitt
Anders Kaliff, Annika Helander

En undersökning utfördes med anledning av att 
E4:an mellan Lövstad och Norrköping byggs om 
till motorväg.

Undersökningsområdet är beläget på och in
till en mindre höjd med en flack sydsluttning, ca 
200 m sydväst om Skälvs gård. Flöjdens högsta 
parti utgjordes av ett delvis skogbevuxet impedi
ment med uppskjutande partier av berg i dagen, 
vilket omgavs av åkermark. Dessutom undersök
tes en mindre yta i åkermark ca 150 m väster om 
impedimentet. Ytan var belägen omedelbart intill 
skålgropslokalen, fornlämning 68.

Vid en provundersökning inför motorvägsbyg
get 1988 påträffades en grav från romersk järn
ålder i åkerkanten omedelbart söder om impedi
mentet. Gravgömman - en bengrop - innehöll ett 
mycket rikt fyndmaterial, bl a en guldberlock samt 
två armringar av brons. Norr om impedimentet 
påträffades vid provundersökningen även boplats
lämningar i form av härdar, skärvsten samt ett 
kulturlager.

Vid slutundersökningen avbanades en yta av 
ca 4 700 m2 på impedimentet och i den omgiv
ande åkermarken. På impedimentet påträffades 
minst 15 flacka stensättningar av olika form, var
av två runda, tämligen vällagda med en diameter 
av ca 7 m. De flesta av stensättningarna var gan
ska slarvigt lagda, med en packning av mestadels 
mindre sten, varav en del var skärvig.

Under stensättningarna påträffades gravgöm
mor av flera olika typer brand- och bengropar, 
urnegropar samt ben- och brandlager. Liknande 
gravgömmor påträffades även som omarkerade 
gravar i åkern omedelbart söder och öster om im
pedimentet. I gravgömmorna påträffades förutom 
keramik och brända ben, krumknivar, nålar och 
prylar av järn, en pincett(?) av brons och en bit av 
en bergkristall.

Under en av stensättningarna framkom en rek
tangulär nedgravning som tros utgöra en skelett- 
grav. I denna påträffades en sköldbuckla av järn. 
Ytterligare en möjlig skelettgrav påträffades i 
åkern söder om impedimentet. Inga obrända ben 
påträffades dock. Vid rensning av en skadad sten- 
sättning påträffades en pärla av svart och gult glas.

Under gravarna på impedimentet samt norr och 
söder därom påträffades anläggningar av boplats
karaktär, bl a stolphål, härdar, gropar. Nordost om 
impedimentet påträffades ett kulturlager. Dess
utom framkom här en stenlagd yta i anslutning 
till rader med stolphål samt flera stensträngar be
stående av fint stenmaterial. I boplatslämningar
na påträffades bl a bränd lera, keramik samt i

504



kulturlagret obrända ben.
1 anslutning till den tidigare nämnda skålgrops- 

lokalen avbanades en yta av ca 1 000 m2. I detta 
område påträffades ett mörkt kulturpåverkat la
ger med inslag av bränd lera och skärvig sten samt 
sot och kol. Lagret sträcker sig utanför den avba
nade ytan. 1 lagret påträffades sotiga gropar och 
eventuella stolphål.

Gravfaltet och boplatsen, fornlämning 269, 
fortsätter troligen både i åkern öster om under
sökningsområdet och västerut på den icke under
sökta delen av impedimentet.

Gravfältet kan genom fynd och gravskick da
teras till äldre järnålder. Vissa boplatslämningar 
överlagras av gravarna och troligen är samtliga 
äldre än gravarna. Lagret och anläggningarna in
till fornlämning 68 kan ej dateras for närvarande.

Fynd: Sköldbuckla, krumknivar, nålar, prylar av 
järn, pincett(?) av brons, bergkristallbit, glaspär
la, keramik, brända ben.
Datering: Förromersk-romersk järnålder.

Borgs sn, Stora Herrebro, stg 6303, fornläm
ning 51
RAÄ UV Mitt 
Anders Kaliff

En utredning föranleddes av att ett dräneringsdi
ke måste anläggas for byggnationen av motor- 
vägssträckningen av E4:an vid Herrebro.

Det berörda området ligger omedelbart sydost 
om den yta som undersöktes for vägområdet 1988 
och 1989. Då påträffades ett kulturlager vid kan
ten av det utdikade Herrebrokärret samt i anslut
ning därtill anläggninar av boplatskaraktär. Fynd 
gjordes av glaspärlor, ben, keramik samt järnfö
remål. Kulturlagret kunde dateras till vendeltid- 
vikingatid.

Tre provschakt till en sammanlagd längd av ca 
80 m samt en större provyta togs upp i det aktuel
la området. Ploglagret avlägsnades med maskin. 
Under detta påträffades ett upp till 0,35 m tjockt 
kulturlager, innehållande obrända ben, kol, bränd 
lera, skärvsten. Kulturlagret verkar vara av sam
ma karaktär som det tidigare undersökta och lig
ger som en direkt fortsättning på detta. En liknan
de datering till vendel- vikingatid kan anses tro
lig. Ca 200 m2 kulturlager kommer att beröras av 
det planerade dräneringsdiket.

Fynd: Brända, obrända ben, bränd lera, kol. 
Datering: Vendeltid-vikingatid.

En undersökning föranleddes av en ny grustäkt 
vid Loddby gård.

Tre stensättningar (1-3) låg på rad ca 50-80 m 
från varandra i en sydsluttande åsbildning.

1) Den nordligaste stensättningen låg i kanten 
på ett höj dkrön och var ca 3 m i diameter med en 
jämn, rund stenpackning av småsten, som om
gärdades av en skadad kantkedja av något större 
stenar.

2) Fornlämning 48 utgjordes av en ca 9,5 m 
stor rund stensättning, uppbyggd med grova pack- 
ningsstenar och en kraftig kantkedja. Utanför gra
ven kom ett oregelbundet brätte av småsten. Sten
sättningen var anlagd på ett plant markparti i ås- 
sluttningen.

3) Den sydligaste graven låg i kraftig sydväst
sluttning. Den utgjordes av en 6,5 m stor rund 
stensättning, vars packningsstenar var grova i mit
ten och minskade till knytnävesstorlek i kanter
na. Anläggningen begränsades av en kantkedja, 
som var skadad i sydvästra delen.

Inga gravar innehöll brända ben eller fynd.

Fynd: -
Datering: Yngre bronsålder? (2), äldre järnålder 
(1 och 3).

Drothems sn, Loddby 1:4, fornlämning 48
RAÄ UV Mitt
Bengt Elfstrand

Drothems sn, Mariehov
RAÄ UV Mitt 
Rikard Hedvall

En arkeologisk utredning utfördes med anledning 
av planerad husbyggnation i anslutning till forn- 
lämningarna 45, 265, 266 (samtliga stensättning
ar) samt ett förmodat boplatsläge.

Området runt fornlämning 45 visade sig vara 
totalförstört av gamla grustäkter. Öster om exploa
teringsområdet och det förmodade boplatsläget 
mellan fornlämningarna 265 och 266 förekom 
skärvig sten i åkerkanten. Tolv schakt på totalt 
150-200 m2 maskingrävdes. Inget av arkeologiskt 
värde påträffades.

Fynd: - 
Datering: -

Fivelstads sn, Fivelstad 6:10
Östergötlands länsmuseum 
Göran Tagesson

En förundersökning utfördes infor byggnation av 
växthus. Området ligger i nordsluttning, norr om

505



506

FS
. F

B.
FJ

 fyndp
la

ts,
 lö

sf
yn

d 
f ri

n 
ste

n-
, b

ro
ns

-, 
oc

h 
jä

rn
ål

de
r



Fivelstads kyrkby och strax utanfor gränsen till 
bymarken enligt lagaskifteskartan av år 1856.

Ca 1 750 m2 avbanades. I de högst belägna, 
södra delarna hittades fyra anläggningar - ett 
stolphål och tre mörkfärgningar - innehållande 
sotig jord och skörbränd sten.

Sannolikt är det rester av ett boplatsområde, 
som sträcker sig mot söder. Någon områdesbe- 
gränsning kunde ej göras utom i nordost.

Fynd: - 
Datering: -

Grebo sn, Katrineberg 1:1, fornlämning 106
RAÄ UV Mitt 
Mats Larsson

Med anledning av planerad utvidgning av äldre 
grustäkt genomfördes en särskild utredning i 
form av provschaktsgrävning.

Den enda registrerade fornlämningen är ett 
område med odlingsrösen (fornlämning 160). För 
att utröna förekomst av eventuella boplatsläm
ningar drogs ett antal schakt inom topografiskt in
tressanta områden. Dessutom drogs ett schakt 
genom det största odlingsröset, som hade en dia
meter på ca 2 m och en höjd av ca 0,5 m. Röset 
får bedömas som sentida. Ingen jord påträffades 
bland stenarna. Några belägg för övertorvning 
finns inte. Enligt uppgift utgjorde området in i sen 
tid en utmark med skogsbetning. I schakten fram
kom inget av antikvariskt intresse.

Fynd: -
Datering: Nyare tid, efter 1850?

Kartan visar platserna för de förundersök
ningar och slutundersökningar som företogs i 
Borgs socken 1990 infor omläggningen av E4 
till motorväg. Undersökningsytorna är 
skrafferade och markerade med siffror enligt 
följande. Slutundersökningar: Klinga RAÄ 
210 (1), Boklund RAÄ 163 (2), Tallebo (3), 
Lötvägen (4) samt Skälv RAÄ 269 (5). 
Förundersökningar: Borgs säteri (6) och 
Vattenverket, Borg (7).
Trial investigations and full-scale excav
ations in Borg parish in 1990 prior to road 
construction on E4. The excavation areas 
are marked.

Gryts sn, Åbäcksnäs, fornlämning 136
RAÄ UV Mitt
Héléne Borna, Ann-Lili Nielsen

En arkeologisk utredning i form av provgrävning 
samt förundersökning genomfördes med anled
ning av planerad golfbana. Det aktuella området 
ligger i en rik fornlämningsmiljö med gravar, 
gravfalt, skärvstensrösen, bytomt m m.

Det planerade golfbaneområdet, som omfattar 
en yta på ca 2x2 km berör delvis områden, som 
ligger i närheten av kända fornlämningar och i 
goda topografiska lägen. Inom det aktuella områ
det finns bl a en registrerad rest av bytomt (forn
lämning 136), känd från en geometrisk karta över 
Åbäcksnäs m fl hemman (1726). Bytomten är 
belägen på ett krön och i sydsluttning av berg mot 
åker. Provundersökningen, som föregicks av en 
specialinventering berörde fyra olika områden, 
vilka bedömdes vara intressanta ur fornlämnings- 
synpunkt. Sammanlagt undersöktes en yta på 914 
m2.

På bytomten (fornlämning 136) fanns en frag
mentarisk, stenskodd kant i sydsluttning mot åker. 
Två schakt drogs över stenterrasseringen, vilken 
visade sig vara rest av sentida vägbank. Stora de
lar av sydsluttningen där byn troligen legat, har 
utsatts för grustäkt. Platsen har även i senare tid 
använts till soptipp. Ett mindre schakt på 2x2 m 
drogs i området där soptippen legat. Schaktet gräv
des 1 m djupt, ner till rent grus.

Inom det planerade golfbaneområdet framkom 
inget av antikvariskt värde.

Fynd: - 
Datering: -

Gårdeby sn, Össby 5:1, fornlämning 92
RAÄ UV Mitt 
Mats Larsson

En arkeologisk utredning utfördes med anledning 
av grustäkt.

I samband med grustäkt 1988 påträffades en 
stridsyxa av Gillhög/Barrsjö-typ (Malmer). En 
besiktning av platsen 1988 visade på härdar, av
långa gropar samt en stenhög. En provundersök
ning 1989 gav till resultat boplatslämningar i form 
av härdar, gropar och stolphål. I två av anlägg
ningarna framkom fynd i form av ett mindre, bränt 
fragment av en slipad flintyxa samt en mindre 
mängd keramik av neolitisk karaktär.

Då det vid denna tidpunkt inte fanns någon 
möjlighet att klart avgränsa boplatsområdet gjor
des ytterligare en undersökning hösten 1990. För 
att avgränsa boplatsen drogs sökschakt väster och 
nordväst om denna. Inte i något av dessa schakt
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framkom boplatslämningar eller något annat av 
antikvariskt värde. Eventuellt har boplatsens ut
bredning legat mer åt öster och då försvunnit vid 
tidigare grustäkt.

Fynd: - 
Datering: -

Herrberga sn, Böttestad 2:1
Östergötlands länsmuseum 
Ann-Charlott Feldt

På önskemål från hembygdsföreningen i Örebro 
utförde museet en besiktning av ett itudelat sten
block. Blocket härstammar troligen från en av de 
åkerholmar, som under 1900-talet avlägsnats vid 
jordbruksarbete. Det är beläget i skogskanten ca 
10-12 m från åkern.

Blocket har vid flyttningen delats i två delar, 
vilka är belägna ca 3 m ifrån varandra. Delning
en har skett rakt igenom en älvkvarn. På den söd
ra delen finns en och på den norra sex älvkvarnar 
förutom den tidigare nämnda. Sex av älvkvarnar
na har placerats i en inristad fåra och från denna 
går en utlöpare fram till den delade älvkvarnen.

Ytterligare älvkvarnar har påträffats i fast häll 
på två platser i socknen - fornlämning 20 ca 2 
km väster om och fornlämning 25 ca 2,5 km nord
väst om den nyupptäckta lokalen.

Fynd: -
Datering: Bronsålder.

Högby sn, Egebvbacken, intill fornlämning 34
RAÄUVMitt 
Ulf Stålbom

Inför planerad förtätning av villabebyggelsen i 
Egebybacken utfördes en arkeologisk utredning i 
form av provschaktning. Tomternas topografiska 
läge och närheten till fornlämning 34 (resta ste
nar) föranledde en utredning i syfte att undersöka 
eventuell förekomst av ytterligare fornlämningar 
på platsen.

Fyra tomter var aktuella fór undersökning. De 
var belägna i en markant sydostsluttning på var
dera sidan om en lokalgata (Öjarsliden).

Sammanlagt sju ca 2 m breda och 30 40 m 
långa schakt upptogs på tomterna. På två av dessa, 
i nordväst och i öster, framkom inget av antikva
riskt intresse. På de två södra, sammanhängande 
tomterna påträffades förut okända boplatsläm
ningar av förhistorisk karaktär. I provschakten i 
den sandiga sluttningen framkom ett fyrtiotal, del
vis tätt belägna anläggningar. Dessa bestod av sot- 
och mörkfärgningar, gropar och härdbottnar.

Huvuddelen av anläggningarna samlar sig inom 
ett område. Fornlämningen bör undersökas före 
en eventuell exploatering.

Fynd: - 
Datering: -

Kaga sn, Sättuna, fornlämning 13
RAÄ UV Mitt 
Rikard Hedvall

En antikvarisk kontroll utfördes i samband med 
ny vägsträckning intill fornlämning 13, två del
vis övertorvade stensättningar. Inget av antikva
riskt värde påträffades.

Fynd: - 
Datering: -

Kullerstads sn, Högstad 7:1; Kungsbacken, 
Lövhagen; Ribbingsholm 1:1, 2:1, 3:1; Sörby 
2:1, 3:1, Skärblacka (Åby); fornlämningarna 
46, 47, 57, 82, intill 75
RAÄ UV Mitt
Bengt Elfstrand, Anders Kaliff Ulf Stålbom

I samband med Televerkets nedläggning av ny 
rikskabel (opto) utfördes fyra antikvariska kon
troller.

Inom fastigheten Högstad 7:1 framkom vid 
fornlämning 46 (en gravgrupp) kanten på en tidi
gare okänd rektangulär stensättning omedelbart 
intill norra delen av schaktet. Anläggningen be
stod delvis av 0,2-0,5 m stora uppstickande ste
nar, som bildade en diffus, ca 2x4 m stor fyrkant. 
Anläggningen låg ca 50 m SSV om fornlämning 
46 och var övertorvad. Gravarna är förmodligen 
från järnåldern. Fornlämningarna 46 och 47 (två 
stensättningar) kan möjligen utgöra ett enda grav
fält.

Förbi fornlämning 82 (grav?) framkom inget 
av arkeologiskt värde.

Undersökningsområdet Kungsbacken är belä
get på en höjdrygg på västra stranden av Motala 
ström, där denna mynnar ut i sjön Glan. Området 
ligger ca 300 m norr om villaområdet Lövhagen 
och ca 500 m väster om Ribbingsholms herrgård, 
men på motsatta sidan av Motala ström. Höjdryg- 
gen består av ekbevuxen hagmark med uppstick
ande bergspartier. Platsen benämnes Kungsback
en. Området är strategiskt beläget och utgör ett 
möjligt boplatsläge.

Telekabelschaktet drogs i öst-västlig riktning 
över höjdryggen. Schaktet följdes till en samman
lagd längd av ca 100 m. Bredden på schaktet va
rierade från 0,5 till 1 m. Marken bestod av sten-
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bunden morän i de högre partierna, med en över
gång till lera i det lägre området intill Motala 
ström. Inget av antikvariskt värde påträffades i 
kabelschaktets sträckning.

Den tredje kontrollen gällde ett schakt som 
drogs förbi fornlämningarna 74 och 75 vid Rib- 
bingsholms gårdsområde. Anledningen var att 
Hallstads bytomt, som var föregångare till säteri
et Ribbingsholm skall ha legat vid nuvarande går
den.

En 2,2x1,2 m stor härdgrop (A2) och en 0,9 m 
stor härd (A3) framkom nordost om rundlogen 
vid ekonomibyggnaderna. Härdarna kan möjligen 
vara från bytomtstiden, vikingatid-medeltid?

På ett impediment ca 500 m sydost om ekono
mibyggnaderna intill gårdens allé kom en 0,9 m 
stor härdgrop (Al) nära ett höjdkrön ca 35 m ö h. 
Möjligen kan härdgropen härröra från stenåldern.

Vid Sörby bytomt och Åby gamla bytomt (forn- 
lämning 57) i Skärblacka, lade Televerket om ka
beln så att den drogs förbi de båda bytomterna i 
befintliga schakt, vilket inte föranledde någon åt
gärd.

Fynd: -
Datering: Högstad: romersk järnålder? Ribbings
holm: område 1 möjligen stenålder, område 2 
möjligen vikingatid, medeltid. Sörby, Åby: medel
tid-nyare tid.

Kvillinge sn, Ringeby, fornlämning 6
RAÄUVMitt
Anders Kaliff, Annika Helander

Förundersökningen föranleddes av att den plane
rade motorvägssträckningen av väg E4, förbifart 
Norrköping kommer att beröra ett område med 
en känd stensättning samt skålgropslokal (forn
lämning 6).

Undersökningsområdet är beläget ca 300 m 
sydost om Ringeby gård mellan Norrköping och 
Åby. Det berörda området är ca 300x60 m och 
merparten består av hagmark med uppskjutande 
partier av berg i dagen. Söder om en övertorvad 
vägbank (markerad på en karta 1697), som sträck
er sig i öst-västlig riktning består området av åker
mark. Inom norra delen av undersökningsområ
det ligger ett äldre torp med tillhörande tomt, vil
ken ej fick beröras av undersökningen.

Två schakt drogs i hagmarken och på åkern 
till en sammanlagd längd av 325 m. Schakten va
rierade i längd mellan 6 och 35 m och i bredd mel
lan 2,5 och 10 m. Vissa schakt hade mera karak
tären av provytor. I hagmarken norr och söder om 
den kända stensättningen, fornlämning 6 påträf
fades i schakten sammanlagt 16 stensättningar el

ler stensättningsliknande konstruktioner. Några av 
dessa var tydligt avgränsade med en vällagd kant
kedja av 0,3-0,5 m stora stenar. Andra hade mera 
karaktär av stenlagda ytor utan tydliga avgräns- 
ningar inom provschakten. Tre förmodade sten
sättningar kunde även skönjas i markytan där inga 
provschakt togs. Brända ben eller keramik påträf
fades ej i ytan på någon av stensättningarna. I 
packningen till en trolig stensättning påträffades 
en halv skafthålsyxa av bergart, avbruten vid 
skafthålet.

I den mellersta, västra delen av undersöknings
området påträffades ett antal anläggningar av bo
platskaraktär - en härd, troliga stolphål samt ett 
sotigt kulturpåverkat lager. Fynd av bränd lera 
gjordes. 1 östra delen av området påträffades en 
stensträng och i nära anslutning till denna fram
kom troliga årderspår i ljus silt, i botten på två 
provschakt.

I åkern påträffades inga anläggningar eller fynd 
i de provschakt som drogs.

Beträffande dateringen: Stensättningarna - tro
ligen äldre järnålder med utgångspunkt från läget 
och gravöverbyggnaderna. Boplatslämningarna - 
ej äldre än yngre bronsålder med tanke på nivån, 
ca 20 m ö h.

Fynd: Halv skafthålsyxa av bergart, bränd lera. 
Datering: Gravfältet: troligen äldre järnålder. Bo
platsen: osäker.

Kvillinge sn, Skälstad 1:2, Vilhelmsberg, forn
lämning 15
RAÄ UV Mitt 
Ulf Stålbom

Med anledning av planerad ny sträckning för väg 
E4, förbifart Norrköping, utfördes en arkeologisk 
utredning i delar av det berörda området.

Undersökningsområdet vid Vilhelmsberg är ett 
ca 600x40 m stort (nord-syd) vägavsnitt, beläget 
strax öster om Vilhelmsbergs gård. Området ut
görs av ett svagt böljande åkerlandskap med upp
stickande lägre höjdryggar. Området genomkor
sas av en bäckravin. I den södra delen av området 
berör vägsträckningen delvis den östra delen av 
en ekbevuxen höj drygg. På denna ekbacke finns 
två gravfält registrerade (fornlämningarna 15 och 
80), bestående av högar och stensättningar.

Området undersöktes med hjälp av sökschakt 
av varierande längd. Huvudschaktet löpte längs 
med planerad vägmitt och kompletterande schakt 
upptogs där så bedömdes lämpligt.

Vid undersökningen framkom ett mindre om
råde med boplatslämningar i vägavsnittets södra 
del. Här framkom ett antal gropar, förmodade
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stolphål, härdar samt rännor, som möjligen kan 
utgöra väggrännor i en huskonstruktion.

i ekbacken där höggravfaltet (fornlämning 15) 
var beläget drogs ett schakt i sluttningen NNO om 
gravfaltet. I schaktet framkom tre runda flacka 
stensättningar, som ej syntes ovan mark. Ytterli
gare åtminstone fem nya stensättningar kunde 
anas i direkt anslutning till schaktet.

I åkern runt ekbackens östra udde, framkom 
vid avbaningen 17 helt eller delvis omarkerade 
gravar. Anläggningarna avtecknade sig endast 
som svaga mörkfargningar i leran med fynd av 
brända ben. I vissa fall fanns rester av en liten 
stenpackning kvar. I ett fall påträffades en stor 
mängd brända ben i en anläggning, utformad som 
en några meter lång rak ränna.

Norr om bäckravien framkom inga anläggning
ar.

Fynd: Keramik, lerklining, brända ben.
Datering: Yngre järnålder, troligtvis vikingatid.

Kärna sn, Glyttinge 3:2, invid fornlämning 1
RAÄ UV Mitt 
Gisela Ångeby

Med anledning av planerat nytt bostadsområde 
väster om Skäggetorp i NNV utkanten av Linkö
ping genomfördes en förundersökning av berör
da markområden.

Den totala projekteringsytan omfattar ca 
360 000 m2 mark, den största delen dock belä
gen i flack åkermark. 1 anslutning till området på 
en moränhöjd ligger fornlämning 1 bestående av 
ett tjugotal runda och kvadratiska stensättningar 
samt spår efter äldre odling i form av röjda ytor 
och terrasseringar. Efter en besiktning har två skil
da områden bedömts som intressanta ur boplats
synpunkt och med tanke på närheten till gravfal
tet, eventuell förekomst av fler gravar.

Område A utgjordes av åkermark kring ett 
långsmalt impediment alldeles norr om Nya Led
bergsvägen (18 000 m2). Totalt drogs sju schakt 
med en sammanlagd längd av 250 m. Inom ett ca 
15 m brett område närmast vägkanten kom kul
turlager med skärvig, skörbränd sten, en grop med 
brända djurben samt några mörkfargningar. Åker
marken i övrigt saknade förhistoriska boplatsin
dikationer och de, som var belägna närmast vä
gen kan sägas ligga mycket marginellt i förhål
lande till exploateringsytan. Jordarten i prov
schakten bestod av lera, lerblandad morän och 
mjäla/sandig mjäla.

Område B utgjordes av en delvis träd- och 
buskbeväxt nord-nordostsluttande moränbacke 
söder om Nya Ledbergsvägen (80 000 m2). På

höjden ligger fornlämning 1, som dock inte kom
mer att beröras vid en eventuell exploatering. Det 
bör dock framhållas att endast den östra delen av 
området kunnat förundersökas, eftersom delar av 
det resterande området låg under en annan fast- 
ighetsäga. Västra delen av moränbacken, dvs när
mast gravfältet, är fortfarande aktuell ur antikva
risk synpunkt. Totalt drogs 170 löpschakt. Inget 
av antikvariskt värde kunde påvisas utmed den 
östra delen av backen. Delar av området var stört 
av bl a en ladugårdsgrund. Jordarten bestod ge- 
nomgånde av grusig, bitvis blockrik morän.

Fynd: - 
Datering: -

Landeryds sn, Bogestad, ste 4512
RAÄ UV Mitt 
Mats Larsson

En arkeologisk utredning genomfördes med an
ledning av utbyggnad av Landeryds golfbana.

Under hösten 1989 utfördes en kombinerad ut
redning och förundersökning av utvalda banom- 
råden. Dessa valdes på grundval av en tidigare 
utförd fosfatkartering samt närhet till kända fasta 
fornlämningar. I samband härmed framkom bo
platslämningar. Vissa banor ändrades fór att und
vika de framkomna boplatslämningarna. Ny ut- 
slagsplats för hål 18 planerades dessutom.

För att bättre kunna avgränsa boplatslämning
arna inom områdena för hål 2 och 9 utlades ett 
system av 2,5 m breda provschakt. Inget av anti
kvariskt värde framkom. De tidigare framkomna 
boplatslämningarna var ytterst begränsade.

Vid den nya placeringen av utslagsplats för hål 
18 kunde en tidigare ej känd, 45 m lång stensträng 
registreras. Schakt grävdes invid stensträngen 
samt inom området för utslagsplatsen. Inget av 
antikvariskt värde framkom.

Fynd: - 
Datering: -

Landeryds sn, Nedre Ullstämma, stg 4457, 
4446, fornlämningarna 21, 22, 226, 239
RAÄ UV Mitt 
Leif Zerpe

En arkeologisk utredning genomfördes vid forn
lämningarna 21, 22, 226 och 239 i samband med 
planerad omläggning av stg 4457 (åkeryta) och 
stg 4446 (hagmark) till fotbollsplan/friyta.

Utredningsområdet omfattade ca 20 000 m2 
åkermark och 3 000 m2 hagmark, omgivna på tre 
sidor av barr- och lövträdsklädda moränhöjder och
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på den fjärde av en gårdstomt. De registrerade 
fornlämningarna är belägna på höjderna och ut
gör främst enstaka synliga gravar, stensträngar 
och skärvstensförekomster, som indikerar boplat
ser från främst äldre järnåldern.

Provschakt med 1,3 m bredd grävdes till en 
sammanlagd längd av 585 löpmeter. Vid schakt- 
ningen i områdets södra ände, mellan ett impedi
ment och en uppskjutande bergsknalle i åkern, 
framkom en tydlig koncentration av anläggning
ar från en boplats. Rester av ett tjugotal mörkfärg- 
ningar kunde konstateras mellan 0,2 och 0,3 m 
under nuvarande marknivå. De utgjordes av härd
bottnar, stolphål och odefinierade mörka fläckar 
med innehåll av kol, sot, skärvig sten och enstaka 
bitar bränd lera. Större yttäckande partier med 
mörkare jord, innehållande bl a kolprickar och små 
bitar bränd lera indikerade den gamla åkerytan och 
markytan. I en av mörkfärgningarna påträffades 
ett litet antal skärvor förhistorisk keramik.

I anslutning till skärvstensförekomsten, forn- 
lämning 239, framkom i åkern ett par indikatio
ner från ytterligare en boplats. Den torde till 
huvuddelen varit belägen utanför den nuvarande 
åkerytan.

De båda anläggningskoncentrationernas ut
bredningsområden i åkern avgränsades med sök- 
schakt. Den större av dem omfattade ca 400 m2 
samt ytterligare ca 100 m2 med vissa indikationer 
längre ut i åkern. Den lilla koncentrationen vid 
fornlämning 239 hade en yta av högst 60-70 m2.

Fynd: Keramik, bränd lera, kol.
Datering: Förhistorisk tid.

Landeryds sn, Stora Lund, stg 4939, fornläm
ningarna 53, 54, 281
Östergötlands länsmuseum 
Ann-Charlott Feldt

Med anledning av husbyggnation gjordes en ar
keologisk utredning. Därvid påträffades ett brand
lager. Ett 14C-prov togs, men är ännu inte analy
serat.

Fynd: - 
Datering: -

Ledbergs sn, Malmslätt, Område K, fornläm
ning 24
RAÅ UV Mitt 
Mats Larsson

En förundersökning utfördes med anledning av 
husbyggnation inom område K i Malmslätt. Under 
1989 fosfatkarterades området med anledning av

närhet till de registrerade fornlämningarna 17 
(gravfält) och 24 (bebyggelselämning, gården 
Karlsberg).

Gården Karlsberg finns utsatt på 1700-talskar- 
torna och eventuellt skulle den kunna härledas till
baka till äldre tid. Fosfatkarteringen inom områ
de K gav inget enhetligt svar på huruvida förhis
toriska, eller yngre boplatsspår fanns inom områ
det. Vissa smärre områden med svagt förhöjda 
fosfatvärden kunde dock iakttagas. Förundersök
ningen koncentrerades till dessa områden samt till 
resterna av gården Karlsberg (fornlämning 24). 
Området är till stora delar skadat av grustäkt, som 
förekommit redan under 1700-talet. Täktområdet 
är dessutom till stora delar återfyllt med fyllnads
massor av olika slag. Ostörda områden finns dock 
och det var dessa, med förhöjda fosfatvärden, som 
förundersöktes.

Inget av antikvariskt värde framkom i prov
schakten. Betydande mängder recent material i 
form av tegel, järnskrot, plåt, sentida keramik/ 
porslin påträffades både i matjorden och i grävda 
gropar. Ett schakt drogs genom den nedrivna går
den Karlsberg för att kontrollera eventuell äldre 
bebyggelse i anslutning till denna. Inget material, 
äldre än det som kunde knytas till den rivna går
den påträffades.

Fynd: Recent material.
Datering: -

Linköping, Al, Svea Artilleriregemente, forn
lämning 215
RAÄ UV Mitt 
Anders Kalijf

Förundersökningen föranleddes av att ett område 
inom övningsområdet för 14 och Al ska exploa
teras för husbyggnation. Ett trängutbildningscen- 
trum tillhörande 14 ska uppföras.

Undersökningsområdet är beläget inom mili
tärt övningsområde, ca 500 m sydöst om kasern
området till 14 och Al och omedelbart öster om 
vaktkuren vid södra infarten till övningsområdet. 
Området utgörs av svagt kuperad ängs- och skogs
mark. Delvis rör det sig om f d trädgårds- och od
lingsmark, tillhörande det i slutet av 1940-talet 
rivna torpet Stattute. 1 omedelbar anslutning till 
det provundersökta området finns skålgropsföre- 
komsten fornlämning 215. Denna kommer dock 
inte att beröras av exploateringen.

Totalt drogs sju provschakt i området till en 
sammanlagd längd av ca 110 m. Bredden på 
schakten var mestadels 2-4 m. Vissa av de kor
tare schakten hade mera karaktären av provytor. 
Schakten drogs dels i en svag syd-sydvästslutt- 
ning strax nordöst om fornlämning 215, dels på
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en mindre, skogklädd moränförhöjning ca 150 m 
öster om fornlämningen. Ett schakt drogs också i 
omedelbar anslutning till skålgropsberget forn- 
lämning 215.

Inga anläggningar eller fynd påträffades i nå
got av schakten. Tegel samt en del recenta fynd 
framkom, speciellt i anslutning till en sentida sop
grop, som troligen hört till torpet. Marken är bit
vis kraftigt omrörd.

Fynd: Recent material.
Datering: -

Linköping, kv Bajonetten
Östergötlands länsmuseum 
Ann-Charlott Feldt

En antikvarisk kontroll utfördes i samband med 
markberedningsarbeten. En kallmurad 3,8 m djup 
brunn med diametern 1,2 m påträffades. Brun
nen var täckt av en kvarnsten. Den har fyllts igen.

Fynd: - 
Datering: -

Linköping, kv Brevduvan 21
Östergötlands länsmuseum 
Ann-Charlott Feldt

På grund av installerandet av en fettavskiljare 
samt dräneringsarbeten utfördes en förundersök
ning. Ca 50 löpmeter schakt, 0,4-0,6 m djupa 
grävdes. Inga kulturlager berördes. Ytan av ett 
sentida (1800-1900-tal) kulturVfyllnadslager 
framkom i botten på ett mindre parti av schakten.

Fynd: -
Datering: 1800-1900-tal.

Linköping, kv Brevduvan 21/Klostergatan, 
fornlämning 153
Östergötlands länsmuseum
Lena Lindgren-Hertz, Ann-Charlott Feldt

En arkeologisk efterundersökning utfördes med 
anledning av schaktningsarbeten utan tillstånd i 
Klostergatan i samband med husbyggnation i kv 
Brevduvan 21.

Vid undersökningen påträffades fem olika 
gatunivåer, som hörde till den nuvarande Kloster
gatans föregångare Gamla/Stora Stångsgatan. 
Denna gata ledde under medeltid från torget i cen
trum ut mot vadstället över Stångån vid Nykvarn. 
De tre äldsta nivåerna bestod av kalkflis- och sten- 
beläggning på risbädd. De två yngre nivåerna ut

görs av sättsandslager. Gatunivåerna åtskiljs av 
avsatta kulturlager.

Fynd: -
Datering: Medeltid-nyare tid.

Linköping, kv Glaskulan, fornlämning 162
RAÄUVMitt
Héléne Borna, Ann-Lili Nielsen

Med anledning av planerad industribebyggelse 
inom kv Glaskulan i Tornbyområdet utfördes en 
arkeologisk undersökning. Undersökningsområ
det ligger i tämligen flack, mot Roxen sluttande, 
lerig åkermark med mindre impediment. Inom 
undersökningsområdet varierar höjden över havet 
mellan ca 37 och 42 m.

Fornlämning 162, tidigare känd som en osä
ker skålgropsförekomst, är belägen på ett impedi
ment ca 42 m ö h i en svag sluttning mot öster 
och nordöst. Det aktuella området ligger i en 
mycket fomlämningsrik miljö med lämningar från 
neolitikum-vikingatid. Inom en radie av ca 1,5 km 
åt söder och väster finns en riklig mängd regist
rerade gravar och gravfalt (fornlämningarna 94, 
160, 161, 166, 277 och 321). Ett stort antal re
gistrerade skålgropsförekomster finns öster och 
norr om undersökningsområdet (fornlämningarna 
99, 100, 159, 270-274 och 283).

Ett område sydväst om fornlämning 162 un
dersöktes år 1988 - fornlämning 161. Denna be
stod av omfattande boplatslämningar i form av 
vidsträckta kulturlager med bl a huslämningar från 
neolitikum-yngre järnålder samt gravar från 
bronsålder och äldre järnålder. Väster om forn
lämning 162 undersöktes åren 1989 och 1990 två 
boplatsområden vid Lilla Ullevi gård samt Torn
by gård. Boplatserna dateras till yngre respektive 
äldre järnålder.

Inom det nu aktuella området (fornlämning 
162), utfördes 1989 en förundersökning, vilken 
resulterade i att omfattande boplatslämningar 
inom en yta på ca 20 000 m2 konstaterades. Hu
vudsakligen var anläggningarna koncentrerade till 
impedimentet. Här framkom även ett flerskiktat 
kulturlager, som var ca 900 m2 stort.

Under 1990 års undersökningar i området kun
de påvisas att boplatslämningarna var av mycket 
mer omfattande karaktär. Den beräknade boplats
ytan uppgår till närmare 40 000 m2. Förutom de 
vid förundersökningen konstaterade lämningarna, 
framkom under årets undersökning ytterligare tre 
områden med kulturlager. Två av kulturlagren lig
ger i östra delen av exploateringsområdet i åker
mark och är ca 770 m2 resp 5 600 m2 stora. Kul
turlagren får närmast betraktas som åkerytor, med 
åkerhärdar i kanten av kulturlagret.
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I södra delen av exploateringsområdet fram
kom ett kulturlager ca 900 m2 stort med bl a en 
stensatt husterrass.

Undersökningen fortsätter under 1991.

Fynd: Keramik, bränd lera, kvarts, flinta, järnfö- 
remål, pärlor, metallslagg.
Datering: Preliminärt yngre bronsålder-äldre järn
ålder.

Linköping, kv Paragrafen och stg 1759, forn- 
lämning 143
RAÅ UV Mitt
Bengt Elfstrand, Annika Helander

En undersökning utfördes med anledning av bygg
nation av en ny kontors- och serviceanläggning på 
kv Paragrafen och stg 1759.

1990 års fältarbete utfördes söder om förra 
årets undersökningar och omfattade ca 3 000 m2. 
Under ett 0,4 m djupt plöjskikt från en gammal 
åker, påträffades 47 stenfundament efter en ca 50 
m lång och 11,3 m bred skeppssättning, en grav
hög av skärvsten innehållande ett benlager, sex 
benkoncentrationer i små kol- och skärvstensan- 
samlingar, en skelettgrav under en stenpackning 
samt fem stenpackningar och stensamlingar.

Vidare kom tre stolphål, elva härdar, en sol
fläck, en nedgravning, tre stenfundament, en sen
tida vägbank samt två sentida dräneringspack- 
ningar, varav en med ränna av trä.

Anläggningarna i sydöstra delen låg på ett dif
fust äldre kulturlager med mycket sparsamma 
fyndförekomster.

Fynd: Kulturlagret: enstaka flintavslag och kvarts
bitar. Gravarna: brända ben. Högen: järnstift, 
brons- och järnfragment, kamfragment, pärlor, två 
lerkärl m m. Skeppssättningen: spridda, brända 
ben.
Datering: Kulturlagret: neolitisk tid. Högen och 
skeppssättningen: yngre järnålder. Övriga gravar: 
troligen yngre järnålder, möjligen äldre järnålder.

Linköping, S:t Persgatan, fornlämning 153
Östergötlands länsmuseum 
Göran Tagesson

Hösten 1988 påträffades dittills okända byggnads- 
lämningar ca 25 m nordväst om Linköpings dom
kyrka. Dessa bestod av stenkällare med en trappa 
till ett eller flera hus, vilka genom förekomst av 
stenhuggarmärken kunde dateras till 1400-talets 
slut. Genom bidrag från Westman-Werner- 
ska fonden kunde länsmuseet under våren 1990 
göra en kompletterande forskningsundersökning.

Byggnadskomplexet består sannolikt av en 32 
m lång byggnad med en bredd av minst 8 m. Den 
har sekundärt byggts intill kyrkogårdsmuren. 1 
samband med detta har den äldre muren delvis 
ommurats. De framgrävda delarna består av ett 
källarrum med nedgång i trappan, en smal korri
dor väster och norr därom samt två mindre rum i 
söder. Det sydvästra rummet hade kalkstensgolv 
och dörren har reglats med två grova dragbom
mar.

Byggnaden är nu utgrävd till ca 25 procent. 
Den finns ej markerad på 1651 års karta utan har 
kommit ur bruk och rivits under 1500-talets slut 
eller 1600-talets början, vilket även de fåtaliga 
fynden tyder på. Huset har legat innanför kyrko
gårdsmuren och har tillhört den kyrkliga sfären, 
dvs domkyrkan eller någon av domkapitlets med
lemmar. Troligen har byggnaden kommit ur bruk 
efter reformationen och till slut rivits ned.

1 anslutning till denna byggnad men väster om 
kyrkogårdsmuren finns en 8x8 m stor kvadratisk 
byggnad, som hittades och utgrävdes redan 1937. 
Genom två mindre provschakt undersöktes nu an
slutningen till kyrkogårdsmuren. Murarna lig
ger ej i förband utan har tillbyggts sekundärt.

Fynd: -
Datering: 1400-talets slut.

Linköping, Tornby industriområde
RAÄ UV Mitt
Nils-Gustaf Nydolf Gunilla Wickman-Nydolf

En undersökning utfördes i samband med utvidg
ning av Tornby industriområde i Linköpings nord
östra utkant, då åkermark skulle tas i anspråk för 
ny bebyggelse. I lätt kuperad terräng, tidigare åker
mark, i öster begränsad av en grusås, hade vid en 
förundersökning påträffats en förhistorisk boplats.

På åsen låg den medeltida byn Tornby samt 
eventuellt en vikingatida boplats. 1 närområdet 
finns ett flertal skålgropsförekomster, varav två 
lokaler är nyupptäckta.

Beträffande konstruktionerna förekom fram
för allt stolphål och härdar, av vilka två treskep- 
piga långhus kunde rekonstrueras, delar av ytter
ligare ett hus samt ett halvcirkelformat vindskydd.
I ett av husen påträffades keramik och bränd lera.

I kanten av åkern, mot åsen, fanns en kraftig 
skärvstenshög lagd över en härdgrop. 1 en svagt 
antydd svacka i åkern fanns ett vatten”hål”, igen
fyllt med sten - av fynden att döma samtida med 
boplatsen.

Delar av boplatsen täcktes av ett tunt, fyndfat- 
tigt kulturlager. Steril botten utgjordes av omväx
lande morän och lera, varvid boplatsresterna hu
vudsakligen fanns på lerytorna.
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Boplatsen kan med hjälp av keramiken preli
minärt dateras till förromersk-romersk järnålder.

Inom undersökningsområdet påträffades en 
berghäll i åkern med ca nittio skålgropar på krö
net.

Fynd: Keramik, bränd lera.
Datering: Preliminärt forromersk-romersk järn
ålder.

Linköping, Västra Bökestad, fornlämningarna 
116, 117, 118, 120
RAÄ UV Mitt
Peter Zetterlund, Ragnhild Fernholm

På grund av planerad nybyggnation vid Saab- 
Scania, Flygdivisionen i Västra Bökestad utfördes 
en förundersökning samt en undersökning.

Vid förundersökningen, som främst berörde 
fornlämning 120, en delvis förstörd hög samt en 
rund stensättning, framkom ytterligare ett flertal 
stensättningar i anslutning till den registrerade 
fornlämningen. På ett platåliknande område strax 
väster om fornlämningen berördes ett mindre om
råde med boplatsrester i form av härdar, stolphål, 
kolfläckar etc.

Fornlämning 117, vilken utgjordes av ett grav- 
falt och en hålväg, berördes direkt av exploate
ringen och borttogs helt vid undersökningen. 
Gravfältet var beläget i betesmark på en avsats och 
i sydvästsluttningen av en moränrygg intill en 
bergskulle. Det utgjordes av ca 80 stensättningar 
av mer eller mindre diffus karaktär. Några av gra
varna hade rester av kantkedja, i en del fall dubbel. 
Fyndmaterialet består av glas och bronspärlor, 
kedjeuppsättningar, ovala spännbucklor, likarma- 
de och treflikiga spännen, ryggknappsspännen, 
genombrutna hängen, nålar, knivar, nitar, brod
dar, kamfragment, keramik och brända ben. Date
ringen ligger främst i vendel- och vikingatid.

Även äldre gravar från romersk järnålder på
träffades. Ett s k stekt ägg framkom i gravfältets 
västra del medan de andra gravarna var omarkera
de. De innehöll bl a en kraftigt profilerad fibula, 
fibula med hög nålhållare, hartstätningsring, kam
fragment och brända ben.

Inom området finns även bronsåldern repre
senterad i form av en holkyxa, deglar för brons- 
gjutning och tre bronsskäror, s k Bronzerücken
zapfensicheln, vilka kan indikera gj uteri verksam
het.

På gravfältet, i och runt gravarna samt i fyll
ningarna till dessa, hittades relativt mycket flinta 
och kvarts. Materialet består här till största delen 
av avslag men även av delar av pilspetsar, del av 
en dolk, bit av en slipad yxa samt några eldslag- 
ningsstenar. Dessa flint- och kvartsfynd kan del

vis tillhöra bronsålder men det är mer troligt att 
de tillhör den tidigare perioden neolitikum. Från 
denna tid finns andra fynd, dels på gravfaltet, dels 
i anslutning till detta. Under en av gravarna på
träffades en bergartsyxa från mellanneolitikum 
och på ett mindre, närliggande område hittades 
keramik från samma tid.

Ytterligare fynd av mellan- och senneolitisk 
keramik gjordes på det mindre boplatsområde, 
som framkom i samband med förundersökning
en i närheten av fornlämning 120. Där påträffa
des även en flintskrapa samt några flint- och 
kvartsavslag.

På gravfaltet påträffades även en torpgrund 
med ett spisröse, sannolikt ett soldattorp. Den re
gistrerade hålvägen över gravfaltet tillhör troligt
vis torpet då denna går intill husgrunden och del
vis eller helt korsar ett par yngre järnåldersgravar. 
Utanför exploateringsområdet i sydöst skall en
ligt skriftliga källor även finnas en medeltida by
tomt, en s k kaplansgård.

Undersökningen visar att området nyttjats 
under ett större tidsperspektiv från neolitikum upp 
till vikingatid, med trolig fortsättning in i medel
tid.

Fynd: Kedjeuppsättningar, ovala spännbucklor, 
likarmade och treflikiga spännen, genombrutna 
hängen, ryggknappsspännen, fibulor, hartstätning, 
deglar, bronsskäror, keramik, flinta, kvarts, brända 
ben m m.
Datering: Neolitisk tid, yngre bronsålder, romersk 
järnålder, vendeltid, vikingatid.

Norra Vi sn, Ribbingshov 2:27, fornlämning 156
Östergötlands länsmuseum 
Göran Tagesson

En undersökning utfördes på grund av att två run
da, ofyllda stensättningar (fornlämning 156) bli
vit borttagna i samband med jordbruksarbete. Ef- 
terundersökningen gav inga resultat.

Fynd: - 
Datering: -

Norrköping, kv Bukten, Lindö, S:t Johannes, 
fornlämning 35
RAÄ UV Mitt 
Cecilia Åqvist

En förundersökning utfördes på grund av hus
byggnation. Inom området låg gården Rosengård, 
markerad på 1947 års ekonomiska karta. Rosen
gård är en trolig primärenhet omnämnd av G Fran
zén och belagd redan 1453.
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Vid undersökningen upptogs fem schakt inom 
det planerade exploateringsområdet, strax öster 
om fornlämning 35 (tio högliknande lämningar).

De västligaste schakten innehöll ett 0,1 m 
tjockt kulturlager ovanpå den sterila sanden. I 
schakt 1 påträffades dessutom två anläggningar, 
en grop och ett dräneringsdike. Både kulturlagret 
och anläggningarna saknade daterande fynd, var
för det ej går att uttala sig om deras ålder.

De tio högliknande lämningarna kommer ej att 
beröras av exploatering. 1 den händelse att pla
nerna ändras bör ytterligare undersökning utfö
ras på platsen.

Fynd: - 
Datering: -

Norrköping, kv Gamla byn, fornlämning 96
RAÄUVMitt 
Lena Flodin

En förundersökning genomfördes med anledning 
av planerad nybyggnad i kvarteret. Detta ligger i 
utkanten av den kända medeltida stadens gränser 
samt finns med på den äldsta kända kartan över 
Norrköping, upprättad år 1640. Inga arkeologis
ka undersökningar har tidigare utförts i området.

De huvudsakliga målsättningarna med förun
dersökningen var att söka fastslå när området ta
gits i bruk, ursprunglig topografi, eventuella för
ändringar i topografin, eventuell äldre bebyggelse 
samt funktionella förändringar, bl a utifrån om
rådets närhet till Motala Ström.

Totalt upptogs 13 schakt 2,5-21,5 m långa och 
0,9-1,2 m breda. Äldre bebyggelselämningar 
framkom endast i den sydöstra delen av kvarteret 
och inom ett begränsat område. Här framkom de
lar av dels en byggnad, dels en stenbroläggning, 
vilka antas vara samtida. Byggnaden och stenbro
läggningen har en mer nordväst-sydöstlig riktning 
än den sentida och numera rivna bebyggelsen. I 
anslutning till byggnaden och stenbroläggningen 
framkom även samtliga förekommande och till
varatagna fynd.

I övriga delen av kvarteret har utschaktningar 
ägt rum. Yngre byggnader och störningar före
kom helt ned till den sterila marken. Dessa akti
viteter kunde ej dateras närmare än ren tid, bl a 
utifrån förekomsten av modernt glas. Vidare täck
tes en stor del av kvarteret av raseringsmassor från 
den sentida bebyggelsen.

Området har sluttat ganska jämnt ned mot 
Motala Ström. Eventuellt har denna vid en äldre 
tidpunkt översvämmat en del av den norra delen 
i kvarteret.

Fynd: Yngre rödgods (BII:4), fajans, kritpipefrag- 
ment, spik, fönsterglas.
Datering: Troligen 1700-tal.

Rappestads sn, Piparebo 1:5, 1:8, fornlämning 
59
RAÄUVMitt
Héléne Borna, Ann-Lili Nielsen

En särskild arkeologisk utredning utfördes med 
anledning av husbyggnation.

Planområdet ligger i en fornlämningsrik miljö 
med lämningar huvudsakligen från äldre järnålder. 
Den planerade husbyggnationen ligger i en sandig 
sydöstsluttning, vilken utgör ett möjligt boplats
läge. Inom det aktuella området finns en registre
rad backstuga (fornlämning 59), känd från geo
metriska kartan från 1699.

Exploateringsområdet omfattar en yta på 
11 000 m2 varav 1 004 m2 undersöktes. Spridda 
anläggningar i form av tre härdar och två sotfläck
ar framkom. Vid undersökning av dessa påträffa
des inga fynd, som kan belägga att anläggningar
na var av förhistorisk karaktär. På platsen för back
stugan har i senare tid stått en loge, varför inga 
spår av backstugan fanns bevarad.

Fynd: -
Datering: Nyare tid, efter 1850.

Ringarums sn, Sörby 3:14
Östergötlands länsmuseum 
Lena Lindgren-Hertz

En besiktning utfördes av en äldre borrad trä
vattenledning. Denna påträffades i samband med 
att kommunen grävde för vattenledning inom 
fastigheten Sörby 3:14 ca 200 m söder om kyrkan.

Trävattenledningen var framtagen på en 
sträcka av 16 m. Två träprover togs för en dendro- 
kronologisk analys, som visade att virket i vatten
ledningen var fällt 1888-1889.

Fynd: - 
Datering:

Ringarums sn, Sörby Lillgård 3:9, 3:14, 3:36, 
Sörby Skattegård 2:39, fornlämningarna 29, 53, 
393 '

RAÄUVMitt 
Bengt Elfstrand

I samband med planerad villabebyggelse utfördes 
tre arkeologiska utredningar inom fastigheten Sör
by.
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Inom Sörby Lillgård 3:14 har tidigare påträf
fats ett lösfynd, en stenyxa, från stenåldern (forn- 
lämning 393). Provschakt drogs i en nordsluttning 
där fyndet var upphittat. Markunderlaget utgjor
des av lera. Inga fornlämningar eller andra fynd 
kunde iakttagas i marken.

På västra delen av Sörby Lillgård 3:36, nära 
fyndplatsen for ovan nämnda stenyxa drogs prov
schakt. Höjden över havet är mellan 30 och 43 
m, varför det ansågs möjligt att en stenåldersbo- 
plats kunde ligga där. Inget av antikvariskt värde 
framkom dock.

Inom exploateringsytan på Sörby Skattegård 
2:39 har två fornlämningar registrerats. De utgörs 
av ett lösfynd, en stenyxa (fornlämning 53), fun
nen i sydsluttande lermark, ca 43 m ö h samt på 
ett bergskrön en stensättningsliknande lämning 
och en torpgrund (fornlämning 29).

Sammanlagt sex provschakt drogs på lämpli
ga topografiska lägen - på markkrön, i sänkor och 
på sluttningar, där eventuellt bra jordarter kunde 
finnas. Ett schakt togs även upp i ett stenigt im
pediment. Inga tecken på fornlämningar iakttogs 
i schakten.

Fynd: -
Datering: Stenålder.

Ringarums sn, Ämtöholm, intill fornlämning- 
arna 114, 431
RAÄ UV Mitt 
Mats Larsson

Med anledning av planerad grustäkt genomfördes 
en arkeologisk utredning i form av provschakts- 
grävning. I anslutning till området for den planera
de grustäkten är Tappemåla gamla bytomt belä
gen (fornlämning 114). Denna berörs dock inte 
av takten. Den förmodade stenåldersboplatsen 
(fornlämning 431) är belägen väster om täktom- 
rådet. Syftet med utredningen var primärt att be
stämma gränserna för boplatsen.

Sammanlagt tre schakt drogs inom området för 
den planerade takten. Södra delen av området är 
kraftigt skadad av senare tiders aktiviteter i form 
av grustäkt. Inget av antikvariskt värde framkom 
i schakten. Det står helt klart att någon stenålders- 
bosättning inte föreligger inom det planerade täkt- 
området.

Fynd: - 
Datering: -

Risinge sn, Östra Hårstorp (område B)
RA A UV Mitt 
Mats Larsson

En arkeologisk utredning utfördes med anledning 
av husbyggnation. Under 1989 gjordes en fosfat
kartering, som visade på tre områden med svagt 
förhöjda fosfat värden. Ett av dessa områden (B) 
undersöktes nu. Höjden över havet (50 m) och 
jordmånen (sand) talade för en eventuell bosätt
ning under äldre stenålder.

1 det aktuella området drogs sammanlagt sju 
sökschakt. Dessa koncentrerades till de områden, 
som hade de högsta fosfatvärdena inom område 
B. Schakten lades dessutom så att topografiskt in
tressanta områden ingick i undersökningen. Jord
månen varierade mellan styv lera och sand. Inget 
av antikvariskt värde framkom.

Fynd: - 
Datering: -

Rystads sn. Bosgård 3:1
RAÄ UV Mitt 
Bengt Elfstrand

I samband med Televerkets dragning av en ny 
rikskabel mellan Linköping och Östra Skrukeby 
utfördes en arkeologisk utredning på en flack 
sandhöjd strax västnordväst om Rystads kyrka.

Ett kraftigt plöjskikt och mörk, förorenad sand 
täckte en boplats, som troligtvis ligger på höjd- 
krönet av den flacka kullen. Boplatsen är kraftigt 
sönderplöjd men i ytlagret kom skärvstenar och 
små bitar bränd lera.

1 schaktet påträffades två härdbottnar samt 
mörkfärgningar, vilka grävdes ut. Dessa låg sprid
da inom en 80 m lång sträcka. Boplatsen är för
modligen från äldre järnåldern men kan vara 
yngre.

Fynd: - 
Datering: -

Rystads sn, Mainia 2:1, Höga 1:1, fornlämning 
34b
RAÄ UV Mitt 
Bengt Elfstrand

På grund av grävning för teleledning gjordes en 
antikvarisk kontroll. Televerket ämnade lägga ned 
en jordkabel till torpet Höga från Malma gård. Den 
ursprungliga sträckningen var tänkt att gå mellan 
fornlämningarna 34a och 34b. Kabeln anvisades 
i stället västerut i åkern och vek sedan av mot ös
ter och till torpet.
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Strax väster om torpet kom ett svartaktigt 
moränlager i en liten åkergip med skärvsten på 
ytan. Närmare huset i den nuvarande trädgården 
hade två härdar grävts sönder då schaktet togs upp 
innan kontrollen utfördes.

Förmodligen ligger delar av en boplats norr om 
gravfältet (fornlämning 34b). Boplatsen kan vara 
från äldre eller yngre järnålder.

Fynd: -
Datering: Möjligen äldre-yngre järnålder.

Rystads sn, Malma 5:2, Björkliden, intill forn
lämning 29
RAÄ UV Mitt 
Rikard Hedvall

En förundersökning utfördes föranledd av plane
rad husbyggnation intill fornlämning 29, ett grav
fält. En högliknande lämning, som kunde vara en 
grav låg strax intill det planerade huset. Anlägg
ningen undersöktes och borttogs.

Inget av antikvariskt värde framkom vid un
dersökningen.

Fynd: Sentida glasskärvor, porslin.
Datering: Slutet av 1800-/början av 1900-talet.

Rystads sn, Malmskogen 10:1, Stora Torvinge 
964 m fl, fornlämningarna 283, 284, 320
RAÄ UV Mitt 
Mats Larsson

Med anledning av planerad industribebyggelse 
genomfördes en arkeologisk utredning med prov- 
schaktsgrävning. Inom utredningsomradet finns 
tre registrerade fornlämningar: en älvkvarnsföre- 
komst, en stensättning och en skärvstenshög 
(fornlämningarna 283, 284 och 320). Totalt togs 
34 sökschakt upp, fördelade på fem områden 
(1-5), där ytterligare fornlämningar kunde vän
tas. Område 1 ligger i utredningsområdets nord
västra del, de övriga 2-5 i södra delen.

Område 1 specialinventerades 1989, varvid 
man fann indikationer på boplatslämningar, bl a 
kvarts och skärvsten. Sammanlagt tolv sökschakt 
togs upp fór att lokalisera och begränsa en even
tuell boplats. I två av schakten, i områdets norra 
del, påträffades åtta anläggningar i form av stolp- 
hål, vilka var 0,2—0,4 m i diameter. Tre av an
läggningarna var stenskodda. Tre anläggningar 
grävdes ut och de var ca 0,2 m djupa. Någon kon
struktion, som stolphålen ingått i gick inte att få 
fram. I övrigt framkom inget av antikvariskt värde 
i område 1.

I område 2 ligger skärvstenshögen (fornläm
ning 320) på ett impediment. Fem sökschakt togs 
upp söder och sydväst om detta impediment. Inga 
anläggningar påträffades.

Område 3 ligger i anslutning till en osäker sten
sättning (fornlämning 284). Här grävdes tre sök
schakt nordväst om stensättningen utan att några 
anläggningar framkom.

Område 4 ligger öster om ett impediment där 
några troliga åkerterrasser har påträffats. Här finns 
också förhöjda fosfatvärden, vilket kan indikera 
eventuella boplatslämningar. Sammanlagt togs tio 
sökschakt upp i kanten av impedimentet. Inget av 
antikvariskt värde framkom.

Område 5 ligger nordväst om nyss nämnda im
pediment och ansågs intressant då kvarts hade 
påträffats i åkern. Fyra sökschakt togs upp utan 
att något av värde framkom. Kvartsen får bedö
mas vara naturligt förekommande och några spår 
av bearbetning kunde inte heller iakttagas.

Fynd: - 
Datering: -

S:t Johannes sn, Navestad, fornlämning 91
RAÄ UV Mitt 
Anders Kaliff

Förundersökningen föranleddes av att området är 
planerat för exploatering (Navestad industriom
råde). Undersökningsområdet är beläget ca 100 
m sydöst om Navestad gård och utgörs av åker
mark med två impediment. På det norra impedi
mentet finns en skålgropsförekomst (fornläm
ning 91). Området är något kuperat och sluttar 
svagt mot en flack dalgång i söder.

I nära anslutning till det aktuella området finns 
ett flertal fornlämningar, bl a gravfältet fornläm
ning 81 och stensträngssystemet fornlämning 
145.

Sammanlagt elva schakt drogs i åkermarken 
och på impedimenten. Schaktens bredd var ca 1,5 
m och den sammanlagda längden ca 330 m. Två 
mindre provytor togs upp intill impedimentet med 
fornlämning 91.

Provyta I låg i anslutning till schakt 1 och 3 i 
undersökningsområdets nordvästra del. I schakt 
1 och provyta I påträffades fyra anläggningar av 
boplatskaraktär - en härdbotten (Al), ett möjligt 
stolphål (A2) samt två mindre gropar med skär- 
vig sten (A3, A4). Anläggningarna låg i åkermark, 
nära åkerkanten till impedimentet med fornläm
ning 91. Förutom skärvsten och sot påträffades 
inga fynd.

I övriga schakt samt i provyta 11 påträffades 
inga anläggningar. Marken under ploglagret ut
gjordes mestadels av varvig lera, ställvis av lera
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med inslag av sten. På impedimenten fanns re- 
centa påförda lager innehållande bl a tegel.

Med tanke på höjden över havet 20-25 m, kan 
anläggningarna inte vara äldre än yngre bronsål
der.

Fynd: -
Datering: Yngre bronsålder-vikingatid.

S:t Johannes sn, Navestad, Navestads industri
område
RAÄUVMitt 
Anders Kaliff

En undersökning föranleddes av anläggande av 
en väg i anslutning till Navestads industriområ
de. Provundersökningen från 1989 visade på 
eventuellt förhistoriska boplatslämningar i områ
det. Detta är beläget intill Navestads gård, ca 4 
km sydöst om centrala Norrköping. Undersök
ningen genomfördes i ett parti med gräsbevuxen 
tomtmark ca 50-100 m söder-sydöst om man- 
gårdsbyggnaden på Navestads gård.

Undersökningsområdet hade en längd av ca 45 
m i nord-sydlig riktning och en bredd av ca 15 
m. Bredden bestämdes av det blivande vägområ
det och längden på undersökningsområdet begrän
sades med ledning av resultaten från provunder
sökningen.

Sammanlagt påträffades 79 anläggningar, var
av 31 tolkades som stolphål, 1 som sotfläck samt 
47 som gropar och mörkfärgningar. Samtliga gro
par och mörkfärgningar kunde avfärdas som re- 
centa - förmodligen planteringsgropar till en sen
tida fruktträdgård. Av stolphålen kunde 27 härle
das till en ladugård (troligen 1800-tal), som rivits 
1935. Fyra stolphål och en sotfläck kunde ej da
teras.

Fynd: -
Datering: Nyare tid, troligen efter 1850.

S:t Johannes sn, kv Sällskapsdansen, intill 
fornlämning 91
RAÄUVMitt 
Mats Larsson

En slutundersökning utfördes med anledning av 
husbyggnation. Vid en tidigare utförd förunder
sökning hade framkommit boplatslämningar. 
Området befanns intressant då det ligger i anslut
ning till en häll med skålgropsförekomst (fornläm
ning 91).

Undersökningen resulterade i en boplats från 
troligtvis yngre bronsåldern. Boplatsen bestod av

resterna av ett treskeppigt långhus, orienterat i 
ungefär öst-västlig riktning, samt några härdar 
och stolphål söder om huset. Vad för slags kon
struktion dessa stolphål ingått i gick inte att få 
fram - ett av dem kan dock ha ingått i husets vägg
konstruktion. Huset bestod av ca halvmeterstora, 
stenskodda stolphål i två rader efter takbärande 
stolpar. Husets västra del kunde inte begränsas då 
området där störts av modern aktivitet. I ett av 
husets stolphål påträffades en keramikskärva.

1 den största härden, som var 2,5x1,25 m stor 
framkom ben (brända och obrända), tänder, bränd 
lera, skärvsten, träkol, en bränd flinta samt en ke
ramikskärva liknande den som påträffades i hu
set. Ytterligare en härd innehöll fynd. Här fram
kom förutom sot och skärvsten även ben, bränd 
lera och en bränd flinta. Också i ett av de ensamt 
belägna stolphålen påträffades ben.

Framför allt husets konstruktion och fynden av 
bränd flinta talar för en datering till yngre brons
ålder. Närheten till skålgropshällen passar också 
bra överens med dateringen. Inget fynd pekar hel
ler på att området är stört av någon bosättning från 
annan period.

Fynd: Keramikskärvor, bränd flinta, bränd lera, 
obrända och brända ben, skärvsten, kol.
Datering: Yngre bronsålder.

S:t Pers sn, Huvudstad 6:1, mellan fornläm- 
ningarna 4 och 13
Östergötlands länsmuseum 
Ann-Charlott Feldt

En besiktning utfördes 1988 av en förmodad 
fornlämning, en stenpackning, som upptäckts av 
markägarens son vid åkerbruk. Riksantikvarie
ämbetet beviljade medel för en provundersökning 
av lämningen och denna utfördes under sensom
maren 1990.

Den först upptäckta stenpackningen visade sig 
vara ett odlingsröse, som uppförts över de centra
la delarna av ett långhus. Hela långhuset kunde ej 
friläggas inom ramen för det beviljade anslaget. 
Totalt framkom tio stolphål, vilka utgjorde västra 
delen av ett långhus med minsta längd av 23 m. I 
huset påträffades två härdar och en kokgrop. 
Ytterligare en härd påträffades i närheten av den 
södra långväggen. Skärvsten förekom i anslutning 
till den östra härden.

När ett av stolphålen i den södra långväggen 
snittades påträffades en skelettgrav innehållande 
ett fragmentariskt barnskelett.
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Fynd: Odefinierbart järn föremål, fragment av lös
bränd, grovmagrad keramik, järnslagg, skelett, 
brända ben.
Datering: Stenålder-vikingatid.

Skeda sn, Klockaregården 1:3, intill fornläm- 
ningarna I och 143
Östergötlands länsmuseum 
Ann-Charlott Feldt

En provundersökning utfördes med anledning av 
byggandet av ett församlingshem. Inga fornläm- 
ningar påträffades.

Fynd: - 
Datering: -

Skänninge, kv Brödraklostret 27
Östergötlands länsmuseum 
Ann-Charlott Feldt

Med anledning av ett garagebygge utfördes en 
antikvarisk kontroll. Vid schaktningsarbetena be
rördes endast påförd matjord ner till ett djup av 
0,3-0,4 m under nuvarande markyta. Vid ca 0,4 
m djup vidtar kulturlager.

Fynd: - 
Datering: -

Skänninge, kv Brödraklostret 7/Järntorgs- 
gatan, fornlämning 27
Östergötlands länsmuseum 
Ann-Charlott Feldt

En förundersökning utfördes med anledning av en 
vattenläcka samt fuktskador. Bostadshuset på 
den aktuella fastigheten, den s k Sandbergsgården, 
har daterats till 1690—1700-tal. Vid schaktningar 
i Järntorgsgatan 1958-1959 samt 1968 påträffa
des kraftiga källarmurar till en byggnad som tol
kats som medeltida.

Vid den nu aktuella förundersökningen påträf
fades något sandiga kulturlager av medeltida 
karaktär. Större stenar blandade med kalkbruk 
framkom i en nedgravning. Dessa kan möjligen 
utgöra resterna av en nedbruten grundmur. Kalk- 
flisor och mindre kalkstenar uppträdde här och var 
strax ovan steril mark.

Fynd: Bearbetat rådjurshorn, slagg, beslag av järn, 
animalieben (ej tillvaratagna).
Datering: Medeltid-nyare tid.

Skänninge, Follingegatan, fornlämning 26
Östergötlands länsmuseum 
Ann-Charlott Feldt

Med anledning av byte av gamla VA-ledningar 
utfördes en förundersökning i Follingegatans 
norra del.

Därvid påträffades tre äldre gatunivåer. Under 
dessa framkom sandiga kulturlager. En trähori
sont, som skurits av sentida VA-schakt fanns i 
schaktets norra del. En äldre VA-ledning, till
verkad av urborrad stock påträffades. Denna kom
mer att dateras med hjälp av dendrokronologi.

Fynd: Bearbetat älghorn, animalieben (ej tillvara
tagna).
Datering: Medeltid-nyare tid.

Skänninge, kv Jarlen 6, fornlämning 5
Östergötlands länsmuseum 
Göran Tagesson

En antikvarisk kontroll samtkulturlagerdokumen- 
tation utfördes i samband med husbyggnation på 
platta. Tomten har tidigare provundersökts 1989 
och kulturlager har konstaterats.

Schakten fór servis lades i tomtens mellersta 
del norr om det nya huset. Kulturlagren var här 
mellan 0,7-1 m tjocka under 0,5-0,7 m tjocka 
fyllnadslager. Kulturlagren var feta, humösa och 
påfallande homogena. Inga spår av medeltida be
byggelse kunde konstateras. På platsen för hus
bygget tangerades endast kulturlagren.

Kvarteren söder om Vårfrukyrkan har ej varit 
föremål för någon mer omfattande undersökning. 
Genom schaktkontroller har det dock visat sig att 
den medeltida bebyggelsen omfattat åtminstone 
de norra delarna av kv Folkungen och kv Jarlen. 
Liknande feta och homogena kulturlager doku
menterades i kv Folkungen 1988 och 1989.

Fynd: - 
Datering: -

Skänninge, kv Munken 3, fornlämningarna
11, 12
Östergötlands länsmuseum 
Ann-Charlott Feldt

Med anledning av en vattenläcka i bostadshuset 
på rubricerad fastighet utfördes en förundersök
ning. Vid denna påträffades gropar med omrörda 
skelettdelar av människa ca 0,3 m under golvytan. 
Djupare ner, på ca 0,8-1 m djup påträffades 
gravar i läge. Dessa sistnämnda gravar täcktes åter
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över med sand och grus och däröver göts ett 
betonggolv. 1 sydöstra delen av huset påträffades 
en avfallsgrop med diametern 1,3 m och ett djup 
av ca 0,5 m under golvytan.

Fynd: Keramik (Bll:4, CII), metallföremål, fall
kniv av järn och Cu-legering, mynt (1 öre koppar
mynt, år 1720), slagg, kritpipsskaft, glas, anima- 
lie- och människoben.
Datering: Gravarna: 1000-1550. Avfallsgropen: 
1700-tal.

Skänninge, kv Munken 5, 7, fornlämning 11
Östergötlands länsmuseum 
Ann-Charlott Feldt

En förundersökning utfördes i samband med 
schaktningsarbeten för dränering av fastigheten 
kv Munken 7 strax väster om Allhelgonakyrkan. 
Vid schaktningen påträffades delar av en kalk- 
stensmur med kalkbruk. Denna överlagras av 
kulturlager av 1700-talskaraktär. Sannolikt har 
muren samband med den tunnvälvda kalkstens- 
källare, som döljer sig i huset på nämnda fastig
het.

Fynd: Kritpipa, mynt 1707, keramik (BII :4), ani- 
malieben.
Datering: Medeltid-nyare tid.

Skänninge, kv Nunnan 5, fornlämningarna 1, 
18
Östergötlands länsmuseum 
Ann-Charlott Feldt

Med anledning av schaktningar för VA i närheten 
av S:ta Ingrids klosterruin (1270-talet-1547) ut
fördes en förundersökning.

Vid denna påträffades kulturlager på ett djup 
av ca 0,3-0,6 m samt steril sand ca 0,8-1 m under 
markytan. En trähorisont framkom direkt under 
matjorden, möjligen ett golv. Inga daterade fynd 
påträffades.

Fynd: Keramik (BII:4), järnföremål, bearbetat 
ben, animalieben (ej tillvaratagna).
Datering: Medeltid-nyare tid.

Skön berga sn, Skåra 2:2, intill fornlämningar
na 66, 67, 157
RAÄUVMitt 
Mats Larsson

En förundersökning genomfördes med anledning 
av planerad husbyggnation. Det avstyckade områ

det gränsar i väst och nordväst till ett fornläm- 
ningsområde med stensättningar och domarring 
(fornlämningarna 66, 67 och 157). Det aktuella 
området är beläget i ett exponerat sydläge med lätt 
sandjord, som i områdets sydligaste del övergår i 
lera.

Sammanlagt sju schakt drogs genom område
na för de planerade husen och i anslutning där
till. Bredden på schakten var 3 m. Inget av anti
kvariskt värde framkom.

Hela området har dock ett intressant topogra
fiskt läge, vilket tillsammans med stora områden 
med lätta sandjordar gör det troligt att en boplats 
bör finnas i anslutning till gravfälten. Baserat på 
rent topografiska förutsättningar bör den troligas
te placeringen av en eventuell boplats vara områ
det nordväst om det aktuella exploateringsområ
det.

Fynd: - 
Datering: -

Siaka sn, Häradsjorden 1:1, fornlämning 70
RAÄ UV Mitt 
Mats Larsson

I samband med utbyggnad av vattenledning ut
med Gamla Kalmarvägen, Siaka, utfördes en anti
kvarisk kontroll, följd av en undersökning. Kon
trollen föranleddes av att ledningen skulle dragas 
i närheten av fornlämning 70, domarringsrester.

Ledningen drogs huvudsakligen i relativt lågt 
liggande områden. På den högsta punkten i områ
det, i nära anslutning till de västligaste av doniar- 
ringsresterna påträffades sju mörkfärgningar. 
Brända ben iakttogs i flera av dem.

Detta innebar att arbetet avbröts och en arkeo
logisk undersökning utfördes. Resultatet blev fyra 
brandgravar av typen brandgropar. I gravarna på
träffades sotfärgad jord och spridda brända ben. I 
två av gravarna framkom kraftigt sönderbrända 
metallföremål. 1 Anl 4 påträffades en kraftigt 
bränd järn- eller bronsklump och i Anl 7 ett min
dre bronsfragment (eventuell fibulanål?) Någon 
keramik framkom inte.

Den här framkomna gravgruppen utgör säker
ligen endast en mindre del av ett större komplex. 
Flera av gravarna ligger i kanten av schaktet. Den 
största anläggningen, Anl 4, ligger delvis under 
cykelbana i väster. Gamla Kalmarvägen skär med 
största sannolikhet igenom ett stort komplex. Vid 
en större arkeologisk undersökning väster om det 
här aktuella området 1988 framkom ett betydan
de antal gravar.

Fynd: Brända ben, metallrester.
Datering: Äldre järnålder.

520



Med anledning av planerad nybyggnation under
söktes tre boplatsområden i Lambohov, fornläm
ningarna 251-253. Undersökningen hade före
gåtts av en utredning i form av fosfatkartering, 
arkivstudier och provschakt samt förundersökning 
(se Arkeologi i Sverige 1989).

Vid undersökningen prioriterades fornläm
ningarna 251 och 252 då det visade sig att det 
inom fornlämning 253 fanns så många störningar 
av recent karaktär att ytterligare undersökningar 
här inte ansågs befogade.

Inom fornlämning 251 framkom ett boplats
komplex på ca 8 000 m2, med två mindre lång
hus (12 m långa), härdar, gropar, skärvstensflak, 
ugn, brunnar och ett mindre kulturlager, som tol
kats som ett utkastområde till boplatsen. Fynden 
var få och bestod huvudsakligen av keramik, 
bränd lera och ben. En osteologisk analys indike- 
rar att samtliga tamdjur var representerade; häst 
förekom relativt rikligt; indikationer på höstslakt 
finns.

Dateringen av boplatsen är forromersk järn
ålder, ca 200 f Kr-ca 50 e Kr.

Siaka sn, Lambohov 2:11, Lilla Mjärdevi,
fornlämningarna 251-254
RAÄ UV Mitt
Mats Larsson

Bosättningarna kan antas representera skilda 
sociala skikt i samhället; en storbonde har varit 
bosatt på fornlämning 252 medan fornlämning 
251 representerar ett enklare skikt i det forromer
ska samhället.

Boplatsen, fornlämning 252 utgjordes av en 
mindre bosättning på 1 500 m2, bestående av ett 
ca 24 m långt och ca 5 m brett långhus. Därtill 
kommer ett parallellt liggande mindre, ca 7 m 
långt uthus(?). En fosfatkartering av långhuset 
visar på en tydlig tredelning; stall, hall och bo
stadsdel.

Dessutom framkom härdar, en kokgrop och 
avfallsgropar.

Dateringen är ungefär densamma som för 
ovanstående boplats, dvs ca 300 f Kr-ca Kr f.

I anslutning till de ovan nämnda undersökning
arna utfördes en utredning och förundersökning 
inom ett närliggande område. Ett omfattande, ca 
20 000 m2 stort boplatsområde framkom, forn
lämning 254.

Dateringen av denna boplats sträcker sig san
nolikt från stenålder (kvarts och flinta framkom) 
upp i äldre järnålder.

Fynd: Kvarts, flinta, keramik, bränd lera, ben. 
Datering: Neolitikum, äldre järnålder.

Huslämningar från förromersk järnålder vid Lambohov 1:1, Siaka socken (fornlämning 252). 
Foto Mats Larsson.
House remains from the Pre-Roman Iron Age at Lambohov 1:1, Siaka parish.
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Sunds sn, Sund 1:1
RAÄUVMitt 
Rikard Hedvall

En arkeologisk utredning genomfördes med an
ledning av planerat vägbygge. 1 anslutning till 
området finns fornlämning 67 - två stensättning- 
ar och en röseliknande lämning. I området finns 
dessutom ca 40 odlingsrösen/gravar med en unge
färlig diameter på 5 m.

Två av de tio rösen, som berördes av vägbygget 
samt två ytor mellan rösena undersöktes. Inga 
fynd gjordes, varför de tolkades som odlingsrösen.

Fynd: - 
Datering: -

Svinhults sn, Stekarp 1:4
RAÄ UV Mitt 
Rikard Hedvall

Med anledning av planerad husbyggnation gjordes 
en arkeologisk förundersökning.

Vid en besiktning av platsen konstaterades ett 
tjugotal odlingsrösen alternativt gravar. Tre av 
rösena samt en yta mellan dessa undersöktes, var
vid konstaterades att det rörde sig om odlings
rösen. I den avschaktade ytan framkom inget av 
arkeologiskt värde.

Fynd: - 
Datering: —

Söderköping, kv Hospitalsstugorna 5
Östergötlands länsmuseum 
Lena Lindgren-Hertz

1 samband med schaktning för VA- och elledning
ar i kv Flospitalsstugorna 5, utfördes en antikva
risk kontroll eftersom arbetena berörde fast forn
lämning.

Söderköpings franciskanerklosters kyrkobygg
nad var uppförd i norra delen av nuvarande kv 
Hospitalsstugorna (tomterna nr 5, 6 och 7). Kyr
kobyggnaden berörde även angränsande gatumark 
och korpartiet sträckte sig in i nuvarande kv Klos
tret. Klosterkyrkans läge är känt genom arkeo
logiska observationer i samband med schaktnings- 
arbeten i gatorna runt kv Hospitalsstugorna.

För ledningar maskingrävdes 19 m schakt. 
Från början planerades ett schaktdjup på drygt 1 
m. Under arbetets gång modifierades schaktdjupet 
så att en golvnivå med kalkstenshällar och en stör
re grav/minneshäll med inskription och kraftiga 
öst-västgående murpartier inte genombröts. De 
medeltida kulturlagren, som dokumenterades var

raseringslager från klosterkyrkan och innehöll ge
nomgående en stor mängd kalkbruk och tegelflis.

Fynd: Keramik (BII:4-gods).
Datering: Hög- och senmedeltid.

Söderköping, kv Hospitalsstugorna 6, forn
lämning 4
Östergötland länsmuseum 
Ann-Charlott Feldt

Med anledning av planerad husbyggnation utför
des en arkeologisk förundersökning. Syftet var att 
konstatera på vilket djup under markytan kultur
lagren tar vid. Området är intressant då västra de
len av franciskanerklostrets kyrka troligen har 
sträckt sig in på den berörda fastigheten.

Tjockleken på matjorden och de moderna fyll
ningarna varierar mellan 0,4 och 0,7 m. En del 
av tidigare byggnaders syllstenar finns kvar på ett 
djup av 0,12-0,36 m under markytan. Byggna
derna revs förmodligen på 1950-talet. Under de 
moderna massorna påträffades över hela under
sökningsområdet ett tjockt (bitvis mer än 30 cm) 
raseringslager med kalkbruk och tegelflisor.

Fynd: Recent material (plättlagg, kakel, fajans, ej 
tillvaratagna).
Datering: -

Söderköping, kv Klostret 2
Östergötlands länsmuseum 
Ann-Charlott Feldt

Med anledning av husbyggnation utfördes en för
undersökning av berörda partier. Endast ett ca 9 
m långt och 0,6 m djupt schakt grävdes då resten 
av byggnaden uppförts på platta. 1 detta schakt 
påträffades steniga kulturlager med ett slaggrikt, 
omrört brandlager.

Fynd: Keramik (BII:4, C), metallföremål, slagg, 
animalieben.
Datering: Medeltid-nyare tid.

Söderköping, kv Köpmannen 4, fornlämning 14
RAÄUVMitt 
Nils-Gustaf Nydolf

En förundersökning utfördes med anledning av 
schaktning för nybebyggelse på platta på platsen 
för tidigare hus. En yta om 5x15 m schaktades 
ner till ett djup av 0,5 m - anläggningsdjup för 
plattan. Endast recenta rivningsmassor berördes.
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En mindre provgrop maskingrävdes mellan 
den avbanade ytan och gatan norr därom, i den 
planerade sträckningen for VVS-dragningen. Gro
pen grävdes till ett djup av 1,8 m utan att steril 
botten nåddes. Recent fyllning fanns till 0,75 m 
under nuvarande markyta; därunder vidtog ett fett 
kulturlager med träflis och ris. 1 provgropen på
träffades fyra tätt ställda stolpar (diameter 0,12 
m) med överkant i nivå med kulturlagrets över
kant.

Anläggandet av bottenplattan berör inte direkt 
medeltida kulturlager, vilket däremot röranslut
ningar kan förmodas göra.

Fynd; -
Datering: Medeltid.

Söderköping, kv Köpmannen 5, fornlämning 14
RAÅ UV Mitt
Nils-Gustaf Nydolf Christian Runeby

Inför ett planerat husbygge utfördes en provunder
sökning på tomten. Kv Köpmannen ligger inom 
den medeltida stadens stadsgräns och äldre arkeo
logiska registreringar påtalar tjocka kulturlager 
och byggnadslämningar i kvarteret.

Tre provschakt öppnades och i alla framkom, 
under sentida byggnads- och raseringslager, över 
metertjocka, kraftigt gödselhaltiga kulturlager 
med trä flishorisonter. I botten på ett av schakten 
registrerades en del av ett träverk; en brädlägg- 
ning, som låg i samband med ett rött (bränt?) 
sandlager. Över den sterila leran låg i alla tre 
schakten ett träflishaltigt lager.

Förundersökningen och äldre arkeologiska re
gistreringar antyder att det under medeltiden va
rit en begränsad byggnadsaktivitet i området. Där
emot har det skett en kraftig uppfyllning av av
fallsmassor.

Fynd: -
Datering: Medeltid.

Söderköping, Nybrogatan, fornlämning 14
RAÅ UV Mitt 
Rikard Hedvall

1 samband med ledningsschaktning fór VA utför
des en arkeologisk undersökning. Ett ca 0,3 m 
tjockt kulturlager samt en 0,75 m bred gråstens
mur påträffades.

Fynd: Fönsterglas, fajans, buteljglas, yngre röd
gods.
Datering: 1700-tal.

Söderköping, kv Pilgrimen 2, fornlämning 14
RAÅ UV Mitt
Jan-Åke Ljung, Rikard Hedvall

Med anledning av planerad nybyggnation utför
des en arkeologisk undersökning. Denna hade 
föregåtts av en förundersökning.

Undersökningen delades upp i två moment, 
dels undersökning för den planerade huskroppen, 
dels en VA-del, som tillkommit under arbetets 
gång.

Vid undersökningen dokumenterades en i 
NNO-SSV orienterad gatusträckning med omgiv
ande trähusbebyggelse. Bebyggelsen kunde ut
ifrån fyndmaterialet dateras till 1200-talets senare 
del och 1300-talets förra del.

Den dokumenterade gatusträckningen utgjorde 
resterna av en broläggning i trä där i huvudsak 
allt material från broläggningens lock brutits upp. 
Öster om broläggningen kunde rester av trähus
bebyggelse dokumenteras i schaktväggarna dels i 
befintligt, dels i ett mindre, nyupptaget VA-schakt. 
Väster om broläggningen syntes ett enklare trä
golv i upp till tre skikt. Virket i golvläggningen 
utgjordes i huvudsak av k luvor och låg orienterat 
i nordväst-sydöstlig riktning. I undersökningsom
rådets mellersta, nordöstra del påträffades lerskikt 
i varierande tjocklek, omgivna av en knuttimrad 
ram. Anläggningen uppvisade minst ett par ugnar 
i flera användningsskeden. Konstruktionen tolka
des som botten av en enklare byggnad, möjligen 
helt eller delvis utan väggar. Anläggningens funk
tion kan med sannolikhet kopplas till ugnarna.

Fynd: Äldre och yngre svartgods, ej helt genom- 
sintrat stengods, stengods, äldre och yngre röd
gods, knivar, spikar, klinknagel, bultlåsnyckel, 
armborstpilspets, armborstnöt, slagg, bränd lera, 
ben, benspill m m.
Datering: Flög- och senmedeltid.

Törnevalla sn, Herrbeta Södergård 1:15, forn- 
lämningarna 225, 226
RAÅ UV Mitt 
Leif Zerpe

En arkeologisk utredning utfördes inför planerad 
nybyggnation. Utredningsområdet omfattade sam
manlagt ca 30 000 m2, men 5 000 m2 därav inne
höll bensinstation (självbetjäning), toalett, parke- 
ringsyta, två rastplatser med bänkar och bord samt 
två pumpstationer.

Undersökningsområdet karakteriseras av tre 
mer eller mindre flacka moränhöjder, omgivna av 
gräsbevuxen moränjord och anslutande åkermark 
i väst och sydväst. Området sluttar åt syd och syd
väst.
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Ett antal sökschakt drogs över de oexploatera
de ytorna samt över ett område längst i öster med 
utfyllda schaktmassor över underliggande intak
ta jordlager. Den sammanlagda längden uppgick 
till 400 m och schaktbredden till 1,5 m.

Rester av ett tjugotal boplatsindikerande an
läggningar kunde konstateras mellan 0,1 och 0,3 
m under nuvarande marknivå. De var koncentre
rade i anslutning till den västligaste och den östlig
aste bergsknallen och utgjordes av mörkfärgning- 
ar av olika storlek. De innehöll kol och sot, i flera 
fall skärvig sten samt i några fall enstaka bitar 
bränd lera. I en av anläggningarna påträffades en 
häst- eller kotand. I övrigt syntes inga fynd i ytan 
utöver kol. I ett av schakten låg två mörkfärgning- 
ar med 0,3 m diameter och med 1,5 m inbördes 
avstånd. Dessa tolkades som stolphål. Fynd gjor
des i anslutning till en av anläggningarna och be
stod av ett fåtal fragment recent porslin och föns
terglas.

De i utredningsområdets utkant belägna åker
ytorna undersöktes inte, varför omfattningen av 
där sedan tidigare konstaterade skärvstensföre- 
komster ej kunde avgöras.

Fynd: Bränd lera, häst- eller kotand, kol, recent 
material.
Datering: -

Vadstena, kv Arbetaren 37
Östergötlands länsmuseum 
Ann-Charlott Feldt

I samband med ledningsdragning för VA och an
läggandet av en infartsväg till rubricerad fastig
het utfördes en förundersökning. Tomten ligger 
mitt inne i kvarteret, vilket är beläget i den medel
tida stadens utkant. I kvarterets östra del påträffa
des vid undersökningar 1988 en ruddamm samt 
stenläggningar i den södra delen av tomten.

Vid 1990 års undersökning, vid tomtens an
slutning till Motalagatan, påträffades en nedgrav
ning, som skulle kunna tolkas som ytterligare en 
ruddamm eller möjligen ett brett dike. Anlägg
ningen täcks av två dåligt bevarade trähorisonter. 
Diffusa spår av en stenpackning påträffades ca 
0,2-0,4 m under nuvarande markyta, som möjli
gen kan härröra från en gränd som lett in i kvar
teret.

Fynd: Keramik (av BII:4-typ), bearbetat trä (av
ritat, kastat), animalieben (ej tillvarataget). 
Datering: Medeltid-nyare tid.

Vadstena, Krabbegatan, fornlämning 21
Östergötlands länsmuseum 
Göran Tagesson

En schaktkontroll med kulturlagerdokumentation 
gjordes i samband med VA-schaktning i Krabbe- 
gatans sträckning mellan Strandpromenaden och 
Sjögatan.

Ungefar halva sträckan, från Strandpromena
den räknat, omfattade utfyllnadslager efter 1600- 
talet med strandskoning i form av stora stockar. 
Den övre sträckan omfattade tunnare kulturlager 
på steril sjösand, som låg på den strandbrink, vil
ken funnits vid stadens etablering och på vilken 
Sjögatan går. Detta parti var dock till stora delar 
stört. Nedanför denna strandbrink fanns förvå
nansvärt tjocka lager (drygt 1 m) med humös och 
fet kulturjord samt diverse träkonstruktioner. I 
dessa lager hittades läder, bl a ett flertal skor. Detta 
område har under medeltiden varit sankt och har 
stadgats i botten med tjock risläggning.

Flera prover för dendrokronologisk datering av 
träkonstruktionerna har tagits, vilka kommer att 
ge en tydligare bild av strandförskjutningen i om
rådet. Krabbegatan finns markerad som gata på 
den äldsta kartan från 1642, där det framgår att 
den slutat i en av stadens allmäna bryggor. Av 
denna arkeologiska undersökning kan konstate
ras att Krabbegatan dock utlagts först efter medel
tidens slut.

Fynd: - 
Datering: -

Vadstena, Rådhustorget, fornlämning 21
Östergötlands länsmuseum 
Göran Tagesson

Med anledning av schaktning för två stolphål 
utanför Rådhuskällaren gjordes en antikvarisk 
kontroll. Schakten var 2x0,5 m stora och 0,6 m 
djupa. Under ett 0,3-0,4 m tjockt fyllnadslager 
framkom övre delen av ett kulturlager, bestående 
av fet, myllig kulturjord med enstaka bitar fönster
glas och trärester samt ett påfört tunt sandlager. I 
övrigt framkom inget av antikvariskt värde.

Fynd: Fönsterglas, trärester.
Datering: -

Vadstena, kv Rådmannen 9, fornlämning 21
Östergötlands länsmuseum 
Göran Tagesson

En antikvarisk kontroll gjordes efter en redan ut
förd schaktning for VA-ledningar m m. Schakten
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var totalt 55 tn långa och 0,8-1,4 m djupa. Jorden 
bestod av ett 0,7-1 m djupt, sandigt och mylla- 
blandat kulturjordlager, "matjord”. Det var homo
gent utan någon kulturlagerblandning. Fynd gjor
des av enstaka djurben och skärvor av yngre röd
gods.

Tomten beskrevs på 1705 års tomtkarta som 
en stor trädgård med några ”stugurum” utmed 
Gräsgatan, tillhörande borgmästaren Jöns Wetter- 
man. Kvarteren söder om Gräsgatan och Kråke- 
gatan har i allmänhet inte börjat bebyggas förrän 
på 1700-1800-talen.

Fynd: Yngre rödgods, djurben.
Datering: -

Vadstena, kv Slottsfogden 3, invid fornläm- 
ning 4
Östergötlands länsmuseum 
Ann-Charlott Feldt

En förundersökning utfördes med anledning av 
schaktningsarbeten för VA. På fastigheten finns 
en medeltida valvbyggnad. Ytterligare medeltida 
byggnader finns på angränsande fastigheter.

I schaktet kunde urskiljas sex olika faser med 
en växthorisont underst och två brandhorisonter 
överst. Däremellan framkom tva nivåer med trä
horisonter och två mer markerade anläggningar. 
Den ena tolkades som ett stenfundament, täckt 
av ett tegelgolv och i anslutning till detta en kul- 
lerstensbelagd gårdsplan eller gränd. Den andra 
var en broläggning av plankor på stockar av va
rierande tjocklek. Dessa tva anläggningar tillhör 
samma bebyggelsefas.

Fynd: Keramik (BII:4).
Datering: Medeltid-nyare tid.

Viby sn, Viby källgård 12:17, invid fornläm- 

ning 24
Östergötlands länsmuseum 
Ann-Charlott Feldt

En arkeologisk utredning utfördes med anledning 
av en planerad parkeringsplats.

Vid utredningen drogs ett antal sökschakt och 
i dessa påträffades gropar med tegel och stenar, 
syllstenar samt en grop med spår av brandlager 
och kulturjord.

Fynd: Keramik (Bll:4-typ), fajans/porslin, butelj
glas, järnföremål, tegel, animalieben.
Datering: 1600—1800-tal.

Vists sn, Skogs-Norrgård 4:3, fornlämning- 
arna 11,12
RAÄUVMitt 
Leif Zerpe

En förundersökning utfördes inför en planerad 
nybyggnation på fastigheten, med nuvarande 
byggnader belägna mellan två gravfält, fornläm- 
ningarna 11 och 12. Undersökningsområdet om
fattade delar av en bergrygg täckt med moränav- 
lagringar.

Undersökningen gjordes på tre alternativa plat
ser för den tillkommande byggnaden. Vidare drogs 
ett sökschakt i hagen norr om fornlämning 11, for 
bestämning av gravfaltets norra begränsning. 
Sammanlagt maskingrävdes 135 löpmeter med 
traktorgrävare, fördelade på tolv provschakt.

Ett av de alternativa lägena var beläget söder 
om och i anslutning till fastighetens huvudbygg
nad. De två övriga låg i sluttning bakom huset.

1 ett av provschakten på den första ytan fram
kom, mellan 0,15 och 0,3 m under markytan, en 
anhopning rundade stenar, vilka bildade en oregel
bunden rad. På och mellan stenarna påträffades 
små mängder brända ben och kol. Anläggningen 
befann sig endast ett tiotal meter från de närmas
te av de synliga gravhögarna i fornlämning 12 och 
tolkades därför som möjliga rester av en grav.

Provschakten på de två övriga ytorna gav inga 
spår efter vare sig gravar eller boplatslämningar. 
Ej heller sökschaktet i hagen norr om fornläm
ning 11 gav gravindikationer eller andra spår av 
aktiviteter.

Fynd: Brända ben, kol.
Datering: -

Vreta Klosters sn, Kungsbro 1:126, invid forn
lämning 43
RAÄUVMitt
Gisela Angeby, Annika Helander

Med anledning av planerad daghemsbyggnation i 
nära anslutning till gravfaltet fornlämning 43 ut
fördes dels en förundersökning, dels en undersök
ning i det berörda området.

Omedelbart öster och sydost om exploaterings
området är fornlämning 43 belägen, ett gravfält 
med 19 synliga anläggningar. Dessa utgörs av tre 
högar, två kvadratiska stensättningar samt fjorton 
runda eller närmast runda stensättningar. I områ
det öster om den berörda ytan, i sluttningen ned 
mot sjön Roxen, finns ytterligare gravar och grav- 
falt, såsom fornlämningarna 44, 76, 82 och 87.

År 1986 provundersöktes ett område strax 
söder om fornlämning 43, då boplatsindikationer 
påträffades, främst stolphål, och även troliga
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gravanläggningar. Inga daterbara fynd påträffades 
på denna plats.

Det aktuella området var stört av breda schakt 
för vattenledningar. Vid undersökningen framkom 
sju härdar, nitton nedgrävningar och gropar, fyra 
stolphål, två sotfläckar samt i den nordöstra de- 
.len en mindre del av ett kulturlager.

Vid förundersökningen drogs ett schakt norr 
om området för en då planerad vattenledning, var
vid ett tämligen sotigt kulturlager med skärvsten 
framkom. Troligen utbreder sig ett kulturlager 
norr och nordost om exploateringsområdet, i slutt
ningen ned mot Roxen.

Platsen för undersökningen har troligen utgjort 
ett ytterområde av en boplats. Inga daterbara fynd 
framkom, men möjligen kan boplatslämningarna 
vara samtida med gravfältet, som troligen anlagts 
under äldre järnålder.

Fynd: -
Datering: Järnålder.

Vreta Klosters sn, Kungsbro gård, fornläm- 
ning 160
Östergötlands länsmuseum 
Göran Tagesson

Under sista veckan i maj gjorde länsmuseet till
sammans med en studiegrupp i Studiefrämjandet 
en provundersökning på Kungsbro gård.

Kungsbro är känt sedan tidigt 1100-tal, då 
kung Inge skänkte två attungar i Bro till Vreta 
Kloster. Från 1272 till 1346 samt under 1400-talet 
finns flera brev daterade Bro, vilket visar att går
den var ett av Linköpingsbiskopens viktigaste re
sidens.

Provundersökningen, som är tänkt att följas av 
flera undersökningar i projektform, forlades till 
platsen för en arkeologisk observation från 1930, 
då murar till en byggnad hittades.

Årets undersökning omfattade husets sydöstra 
långsida och byggnadens storlek kan genom de 
båda undersökningarna uppskattas till 14x10 m. 
Murarna var drygt 2 m tjocka skalmurar men ned
brutna till 0,7 m höjd. Invändigt hittades smärre 
murpartier från en sekundär rumsindelning, med 
en dörrpost.

Kalkstenen var delvis behuggen med både bred 
och tandad mejsel, vilket kan peka på en datering 
till den äldsta biskopsresidensperioden 1200— 
1300-tal. Ett mynt från 1606 anger att byggna
den rivits ned under 1500-talets slut.

Fynd: -
Datering: Flögmedeltid.

Vånga sn, Grensholm, Tyrstorp, Vånga kyrko- 
jord, fornlämningarna 3, 9, 15, 98
RAÄ UV Mitt
Bengt Elfstrand, Rikard Hedvall, Lena Lindgren- 
Hertz

Med anledning av nedläggning av ny telekabel 
mellan Norrköping och Grensholm utfördes tre 
antikvariska kontroller.

Den första kontrollen gjordes i samband med 
att telekabeln kom att passera tre antikvariskt 
känsliga områden: Område 9, förbi Vånga gamla 
kyrkogård. Flär ändrades sträckningen och kabeln 
drogs istället genom ett befintligt ledningsrör. 
Område 10, förbi fornlämning 15, en kalkugn. 
Söder om denna ligger en sydsluttande sandbacke, 
som möjligen kunde vara läget för en förhistorisk 
boplats, 50-55 m ö h. Inget av antikvariskt värde 
framkom. Område 11, förbi fornlämning 98, 
Grensholms slottsområde. Schakten befarades gå 
förbi det medeltida bebyggelseläget vid slottet. 
Inga fynd eller lämningar framkom i schaktet.

Den andra kontrollen utfördes vid område 12, 
på den sträcka som går förbi Als borgruin (forn
lämning 3). Ca 100 m av ledningssträckan när
mast borgruinens östra sida var av intresse. Här 
påträffades ett diffust kulturlager av mörkfargad 
lera med stänk av bränd lera. En hästsko kom ock
så i detta lager. Norr om mörkfärgningen kom en 
härd och en sotfläck på en mot öster utskjutande 
moräntunga. Härden och sotfläcken undersöktes. 
Lämningarna är förmodligen från medeltid.

Den tredje kontrollen gjordes på grund av 
schaktningsarbeten för lokal telekabel, i anslut
ning till optokabel. Schaktet drogs i närheten av 
ett gravfält (fornlämning 9) och berörde bygg- 
nadsminnet Grensholm (fornlämning 98).

Gravfåltet invid Roxens norra strand består av 
tre högar, tjugoen runda, övertorvade stensättning
år, en domarring och en möjlig domarring. Kon
trollen utfördes på en sträcka av ca 200 m. Schak
tet drogs ca 20 m öster om gravfältet och vidare 
norrut. Schaktbredden var 0,3-0,4 m och djupet 
0,4—0,7 m. Ett tunt, ca 0,2 m tjockt humuslager 
låg över det sterila. Inget av antikvariskt värde 
framkom i schaktet.

Byggnadsminnet Grensholms säteri består av 
15 byggnader: ett senmedeltida bostadshus upp
fört i sten, en timrad loftbod av senmedeltida typ, 
manbyggnad från 1600-talet, flygelbyggnader, bo
stadshus, stuteri, magasin från 1700-talet och eko
nomibyggnader från 1800-talet.

Kontrollen utfördes på en sammanlagd sträcka 
av ca 360 m. Schaktbredden var 0,3 m och djupet 
0,4-0,7 m. Steril botten nåddes endast där berg 
gick i dagen. Schakten grävdes i påförda raserings- 
och utfyllnadslager med ställvis mycket tegelflis
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och djurben. Dessutom påträffades fönsterglas, 
spik och tennglaserat, vitt kakelugnskakel. Fyn
den tillvaratogs ej. De genomgrävda lagren här
rör från 1700- och 1800-talen.

Fynd: -
Datering: Medeltid-nyare tid.

Vårdsbergs sn, Degeryd 1:4, fornlämning 67
Östergötlands länsmuseum 
Ann-Charlott Feldt

Med anledning av planerad husbyggnation ca 40 
m väster om fornlämning 67 (ett gravfält) utfördes 
en arkeologisk utredning. Vid denna framkom 
inget som tydde på att det förekom fornlämning- 
ar på den av bygget berörda ytan. En senare 
besiktning vid schaktningar för grundläggning 
ledde till samma slutsats.

Fynd: - 
Datering: -

Västerlösa sn, Västerlösa 6:11,6:24
RA A UV Mitt 
Mats Larsson

En arkeologisk utredning i form av provschakts- 
grävning utfördes med anledning av nybyggna
tion. Tomterna ansågs intressanta, då det enligt 
äldre kartmaterial inte kunde iakttagas någon be- 
byggelse efter 1750-talet. Detta innebar en möj
lighet att undersöka ett orört område inom den 
medeltida byn. Närheten till kyrkan samt förekom
sten av en runsten inmurad i denna gjorde också 
att en äldre bebyggelse kunde förväntas i området.

Undersökningen av område 1 - Västerlösa 
6:11— gav inget resultat i form av äldre bebyg
gelse eller anläggningar. I stället påträffades i mat
jorden och kring jordfasta stenar endast recenta 
föremål i form av glas, tegel, porslin och järnskrot.

I område 2 - Västerlösa 6:24 - påträffades ett 
boplatsområde. Detta bestod framför allt av här
dar men även skärvstensansamlingar, stolphål, 
gropar samt ett 2—4 cm tjockt kulturlager inne
hållande sot/träkol, skärvsten och lite bränd lera. 
I schakt 11 påträffades dessutom något som bör 
vara en brandgrav.

Något som daterar boplatsen framkom inte. De 
påträffade lämningarnas art indikerar järnålder. 
Boplatsens yta inom exploateringsområdet upp
skattas till ca 3 000 m2. Boplatsen koncentreras 
framför allt till den norra delen av området. Den 
har inte kunnat begränsas till exploateringsområ
dets nordliga gräns.

Fynd: Bränd lera, sot/kol, recent material.
Datering: Järnålder.

Västerlösa sn, Västerlösa 15:1
RAÅ UV Mitt 
Mats Larsson

Med anledning av planerad husbyggnation gjor
des en arkeologisk utredning i form av prov- 
schaktsgrävning. Området befanns intressant då 
en boplats från äldre järnålder tidigare under året 
hade påträffats strax intill (Västerlösa 6:24). Dess
utom ligger området i närheten av kyrkan, vilket 
gav en möjlighet att undersöka ett centralt områ
de i den medeltida byn.

Totalt drogs sju schakt i området. Botten i 
samtliga schakt utgjordes av lera. Nämnas kan att 
boplatsen inom Västerlösa 6:24 mestadels låg på 
sand/grus. Inget av antikvariskt värde framkom.

Fynd: - 
Datering: -

Västra Husby sn, Ringeby 5:1
RAÄ UV Mitt 
Rikard Hedvall

En förundersökning föranleddes av planerad hus
byggnation. Det berörda området ligger i en forn- 
lämningsrik trakt. Ca 75 m söder om undersök
ningsplatsen ligger ett gravfalt (fornlämning 80) 
med tio registrerade stensättningar. I samband 
med schaktningsarbeten för byggnationen hade 
påträffats en förhistorisk härd.

Undersökningen omfattade fem provschakt 
med en sammanlagd yta på ca 270 m2. Vid under
sökningen framkom rester av en förhistorisk bo
plats i form av härdar, sotfläckar samt två even
tuella stolphål. Fynden utgjordes av några bitar 
slaggad lera samt keramik, som sannolikt härrör 
från yngre bronsåldern.

En härd, en sotfläck och två eventuella stolp
hål undersöktes. Boplatslämningarna ligger före
trädesvis i mitten av ett impediment och i de väst
ra delarna av undersökningsområdet.

Fynd: Keramik, slaggad lera.
Datering: Eventuellt yngre bronsålder.

Västra Stenby sn, Kälvsten 1:8
Östergötlands länsmuseum 
Göran Tagesson

Förundersökningen genomfördes på en grässlänt 
norr om Västra Stenby kyrka inför anläggande av
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parkeringsplats. Området har tillhört komminis
tergården Kälvsten. På äldsta lantmäterikartan 
från år 1700 är området obebyggt. Redan på en 
karta från 1818 upptas området av fem byggna
der, hörande till klockaregården. Denna hade upp
förts kort tid innan, varvid man enligt uppgift 
skulle ha igenfyllt en grustäkt.

Vid undersökningen grävdes tre provschakt. 
Områdets övre delar hade ett matjordstäcke ovan 
den sterila leran med rest av syllstenar och fynd 
från klockaregården. De lägre delarna är låglänta 
och vattensjuka. Inga fornlämningar kunde kon
stateras.

Fynd: - 
Datering: -

Västra Tollstads sn, Alvastra 5:1, Alvastra 
klosterruin, fornlämning I
RAÄ UV Mitt 
Jan-Åke Ljung

En förundersökning föranleddes av planer på att 
utjämna ett begränsat område inom klosterområ
det för placering av åskådarbänkar under de s k 
krönikespelen.

Vid undersökningen konstaterades en mur
sträckning, bestående av ett skift natursten ca 35 
m nordost om klosterkyrkans högkor. Sträckning
en framträdde ovan mark som en ca 2 m bred och 
upp till 0,4 m hög förhöjning, orienterad i när
mast nordost-sydvästlig riktning. Området tyck
tes i övrigt vara bemängt med rasmaterial såsom 
sten, tegel, bruk m m. Detta är möjligen utrasat 
från den s k Birgittas kulle, men stora delar av 
materialet har sannolikt även påförts området i 
samband med äldre undersökningar i själva klos
terruinen. Inga fynd påträffades. Visst djurbens- 
material förekom men tillvaratogs ej.

Fynd: -
Datering: 1300-tal?

Östra Eneby sn, Pryssgården 1:1, fornlämning 
166
RAÄ UV Mitt 
Ulf Stålbom

Med anledning av planerad ny sträckning för väg 
E4, förbifart Norrköping, utfördes en arkeologisk 
utredning i form av provschaktning i delar av det 
berörda området. Undersökningsområdet vid 
Pryssgården utgörs av ett ca 1 100x80-120 m 
stort vägavsnitt, beläget mellan Eneby prästgård i 
norr och dalgången med Motala ström i söder.

Pryssgården präglas av ett öppet storskaligt åker
landskap i en svag södersluttning. Marken består 
av mo och sand förutom i den södra delen där 
markunderlaget domineras av lera.

Området undersöktes med hjälp av 26 sök- 
schakt. Fluvudschaktet löpte längs med planerad 
vägmitt från söder mot norr och ett antal tvär
schakt upptogs i anslutning till detta med ca 20 
m mellanrum.

Vid undersökningen framkom ett omfattande 
boplatskomplex. Fornlämningens huvuddel utgörs 
av två områden med kulturlager och mellan dessa 
ett område med riklig förekomst av enskilda bo
platslämningar. Söderut tunnade anläggningsfrek- 
vensen snabbt ut men mot norr påträffades an
läggningar i hela vägområdets sträckning upp mot 
Eneby prästgård.

Kulturlagren består av humös-sotig mo och 
skärvsten, på vissa ställen med starkt sotiga parti
er, vilka sannolikt markerar djupare gropar. Lag
ren är i huvudsak 0,1-0,2 m tjocka men områden 
med större mäktighet förekommer. Kulturlagren 
uppfattas som oskiktade. Det lägre belägna kultur- 
lagerområdet är ca 50x50 m stort och återfinns 
kring 27-metersnivån. Det är till stora delar ska
dat av plogen. 1 ett område strax söder om detta 
lager finns även rester av förmodade årderspår. 
Det högre belägna kulturlagerområdet är ca 
100x100 m stort och återfinns kring 31-meters- 
nivån. Detta är oskadat. I kulturlagren påträffa
des bränd lera och keramik, i det högre belägna 
lagret fanns rabbig keramik.

I området mellan de bägge kulturlagerområde- 
na påträffades rikligt med boplatslämningar i form 
av gropar, förmodade stolphål och härdar. På flera 
platser i detta område fanns även mörkt humösa- 
sotiga horisonter under matjorden. Dessa variera
de i tjocklek mellan 0,05 och 0,2 m och var även 
mycket skiftande i karaktär. Lagren innehöll fynd 
av keramik och tolkades som delvis sönderplöjda 
kulturlager.

Även i området norr om det övre kulturlagret 
framkom boplatslämningar i relativt riklig omfatt
ning. Här framkom också humösa gropar med 
fynd av bearbetad kvarts. Möjligen kan dessa 
tänkas vara rester av en stenåldersbosättning på 
platsen. I områdets södra del mellan 25- och 27- 
metersnivåerna framkom glest med anläggningar. 
Under 25 metersnivån framkom inga anläggning
ar.

1 åkerytan över hela området påträffades be
arbetad kvarts samt även flinta.

Fynd: Keramik, bränd lera, brända ben, bearbe
tad kvarts och flinta.
Datering: Yngre bronsålder-äldre järnålder.
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Östra Eneby sn, Östra Eneby prästgård, forn- 
Iämning 167
RAÄ UV Mitt
Anders Kalijf Annika Helander

Med anledning av planerad vägsträckning av väg 
E4, forbifart Norrköping, utfördes en utvidgad 
arkeologisk utredning i området kring Östra Ene- 
by prästgård.

Det aktuella området är ca 300 m långt och ca 
50-80 m brett. Sträckan utgörs dels av åker, dels 
av parkområden invid prästgården. Inom området 
finns kraftigt förhöjda fosfatvärden, i synnerhet i 
parken. Platsen för Eneby bytomt bör ha varit 
belägen strax sydöst om den planerade vägsträck- 
ningen. År 1926 påträffades en vikingatida guld- 
fingerring ca 10 m sydöst om prästgården. Ett för
stört gravfalt (fornlämning 140), bestående av 20- 
30 högar, har legat ca 350 m syd-sydöst om präst
gården.

Lämningar av boplatskaraktär framkom inom 
stora delar av området. I åkern framkom anlägg
ningar, såsom stolphål och gropar, inom ett områ
de i den sydsötra delen. Boplatslämningar före
kom synnerligen tätt i parkområdet söder om 
prästgården. Här påträffades i ett schakt ca 20 
stolphål. Av dessa bildar åtta en halvcirkel, med 
trolig fortsättning förbi schaktväggen. Om anlägg
ningen bildar en rundad form, är diametern ca 2 
m och kan då möjligen var en mindre hyddbot- 
ten.

I parken nordöst om prästgården framkom ett 
antal stolphål med kraftig stenskoning, varav fyra 
låg på rad med ca 3 m mellanrum. I anslutning 
härtill påträffades även ett 5-10 cm tjockt lager 
av sotig, myllablandad sand, med begränsad ut
bredning.

Inga fynd påträffades vid utredningen. Anlägg
ningarnas karaktär och utseende talar dock för en 
trolig datering till järnålder.

Fynd: -
Datering: Järnålder.

Östra Hargs sn, Bjärkestad 1:3
RAÄ UV Mitt 
Ulf Stålbom

Den antikvariska kontrollen föranleddes av att den 
nya sträckningen för Televerkets optokabel, 
sträckan Tallboda-Grensholm dras genom Bjärke
stad 1:3. Kabelschaktet löper genom åkermark 
över en höjdrygg, där Bjärkestad gård är belägen. 
Söder och nordost om gården finns järnålders- 
gravfält. Möjligheten att schaktet kunde komma 
att beröra boplatslämningar från järnålder bedöm
des som stor.

Vid schaktning påträffades inget av antikva
riskt värde.

Fynd: - 
Datering: -

Östra Hargs sn, Mylinge, Domaregården 1:2 111
RAÄ UV Mitt 
Bengt Elfstrand

1 samband med Televerkets dragning av ny riks- 
kabel mellan Östra Skrukeby och Linköping ut
fördes en antikvarisk kontroll vid Mylinge gamla 
bytomt på Domaregårdens ägor. Kabelschaktet 
går strax söder om bytomtens gräns enligt gamla 
lantmäterikartor.

I schaktet framkom en 20 m lång sträcka med 
ett svartaktigt lerlager, uppblandat med mylla och 
enstaka skärvstenar. I detta lager låg obrända ben. 
Detta torde vara ett avfallslager, som tillhör by
tomten.

Lagret är förmodligen från medeltid eller ny
are tid. Inget utesluter dock att det också kan här
stamma från vikingatid.

Fynd: -
Datering: Vikingatid(?)-nyare tid.

Östra Hargs sn, Sviestad 1:1, Lilla Idingstad 
1:1, intill fornlämning 85
RAÄ UV Mitt 
Ulf Stålbom

Den antikvariska kontrollen föranleddes av att den 
nya sträckningen för Televerkets optokabel, 
sträckan Tallboda-Grensholm, dras genom 
Sviestad 1:1 intill stensträngssystemet, fornläm
ning 85.

Det aktuella området är beläget i åkermark di
rekt öster om landsvägen mellan socknarna Ry- 
stad och Östra Harg vid Sviestad/Idingstad väg- 
kors. Väster om vägen löper stensträngssystemet 
(fornlämning 85) på ett impediment parallellt med 
vägen från Idingstad. Stensträngen kan följas fram 
till landsvägen varefter den upphör. Invid sten
strängen finns även en registrerad stensättning. 
Möjligheten att finna boplatslämningar eller rester 
av en fortsättning på stensträngen i åkern öster 
om landsvägen bedömdes som stor.

Vid schaktningen påträffades en härd och ett 
stenskott stolphål i den svaga nordsluttningen ca 
20 m nordost om Sviestads vägkors. I området 
förekom även kolsplitter under matjorden.

Fynd: - 
Datering: -
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Östra Husby sn, Skenäs, fornlänining 250
RAÄ UV Mitt 
Rikard Hedvall

Anledning till den antikvariska kontrollen var 
planerad vägbyggnation (gångstig) intill Skenäs 
Skans (fornlämning 250). Begränsningen av skan
sen i den berörda nordvästra delen är mycket svår 
att fastställa på grund av att den delen rivits.

Vid schaktningsarbetena påträffades stenar 
med diameter 0,2-1,4 m och stenpackningar, vil
ka tolkades som grund eller grundförstärkning till 
skansen. Dessutom framkom ett brandlager. Väg- 
sträckningen flyttades väster om anläggningen, 
som kvarligger.

Fynd: - 
Datering: -

Östra Husby sn,Tunatorp 1:2, fornlämning 39
RAÄ UV Mitt 
Annika Helander

Med anledning av planerad husbyggnation utför
des en antikvarisk kontroll i det berörda området. 
Kontrollen gjordes i form av provschakt utmed 
gränserna för den planerade husbyggnationen.

Området ligger i anslutning till fornlämning 
39a, ett gravfalt med 15 högar och ca 50 runda 
stensättningar, samt fornlämning 39b, en rund 
stensättning. Vid kontrollen framkom inget av 
antikvariskt värde.

Fynd: - 
Datering: -

Östra Husby sn, Ällingstad 1:1
RAÄ UV Mitt 
Anders Kaliff

En arkeologisk utredning föranleddes av att ett 
bostadshus skulle uppföras ca 100 m sydost om 
mangårdsbyggnaden till Ällingstad gård. Älling
stad är beläget inom ett område, som är klassat 
som riksintresse. Platsen för husbyggnationen ut
gjorde ett möjligt boplatsläge - en mindre förhöj
ning i terrängen med en flack sydsluttning. Detta 
samt närheten till kända fornlämningar motive
rade en arkeologisk utredning.

Provytor togs upp i det område, som kommer 
att beröras av huskroppen (ca 120 m2). Vid 
schaktningen påträffades tegel samt en spik av 
järn. Möjligen har en mindre byggnad (torp eller 
tidigare bebyggelse på gården) varit belägen på 
platsen i relativt sen tid - dock ej efter 1882 en
ligt uppgift från markägaren.

Inget av antikvariskt värde påträffades vid ut
redningen.

Fynd: -
Datering: Nyare tid.

Östra Husby, Östra Stenby, Kuddby, Tåby snr, 
Skenäs-Mem, förnlämningarna 28,29,250 m 11
RAÄ UV Mitt
Bengt Elfstrand, Nils-Gustaf Nydolf Rikard 
Hedvall

I samband med att en optokabel drogs mellan Ske
näs i Östra Husby sn och Mern i Tåby sn utfördes 
en arkeologisk utredning och antikvariska kontrol
ler. Sträckan går tvärsöver Vikbolandet och är ca 
2,3 mil lång. Ett tiotal platser i närheten av forn
lämningar och med ur antikvarisk synvinkel bra 
topografiska lägen kontrollerades. Inga fornläm
ningar berördes på grund av omläggning av viss 
kabelsträckning.

Fynd: - 
Datering: -

Östra Skrukeby sn, Hageby 3:1, fornlämning- 
arna 46, 126
RAÄ UV Mitt 
Ulf Stålbom

Förundersökningen föranleddes av att den nya 
sträckningen för Televerkets optokabel, sträckan 
Tallboda-Grensholm, dras genom Hageby 3:1 där 
ett stens trängssystem (fornlämning 46) är belä
get.

Det aktuella området är beläget ca 700 m sö
der om Östra Skrukeby kyrka intill landsvägen vid 
Fridhem. Landskapet präglas av öppen odlings
bygd med enstaka åkerholmar. Kabelschaktet 
passerar här hagmark kring uppstickande partier 
av berg i dagen. 1 områdets nordvästra del är mar
ken vattensjuk.

Stensträngen (fornlämning 46) är ca 275 m 
lång och löper i ONO-VSV. Stensträngen utgör 
bl a en begränsning av det vattensjuka området.

1) Kabelsträckningen löper i nord-sydlig rikt
ning och skär genom stensträngen. Denna är kraf
tigt utfallen mot norr och har sannolikt ursprung
ligen utgjorts av en enskiktad stenpackning. I an
slutning till konstruktionen påträffades enstaka 
kolsplitter.

2) Ca 50 m längre mot söder invid åkerkanten 
påträffades en vall uppbyggd av jord och sten. 
Vallen löper längs med åkerkanten mot öster och 
att den utgörs av en ansamling odlingssten kan

530



Fynd: Keramik.
Datering: -

inte uteslutas. Vid schaktning genom vallen på
träffades enstaka bitar av förhistorisk keramik
samt kolsplitter. Möjligen är även detta en sten
sträng. Ingen stenkonstruktion påträffades i schak
tet genom vallen.

Östra Skrukeby sn, Rysslinge 4:1, intill forn- 
lämning 3
RA A UV Mitt 
Ulf Stålbom

En antikvarisk kontroll föranleddes av att den nya 
sträckningen för Televerkets optokabel, sträckan 
Tallboda-Grensholm, dras genom Rysslinge 4:1 
ca 100 m söder om gravfältet Rävkullebacken 
(fornlämning 3), med ca 30 synliga anläggning
ar. Det aktuella området är beläget söder om lands
vägen mellan Östra Skrukeby och Linghem ca 
200 m väster om Rysslinge gård.

Området utgörs av hagmark i en södersluttning 
och möjligheten att omarkerade gravar kunde 
förekomma bedömdes som stor.

Vid schaktning påträffades inget av antikva
riskt intresse.

Fynd: - 
Datering: -

Östra Skrukeby sn, Skrukeby 4:1 III
RAÄUVMitt 
Bengt Elfstrand

Då Televerket drog den nya rikskabeln mellan 
Östra Skrukeby och Linköping berördes en mo
ränsluttning strax väster om Östra Skrukeby kyr
ka. Sluttningen förmodades kunna innehålla avfall 
från kyrkogården, eftersom bl a kyrkans medel
tida torn revs under 1800-talet.

I en nordsluttande beteshage med lerjordar 
kom närmast åkerkanten, i norr där sluttningen 
planade ut, ett mörkare ca 0,1 m tjockt och ca 5 
m brett lerlager, som innehöll obrända ben.

Fynd: -
Datering: Medeltidf?).
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