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1

INLEDNING

Föreliggande katalogdel innehåller redogörelser för de 
arkeologiska fältundersökningar vilka ligger till grund för text
delen av ”Det inneslutna rummet”. Av tolv undersökta loka
ler ligger elva i Stockholms län och en i Uppsala län. Fält
arbetena genomfördes mellan 1983-1988 samt 1992 och 1993. 
Elva av undersökningarna utgörs av forskningsstyrda grävningar 
och utfördes inom ramen för ” Angamsj öproj ektet” vid Arkeo
logiska Institutionen och ”Upplands fomborgar” vid Arkeolo
giska Forskningslaboratoriet AFL, båda vid Stockholms 
Universitet. Undersökningarna genomfördes huvudsakligen i 
form av seminariegrävningar på A-, B- och C-nivåer. Vid ett 
tillfälle (RAÄ 133, Uppsala-Näs socken), genomfördes under
sökningarna i samarbete mellan arkeologiinstitutionema vid 
Stockholms och Uppsala Universitet. Exploateringsunder- 
sökning av den kultiska hägnaden vid Odensala Prästgård (RAA 
235, Odensala socken), genomfördes av RAÄ/UV Stockholm 
inom ramen för Arlanda-proj ektet.

Ytterligare en hägnadsanläggning, fornborgen RAA 159, 
Rössberget i Odensala socken, kom att beröras i samband 
med Arlanda-proj ektet. Dessutom undersöktes en ensam
liggande stensättning (RAÄ 401) från yngre bronsålder vid 
detta tillfälle. Dessa undersökningar utfördes med medel från 
RAÄ/F.

Ett begränsat antal fältarbeten har även genomförts i form 
av arkeologikurser med medlemmar från Vallentuna hem
bygdsförening i samarrangemang mellan hembygdsföreningen 
och Studieförbundet Vuxenskolan. Dessa utfördes mellan 1985 
och 1986. Motsvarande genomfördes 1986 och 1987 i Sollen
tuna vid undersökningarna av Sjöbergs fomborg (RAA 84) i 
samarrangemang mellan Sollentuna Hembygdsförening och 
Studieförbundet Vuxenskolan.

Vid Odensala Prästgård totalundersöktes en som ”fomborg” 
registrerad anläggning (RAA 235), men som tolkats som en 
kultisk hägnad med datering från yngre bronsålder-äldsta järn
ålder.

Undersökningarna vid denna lokal innefattade dessutom 
lämningar av det s k Sjötorpet (RAA 288) vilka dolde bl a en 
senneohtisk hällkista, en mittblockstensättning samt spridda 
boplatslämningar.

Undersökningen av den kultiskla hägnaden är den första i 
sitt slag varför ett större antal anläggningsbeskrivningar, sektions- 
och planritningar redovisas. Men för helhetens skull redovi
sas ett urval av anläggningsbeskrivningar och sektions- och 
planritningar från RAA 288. I övrigt redovisas lämningarna 
härifrån i anläggnings- samt fyndtabeller.

Fotografier publiceras endast i begränsad utsträckning, lik
som fyndteckning. Anläggningslistor samt fyndtabeller förva
ras på ATA, och benlistor från osteologiska analyser förvaras 
på SHM, Stockholm. Planer redovisas i skala 1:50 och 1:100 
och sektioner i skala 1:20 och 1:50 om inte annat anges. Eva 
Crafoord har renritat planer och sektioner från Odensala Präst
gård RAA 235 och 288. Övrigt material har renritats av för
fattaren.

Med tanke på att materialet bearbetas i avhandlingens 
textdel saknar ett stort antal delrapporter uppgifter om topo
grafi och fornlämningsmiljö samt sammanfattning. Dessa 
uppgifter har endast bifogats de undersökta lokaler som inte 
behandlas i någon större utsträckning i textdelen.

Täby i mars 1995 
Michael Olausson



2
UNDERSÖKTA LOKALER

2.1 Vallentuna socken

2.1.1 Olhamra, RAA 231

Al
TERRASSMUR, del av, schakt II, 1x14 m stort 
Belägenhet: x2426 y4884,7 — x2438,4 y4878,5
Anläggningen framstod före undersökningen som en låg terrassmur, 2,2 m 
bred och 0,4 m hög med enstaka större stenar, 0,3-0,6 m stora i murlivet, 
delvis i två skift, samt enstaka mindre stenar, 0,1-0,2 m stora i torven 
innanför murlivet. Innanför och N om muren fanns en ca 4 m bred, planare 
yta och därefter en uppskjutande bergklack. Tre m söder om muren fanns 
ytterligare en mur (A2).

Vid undersökningen framkom att muren bestod av en 3 m bred och 
0,5 m hög stenpackning, som i S begränsades av ett murliv bestående av 
enstaka större stenar i ett till två skift, 0,5-0,8 m stora. Innanför detta fanns 
en stenpackning av huvudsakligen kantiga och skärviga stenar, 0,05-0,4 
(0,1-0,2) m stora, varav enstaka var skörbrända. Två meter innanför mur
livet minskade stenstorleken i packningen från 0,5 till 0,1 m stora stenar. 
Här fanns också enstaka större stenar, 0,4-0,6 m stora. Dessa följde muren 
i dess längdriktning. I fyllningen kunde fyra skikt observeras. Överst fanns 
ett 0,1 m tjockt myllager, därunder ett 0,1-0,2 m tjockt mörkfärgat lager 
med enstaka sot/kolinslag. I anslutning till detta lager och i anslutning till 
de större stenarna innanför murlivet syntes ett 0,8 m brett och 0,05-0,15 
m tjockt, mörkt, sotbemängt lager med enstaka mindre kolffagment. Un
derst kom ett 0,05-0,15 m tjockt lager med svag mörkfärgning. Detta var 
tjockast närmast och delvis under den inre delen av murlivet. I anslutning 
till och delvis under detta fanns i mineraljorden under muren kraftigare 
brända träbitar, varav en låg i murens längdriktning. Den andra större trä
biten låg snett över denna.

Utanför och S om murlivet utgjordes fyllningen endast av mylla, del
vis torvig. Fyllningen innanför muren och mellan denna och bergklacken 
utgjordes av ett 0,1 m tjockt lager torv/matjord, därefter vidtog mineral
jord som bestod av sand med inslag av mindre stenar. Kolprov togs i en av 
de undre, större, kolade träbitarna. TL-prov från skörbrända stenar i schak
tet.
Kolprov: ST 11508: BP 2775*70
TL-prov: R-864411:2161, R-864412: 2441, R-864413: 2240, R-864414: 
2207. Proverna ger ett medelvärde på BC 280±150 år.

Administrativa uppgifter
Lägesangivelse: Ekonomiska kartans blad III 0g Angara 
Koordinater: x6604,8 yl632,l 
Koordinatsystem: Stockholms Stad 
Höjdsystem: Rikets (RH 1900)
Länsstyrelsens tillstånd: 1986-02-07, dnr 11.3919-13-86 
Undersökningstid: april 1986 
Undersökt yta: 14 m2
Arkeologisk personal: Kristina Cederström, Michael Olausson 
Arkivmaterial: Fotografier, plan- och sektionsritningar i skala 1:200, 1:20 
förvaras på ÄTA.

2.1.2 Lingsberg, RAA 265
MURA, del av, schaktl, 1,5x12 m stort 
Belägenhet: x3340 y3965 - x3341,5 y3977
Anläggningen framstod före undersökningen som en 3,2 m bred och 0,4 m 
hög vall med en svagt randad profil. Ett flertal stenar, 0,1-0,4 m stora, var 
synliga i torven, framför allt i murens främre delar. Schaktet lades över 
muren och på dess in- och utsida.

Vid undersökningen framkom att vallen bestod av en 3,8 m bred och 
0,5 m hög, flerskiktad stenpackning som utgjordes av ett murliv samt en 
småstenspackning innanför detta. Murlivet var bevarat i två skift både i 
höjd och bredd med en bredd av 1,0 m och bestod av kantiga och flata 
stenar, 0,5-0,7 m stora. Innanför detta fanns en 1,8 m bred småstenspackning 
av kantiga och skarpkantade stenar, 0,05-0,3 (0,1-0,2) m stora, varav flera 
var skörbrända. Den övre delen av denna packning utgjordes av större ste
nar, 0,3-0,5 m stora, spritt liggande.

Murens innersta del utgjordes av en 1,0 m bred ansamling av randade 
och kantiga stenar i en decimeterdjup skreva i berget. Fyllningen här ut
gjordes av mylla och en mörkfargad mylla/sandblandning med inslag av 
kol/sotlinser. Fyllningen i anslutning till småstenspackningen utgjordes överst 
av ett 0,05-0,1 m tjockt torv/myllager. Därunder fanns en sandfyllning ned 
till berggrunden i murens botten. Fyllningen mellan stenarna i murlivet 
utgjordes även av sand. Mellan bottenstenama i murlivet och den under
liggande berggrunden fanns ett centimetertjockt sandlager med inslag av 
enstaka kolffagment. Spritt i muren var centimetertjocka sot/kollinser. I 
murens botten låg ett ca 1,7 m brett och 0,05-0,1 m tjockt sot/kollager, 
vilket löpte i murens längdriktning. Under sot/kollagret framkom berg
grunden. Denna var ställvis kraftigt eldskadad. Spritt i sandfyllningen på
träffades bitar av sintrad sten. I övrigt utgjordes fyllningen både utanför 
och innanför muren av torv/torvliknande mylla. I botten framkom berg
grunden. Denna var bitvis mycket hålig och gropig, i synnerhet i schaktets 
N del. Kolprov togs utanför vallen (ST 9027), i vallens övre del (ST 9028) 
och i sot/kollagret i vallens botten (ST 9029).
Kolprov: ST 9027: BP 665±80 (L 2), ST 9028: BP 1310±290 (L 3), ST 
9029: BP 2040±145 (L 4)

MUR A, del av, schakt II
Kolprov: ST 9758: BP 2410*150, ST 9759: BP 2060±75 
Prov från sot/kollagret i botten (L 17, L 18).

MUR A, del av, schakt III, 1 x5 m stort 
Belägenhet: x3356 y3970 - x3356 y3975
Anläggningen framstod före undersökning som en mur, 2 m bred och 0,4 
m hög med en markerat välvd profil och med enstaka stenar synliga i ytan, 
0,2-0,4 m stora. Vid undersökningen framkom att muren var 3 m bred och 
0,5 m hög med en flerskiktad stenpackning av 0,05-0,5 (0,1-0,3) m stora 
kantiga, skarpkantade och enstaka rundade stenar. Flera stenar, framför allt 
de mindre, var skörbrända. De största stenarna återfanns i ett skift i murens 
ytterliv, och i två skift i längdriktningen, i murens övre partier samt i dess 
centrala och mellersta del.

Fyllningen utgjordes överst av ett 0,1 m tjockt torv/myllager. Därefter

Wall A

Wall 8

Fig 1. Fomborg "Klosterbacken", RAA 231. Skala 1:75.
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följde ett 0,3-0,5 m tjockt sandlager. Detta var knappt två meter brett. I 
sandlagrets nedre del fanns ett 0,05-0,15m tjockt sot/kollager, knappt 1,8 
m brett, i murens längdriktning. Mindre sotpartier och mörkfärgningar fö
rekom högre upp i sand- och småstensfyllningen dels 1 m, dels 1,6 m inn
anför murlivet och 0,3 respektive 0,2 m under torven. Båda löpte i murens 
längdriktning och var 0,2-0,3x0,1 m stora. Den innersta koncentrationen 
var sammanbunden till sot/kollagret i murens botten med en horisontell 
mörkfärgning av samma dimension som den övre, mindre sot/kolansamlingen.
I fyllningen påträffades enstaka mindre bitar av sintrad sten. Muren vilade 
på en plan, hylliknande bergsavsats. Denna steg markant i murens innersta 
del och blev ställvis synlig i torven innanför muren. På murens utsida slut
tade däremot berggrunden något mot Ö. Liksom i schakt 1 och II var berg
grunden under muren ställvis kraftigt eldskadad. Kolprov togs från det undre 
sot/kollagret (ST 10599) och från kolfragment under murlivet (Ua-433). 
Kolprov: ST 10599: BP 2065±70 (L 27), Ua-433: BP 2115±115 
TL-prov: R-854401: 1953, R-854402: 1682, R-854404: 1783 
Dateringarna ger ett medelvärde på 1833±60 år; 150 AD, ±60, ±100. 
Anm. Provet R-854404 härrör från ett 1 x3 m stort schakt, som upptogs i 
en NNV-SSO-orienterad utlöpare av mur A, knappt 5 m SSO om in
gången i mur A. Då stenmaterialet överlag var mindre bra för en TL-date- 
ring, kunde endast ett prov dateras.

MUR B, del av, schakt I
(del av långschakt x3307,2 y4013,8 - x3261,5 y4004,l)
Belägenhet: x3275 y3995
Anläggningen var belägen på en plan moränplatå och framstod före under

sökning som en stensträng, 2,3 m bred och 0,5 m hög. Den bestod av en i 
anläggningens längdriktning löpande enkel till dubbel rad av större stenar 
och enstaka block, 0,5-1,2 m stora. Mellan och utanför dessa fanns enstaka 
mindre stenar synliga i torven, 0,1-0,2 m stora.

Vid undersökningen framkom en i huvudsak enskiktad stenpackning, 
bestående av enstaka större stenar och block, 0,4-1,3 m stora i murens 
centrala och södra delar och i dess längdriktning. Mellan och utanför dessa 
fanns en en- till tvåskiktad packning av skärviga och rundade stenar, 0,1- 
0,3 m stora. Fyllningen utgjordes av torv och ett 0,1 m tjockt, mullhaltigt 
matjordskikt. Därunder vidtog mineraljorden, som bestod av sand/mo med 
inslag av enstaka mindre och större rundade stenar. I övergången mellan 
matjorden och mineraljorden samt i mineraljordens övre del påträffades 
enstaka kolfragment.
Kolprov: ST 9357: BP 675±70 (L 8)

MUR B, del av, schakt II, 1,5x7 m stort 
Belägenhet: x3279 y4070
Anläggningen var belägen i svag SO-sluttning i mur B:s östligaste del i 
terräng med stenig och bitvis blockrik morän och framstod före undersök
ningen som en 3,7 m bred och 0,3 m hög mur. Anläggningen var endast 
svagt övertorvad/övermossad och en stor del av dess stenpackning var syn
lig i ytan. Denna utgjordes av huvudsakligen rundade stenar, 0,2-0,5 m 
stora. I murens N del och i dess längdriktning var en rad av större stenar och 
enstaka block, huvudsakligen kantiga, 0,6-0,9 m stora. Murens begräns
ning mot S var diffus, där den övergick i ett parti av stenig morän.
Vid undersökning framkom att muren bestod av en enskiktad stenpackning,

Fig 4. "Fjället", RAA 265. Mur A, schakt V. Skala 1:50.
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4,0 m bred och var 0,4 m hög. Undantaget var en storstensrad i murens N 
del. Dessa stenar var upp till 0,7 m höga och lagda i murens längdrikt
ning. Stenarna i packningen var rundade och 0,1-0,4 (0,2-0,4) m stora. 
Murens begränsning mot S var diffus där den övergick i ett mindre om
råde med storstenig morän. Ett egentligt murliv saknades. Fyllningen ut
gjordes av torv/torvig matjord i ett 0,05-0,1 m tjockt skikt. Därefter 
vidtog sandig morän med inslag av mindre, rundade stenar. I botten fram
kom enstaka större, rundade stenar. Under stenpackningen påträffades 
enstaka kolfragment.

innanför och Nom anläggningen. Vid undersökningen framkom en enskik- 
tad stenpackning, 2,7 m bred och 0,2-0,6 m hög, med huvudsakligen run
dade stenar, 0,05-0,6 (0,2-0,4) m stora. I anläggningens centrala och S 
delar och i dess längdriktning låg större stenar och enstaka block, 0,6-1,1 
m stora. De mindre stenarna låg mellan och utanför de större. Fyllningen 
bestod av torv/torvig matjord i ett 0,1 m tjockt övre skikt, ett 0,05-0,1 m 
tjockt mörkt matjordsskikt med inslag av kol. Därunder följde mineraljord 
av sand med inslag av rundade, mindre stenar. N om anläggningen fanns en 
motsvarande fyllning. Kol som framkom under större stenar tillvaratogs.

MUR B, del av, schakt III, 2,5x5 m stort 
Belägenhet: x3275 y4015 - x3280 y4015
Anläggningen var belägen på en moränplatå i mur B:s östligaste del, knappt 
5 möom schakt I, och den framstod före undersökning som en 2,5 m bred 
och 0,3 m hög stensträng med ett flertal stenar, 0,2-0,7 m stora, synliga 
ovanför torven. De större stenarna var belägna i anläggningens centrala del 
och i dess längdriktning. Huvuddelen av den upptagna ytan var belägen

MUR C, del av, schakt I
(del av långschakt x3307,2 y4013,8 - x3261,5 y4004,l) 
Belägenhet: x3264 y4005,5 
Kolprov: ST 9356: BP 2275±I25

MUR C, del av, schakt II 
Kolprov: Ua-714: BP 2815±80

~t~* r— Al --- rt r — n

Fig 5. Skala 1:75.
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X 3
30

 ty
 40

 w

Katalog 9

4025.4

Fig 7. Sektioner genom två undersökta sten- 
fyUda bergsskrevor, A2 och A5, inom vall
anläggningen RAA 265. Skala 1:40.

5 6

LtO
*A IQ

C
iX



10 Det Inneslutna Rummet

2.1.3 Lingsberg, RAÄ 254
Al
STENSÄTTNING, rundad, 4x3,2 m, 0,3 m hög, med kantkedja 
Bengrop med benlager 
Belägenhet: xl02 yl02,5
Anläggningen var belägen i gravfältets SÖ del, och syntes före undersökningen 
som en rundad, 4x2 m stor och 0,3 m hög stensättning med enstaka stenar, 
0,2-0,3 m stora synliga i ytan. På och runt anläggningen fanns rikligt med 
aspsly. Efter rensning, framstod anläggningen som en närmast rund, 4x3,2 
m stor och 0,3 m hög stensättning med rundade sidor utom i N där den var 
närmast rak. Ställvis fanns en bevarad kantkedja av 0,3-0,4 m stora, kantiga 
och rundade stenar. Vid undersökningen framkom en en- till tvåskiktad 
stenpackning av 0,1 -0,5 m stora stenar. De större stenarna fanns huvudsak
ligen i anläggningens centrala del. En stor del av de mindre stenarna var 
skarpkantade, ibland även skörbrända. Fyllningen utgjordes av myllablandad 
finsand/mo i det övre och mo i det undre skiktet. I fyllningen påträffades 
enstaka bitar bränd lera (Fl).

I anläggningens centrala del framkom ett 1,7x1 m stort benlager med 
en 0,4 m stor bengrop i dess södra del (F2). I benlagret påträffades och 
tillvaratogs enstaka bitar av kol.

Under stenpackningens centrala och norra del var en mindre bergs
klack, i övrigt vilade anläggningen på mo/mjäla.
Fynd
Fl Bränd lera
F2 Brända ben, 294,93 g,varav 116,73 g har identifierats. Människa.

Ålder: juvenilis eller juvenilis-adultus. Kön: okänt.
F3 Obrända ben, tandfragment av nöt och häst.

A2
STENSÄTTNING, rundad, 6 m stor, 0,3 m hög, locksten 
Umegrop, enstaka brända ben 
Belägenhet: xlOO y95,5
Anläggningen var belägen i gravfältets S del, och framstod före undersök
ning som en rund, 5 m stor och 0,2 m hög, stensättning. Anläggningen var 
delvis bevuxen med aspsly, och dess S del täcktes av delar av ett större 
odlingsröse. Anläggningen begränsades i N och NV av två block, 0,7x1,1 
och 0,8x1,3 m stora.

Efter rensning var anläggningen rund, 6 m i diameter och 0,3 m hög. 
Endast den från odlingssten fria delen undersöktes. Anläggningen bestod av 
en flerskiktad, 2,2 m stor mittpackning bestående av 0,2-0,5 m stora ste
nar, huvudsakligen rundade. Mittpackningen omgavs av ett småstensbrätte, 
bestående av 0,05-0,2 (0,1) m stora stenar, varav flera var skarpkantade. 
Fyllningen utgjordes av delvis myllblandad finsand/mo. Häri påträffades 
enstaka bitar av bränd lera (F4). I anläggningens centrala del framkom brända 
ben (F5) i en grop, 0,2 m stor och 0,1 m djup. Denna begränsades i S och 
V av flata, kantställda stenar, 0,1 x0,2 m stora. Överst låg en flat locksten, 
0,2x0,4 m stor och 0,05 m tjock. Strax S om bengömman påträffades en 
0,2 m stor kolkoncentration, 0,2 m utanför och mellan de bägge blocken i 
N framkom en mindre samling av brända ben (F6). Anläggningen vilade på 
mjäla.
Fynd
F4 Bränd lera
F5 Brända ben (urnegraven), 375,97 g, varav 181,27 g kunde identi

fieras. Människa. Ålder: adultus. Djur; hund, får/get eller svin.
F6 Brända ben, 8,16 g, varav 5,07 g kunde identifieras. Människa. 

Ålder: trol adultus.

2.1.4 Lingsberg, RAÄ 262
A8
STENSÄTTNING, rundad, 3,5 m stor, 0,3 m hög, dubbel inre kantkedja, 
mittsten
Umegrop, enstaka brända ben 
Belägenhet: x3032,5 y4065
Anläggningen var belägen i gravfältets centrala och högsta del, och syntes 
före avtorvning som en rund stensättning, 3 m stor och 0,2 m hög, med i 
ytan enstaka synliga stenar, 0,2-0,4 m stora. Efter rensning syntes anlägg
ningen som en rund, 3,5 m stor och 0,3 m hög stensättning med en synlig 
inre kantkedja samt en mittsten. Kantkedjan bestod av rundade och kan
tiga stenar, 0,3-0,6 m stora. Strax innanför denna fanns ytterligare en kant
kedja, bestående av kantiga och randade stenar, 0,3-0,5 m stora. Utanför 
den första kantkedjan, och mellan denna och den inre låg en flerskiktad

småstenspackning av 0,05-0,2 m stora randade och skarpkantade stenar. 
Flera var skörbrända. Fyllningen bestod av mylla och sandblandad mylla. 
Häri påträffades keramik (F28), lerklining (F158) och brända ben (F404). 
Innanför, men även delvis under den innersta kedjan fanns ett 1,8x1,5 m 
stort och 0,1 m tjockt, mörkfärgat delvis kolbemängt lager. Mörkfärgningen 
var mest markant under mittstenen som hade en flat undersida. Delvis 
under denna, men huvudsakligen Ö härom framkom en 0,4x0,5 m stor, 
och 0,1 m tjock koncentration av brända ben (F390). Under mittstenen 
påträffades en agraffknapp (Fl). Anläggningen vilade på ett kulturlager.

Fynd
Fl Agraff, hyskdel, av jäm, fem knappar av brons
F390 Brända ben,399,25 g, vara 254 g identifierat. Människa. Ålder: 

adultus. Kön: okänt. Nöt 6,25 g
F404 Brända ben, 1,6 g, vara 1,5 g identifierat. Människa 0,8 g. Ålder:

okänd. Kön: okänt. Djur 0,7 g.
F28 Keramik
Fl 58 Lerklining

A9
STENSÄTTNING, rand, 3,4x3,3 m stor, 0,2 m hög, med kantkedja, lock
sten
Umegrop
Belägenhet: x3031 y4072
Anläggningen var belägen i gravfältets centrala och högsta del, och syntes 
före avtorvning som en 5 m stor, rund och 0,4 m hög stensättning. Efter 
rensning var stensättningen 3,4x3,3 m stor och 0,2 m hög. Stenpackningen 
var täckt av ett 0,1-0,15 m tjockt lera/mjälalager. Vid rensningen påträffa
des keramik (F29), lerklining (Fl 59) och spridda brända ben (F405). Pack
ningen bestod av 0,05-0,2 m stora stenar varav de större dominerade i 
anläggningens centrala del. Efter borttagandet av ett lager småsten fram
kom en kantkedja, bestående av 0,1-0,2 m stora kantiga och randade ste
nar. Anläggningen hade en svagt välvd profil.

Centralt i anläggningen och under två flata lockstenar, 0,2-0,4 m stora, 
framkom en umegrop, 0,2 m stor och 0,15 m djup med brända ben (F391). 
Fyllningen i gropen var svagt mörkfärgad med enstaka bitar av kol. I an
läggningens N del, strax innanför kantkedjan, framkom en mindre ben
koncentration (F392). Anläggningen vilade på ett kulturlager.
Fynd
F391 Brända ben, 772,4 g, varav 394,4 g har identifierats. Människa. 

Ålder: Adultus.
F392 Brända ben, 29,1 g, varav 19 g identifierats. Människa.
F29 Keramik 
Fl 59 Lerklining
F405 Brända ben, 17,1 g, varav 0,4 g djur.

A10
STENSÄTTNING randad, 3,5x3 m stor, 0,3 m hög, med inre kantkedja 
Umegrop
Belägenhet: x3035 y4056
Anläggningen var belägen i gravfältets NV del och syntes före undersök
ningen som en 3 m stor och 0,2 m hög stensättning, med enstaka stenar 
synliga i torven, 0,2-0,3 m stora. Efter avtorvning och rensning syntes an
läggningen som en randad, 3,5x3 m stor och 0,2 m hög stensättning. An
läggningen hade en inre kantkedja av 0,3-0,5 m stora stenar. Ytan innanför 
var 2 m i diameter. Här fanns en ansamling av större stenar, 0,3-0,5 m 
stora, framför allt i den V delen. Stenpackningen i övrigt bestod av 0,05- 
0,2 m stora, randade och kantiga stenar. Utanför kantkedjan var upp till ett 
halvmeter brett område med småstenspackning. IV utvidgade den sig nå
got varför anläggningens begränsning var något diffus här. I den V delen 
fanns även en markfast sten, 0,5 m stor. Stenpackningen var en- till två
skiktad, med en fyllning av mylla och sandblandad mylla. I fyllningen på
träffades bitar av bränd lera (F 160), keramik (F3 0) och brända ben (F406). 
I anläggningens Ö del, mellan tre större stenar, 0,3-0,4 m stora, var en 
relativt stenfri yta. Härunder framkom en bengömma (F393) i form av en 
grop, 0,4 m stor och 0,15 med djup. Fyllningen var mörkfärgad och delvis 
kolbemängd. Här påträffades två hålkärlsringar av brons varav en med fäste 
(F2). Anläggningen vilade på kulturlager.
Fynd
F2 Hålkärlsringar, 2 st, av brons, varav en med fäste
F393 Brända ben, 656,2 g, varav 323,2 g kunde identifieras. Människa.

Ålder: yngre Adultus.
F30 Keramik 
Fl 60 Bränd lera
F406 Brända ben, 1,0 g. Inget fragment kunde identifieras.
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A12
STENSÄTTNING, tresidig, 4 m i sida, 0,2 m hög, med kantkedja, hörnstenar 
Utan identifierbart gravskick 
Belägenhet: 3027,5 y4051
Anläggningen var belägen i gravfaltets centrala del i svag sydsluttning, och 
framstod före undersökningen som en rund, 2,0 m stor och 0,1 m hög stensätt- 
ning med enstaka stenar synliga i dess centrum, 0,1 -0,2 m stora. Vid avtorv- 
ning och rensning framkom en tresidig stensättning som var 4 m i sida och 0,2 
m hög. Anläggningen hade en kantkedja av 0,1-0,2 m stora, huvudsakligen 
kantiga stenar. I N respektive SV hörnet fanns resta stenar. Den N var 0,4 m 
hög och 0,25 m bred vid basen, den andra var 0,45 m hög och 0,3 m bred vid 
basen. Den N var avbruten. Båda var av röd sandsten. I det SÖ hörnet låg en 
sandstenshäll, 0,5x0,5 m stor. I anläggningens centrum fanns en mittpackning, 
närmast rund, 1,0 m stor av 0,2-0,4 m stora stenar. Runt denna låg en flack 
stenpackning av 0,05-0,2 (0,1) m stora, rundade och kantiga stenar, varav 
enstaka var skörbrända. Packningen var enskiktad, förutom i centrum. Fyll
ningen bestod av mylla, sandblandad mylla delvis med inslag av morängrus. 1 
fyllningen påträffades keramik och lerklining (Fl 62). Under stenpackningen 
och centralt i anläggningen fanns ett mindre område med svagt mörkfargad 
jord. Ingen begravning påträffades. I anslutning till och under den resta stenen 
i sydväst framkom en mindre keramikkoncentration (F31). I övrigt påträffades 
brända ben, tillhörande boplatslagret, på vilket anläggningen vilade 
Fynd
Fl 62 Lerklining
F31 Keramik

A20
STENSÄTTNING rundad, 1,6x1,4 m stor, 0,2 m hög, med kantkedja 
Umegrop
Belägenhet: x3027,5 y4067,5
Anläggningen var belägen i gravfältets centrala del i svag sydsluttning, och 
framkom vid avtorvning och rensning i samband med undersökning av boplats
lagret. Anläggningen var närmast rundad, 1,6x1,4 m stor och 0,2 m hög, 
delvis med bevarad kantkedja. Packningen var enskiktad och bestod av 0,1 - 
0,2 m stora rundade och skarpkantade stenar. Fyllningen bestod av mörk- 
färgad sandblandad mylla och kultuijord. Häri påträffades keramik (F35)och 
bränd lera (F168). I anläggningens centrum framkom en 0,15 m stor och 
0,1 m djup grop med brända ben (F394) i svagt mörkfargad fyllning. An
läggningen vilade på kulturlager.
Fynd
F394 Brända ben, 150,8, varav 44,7 g har identifierats. Människa. Ål

der: Infans I—II. Kön: okänt.
F35 Keramik
Fl 68 Bränd lera

A22
STENSÄTTNING, oregelbunden, närmast fyrsidig, 5x4,6 m stor 0,4 m
hög, med kantkedja, mittsten, locksten
Umegrop
Belägenhet: x3012 y4033
Anläggningen var belägen i gravfältets sydvästligaste del på den S delen av en

mindre höjdrygg medberg i dagen. Den framstod före undersökningen som en 
rundad stensättning, 5x5 m stor och 0,3 m hög och ringa övertorvad med ett 
stort antal stenar synliga, 0,2-0,4 m stora. Vid avtorvning och rensning fram
kom en oregelbunden, närmast fyrsidig stensättning, 5x4,6 m stor och 0,4 m 
hög, med raka sidor i V, S och Ö. Den N sidan var rundad. Packningen utgjor
des överlag av större stenar, 0,3-0,7 m stora. Häremellan var en fyllning av 
småsten, 0,05-0,2 (0,1) m stora, varav enstaka skörbrända. IV, S och Ö fanns 
en kantkedja av kantiga och rundade stenar, 0,4-0,6 m stora. Centralt låg en 
mittsten, 0,4x0,6 m stor. Vid undersökningen framkom en enskiktad stors- 
tenspackning och en flerskiktad småstensfyllning mellan de större stenarna. 
Fyllningen bestod av mylla och sand/grusbemängd mylla. Häri påträffades ke
ramik (F35), lerklining (Fl 70) och brända ben (F414). Under mittstenen var 
en 0,3x0,4 m stor stenfri yta. Denna omgavs av fem rundade och flata stenar, 
0,3-0,4 m stora, som bildade en fyrkant. Häri framkom en benkoncentration 
(F395), 0,3 m stor och 0,15 m djup. Inga fynd påträffades i benkoncentrationen, 
men 0,6 m SÖ härom och på samma nivå som benkoncentrationens botten- 
mått, påträffades en omböjd jämten (F3). Anläggningen vilade på ett boplats
lager. Detta bestod av kulturlager delvis rikligt med skörbränd småsten. I en 
mindre fördjupning, 0,4x0,3 m stor och 0, 15 m djup, påträffades obrända 
djurtänder (F414). Kol från denna fördjupning tillvaratogs (L24) och har HC- 
daterats I kulturlagret påträffades keramik (F36), lerklining (Fl 70), brända 
ben (F414) samt jämslagg (F360) och kvarts (F382).
Fynd
F395 Brända ben, 373,9 g, varav 221 g har identifierats. Människa. Ål

der: Infans II - yngre juvenilis.
F3 Jämten, omböjd.
F36 Keramik
Fl 70 Bränd lera
F414 Brända ben, 16,1 g, varav 9,6 g identifierats. Människa 4 g, djur 5 

g, 0,6 g djurtand (obr).
Fl 70 Lerklining 
F360 Jämslagg 
F382 Kvarts
Kolprov: ST 10109: BP 2395±75 

A75
STENSÄTTNING, rektangulär, (V-Ö), 5,5x3,5 m stor, 0,3 m hög, med 
kantkedja, mittsten, hörnstenar 
Umegrop, enstaka brända ben 
Belägenhet: x3004 y4031
Anläggningen var belägen i gravfältets SV del och syntes före undersökningen 
som en rundad stensättning, 3,5 m stor och 0,2 m hög med enstaka stenar 
synliga i ytan, 0,1-0,3 m stora. Efter avtorvning och rensning syntes anlägg
ningen som en rektangulär stensättning, 5,5x3,5 m stor (Ö-V) och 0,3 m 
hög, med en kantkedja av 0,1-0,2 (0,1) m stora kantiga stenar. Båda långsi
dorna var svagt konvexa. Stenpackningen i övrigt var flack till svagt välvd 
och bestod av 0,05-0,4 (0,1-0,2) m stora stenar, flertalet skarpkantade. I 
anläggningens centrum, något förskjutet mot N, låg en mittsten, 0,6x0,3 m 
stor och 0,2 m hög. I anläggningens NÖ och SV höm fanns resta stenar; 0,4 
m höga och 0,3 respektive 0,2 m breda vid basen och 0,1 vid toppen. Strax 
innanför det SÖ hörnet låg en randad toppig sten, 0,3x0,3 m stor. Efter 
borttagandet av ett lager småsten, framkom en inre stenpackning, 4 m lång 
och 2,5 m bred runt mittstenen, huvudsakligen i Ö, S och V. Packningen
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bestod av större stenar, 0,3—0,6 m stora. Centralt i denna och 0,5 m Ö om 
mittstenen framkom en bengömma (F397) i form av en umegrop, 0,4 m stor 
och 0,15 m djup. Fyllningen var mörkfärgad med inslag av enstaka kolbitar. I 
anläggningens NÖ del under kantkedjan, framkom en mindre benkoncentration 
(F398), 0,1 m stor och 0,05 m djup. Anläggningen vilade på ett boplatslager.

Fynd.
F397 Brända ben, 156,7 g, varav 156,7 g har identifierats. Människa, 

155 g. Ålder: Adultus. Kön: okänt. Hund 1,7 g.
F398 Brända ben, 14,6 g, varav 14,6 g identifierats. Människa, 11,9 g.

Ålder: Adultus. Kön: okänt. Djur, 2,7 g.
F56 Keramik
F209 Lerklining/bränd lera
F443 Brända ben, 19,1 g, varav 18,0 g identifierats. Människa 0,5 g, 

djur 12,4 g och nöt 5,1 g (obr).
F349 Harts
F379 Vävtyngdfragment

A76
STENSÄTTN1NG, hexagonal, 3,2x2,5 m stor (NO-SV), 0,3 m hög, med
kantkedja
Umegrop
Belägenhet: x2999,5 y4029,5
Anläggningen var belägen i gravfältets sydligaste del och var ej synlig före 
avtorvning. Anläggningen framkom i samband med undersökningen av A75. 
Efter rensning syntes anläggningen som en hexagonal stensättning, något

osymmetrisk med en avlång form, 3,2 m lång (NO-SV) och 2,5 m bred och 
0,3 m hög. Anläggningen hade en närmast flat profil med en packning av 
0,05-0,2 (0,1) m stora, rundade och kantiga stenar, varav enstaka var skör
brända, samt en inre packning av större stenar. Fem stenar, 0,4-0,5 m stora, 
var lagda närmast i en cirkelform med ett stenfritt område innanför dessa 
stenar. Tre av dessa stenar var malstenar, samtliga med svagt konvex yta (F390- 
392). Två var lagda med den konvexa sidan nedåt. Anläggningen begränsades 
av en kantkedja, bestående av 0,1 m stora kantiga stenar. Stenpackningen var 
flerskiktad närmast de större stenarna i anläggningens centrum, i övrigt var 
den enskiktad. Fyllningen bestod av mylla, mörkfärgad sandblandad mylla. 
Häri framkom fynd av keramik (F57), lerklining (F210) samt brända ben 
(F444). Centralt i anläggningen i det stenfria området, framkom en ben
gömma (F399) i form av en umegrop, 0,2 m stor och 0,1 m djup. Häri 
påträffades en agraffknapp av brons bestående av en knapp med hake och 
hyska (F4). Utanför de större centrala stenarna påträffades ett jämfragment 
(F5). Anläggningen vilade på ett boplatslager. Detta undersöktes ej.

Fynd
F4 Agraffknapp av brons 
F5 Jämfragment
F399 Brända ben, 463,5 g, varav 248,5 g identifierats. Människa. Ålder:

Juvenilis (juvenilis- adultus)
F57 Keramik
F210 Lerklining
F444 Brända ben, 1,5 g varav 1,4 g djurtand.
F390-2 Malstenar, 3 st 
F350 Harts

X3030 + X3030 t

F 398 f

Rest sten
X3000 +

Fig 11. Plan över anläggningar inom RAA 262. Skala 1:100.
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Fig 14. Röjningsröse A43. I bakgrunden 
stensättningen A22. Foto från S: 
Michael Olausson.

Agrara lämningar 
A43
RÖJNINGSRÖSE, rundat, 3,4x3,6 m stort, 0,2 m högt 
Belägenhet: x3008 y4032
Anläggningen var belägen i gravfältets SV del i svag sydsluttning och syntes 
före undersökningen som en sanding större stenar och block. Centralt låg 
ett större block 1,1x0,8x0,6 m stort. V om blocket fanns två större stenar,
1,2x0,7 och 1,3 x0,8 m stora. Mellan dessa stenar och block syntes en svag 
förhöjning med enstaka stenar synliga i ytan, 0,1 m stora. Vid rensning 
framkom en rundad stensättningsliknande stensamling, 3,6x3,4 m stor och 
0,2 m hög, bestående av en 0,5 m bred och flerskiktad småstenspackning 
av 0,05-0,2 (0,1) m stora rundade och skarpkantade stenar, mellan och 
runtom de större blocken och stenarna. Fyllningen bestod av kolbemängd, 
sandblandad mylla. Spritt i anläggningen framkom brända ben (F396) samt 
keramik (F47), lerklining (Fl 86) samt brända och obrända ben (F396, F428). 
Delvis under och runt anläggningen fanns ett kulturlager.
Fynd
F396 Brända ben, 53,2 g, varav 23,8 kunde identifieras. Människa 6 g.
F47 Keramik
Fl 86 Lerklining
F428 Brända ben
F348 Hans
F362 Jämslagg

A101
RÖJNINGSRÖSE, oregelbundet, rundat, 4 m stort, 0,2 m högt, delvis
med kantkedja
Belägenhet: x2965,5 y3954,5
Anläggningen var belägen på boplats C:s centrala och västligaste del, på 
kanten av boplatsplatån innan den övergick i en markant lutning mot V. 
Anläggningen syntes före avtorvning och rensning som en rund st ensätt
ning, 3 m stor och 0,2 m hög, med enstaka stenar synliga i torven, 0,1-0,3 
m stora. I den centrala delen låg en större sten, 0,6 m stor. Efter rensning 
syntes anläggningen som en oregelbundet rundad, närmast hexagonal sten- 
sättning 4 m stor och 0,2 m hög. Anläggningen begränsades av en kant
kedja i N, Ö och S, bestående av 0,1-0,2 (0,1) m stora, rundade och en
staka kantiga stenar. Packningen hade en flack profil, och bestod av 0,1-0,3 
(0,1-0,2) m stora rundade och enstaka kantiga stenar. I den V delen var 
enstaka större stenar, 0,4-0,8 m stora. Packningen var huvudsakligen en- 
skiktad. I fyllningen, som utgjordes av mylla och sand/grusbemängd mylla 
framkom bitar av bränd lera (F222) och brända ben (F448) samt kvarts 
(F383). I stenpackningens övre skikt påträffades en knacksten (F393). An
läggningen vilade på moränsand med inslag av grus och småsten.

Fynd
F222 Bränd lera
F448 Brända ben, 7,8 g, varav svin 1,8 g, vattensork 0,2 g (obr) samt 

djur 5,8 g 
F393 Knacksten 
F383 Kvarts

A131
RÖJNINGSRÖSE, oregelbundet, närmast kvadratiskt, 4,5x3,5 m stort, 
0,2 m högt
Belägenhet: x2989 y3987
Anläggningen var belägen på boplats C:s nordostligaste del i svag nordost
lig sluttning, och framstod före undersökningen som en rund mitt- 
blockstensättning, 4,5x4 m stor och 0,2 m hög rant ett 1,5x1,2x0,8 m 
stort block centralt i anläggningen. Efter rensning syntes anläggningen som 
en oregelbunden, närmast kvadratisk mittblockstensättning med en sten- 
packning av 0,1-0,3 m stora rundade och kantiga stenar med inslag av 
enstaka skärviga och skörbrända stenar. Anläggningen begränsades av en
staka större stenar 0,4-1,0 m stora, huvudsakligen i de S och Ö delarna. 
Vid undersökningen framkom en flerskiktad st enpackning med en fyllning 
av mylla, sandblandad mylla och ett gulbrunt kulturlager i anläggningens S 
och SV delar. Spritt i anläggningen, men framför allt i dess S del, framkom 
enstaka brända ben (F454), keramik (F74) och bränd lera (F234). Anlägg
ningen vilade på moränsand med inslag av mindre stenar.
Fynd
F74 Keramik 
F234 Bränd lera
F454 Brända ben, 2,6 g. Inget fragment kunde identifieras.

Stensträngar
A14
STENSTRÄNG, del av, 3,1 m bred, 0,4 m hög, schakt 2x6 m stort 
Belägenhet: x3095,7 y4073,l -x3086,5 y4083,l, x3087,5 y4080, 
boplats A+B (RAA 263)
Ett 6 m långt och 2 m brett schakt upptogs tvärs över den 75 m långa 
stensträngen, Al 4 (SSV-NNO) i dess N del. Anläggningen syntes som en 
2,5 m bred och 0,3 m hög stensträng med ett flertal stenar synliga i ytan, 
0,2-0,5 m stora. Efter rensning var anläggningen 3,1 m bred, 0,4 m hög 
med en stenpackning av 0,1-0,5 m stora, kantiga och randade stenar. Vid 
undersökning framkom att stenpackningen var lagd i ett till två skikt. De 
större stenarna låg i ett skikt, huvudsakligen i stensträngens mellersta delar.
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Utanför och mellan dessa låg en delvis flerskiktad småstenspackning. I denna 
fanns inslag av skarpkantade och skörbrända stenar. Anläggningen överlagrade 
ett boplatslager (boplats A, RAA 263).

Fynd
Fl 64 Bränd lera 
F408 Brända ben

A69
STENSTRÄNG, (NNO-SSV), del av, 2,5 m bred, 0,4 m hög, Schakt, del av 
Belägenhet: x3015 y4057, boplats B
Ett 10 m långt och 1 m brett schakt upptogs i den N delen av den 45 m 
långa stensträngen (NNO-SSV). Anläggningen syntes som en 2 m bred 
och 0,2 m hög, avlång förhöjning med enstaka stenar, 0,1-0,2 m stora 
synliga i ytan. Efter avtorvning och rensning framstod den som en 2,5 m 
bred och 0,4 m hög stensträng med en packning av 0,05-0,3 m stora stenar. 
Vid undersökning framkom en flerskiktad stenpackning med de större ste
narna huvudsakligen i anläggningens mellersta delar. Däremellan och utan
för var en småstenspackning av 0,05-0,2 (0,1) m stora, kantiga och run
dade stenar, varav flera var skörbrända. Fyllningen utgjordes av matjord 
och därunder svagt mörkfärgad kultuijord. Anläggningen överlagrade ett 
boplatslager (boplats B) och en ränna/grop, A72 och en ränna, A73.

Fynd
F55 Keramik
F206 Lerklxning/bränd lera
F442 Brända ben, 10,0 g, varav människa 0,9 g, svin 0,8 g, djur 3,3 g, 

djur (obr) 0,3 g

r

X3090

X3085

A98
STENSTRÄNG, (Ö-V), del av, 47 m lång, 3^1 m bred 
Belägenhet: x2977 y3970, boplats C. Två schakt, SI: x2975 y3975 - 
x2980 y3975, S2: x2976 y3968 - x2982 y3968
Två N-S-gående schakt (S 1, S2) upptogs i den 47 m långa (Ö-V) och 3-4 
m breda stensträngen, A98. Schakt 1 förlängdes norrut i ett 1x9 m långt 
schakt över en odlingsyta, belägen intill och N om stensträngen. A98 syn
tes före undersökningen som en stensträng 2,5-3,5 m bred och 0,3-0,6 m 
hög med flera stenar och enstaka block synliga i ytan, 0,2-0,7 m stora. Vid 
undersökningen framkom en flerskiktad stenpackning, 3 respektive 4 m 
bred och 0,5 och 0,6 m hög. De större stenarna och blocken, 0,2-0,8 m 
(0,4-0,6) m stora, låg samlade i en enkel till dubbel rad i anläggningens 
mittlinje. Denna del av packningen var enskiktad. Mellan och utanför de 
större stenarna var en flerskiktad småstenspackning av 0,05-0,3 (0,1-0,2) 
m stora, skarpkantade och rundade stenar, varav ett stort antal var skör
brända. Fyllningen mellan stenarna utgjordes överst av matjord och där
under av ett kulturjordslager med inslag av keramik, bränd lera, brända ben 
samt enstaka knackstenar. I bägge schakten kunde ett centimetertjockt, lju
sare myllager urskiljas, men endast under de större stenarna. Anläggningen 
överlagrade ett boplatslager. Den fyndförande, skärvstensrika stenpackningen 
i anläggningen sammanflöt med det underliggande kulturlagret. En dis
tinkt gränsdragning kunde endast göras ställvis, framför allt i anläggningens 
mellersta delar. Utanför och N om anläggningen var det överlagrade boplats
lagret närmast obefintligt. I ett av schakten, SI, framkom en härdgrop, 
A132 samt groparna, A133 och A134, i anslutning till ett lergolv/lerskikt 
kring och mellan dessa anläggningar. I S2 framkom under stensträngen en 
härdgrop, A115,och en grop, A119, omgiven av ett sot/kolskikt, Alli, 
samt ett stolphål. Al 12 . Halva härdgropen, A92, överlagrades även av 
anläggningen. Jordprover insamlades dels från kulturjordfyllningen, dels 
från det tunna matjordsskiktet under de större stenarna.
Fynd
F63 Keramik

2987.$ i&Si

ÅKSRHAK

2980

2977.9

2979

A98

8
E

Fig 15. Plan över stensträngar inom RAA 262. Skala 1:100.
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Härdgropar/härdar
A4
HÄRDGROP, rundad, 0,4x0,2 m stor, 0,1 m djup 
Belägenhet: x3019,2 y4068,7, boplats B
Anläggningen var rundad, 0,4x0,2 m stor och 0,1 m djup, med närmast 
raka sidor, anlagd intill ett markfast block, 1,0 m stort. Skärvig och skör
bränd sten,sot/kolbemängd fyllning.

Fynd
Fl 55 Bränd lera/lerklining 

A6
HÄRDGROP, rundad, 1,2x1,0 m stor, 0,3 m djup 
Belägenhet: x3019,5 y4064,7, boplats B
Anläggningen var rundad, 1,2x 1,0 m stor och 0,3 m djup. Stenpackningen 
var delvis tvåskiktad och bestod huvudsakligen av 0,2-0,4 m stora stenar 
samt enstaka mindre stenar, 0,05-0,1 m stora. Flertalet var skörbrända. 
Kraftigt sot/kolbemängd fyllning. Skålad botten. Anläggningen var belägen 
mellan och intill en ugn, A55/67 i S och ugn med lerplatta, A32 i N. 
Anläggningens N del täcktes delvis av ett centimetertjockt lager bränd lera.

Fynd
F402 Brända ben, 4,5 g, varav 3,5 g djur 
Kolprov: ST 10603: BP 1905±70

All
HÄRDGROP, rundad, 1,8 m stor, 0,15 m djup 
Belägenhet: x3031 y4070, boplats B
Anläggningen var rund, 1,8 m stor och 0,15 m djup, och bestod av en 
flerskiktad stenpackning av 0,05-0,2 m stora stenar, varav flera skarpkantade 
och skörbrända. Fyllningen var kraftigt sot/kolbemängd framför allt cen
tralt i anläggningen. Botten var plan. Anläggningen överlagrades i den Ö 
delen av en stensättning, A9. Två jordprover togs i anläggningens sidor.

Fynd
Fl 61 Bränd lera/Ierklining 
F407 Brända ben, 1,1g, djur 
Kolprov: ST 9760: BP 1950±85 (L19)

A13
HÄRDGROP, rundad, 2,5 m stor, 0,3 m djup, kantstenar 
Belägenhet: x3017 y4044,5, boplats B
Anläggningen var belägen i gravfältets centrala och v del och syntes före 
avtorvning och rensning som en rund stensättning, 2,3 m stor och 0,2 m 
hög med enstaka stenar synliga i torven, 0,2 m stora.

Vid undersökningen framkom en rundad härdgrop, 2,5 m stor och 0,3 
m djup. Denna begränsades av en kantkedja utom på mindre partier i NO 
och SV. Kantkedjan bestod av 0,3-0,5 m stora, kantiga och rundade stenar. 
Stenpackningen i härdgropen var flerskiktad av 0,05-0,3 m stora, skarp
kantade och skörbrända stenar.

Fyllningen var kraftigt sot/kolbemängd. Anläggningens botten var mar
kerat skålformig. Runt anläggningen, framför allt i Ö, var ett sot- och 
skärvstenslager, 0,1 m tjockt.
Fynd
F32 Keramik
Fl 63 Bränd lera/lerklining
Kolprov: ST 9354: BP 2485±80 (L5)

A17
F1ÄRDGROP, rundad, 1,5x1,3 m stor, 0,3 m djup 
Belägenhet: x3031 y4075, boplats B
Anläggningen var rundad, 1,5x1,3 m stor och 0,3 m djup, belägen i svag 
väsLsluttning. Stenpackningen var flerskiktad av 0,05-0,4 (0,1-0,2) m stora, 
skarpkantade och skörbrända stenar. I anläggningens V del låg två större 
kantiga stenar 0,2x0,4 m stora. Botten var skålad. Fyllningen var sot och 
kolbemängd, huvudsakligen i anläggningens nedre halva.
Fynd
F33 Keramik
Fl 66 Bränd lera
F411 Brända ben, 2,0 g, djur

A18
HÄRDGROP, rundad, 1,3 m stor, 0,2 m djup 
Belägenhet: x3021,5 4067,5, boplats B
Anläggningen, som var rund, 1,3 m stor och 0,2 m djup, hade en fler
skiktad stenpackning av skärvig och skörbränd sten 0,05-0,3 (0,1) m stora. 
Fyllningen var sot/kolbemängd. Botten var svagt skålad.

Fynd
F34 Keramik
Fl 67 Bränd lera/lerklining
F412 Brända ben, 1,8 g, djur 
Kolprov: ST 10110: BP 1680±70 (L25)

A98 i

Fig 16. Sektion genom A98. Skala 1:40.
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Fig 17. Härdgropar från RAA 262. Skala 1:40.
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Fig 18. Från undersökningen 
av boplats B [RAA 262). 
Foto: Michael Olausson.

A23
HÄRD/HÄRDGROP, randad, 0,8 m stor, 0,1 m djup 
Belägenhet: x3028,7 y4067, boplats B
Anläggningen var rand, 0,8 m stor och knappt 0,1 m djup med en enskik- 
tad stenpackning av 0,05-0,1 m stora, randade och skarpkantade stenar, 
varav enstaka var skörbrända. Fyllningen var svagt sotbemängd med en
staka kolbitar. Botten var närmast plan.
Fynd
F6 Jämfragment
F415 Obrända ben, 0,1 g, djurtand

A24
F1ÄRDGROP, rundad, 1,1 m stor, 0,2 m djup 
Belägenhet: x3028 y 4067,5, boplats B
Anläggningen var rund, 1,1 m stor och 0,2 m djup, med en gles en- till 
tvåskiktad stenpackning av 0,05-0,1 m stora, kantiga och skörbrända ste
nar. Fyllningen var sot/kolbemängd. Botten var närmast flat.

Fynd
F37 Keramik
Fl 71 Bränd lera
F416 Brända ben

A35
HÄRDGROP, oregelbunden närmast randad, 1,5x1,1 m stor, 0,2 m djup 
Belägenhet: x3027 y4067, boplats B
Anläggningen var oregelbunden, närmast randad, 1,5x1,1 m stor och 0,2 
m djup med en flerskiktad packning av 0,1-0,2 m stora, kantiga och skör
brända stenar. Centralt låg en större sten, 0,3x0,4 m stor. Fyllningen var 
sot/kolbemängd. Botten var närmast flat. Anläggningen överlagrades i N 
den delen av en stensättning, A20. Två jordprover togs i anläggningen.

Fynd
F39 Keramik
F43 Keramik
Fl 73 Bränd lera
Fl 78 Bränd lera
F418 Brända ben, 0,7 g, varav 0,2 g obr djurtand 
F423 Brända ben

A37
HÄRDGROP, rundad, 0,8 m stor, 0,2 m djup 
Belägenhet: x3029 y4069, boplats B
Anläggningen var rand, 0,8 m stor och 0,2 m djup, med en flerskiktad 
packning av 0,05-0,2 (0,1) m stora, skarpkantade och rundade stenar, va

rav flera skörbrända. Fyllning av kraftigt sot/kolbemängd jord. I anlägg
ningens botten, som var spetsformad, låg en större sten, 0,4x0,5 m stor. 
Jordprov togs i anläggningens N del.
Fynd
F44 Keramik
Fl 89 Lerklining/bränd lera
F424 Brända ben

A47
HÄRDGROP, rundad, 0,8x0,7 m stor, 0,2 m djup 
Belägenhet: x3016 y4067,8, boplats B
Anläggningen var randad, 0,7x0,8 m stor och 0,2 m djup, och belägen 
intill och norr om ett 0,6x0,8 m stort, markfast block. Stenpackningen var 
flerskiktad av 0,05-0,2 (0,1 )m stora, skarpkantade och rundade stenar, va
rav flera skörbrända. Anläggningen begränsades i väster och norr av fyra 
större stenar, 0,3-0,6 m stora. Fyllningen, huvudsakligen i den nedre delen 
av anläggningen, var kraftigt sot/kolbemängd. Botten var skålad.
Fynd
F48 Keramik 
Fl 89 Bränd lera/lerklining 
F429 Brända ben 
Kolprov: ST 10606: BP 1510±70

A48
HÄRDGROP, rundad, 1,8 m stor, 0,3 m djup 
Belägenhet: x3016,8 y4062,7, boplats B
Anläggningen var rund, 1,8 m stor och 0,3 m djup, med en flerskiktad 
packning av huvudsakligen större stenar, 0,3-0,4 m stora, varav flera var 
skörbrända. Fyllningen var kraftigt sot/kolbemängd. Botten var svagt skå
lad. Ett jordprov togs i anläggningens S del.

Fynd
F394 Knacksten 
F49 Keramik 
Fl 90 Bränd lera
F430 Brända ben, 14,0 g, varav 6 g djurtand 
Kolprov: ST 10602: BP 2120±70

A61
HÄRDGROP, dubbel, rundad, 1,6&1,2 m stor, 0,25 och 0,15 m djup 
Belägenhet: x3015 y4067,5, boplats B
Anläggningen utgjordes av en dubbel härdgrop, (Ö-V), båda rundade Den 
större delen var 1,6 m stor och 0,25 m djup och den mindre 1,2 m stor och 
0,15 m djup. Båda delarna var flerskiktade med en stenpackning bestående
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av 0,05-0,3 m stora stenar, varav de större i den större härddelen. Fyll
ningen var kraftigt sot/kolbemängd. Bottnarna var skålade. Anläggningen 
undersöktes till hälften.

Fynd
F202 Bränd lera
F203 Bränd lera
F441 Brända ben, 1,2 g djur
F363 Jämslagg

A78
HÄRDGROP, randad, 1,3x1,1 m stor, 0,3 m djup 
Belägenhet: x2973 y3979, boplats C
Anläggningen var randad, 1,3 x 1,1 m stor och 0,3 m djup, och bestod av en 
flerskiktad stenpackning av 0,05-0,3 (0,1) m stora, randade och skarp- 
kantade stenar, varav flera skörbrända. Anläggningen låg N om och intill en 
större markfast sten, 0,7x0,4 m stor. Fyllningen var bitvis kraftigt sot/kol
bemängd. Botten var svagt skålad.

Fynd
F212 Bränd lera 

A90
HÄRDGROP, närmast oval, 1,7x1,2 m stor, 0,2 m djup 
Belägenhet: x2974 y3969, boplats C
Anläggningen var närmast oval, 1,7x1,2 m stor och 0,2 m djup, med en 
flerskiktad stenpackning av 0,1-0,3 m stora skarpkantade och skörbrända 
stenar. Sot/kolbemängd fyllning. Svagt skålad botten.

Fynd
F218 Bränd lera
F446 Brända ben, 1,1g, djur

A91
HÄRDGROP, randad, 0,7x0,5 m stor, 0,1 m djup 
Belägenhet: x2973,7 y3968, boplats C
En rundad härdgrop, 0,7x0,5 m stor och 0,1 m djup med en gles sten
packning av 0,05-0,1 m stora stenar, varav enstaka var skörbrända. Fyll
ningen var svagt sot/kolbemängd. Botten var skålad.

A92
PLÄRDGROP, rundad, 1,5x1,2 m stor, 0,2 m djup, med luftkanal, 
Belägenhet: x2975,7 y 3967, boplats C
Anläggningen var rundad, 1,5x1,2 m stor och 0,2 m djup, med en fler
skiktad stenpackning av 0,05-0,2 m stora, skarpkantade och randade ste
nar, varav flera var skörbrända. Fyllningen var kraftigt sot/kolbemängd. I 
anläggningens Ö del var en 0,5 m lång, 0,25 m bred och 0,15 m djup 
luftkanal. Anläggningens botten var närmast flat. Anläggningen överlagra
des till hälften av en stensträng, A98.

Fynd
F61 Keramik
F219 Bränd lera/lerklining

A105
HÄRDGROP, rundad, 0,6 m stor, 0,3 m djup 
Belägenhet: x2970,5 y3958,8, boplats C
Anläggningen var randad, 0,6 m stor och 0,3 m djup, med en flerskiktad 
stenpackning av 0,05-0,2 (0,1) m stora stenar. Enstaka var skörbrända. Fyll
ningen i anläggningens övre skikt var sot/kolbemängt, det undre något lju
sare med endast enstaka kolbitar. Botten var markerat skålformig.
Fynd
F69 Keramik
F223 Bränd lera

A110
HÄRDGROP, rand, 1,2 m stor, 0,25 m djup 
Belägenhet: x2960 y3960, boplats C
Anläggningen var rund, 1,2 m stor och 0,25 m djup med en flerskiktad 
stenpackning av 0,05-0,3 (0,1-0,2) m stora, rundade och skarpkantade

stenar, varav flera var skörbrända. Kanterna var delvis stensatta. Fyllningen 
var kraftigt sotbemängd, rikligt med kol framkom i anläggningens N del. 
Botten var skålad.

A115
HÄRDGROP, randad, 2,0 m stor, 0,4 m djup 
Belägenhet: x2978,5 y3969,5, boplats C
Anläggningen var randad, 2,0 m stor och 0,4 m djup, med en flerskiktad 
stenpackning av 0,05-0,4 (0,2) m stora, randade och skarpkantade stenar, 
flera var skörbrända. Fyllningen var kraftigt sot/kolbemängd. Anläggning
ens botten var flat, men sidorna markerat vinklade nedåt. I anläggningens 
NV del var delar av ett större markfast block, 1,0x0,7 m stort. I anslutning 
till härdgropens NV del var en mindre rännliknande fördjupning, Al 19. 
Denna var svagt S-formad, 0,9 m lång, 0,2-0,4 m bred och 0,25 m djup. 
Dess SV del låg intill ett större, markfast block. Härdgropen var överlagrad 
av, och framkom vid undersökningen av en stensträng, A98.

Anläggningen omgavs av ett 0,05-0,1 m tj ockt sot/kollager, A111, som 
hade inslag av skärvig och skörbränd sten.
Fynd
F227 Bränd lera
F451 Brända ben, 4,7 g, varav 0,9 g nöt och 3,7 g djurtand (obr) 
Kolprov: ST 11511: BP 2605±70 (L39)

A123
HÄRDGROP, rundad, 1,1m stor, 0,2 m djup 
Belägenhet: x2962,5 y3959, boplats C
Anläggningen var rund, 1,1 m stor och 0,2 m djup med en flerskiktad 
stenpackning av 0,1-0,2 m stora, rundade och skarpkantade stenar, flera 
skörbrända. Anläggningen låg intill en större markfast sten i V, 0,4x0,2 m 
stor. Fyllningen var sot/kolbemängd. Botten var skålad.

Fynd
F229 Bränd lera 

Al 24
HÄRDGROP, rundad, 1,0 m stor, 0,2 m djup 
Belägenhet: x2960,5 y3958,5, boplats C
Anläggningen var en rand härdgrop, 1 m stor och 0,2 m djup med en 
flerskiktad stenpackning av 0,05-0,2 m stora stenar, varav flera var skör
brända. Fyllningen var kraftigt sot/kolbemängd. Botten var skålad.

Fynd
F72 Keramik
F230 Bränd lera
F452 Brända ben

A125
FLÄRDGROP, randad, 0,8x0,6 m stor, 0,15 m djup 
Belägenhet: x2959,5 y3958, boplats C
Anläggningen var rundad, 0,8x0,6 m stor och 0,15 m djup, delvis med en 
flerskiktad stenpackning av 0,05-0,2 m stora, randade och enstaka skarp
kantade stenar, några var skörbrända. Fyllningen var sot/kolbemängd. Bot
ten var svagt skålad.
Fynd
F73 Keramik 
F231 Bränd lera 
F453 Brända ben

A126
HÄRDGROP, rund, 0,7 m stor, 0,15 m djup 
Belägenhet: x2959,3 y3958,7, boplats C
Anläggningen var rand, 0,7 m stor och 0,15 m djup, delvis med en fler
skiktad stenpackning av 0,05-0,2 m stora, randade och skarpkantade ste
nar, enstaka var skörbrända. Fyllningen var kraftigt sot/kolbemängd. Bot
ten markerat skålad.
Fynd
F232 Bränd lera
Kolprov: ST 9613: BP 2085±205 (L13)
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A127
HÄRDGROP, rundad, 1,4x1,2 m stor, 0,3 m djup 
Belägenhet: x2957,5 y3957,5, boplats C
Anläggningen var rundad, 1,4x 1,2 m stor, 0,3 m djup med en flerskiktad 
stenpackning av 0,05-0,3 m stora, rundade och enstaka skarpkantade ste
nar, flera var skörbrända. Fyllningen var kraftigt sot/kolbemängd. Botten 
var svagt skålad.
Fynd
F233 Bränd lera 

A132
HÄRDGROP, rundad, 2,0x1,5 m stor, 0,25 m djup 
Belägenhet: x2976 y3977, boplats C
Anläggningen var rundad, 2,Ox 1,5 m stor och 0,25 m djup, med en fier- 
skiktad stenpackning av 0,05-0,3 m stora, rundade och kantiga stenar, va
rav ett flertal var skörbrända. Fyllningens övre del var mörkfargad och sot/ 
kolbemängd. I anslutning till denna nivå var en 0,03 m tjock och 0,3x0,4 
m stor lins av bränd lera i anläggningens N del. Fyllningen i den undre 
delen var kraftigt sot/kolbemängd. Sidorna var svagt rundade och botten 
plan. Sanden vid anläggningens sidor var rödbränd. Anläggningen överlagrades 
och framkom vid undersökning av en stensträng, A98.
Kolprov: ST 9612: BP 2300±70 (L12)

Ugnar och lerplattor 
A2
UGN, oregelbundet rundad, 1,8x1,1 m stor, 0,2 m djup 
Belägenhet: x3019 y4067,5, boplats B
Anläggningen utgjordes av en oregelbundet rundad nedgravning, 1,8 m 
lång. 1N, där anläggningen begränsades av ett större, markfast block, 0,8x0,8 
m stort, var den som bredast, 1,1 m. Mot S smalnade anläggningen av 
något till 0,9 m. I nedgravningen fanns en närmast plan stenpackning, del
vis i två skikt av 0,05-0,2 (0,1) m stora, rundade och kantiga stenar. 1 den 
mellersta och S delen var tre större stenar, 0,4-0,6 m stora. Huvudsakligen 
mellan de större stenarna, inom ett 1,2x0,6 m stort område, var en kraftigt 
mörkfargad, kolbemängd fyllning, delvis rödbränd. Häri fanns även större 
och mindre bitar lerklining (Fl 53). Fyllningen i övrigt var mörkfargad med 
enstaka kolfragment. I NO anslöt anläggningen genom en 0,3 m lång, 0,15 
m bred och 0,1 m djup ränna med en härdgrop, A4. Denna löpte i S och 
intill det stora markfasta blocket. Anläggningens sidor var närmast raka och 
botten flat.
Fynd
F25 Keramik
Fl 53 Lerklining/bränd lera
F400 Brända ben, 7,0 g, varav 1 g djur
F373 Flinta

A3
UGN, närmast oval, 1,0x0,5 m stor (NNO-SSV), 0,25 m djup, med luft- 
kanal
Belägenhet: x3017,5 y4065,5, boplats B
Anläggningen var närmast oval, 1,0x0,5 m stor och 0,25 m djup. I N be
gränsades anläggningen av en större, markfast sten, 0,3x0,4 m stor. I si
dorna av anläggningens S del, i anslutning till luftkanalen, var en skoning av 
mindre stenar, 0,05-0,2 m stora. I övrigt saknades stenfyllning. Fyllningen 
utgjordes av mörkfargad, fetaktig jord med stort inslag av pulvriserad, bränd 
lera. Häri och huvudsakligen i anläggningens N halva framkom ett stort 
antal lerkliningsbitar. Flera var delvis kraftigt eldskadade och förslaggade. 
Lerkliningsbitar framkom även i den övriga delen av anläggningen samt i 
området närmast utanför denna.

Anläggningens sidor var närmast raka med en flat botten. Anläggningen 
var djupast i den S delen. Här anslöt en svagt böjd luftkanal, 0,5 m lång, 
0,2 m bred och 0,1-0,15 m djup. Fyllningen var svagt mörkfargad med 
inslag av lerkliningsbitar. I ugnens fyllning, som innehöll mycket lite kol, 
påträffades 0,2 1 brända sädeskorn. Ett jordprov insamlades. l4C-prov togs 
på sädeskorn. TL-prov togs på lerklining.
Fynd
F26 Keramik
Fl 54 Lerklining/bränd lera
F401 Brända ben, 14,2 g, varav 9,2 g djur

F395 Brända sädeskorn
Kolprov: Ua-921: BP 2095±110
TL prov: R-854405: 1856±150,AD 129

A27
UGN, rundad, 2,2x2,0 m stor, 0,3 m djup 
Belägenhet: x3023 y4066, boplats B
Anläggningen var rundad, 2,2x2,0 m stor och 0,3 m djup och bestod av två 
delar; en härddel, 1,8x1,3 m stor och 0,3 m djup, och en stenarmerad 
lerplatta, 2,Ox 1,0 m stor och 0,2-0,35 m djup. Härddelen utgjorde anlägg
ningens N del, lerplattan den S. Härddelen hade en glesare stenfyllningen 
av 0,05-0,4 (0,1) m stora, rundade och kantiga stenar, varav flera var skör
brända. Fyllningen var kraftigt sotbemängd med mindre inslag av kol. Si
dorna var närmast raka till svagt inåtlutande, botten närmast plan. Härd
delen var djupast närmast lerplattedelen. Där lerplattans stenarmering vid
tog fortsatte härddelen in under lerplattan, knappt 0,6 m mot S i ett 
centimetertjockt sotlager. En 1,4x0,2 m stor och centimetertjock del av 
lerplattan täckte även härddelens S del. I anslutning till denna del och 
härden framkom ett sammanhängande bälte av tätt liggande lerklinings
bitar (Fl 74) i ett närmast halvcirkelformat område. Lerkliningsbitar och 
bränd lera påträffades över hela härddelen, i mindre utsträckning på själva 
lerplattan.

Lerplattedelen utgjordes av en nedgravning med ett skikt av huvud
sakligen kantiga stenar, 0,05-0,25 (0,1-0,2) m stora. Fyllningen mellan 
och ovanpå stenskiktet utgjordes av lera, ställvis rödbränd, framför allt i 
partierna närmast härddelen.

Lerplattedelen övergick mot S i ett 0,1-0,2 m tjockt lergolv, vilket 
täckte den Ö delen av härdgropen, A32, och fortsatte vidare mot S i ytter
ligare en ugn, A6. Även denna utgjordes av två delar, en härddel och en 
stenarmerad lerplatta. Kolprov togs i härddelen. Jordprov insamlades. 
Fynd
F40 Keramik
Fl 74 Lerklining/bränd lera
F419 Brända ben, 40,2 g, varav människa 2,8 g, djur 20,2 g, får/get 0,4 g 
Kolprov: ST 10605: BP 2100*70

A32
HÄRDGROP, under lergolv, oregelbundet rundad, 2,lxl,2 m stor, 0,5 m 
djup
Belägenhet: x3021 y4065, boplats B
Anläggningen var oregelbunden, med rundad till avlång form och var till 
hälften täckt av ett 0,2 m tjockt lergolvslager i den Ö delen. Den V delen 
utgjorde den otäckta härddelen. Den var 1,2x1,0 m stor och 0,5 m djup 
med en stenpackning av 0,05-0,3 (0,1-0,2) m stora, rundade och skarp
kantade stenar, varav flera var skörbrända. Fyllningen bestod av kraftigt 
mörkfargad, sot/kolbemängd jord. Steninslaget avtog markant i den av ler- 
golvet täckta delen. Lergolvet var tvåskiktat i anläggningens Ö och N del. 
Det bestod av ett ca 0,8x0,6 m stort och 0,1 m tjockt, mörkare lerlager 
med inblandning av kulturjord. Därunder fanns ett lager ljusare, ställvis 
rödbränd lera, 0,1-0,2 m tjockt. Anläggningens sidor var markant inåtlu
tande. Botten var plan i den av lergolv fria delen, och svagt rundad i den 
täckta delen. Ett jordprov insamlades.
Fynd
F42 Keramik 
Fl 77 Bränd lera
F422 Brända ben, 28,4 g, varav 0,2 g människa, 14,6 g djur 
F361 Jämslagg
Kolprov: ST 10600: BP 2200±70 (L28)

A49
UGN, rundad, 0,8x0,7 m stor, 0,15 m djup, med luftkanal 
Belägenhet: x3020,5 y4067,5, boplats B
Anläggningen bestod av två delar; en 0,8x0,7 m stor, rundad och 0,15 m 
djup stensatt nedgravning samt en luftkanal, 0,7 m lång, 0,3 m bred och 
0,15 m djup, som låg intill och S om nedgravningen. Nedgrävningen/ugns- 
delen hade stensatta sidor av flata och rundade stenar, 0,05-0,15 m stora, 
samt en stenpackning i ett till två skikt av huvudsakligen flata och kantiga 
stenar, 0,1-0,15 m stora. I den nedre delen av nedgravningen fanns ett 
sammanhängande lager av bränd lera i form av pulver och stycken (Fl 91). 
Lagret var 0,05-0,1 m tjockt. I anslutning till lerlagret och ställvis utmed 
nedgravningens sidor syntes sot/kol. Sot/kol i mindre mängder fanns även
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under leran. Fyllningen i övrigt var mörkfärgad med enstaka inslag av kol
fragment. Nedgravningen hade ett trekantigt till rundat tvärsnitt.

Luftkanalen saknade stenskoning, dar fanns endast enstaka stenar, 0,05- 
0,1 m stora. Fyllningen var mörkfärgad, delvis kolbemängd huvudsakligen 
mot kanalens botten. Den hade ett rundad tvärsnitt. Ett jordprov insamla
des från ugnsdelen.
Fynd
F50 Keramik
F191 Bränd lera 
F431 Brända ben

A53
UGN (?), rundad form, 0,7x0,4 m stor, 0,2 m djup 
Belägenhet: x3020,2 y4063,5, boplats B
Anläggningen var rundad, 0,7x0,4 m stor och 0,2 m djup, och anlagd intill 
och S om en större markfast sten, 0,5x0,4 m stor. Huvuddelen av anlägg
ningen utgjordes av en närmast rund nedgravning, 0,4 m stor och 0,2 m 
djup. I den Ö delen fanns en närmast trekantig fördjupning i anslutning till 
nedgravningen. Denna var 0,05 m djup. Anläggningen saknade i huvudsak 
stenpackning, här fanns endast enstaka mindre stenar, 0,05-0,1 m stora. 
Fyllningen utgjordes av mörkfärgad jord med inslag av kolffagment. I den 
påträffades stora, flata bitar lerklining (Fl 95), framför allt i nedgravningens 
centrala och övre delar. Anläggningen hade ett rundat tvärsnitt.

Fynd
Fl 95 Lerklining/bränd lera
F435 Brända ben

A55/67
UGN, oregelbundet oval, 2,lxl,2 m stor, 0,3 m djup 
Belägenhet: x3018 y4063,5, boplats B
Anläggningen bestod av två delar; dels en härdgropsdel, A55, dels en sten- 
armerad lerplatta, A67. Härdgropsdelen var rundad, 1,0 m stor och 0,3 m 
djup med en glesare stenfyllning av rundade och skarpkantade stenar, 0,05- 
0,2 m stora. På anläggningens S sida och i botten fanns två större, mark
bundna stenar, 0,3-0,4 m stora. Fyllningen var melerad med en blandning 
av mörkfärgad, delvis sot/kolbemängd jord och ljusare, leraktig fyllning. 
Härdgropens V del täcktes av ett 0,05-0,1 m tjockt lager från lerplatte- 
delen, A67. Ett centimetertjockt mörkare skikt, delvis kolbemängt från 
härdgropen utbredde sig under lerplattans centrala del. Anläggningen hade 
plan botten och lutande sidor. Lerplattedelen var oregelbunden, närmast 
kvadratisk, 1,4x1,2 m stor och 0,2-0,3 m djup. Över större delen av 
nedgravningens botten och delvis på dess sidor fanns en enskiktad packning 
av 0,05-0,5 (0,2-0,4) m stora, kantiga stenar. Mellan och på dessa låg ett 
lager av lera. Den var delvis bränd, framför allt i anslutning till härdddelen, 
men även i botten. I leran fanns ställvis sand/grusinslag. Lerplattedelens 
sidor var närmast raka i S medan övriga sidor var något snedställda. Botten 
var plan till svagt rundad. Ett jordprov insamlades från härddelen. Anlägg
ningen låg intill och söder om en härdgrop, A6.
Fynd
F52 Keramik
F197 Bränd leraAerklining
F437 Brända ben, 4,2 g djur

Al 18
LERPLATTA, rundad, 1,3x1,2 m stor, 0,2 m djup 
Belägenhet: x2975 y3968, boplats C
Den randade stenarmerade lerplattan var 1,3x1,2 m stor, 0,2 m djup och 
bestod av en enskiktad, delvis gles stenpackning av randade och kantiga 
stenar, 0,05-0,2 (0,1-0,2) m stora. Packningen varsom tätast i den N halvan. 
Fyllningen bestod av lera, huvudsakligen bränd i den N delen och av mör
kare lera i övrigt. Sidorna var närmast raka och botten plan. Anläggningen 
var belägen mellan härdgropama, A92 i N och A90 i S. Lerplattan gick 
ihop med härdgrop, A92 i N i det parti där det fanns en luftkanal. Här 
utgjordes fyllningen huvudsakligen av mörkfärgad jord.
Fynd
F228 Bränd lera

Fig 20. Stolphdl A5, boplats B. Observera ansamlingen av 
lerkliningsbitar. Foto från S: Michael Olausson.

Stolphål
Al
STOLPHÅL, rundat, 0,5x0,4 m stort, 0,15 m djupt, stenskott 
Belägenhet: x3024 y4063,7, boplats B
Anläggningen var stenskodd med 0,05-0,3 m stora stenar huvudsakligen 
kantiga. Mörkfärgad fyllning med bränd lera. Markant randad botten. 
Fynd
Fl 52 Bränd lera 

A5
STOLPHÅL, randat, 0,7x0,5 m stort, 0,4 m djupt, stenskott 
Belägenhet: x3018,5 y4066, boplats B
Anläggningen var randad, 0,7x0,5 m stor, och nedgravningen var gjord i två 
etapper. I den 0 delen fanns en avsats, 0,4x0,2 m stor och 0,15 m djup, däref
ter en 0,5x0,5 m stor och 0,4 m djup grop. Den djupare delen var stenskodd i 
N och S av två större stenar, 0,3x0,3 m och 0,5x0,35 m stora. IV fanns två 0,2 
m stora stenar på högkant. Fyllningen var kraftigt mörkfärgad med kolinslag, 
huvudsakligen i den djupaste delen. I denna del påträffades även ett stort antal 
bitar lerklining (Fl 56). Sidorna var svagt buktande till raka och botten randad.
Fynd
F27 Keramik
Fl 56 Lerklining
Kolprov: ST 10604: BP 2105±70

A7
STOLPHÅL, rundat, 0,4x0,3 m stort, 0,3 m djupt, stenskott 
Belägenhet: x3023 y4068,7, boplats B
Anläggningen var randad, 0,4x0,3 m stor och 0,3 m djup, stenskodd med 
kantiga, 0,1-0,2 m stora stenar, varav de större var flata och ställda på 
högkant i anläggningens Ö del. Fyllningen var mörkfärgad med bitar av 
lerklining (Fl 57) i den övre delen. 1 anslutning härtill förekom sot/kol. I 
dess mellersta del var ett centimetertjockt och 0,15 m brett skikt av 
pulvrig,bränd lera. Sidorna var raka till svagt randade, botten närmast plan. 
Anläggningen tangerade en ränna, A41.
Fynd
Fl 57 Lerklining
F403 Brända ben, 6,5 g djur

Al 6
STOLPHÅL, rundat, 0,4 m stort, 0,2 m djupt, stenskott 
Belägenhet: x3030,7 y4072,3, boplats B
Anläggningen var rund, 0,4 m stor, 0,2 m djup och anlagd intill två mark- 
fasta stenar i 0 och V, 0,3x0,2 m stora. Därutöver fanns enstaka, 0,1 m 
stora stenar. Anläggningen hade buktande sidor och rundad botten. Fyll
ningen var svagt mörkfärgad. Anläggningen överlagrades och framkom un
der en stensättning, A9.
Fynd
F410 Brända ben, 3,3 g, varav 1,6 nöt (obr)
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A29
STOLPHÅL, rundat, 0,2 m stort, 0,2 m djupt, stenskott,
Belägenhet: x3025 y4070, boplats B
Anläggningen var rand, 0,2 m stor och 0,2 m djup med en stenskoning av 
rundade stenar, 0,05-0,1 m stora, huvudsakligen i anläggningens övre par
tier. Raka väggar och spetsig botten. Fyllningen var mörkfärgad.

A31
STOLPHÅL (?), rundat, 0,3 m stort, 0,2 m djupt, stenskott 
Belägenhet: x3022,5 y4070,7, boplats B
Anläggningen var stenskodd i den Ö delen av huvudsakligen rundade stenar, 
0,05-0,1 m stora. Den var belägen i stenig morän. Fyllning av mörkfärgad jord 
med inslag av bränd lera. Anläggningen hade ett närmast trekantigt tvärsnitt.

A33
STOLPHÅL, randat, 0,3 m stort, 0,2 m djupt, stenskott 
Belägenhet: x3026,5 y4070,7, boplats B
Anläggningen var stenskodd med huvudsakligen randade stenar, 0,05-0,15 
m stora, främst i anläggningens övre delar. Fyllningen var mörkfärgad. Raka 
väggar och randad botten.

A34
STOLPHÅL, rundat, 0,15 m stort, 0,2 m djupt, stenskott 
Belägenhet: x3029,5 y4066,2, boplats B
Anläggningens stenskoning bestod av en sten i den Ö delen, 0,2x0,15 m 
stor. Väggarna i anläggningen var raka och botten rundad. Fyllningen kraf
tigt mörkfärgad.

A36
STOLPHÅL, randat, 0,4 m stort, 0,2 m djupt, stenskott 
Belägenhet: x3022,5 y4067,5, boplats B
Anläggningen var stenskodd i den Ö och N delen av 0,05—0,2 m stora, 
randade och kantiga stenar, de största i Ö. I botten fanns en flat, 0,15 m 
stor sten. Fyllningen var kraftigt mörkfärgad med kolfragment i dess bot
ten. Fynd påträffades av lerklining och bränd lera (Fl 79). Sidorna var svagt 
vinklade inåt och botten var plan.

Fynd
Fl 79 Bränd lera/lerklining 

A38
STOLPHÅL, randat, 0,35x0,25 m stort, 0,2 m djupt 
Belägenhet: x3025,2 y4069, boplats B
Anläggningen saknade skoning. I den mörkfärgade fyllningen fanns enstaka 
småstenar, enstaka bitar av bränd lera samt kol. Anläggningen hade randad 
botten med ett närmast trekantigt tvärsnitt.
Fynd
Fl 81 Bränd lera

A41
STOLPHÅL, randat, 0,4x0,25 m stort, 0,2 m djupt, stenskott 
Belägenhet: x3024,2 y4069,2, boplats B
Anläggningen var stenskodd i den SV delen av två stenar på högkant, 0,1- 
0,2 m stora. Fyllningen var kraftigt mörkfärgad med ett stort inslag av bränd 
lera i pulverform och som fragment. Anläggningen hade randade sidor och 
randad botten. Den angränsade till en ränna, A40, i S.
Fynd
Fl 84 Bränd lera 

A44
STOLPHÅL, rundat, 0,4x0,3 m stort, 0,2 m djupt, stenskott 
Belägenhet: x3024,5 y4064,5, boplats B
Anläggningen låg intill en större markfast sten, 0,2x0,4 m stor, med raka 
sidor, samt var i övrigt skodd med ett par kantiga stenar, ställda på högkant, 
0,1 xO,2 m stora. Fyllningen var mörkfärgad med inslag av kolfragment och 
mindre skörbrända stenar. Väggarna var raka till snett inåtlutande och bot
ten var spetsig.
Fynd
Fl 87 Bränd lera

A50
STOLPHÅL, randat, 0,4 m stort, 0,2 m djupt, stenskott 
Belägenhet: x3026,2 y4065,2, boplats B
Anläggningen var delvis stenskodd med två stenar i anläggningens S sida, 
0,1 m stora. I botten kom berg i dagen. Fyllningen var mörkfärgad med 
enstaka kolfragment. Sidorna var svagt utåtbuktande och botten randad. 
Jordprov insamlades.
Fynd
F192 Bränd lera 
F432 Brända ben

A57
STOLPHÅL, randat, 0,3 m stort, 0,2 m djupt, stenskott 
Belägenhet: x3015,5 y4060,5, boplats B
Anläggningen var skodd med en större kantig sten i dess N del, 0,2x0,4 m 
stor, i övrigt av enstaka mindre stenar, 0,05-0,15m stora. Fyllningen var 
kraftigt mörkfärgad framför allt i anläggningens centrala och nedre delar. 
Här fanns även kolfragment och enstaka brända ben. Sidorna var närmast 
raka till svagt inåtlutande och botten rundad.
Fynd
F54 Keramik
Fl 99 Lerklining/bränd lera
F439 Brända ben, 0,4 g djur

A58
STOLPHÅL, rundat, 0,3 m stort, 0,2 m djupt, stenskott 
Belägenhet: x3018,5 y4062, boplats B
Anläggningen var skodd med enstaka stenar 0,05-0,1 m stora, och begrän
sades i Ö av en större markfast sten, 0,3x0,2 m stor. Fyllningen var mörk
färgad med enstaka inslag av kol. Sidorna var raka och botten randad.
Fynd
F440 Brända ben, 0,3 g djur 

A59
STOLPHÅL, randat, 0,4 m stort, 0,3 m djupt, stenskott 
Belägenhet: x3016 y4061, boplats B
Anläggningen var stenskodd i den NÖ delen av enstaka mindre stenar, 0,05 m 
stora samt en större flat sten, 0,2 m stor Fyllningen var kraftigt mörkfärgad med 
enstaka kolinslag. Sidorna var raka till något inåtlutande, botten närmast plan.

Fynd
F200 Bränd lera 

A60
STOLPHÅL, rundat, 0,3 m stort, 0,15 m djupt, stenskott 
Belägenhet: x3019 y4062,2, boplats B
Anläggningen var skodd av enstaka stenar, 0,1-0,2 m stora, varav den största 
var kantig. Mörkfärgad fyllning med kolinslag. Anläggningen hade ett när
mast halvcirkelformat tvärsnitt.
Fynd
F201 Bränd lera 

A64
STOLPHÅL, rundat, 0,4x0,3 m stort, 0,15 m djupt 
Belägenhet: x3017,2 y4061,5, boplats B
Anläggningen saknade stenskoning, hade närmast raka sidor och en rundad bot
ten. Fyllningen bestod av mörkfärgad jord med kolinslag i anläggningens botten.

A66
STOLPHÅL, rundat, 0,3 m stort, 0,2 m djupt, stenskott 
Belägenhet: x3017,7 y4062, boplats B
Anläggningen var stenskodd av mindre, randade stenar 0,05-0,1 m stora. 
Dessa var närmast raka och botten svagt randad. Fyllningen var kraftigt 
mörkfärgad med inslag av kol.

A68
STOLPHÅL, randat, 0,4x0,3 m stort, 0,2 m djupt, stenskott 
Belägenhet: x3017 y4065, boplats B
Anläggningen var stenskodd av mindre kantiga och randade stenar, 0,05-
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0,2 (0,1) m stora. Fyllningen var kraftigt mörkfärgad med inslag av sot, kol 
och lerklining (F205). Sidoma var svagt inåtlutande och botten plan.

Fynd
F205 Lerklining/bränd lera 

A71
STOLPHÅL, rundat, 0,5x0,4 m stort, 0,3 m djupt, stenskott 
Belägenhet: x3015,7 y4053,2, boplats B
Anläggningen var stenskodd av randade och kantiga stenar, 0,05-0,2 m 
stora. Den hade mörkfärgad fyllning och var 0,3 m djup.

A74
STOLPHÅL, rundat, 0,5x0,4 m stort, 0,25 m djupt, stenskott 
Belägenhet: x3015,4 y4050,5, boplats B
Anläggningen var skodd av stenar, 0,05-0,2 m stora. Den var 0,25 m djup 
och hade mörkfärgad fyllning.

A79
STOLPHÅL, rundat, 0,35 m stort, 0,2 m djupt 
Belägenhet: x2971 y3978,3, boplats C
Anläggningen saknade stenskoning, men var lagd intill och N om en större 
markfast sten, 0,5x0,3 m stor. Fyllningen var mörkfärgad utan kolinslag. 
Sidoma var raka och botten skålad.

A80
STOLPFiÅL, rundat, 0,15 m stort, 0,2 m djupt, stenskott 
Belägenhet: x2970,7 y3979,2, boplats C
Anläggningen framkom intill och V om en större markfast sten, 0,7x0,5 m 
stor. I anläggningens V och N delar fanns enstaka stenar 0,1 m stora. Fyll
ningen var mörkfärgad med kolinslag. Sidoma var raka och botten randad.

Fynd
F58 Keramik
F213 Bränd lera 
F445 Brända ben

A81
STOLPHÅL, rundat, 0,4x0,3 m stort, 0,2 m djupt 
Belägenhet: x2972,8 y3977, boplats C
Anläggningen saknade egentlig stenskoning, men i den N delen fanns en
staka stenar, 0,05-0,1 m stora. Fyllningen var kraftigt mörkfärgad med kolins
lag. Sidoma var närmast raka till svagt inåtlutande och botten närmast plan.

Fynd
F59 Keramik
F214 Bränd lera

A83
STOLPHÅL, randat, 0,4x0,3 m stort, 0,2 m djupt, stenskott 
Belägenhet: x2973,7 y3975,6, boplats C
Stolphålet var stenskott av enstaka, mindre stenar, 0,05-0,1 m stora, samt 
av en större sten, 0,2 m stor, ställd på högkant i den Ö delen. Fyllningen 
var mörkfärgad och sotbemängd med enstaka kolbitar. Sidoma var närmast 
raka och botten rundad.
Fynd
F215 Bränd lera 

A84
STOLPHÅL, randat, 0,35 m stort, 0,25 m djupt, stenskott 
Belägenhet: x2973,7 y3974, boplats C
Anläggningen var nedgrävd intill två större markfasta stenar, en i Ö och en 
i NV, 0,2-0,3 5 m stora. Runt sidoma fanns i övrigt enstaka stenar, 0,05-0,1 
m stora, vissa var skörbrända. Fyllningen var kraftigt mörkfärgad och sot
bemängd med kolinslag. Anläggningen hade ett spetsigt, trekantigt tvär
snitt.
Fynd
F216 Bränd lera

A85
STOLPHÅL, randat, 0,3 m stort, 0,1 m djupt 
Belägenhet: x2972,8 y3973,5, boplats C
Anläggningen saknade stenskoning, men var anlagd intill och Ö om en 
större markfast sten, 0,3x0,35 m stor. Fyllningen var kraftigt mörkfärgad 
med sotinslag. Sidoma var närmast raka och botten svagt randad.

A88
STOLPHÅL, rundat, 0,25 m stort, 0,15 m djupt 
Belägenhet: x2970 y3974,2, boplats C
Anläggningen saknade stenskoning, fyllningen var mörkfärgad med enstaka 
kolinslag och hade ett närmast trekantigt tvärsnitt.

A89
STOLPHÅL, randat, 0,3 m stort, 0,2 m djupt, stenskott 
Belägenhet: x2974 y3971,2, boplats C
Anläggningen var skodd med 0,05-0,15 m stora stenar, flertalet rundade. 
Fyllningen var mörkfärgad utan kolinslag. Anläggningen hade ett närmast 
trekantigt tvärsnitt. NV om anläggningen och mellan denna och ett stolp- 
hål, Al 08 var en grand rännliknande fördjupning, 0,7 m lång, 0,3 m bred 
och 0,05-0,1 m djup.
Fynd
F60 Keramik 
F217 Bränd lera

A93
STOLPHÅL, randat, 0,3x0,2 m stort, 0,15 m djupt, stenskott 
Belägenhet: x2972,2 y3975, boplats C
Anläggningen var stenskodd i den Ö sidan av enstaka stenar, 0,1-0,2 m 
stora. Fyllningen var mörkfärgad med enstaka inslag av kolbitar. Anlägg
ningen hade en rundad botten.
Fynd
F220 Bränd lera 

A94
STOLPHÅL, randat, 0,5x0,4 m stort, 0,2 m djupt, stenskott 
Belägenhet: x2969,5 y3977, boplats C
Stenskoningen utgjordes av tre större stenar, 0,2-0,4 m stora, i anläggning
ens Ö del, samt enstaka mindre, 0,1-0,2 m stora i anläggningens V del. 
Fyllningen var kraftigt mörkfärgad med inslag av kol. Anläggningen hade 
ett närmast halvcirkelformat tvärsnitt.
Fynd
F62 Keramik 

A95
STOLPHÅL, randat, 0,35 m stort, 0,15 m djupt, stenskott 
Belägenhet: x2968,5 y3974,5, boplats C
Anläggningen var stenskodd av 0,1 -0,3 m stora, randade och kantiga ste
nar, fyllningen utgjordes av mörkfärgad jord, delvis med inslag av kol. An
läggningen hade trekantigt tvärsnitt med plan botten.

A96
STOLPHÅL, rundat, 0,25 m stort, 0,15 m djupt 
Belägenhet: x2969,5 y3974,5, boplats C
Anläggningen saknade stenskoning. Fyllningen var mörkfärgad. Tvärsnittet 
var trekantigt.

A99
STOLPHÅL, randat, 0,35 m stort, 0,25 m djupt, stenskott 
Belägenhet: x2972,5 y 3972,5, boplats C
Anläggningen var stenskodd med 0,05-0,1 m stora, randade och kantiga 
stenar och anlagd intill och NV om en större markfast sten, 0,35 m stor. 
Fyllningen var kraftigt mörkfärgad. I anläggningens nedre delar framkom 
enstaka mindre skörbrända stenar. Tvärsnittet var närmast trattformigt. 
Fynd
F64 Keramik
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Al 03
STOLPHÅL, randat, 0,4x0,3 m stort, 0,2 m djupt 
Belägenhet: x2973,5 y3963,5, boplats C
1 den mörkfärgade fyllningen fanns enstaka mindre stenar, 0,05 m stora. 
Anläggningen hade ett närmast trekantigt tvärsnitt med randad botten.

A106
STOLPHÅL, randat, 0,3 m stort, 0,2 m djupt 
Belägenhet: x2970,2 y3959,5, boplats C
Fyllningen var mörkfärgad med enstaka kolinslag, framför allt i anläggning
ens botten. Tvärsnittet var halvcirkelformigt.

A108
STOLPHÅL, randat, 0,25 m stort, 0,2 m djupt, stenskott 
Belägenhet: x2974,5 y3970,5, boplats C
Anläggningen var delvis stenskodd med 0,1 m stora, randade stenar. Fyll
ningen var mörkfärgad med kolinslag. Botten randad.

Fynd
F224 Bränd lera 

A109
STOLPHÅL, rundat, 0,35 m stort, 0,2 m djupt, stenskott 
Belägenhet: x2964 y3956,4, boplats C
Anläggningen var stenskodd med en större sten i den Ö delen, 0,4x0,3 m 
stor, ställd på högkant samt två mindre i den V delen, 0,1 m stora. Fyll
ningen var kraftigt mörkfärgad, delvis sotbemängd. Sidorna var delvis raka 
och botten svagt rundad. Anläggningen var nedgrävd genom kulturlager.

Al 13
STOLPFLÅL, randat, 0,3 m stort, 0,15 m djupt, stenskott 
Belägenhet: x2966,7 y 3959, boplats C
Enstaka, mindre stenar i sidoma 0,05-0,15m stora. 1 anläggningens botten 
låg en större sten, 0,2 m stor. Fyllningen var mörkfärgad. Sidoma var lutade 
svagt inåt och botten var randad.

Fynd
F226 Bränd lera 

A117
STOLPHÅL, randat, 0,4 m stort, 0,2 m djupt, stenskott 
Belägenhet: x2980,5 y3968,2, boplats C
Anläggningen framkom vid undersökning av stensträngen, A98, i schakt II, 
strax N om och utanför den egentliga stensträngspackningen, och utanför 
sot/kolskiktet, Alli. Stolphålet var stenskott av enstaka, 0,1 -0,2 m stora 
stenar. Fyllningen var mörkfärgad. Sidoma lutade svagt inåt och botten var 
randad.

A120
STOLPFLÅL, randat, 0,3 m stort, 0,25 m djupt, stenskott 
Belägenhet: x2957,2 y3955,6, boplats C
Stenskoning av 0,05-0,15 m stora, huvudsakligen rundade stenar. Fyllningen 
var mörkfärgad. Anläggningen hade delvis raka sidor med en spetsig botten.

AI21
STOLPHÅL, randat, 0,3 m stort, 0,3 m djupt, stenskott 
Belägenhet: x2955 y3956, boplats C
Anläggningen begränsades i V av en 0,4x0,3 m stor, markfast sten. I övrigt 
hade anläggningen en stenskoning av 0,05-0,1 m stora, rundade stenar. 
Fyllningen var mörkfärgad med enstaka inslag av kolfragment. Tvärsnittet 
var närmast trekantigt.

A128
STOLPHÅL, randat, 0,4 m stort, 0,3 m djupt, stenskott 
Belägenhet: x2955,6 y3959,7, boplats C
Stenskoning av 0,1-0,2 m stora, huvudsakligen randade stenar. Fyllning av 
mörkfärgad, mylliknande jord. Halvcirkelformigt tvärsnitt.

Al 29
STOLPHÅL, randat, 0,4x0,3 m stort, 0,2 m djupt, stenskott 
Belägenhet: x2958,5 y3959,2, boplats C
Anläggningen begränsades på den N sidan av en 0,5x0,4 m stor, kantig 
sten, i övrigt en gles skoning av 0,05-0,1 m stora, rundade stenar. Den 
mörkfärgade fyllningen innehöll enstaka kolfragment.

Tvärsnittet var närmast trekantigt.

A130
STOLPHÅL, randat, 0,3x0,2 m stort, 0,15 m djupt 
Belägenhet: x2958 y 3959,2, boplats C
Anläggningen saknade stenskoning, men begränsades i den S delen av en 
markfast kantig sten, 0,2x0,15 m stor. Fyllningen var mörkfärgad med en
staka inslag av kolffagment. Tvärsnittet var närmast halvcirkelformigt.

Övriga anläggningar 
A25/28
RÄNNA (A25), halvcirkelformig, 5,5 m lång, 0,6-0,8 m bred, 0,3 m djup, 
med
STOLPHÅL (A28), rundat, 0,6 m stort, 0,25 m djupt, delvis stenskott 
Belägenhet: x3026 y4071,5, boplats B
Den 5,5 m långa, halvcirkelformiga rännan var belägen intill och vid den
N, Voch S sidan av ett större markfast block, 1,4x1,2 m stort. Rännan var 
bredast i N där den bildade en 0,9x0,6 m stor och 0,3 m djup fördjupning 
i rännans nordligaste del. I övrigt var rännan 0,5-0,7 (0,5) m bred och 0,2-
O, 3 (0,2) m djup.

Fyllningen utgjordes uteslutande av kraftigt rödbränd lera med rikligt 
inslag av bitar av bränd lera, även förslaggade. I fyllningen fanns även inslag 
av sten, 0,3-0,5 m stora, varav flera var skörbrända. I rännans S del, blanda
des den brända leran delvis med mörk kulturjord. Här fanns ett större in
slag sten än i den övriga delen av anläggningen. Rännan övergick här i en 
randad, delvis stenskodd nedgrävning/stolphål (?), A28. Det var 0,6 m 
stort och 0,25 m djupt och begränsades i N av det ovan nämnda markfasta 
blocket. I övrigt fanns enstaka stenar, 0,1-0,2 m stora i nedgravningens 
yttersidor. Fyllningen var kraftigt mörkfärgad och kolbemängd, framför allt 
i anläggningens botten. Kolprov togs i nedgrävning/stolphål A28.
Fynd
F38 Keramik
F41 Keramik (A28)
Fl 72 Bränd leraAerklining
Fl 75 Bränd leraAerklining (A28)
F4I7 Brända ben, 18,9 g, varav 3,5 g djur 
F420 Brända ben (A28), 3,0 g djur 
Kolprov: St 10111: BP 2230±75

A39
FÖRRÅDSGROP, närmast oval, 2,3x1,5 m stor, 0,6 m djup 
Belägenhet: x3027 y4070, boplats B
Anläggningen utgjordes av en närmast oval nedgravning, 2,3x1,5 m stor 
och 0,6 m djup. Den var fylld av en mörkfärgad fyllning med inslag av 
mindre kolffagment. I anläggningen låg stenar spritt, 0,05-0,4 m stora. 
Inga konstruktionsdetaljer kunde observeras. De större stenarna fanns hu
vudsakligen i anläggningens sidor. Anläggningen hade ett närmast koniskt 
tvärsnitt med en 1,0x0,8 m stor, svagt rundad botten. Ett jordprov insam
lades.
Fynd
F45 Keramik 
Fl82 Bränd lera 
F425 Brända ben

A40
RÄNNOR och NEDGRAVNING, u-formig, 2,5x2,2 m stor, 0,35 m djup 
Belägenhet: x3024 y4068, boplats B
Efter avtorvning och rensning syntes anläggningen som en avlång ränna, 
1,3 m lång och 0,3 m bred med ett flertal stenar synliga i ytan, 0,1 -0,2 m 
stora. Vid undersökningen framkom en närmast U-formad nedgravning där 
den ursprungliga rännan utgjorde dess N del. Parallellt med och 0,8 m S 
om den ursprungliga rännan fanns en annan rännliknande nedgravning, 
1,2x0,5 m stor och 0,35 m djup. Båda dessa parallella nedgrävningar inne-



30 Det Inneslutna Rummet

höll stenpackningar, dock av glesare karaktär. Stenarna var huvudsakligen 
flata och kantiga, men även enstaka rundade ingick. De var 0,1-0,3 m 
stora. Båda dessa nedgrävningar gick ihop med en närmast rektangulär ned
gravning, 2,2 m lång och 0,8 m bred och 0,3 m djup. Även här fanns en 
stenpackning, dock oregelbunden med inslag av större stenar, 0,5 m stora. 
Fyllningen var överlag mörkfärgad med kolinslag. I den S rännliknande 
nedgravningen var även ett 0,8x0,4 m stort och centimetertjockt sot/kol- 
skikt. I övrigt fanns inslag av kol och sot sporadiskt i den mörka fyllningen. 
Tre stolphål, A7, A3 8 och A41 var nedgrävda i anläggningens S, Ö och N 
del. Anläggningen innehöll ett fåtal fynd. Väggarna var rundade till raka 
och botten var huvudsakligen plan. Ett jordprov insamlades. Kolprov togs 
i anläggningens S del, i rännan.
Fynd
Fl 83 Bränd lera
F426 Brända ben, 0,2 g djur
Kolprov: ST 10601: BP 3770±75

A56
RÄNNA, del av, avlång, 1,5x0,4 m stor, 0,1 m djup 
Belägenhet: x3015 y4065, boplats B
Anläggningen (del av) var 1,5 m lång, 0,4 m bred och 0,1 m djup och 
utgjordes av en nedgravning fylld med kraftigt mörkfärgad jord, ställvis 
med kolinslag. Inom två partier syntes ansamlingar av större lerklinings- 
bitar (F195), varav enstaka delvis var förslaggade. Anläggningen tangerade 
en härdgrop, A61, i den västligaste delen. Botten var rundad.

Fynd
F53 Keramik
Fl 95 Lerklining/bränd lera
F438 Brända ben, 0,4 g djur

A65
RÄNNA, avlång, 1,5x0,4 m stor, 0,15 m djup 
Belägenhet: x3018,5 y4061,5, boplats B
Anläggningen var 1,5 m lång, 0,4 m bred och 0,15 m djup och var belägen 
strax söder om och intill en grop, A62. Rännan hade ett rundat tvärsnitt 
och en fyllning av kraftigt mörkfärgad j ord med inslag av kol och lerklinings- 
bitar samt enstaka mindre stenar 0,05-0,1 m stora.

A73
RÄNNA, del av, avlång, 1,0x0,4 m stor, 0,1 m djup 
Belägenhet: x3015 y4058, boplats B
Del av ränna, med mörkfärgad fyllning med enstaka kolffagment, som fram
kom under en stensträng, A69. Rännan hade ett svagt skålformat tvärsnitt.

A100
STENPACKNING, oregelbunden, närmast rektangulär, 4,2x 1,2 m stor, 0,3 
m hög
Belägenhet: x2954,5 y2953,5, boplats C
Anläggningen var belägen i boplatsområdets S del i svag sydsluttning och 
framstod före undersökning som en stensatt terrasskant (Ö-V), 3 m lång 
och 0,8 m bred, med flera stenar synliga i ytan, 0,3-0,5 m stora. Efter 
rensning framstod anläggningen som en oregelbunden, närmast rektangu
lär stenpackning av 0,2-0,6 m stora, kantiga och rundade stenar. Mellan de 
större fanns enstaka 0,05-0,1 m stora stenar. Vid undersökningen framkom 
en enskiktad stenpackning av 0,3-0,6 m stora, kantiga och rundade stenar, 
med en fyllning av kulturjord. I och under stenpackningens Ö del framkom 
en rundad nedgravning, 2x 1,7 m stor och 0,15-0,2 m djup. Nedgravningen 
var djupast under stenpackningens sydligaste del. Den avsmalnade mot O 
i en kort rännliknande fördjupning, 0,8x0,6 m stor och 0,2 m djup. Ned
gravningen innehöll en gles stenpackning av 0,05-0,2 m stora, kantiga och 
rundade stenar, varav enstaka var skörbrända. Fyllningen var mörkfärgad 
med inslag av sot/kol.
Fynd
F65 Keramik
F221 Bränd lera/lerklining
F447 Brända ben, 10,0 g, varav 0,5 g får/get, 3,6 g djur

Övriga anläggningar/gropar 
A15
GROP, rundad, 0,6 m stor, 0,15 m djup 
Belägenhet: x3032,8 y4067,7, boplats B
Mörkfärgad fyllning med enstaka bitar av kol. Närmast raka sidor och plan 
botten. Anläggningen överlagrades av en stensättning, A8.
Fynd
Fl 65 Bränd lera
F409 Brända ben, 2,0 g djurtand (obr)

A21
GROP, del av, rundad, 1,Ox 1,0 m stor, 0,3 m djup 
Belägenhet: x3025 y4075, boplats B
Rännliknande nedgravning runtom och mellan två större, markbundna ste
nar, 0,8-1,1 m stora. Fyllningen var mörkfärgad med enstaka kolffagment. 
Huvudsakligen rundade stenar, 0,5-0,2 m stora, fanns spritt i anläggningen. 
Anläggningen hade ett närmast halvcirkelformigt tvärsnitt.
Fynd
Fl69 Bränd lera 
F413 Brända ben

A30
GROP, rundad, 0,5 m stor, 0,15 m djup 
Belägenhet: x3021 y4072,5, boplats B
Nedgravning, 0,5 m stor och 0,15 m djup med mörkfärgad fyllning och 
inslag av enstaka kolfragment. Halvcirkelformat tvärsnitt.
Fynd
F176 Bränd lera 
F421 Brända ben

A42
GROP, oregelbundet rundad, 0,8x0,5 m stor, 0,2 m djup 
Belägenhet: x3020,3 y4068,5, boplats B
Anläggningen var belägen intill och N om en större markfast sten, 0,8x0,5 
m stor. Anläggningen saknade stenpackning, endast enstaka 0,1 m stora 
stenar fanns i anläggningens sidor. Fyllningen var kraftigt mörkfärgad med 
kolinslag. Tvärsnittet var markerat skålformigt. Anläggningens SÖ del 
smalnade av och begränsades av en diffus stenansamling av 0,1-0,2 m stora 
stenar. Denna bildade i sin tur härdgropens, A4:s, N begränsning.

Fynd
F46 Keramik
Fl 85 Bränd lera
F427 Brända ben, 2,3 g djur

A45
GROP, rundad, 0,3 m stor, 0,15 m djup 
Belägenhet: x3032,2 y4067,7, boplats B
Nedgravning med mörkfärgad fyllning och enstaka kolffagment. Enstaka, 
0,1 m stora, stenar fanns i anläggningen som överlagrades av en stensätt
ning, A8. Rundat tvärsnitt.

A46
GROP, rundad, 0,4 m stor, 0,15 m djup 
Belägenhet: x3024,5 y4066, boplats B
Anläggningen var delvis omgiven av mindre, rundade stenar, 0,05-0,1 m 
stora och hade en fyllning av mörkfärgad kulturjord. Rundat tvärsnitt.
Fynd
F188 Bränd lera 

A52
GROP, rundad, 0,8x0,6 m stor, 0,25 m djup 
Belägenhet: x3022,5 y4064,5, boplats B
Anläggningen var belägen N om och intill en ugn, A32. Den utgjordes av 
en rundad grop, 0,8x0,6 m stor och 0,25 m djup, med en stenpackning 
delvis i flera skikt av 0,1-0,2 m stora, rundade och kantiga stenar, varav
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enstaka var skörbrända. Fyllningen var kraftigt mörkfärgad med sot/kolins
lag. Den N sidan var delvis stenskodd av 0,2-0,3 m stora, flata och kantiga 
stenar. Delar av den S sidan och botten utgjordes av en större, markbunden 
sten, 0,6 m stor. Anläggningen var vid denna sten ansluten till en ugn, A32. 
Tvärsnittet var markerat skålat.
Fynd
F194 Bränd lera 
F434 Brända ben

A54
GROP, rundad, 0,7x0,5 m stor, 0,15 m djup 
Belägenhet: x3020,5 y4062,8, boplats B
Den 0,7x0,5 m stora och 0,15 m djupa nedgravningen innehöll enstaka, 
0,1 m stora, stenar i en mörkfärgad fyllning. Anläggningen hade plan bot
ten och närmast raka sidor.
Fynd
Fl 96 Bränd lera 
F436 Brända ben

A62
GROP, del av, rundad, 0,8x0,7 m stor, 0,15 m djup 
Belägenhet: x3020 y4062, boplats B
Anläggningen hade ett svagt skålformat tvärsnitt. Dess fyllning var kraftigt 
mörkfärgad med inslag av stora bitar lerklining (F204), samt kolfragment. 
Anläggning var belägen intill och N om en ränna, A65.
Fynd
F204 Lerklining

A97
GROP, rund, 0,4 m stor, 0,15 m djup 
Belägenhet: x2971,2 y3966,2, boplats C
Anläggningen hade ett rundat tvärsnitt med en mörkfärgad fyllning med 
inslag av små kolfragment.

A102
GROP, närmast oval, 0,7x0,3 m stor, 0,15 m djup 
Belägenhet: x2972 y3969, boplats C
Den närmast ovala anläggningen hade ett rundat tvärsnitt med en mörkfär
gad, delvis kolbemängd fyllning. I nedgravningen fanns enstaka 0,05-0,2 m 
stora stenar.
Fynd
F67 Keramik 

A107
GROP, rund, 0,25 m stor, 0,1 m djup 
Belägenhet: x2971 y3969, boplats C
Mörkfärgad fyllning i nedgravningen, närmast trekantigt tvärsnitt.

A133
GROP, rund, 0,5 m stor, 0,15 m djup 
Belägenhet: x2977,7 y, boplats C
Anläggningen framkom under en stensträng, A98, i ytterdelen av ett ler- 
skikt/lergolv. Tvärsnittet var skålat. Fyllningen var mörkfärgad med inslag 
av bränd lera i pulverform.

A70
GROP, randad, 0,6x0,5 stor, 0,15 m djup 
Belägenhet: x3015,7 y4053,5, boplats B
En randad nedgravning, 0,6x0,5 m stor och 0,15 m djup, med en gles 
stenpackning av 0,05-0,1 m stora, randade stenar och en mörkfärgad fyll
ning med enstaka kolfragment. Svagt randad botten.
Fynd
F207 Bränd lera 

A72
GROP, del av, rektangulär, 1,0x0,5 m stor, 0,1 m djup 
Belägenhet: x3015,5 y4056,5, boplats B
En rännliknande nedgravning bestående av en mörkfärgad fyllning med 
enstaka 0,05-0,1 m stora stenar. Anläggningen överlagrades av en sten
sträng, A69. Tvärsnittet var svagt skålformigt.
Fynd
F208 Bränd lera 

A82
GROP, rundad, 0,35x0,25 m stor, 0,1 m djup 
Belägenhet: x2973,2 y3977,6, boplats C
Mörkfärgad nedgravning med enstaka 0,05-0,1 m stora stenar. Rundat tvär
snitt.

A86
GROP, rektangulär, (NV-SO), 1,15x0,5 m stor, 0,15 m djup 
Belägenhet: x2971,7 y3973, boplats C
Anläggningen hade enstaka stenar i kanterna, 0,1-0,3 m stora. I anlägg
ningens botten kom delvis berg i dagen och enstaka skörbrända stenar. Tvär
snittet var skålat. Mörkfärgad fyllning.

A87
GROP, rundad, 0,5 m stor, 0,15 m djup 
Belägenhet: x9070,5 y3975,5, boplats C
Anläggningen hade skålat tvärsnitt och mörkfärgad fyllning med enstaka 
kolfragment.

A134
GROP, rand, 0,5 m stor, 0,3 m djup, stenskodd 
Belägenhet: x2975 y3975, boplats C
Anläggningen framkom under en stensträng, A98. Sidorna var delvis 
stenskodda av 0,1-0,2 m stora, kantiga stenar. Fyllningen var mörkfärgad 
och delvis kolbemängd. Sidorna svagt var inåtlutande och botten var ran
dad. Anläggningen undersöktes till hälften.

Al 35
GROP, närmast oval, 0,7x0,3 m stor, 0,1 m djup 
Belägenhet: x3029,5 y4065,5, boplats B.
Mörkfärgad fyllning i en närmast oval nedgravning med ett rundat tvär
snitt. Enstaka kolfragment i fyllningen.

Lista över övriga gropar
Samtliga mellan 0,2-0,4 m stora och 0,05-0,1 m djupa och likartad mörk
färgad fyllning. Inga fynd. Samtliga anläggningar inom boplats C.
A136,x2973y 3958,5 
Al 38, x2975,7 y3960,8 
A140, x2974,2 y3960,7 
Al 42, x2973,9 y3960,4 
A144, x2973,8y3961,7 
A146, x2974,4y3962,2 
Al 48, x2973,4 y3963 
Al 50, x2974,2 y3964,4 
Al 52, x2972,4 y3964,2 
Al 54, x2972,3y3965 
Al 56, x2973 y3967 
Al 58, x2971,7 y3967,4 
Al 60, x2963y3957,5 
Al 62, x2960,3 y3956,7 
Al 64, x2958,5 y3961,2 
Al 66, x2956,7 y3962,5 
Al 68, x2958,8 y3954,7

A137, x2975,5 y3959,5 
A139, x2975,7 y3961,2 
A141, x2974,l y3961,2 
Al 43, x2973,7 y3960,3 
A145, x2973,2y3961,8 
Al 47, x2973,4 y3962,2 
A149,x2972,2y3963 
Al 51, x2973,5 y3964,8 
Al 53, x2972,8 y3965,4 
Al 55, x2974,5 y3966,5 
Al 57, x2972,2 y3967,6 
A159, x2966,5 y3958,7 
A161, x2962,8 y3956,3 
A163, x2959,2 y3957 
Al 65, x2958,7 y3963,7 
A167, x2962,5 y3956,4
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Pig 22. Långsektioner inom RAA 262. Skala 1:50.
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A1

2.1.5 Lingsberg, RAA 263
Al
SKÄRVSTENSHÖG, rundad, 7,5x7,3 m stor, 0,6 m hög, med kantkedja 
Belägenhet: x3099 y4069, boplats A
Anläggningen framstod före avtorvning och rensning som en rundad stensätt- 
ning, 7x7 m stor och 0,4 m hög med ett flertal stenar synliga i torven, 0,2-0,7 
m stora. I den sydvästra delen fanns enstaka block, 0,4x0,6-0,6x0,8 m stora.

Efter avtorvning och rensning framstod anläggningen som en rundad 
skärvstenshög, 7,5x7,3 m stor och 0,6 m hög. Anläggningen begränsades i 
V, N och delvis i Ö och S av en kantkedja av större stenar och enstaka 
block, 0,4-0,8 m stora. Den svagt välvda stenpackningen utgjordes huvud
sakligen av mindre, rundade och skarpkantade, stenar 0,05-0,4 (0,1-0,2) 
m stora, varav ett flertal var skörbrända. I övrigt fanns inslag av enstaka, 
större, rundade och kantiga stenar, 0,4-0,7 m stora.

Vid undersökningen framkom en flerskiktad stenpackning av mindre, 
rundade och skarpkantade stenar, varav ett flertal var skörbrända. Fyllningen 
var mörkfärgad med ställvisa inslag av sot/kollinser. I skärvstenspackning- 
ens nedre partier framkom en samling glest liggande, större rundade och 
kantiga stenar, 0,2-0,6 m stora, som ställvis bildade inre "celliknande" av
delningar. Under skärvstens- och kulturlagerfyllningen och under den ne
dre glesa stensamlingen framkom ett kulturlager, 0,05-0,1 m tjockt. Detta 
skilde sig från lagret i skärvstenshögen genom en ljusare färg och en mer 
lerig konsistens. Lagret fanns huvudsakligen under anläggningens V del och 
det sammanföll med det kulturlager som omgav anläggningen. I botten av 
anläggningens NÖ del, på mineraljorden, framkom en 1,8 m stor och 
centimetertjock sot/kolkoncentration. En liknande, dock något mindre sot/ 
kolkoncentration framkom centralt under skärvstenspackningen, i anslut-

A1

X 3099.7 
74063,5

Fig 24. Skärvstenshögen Al, RAÄ 263. Plan (skala 1:100) och sektion (skala 1:50).
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ning till det under kulturlagret. Under det undre kulturlagret vidtog mo/ 
mjäla med inslag av småsten. Kolprov togs i anläggningens övre parti (ST 
9611) samt i sotlager vid anläggningens botten (Ua-432).
Fynd
F1 Kniv, järn
F2 HerdestavsnAl, järn
Fl 0-16 Keramik
F63-66 Lerklining/bränd lera
F131 Harts
F137 Jämslagg
Fl 49 Vävtyngder
Fl 62 Brända ben, 1,7 g, varav 0,5 g identifierats. Får/get 0,4 g, djur

0,1 g.
Fl63-177 Knackstenar
Fl 78 Maisten
Kolprov: ST 9611: BP 485±70 (L9)
Ua-432: BP 2295±95

A3
GROPF1US, oregelbundet rundat, 6,5x7 m stort, 0,35 m djupt 
Belägenhet: x3105 y4065, boplats A
Efter avtorvning och rensning framstod anläggningen som en närmast halv- 
cirkelformig ränna, 4,5 m lång och 0,7 m bred. Vid undersökning utvidga
des, den som ränna tolkade, mörkfärgningen norrut, både i V och O. Fyll
ningen var kraftigt mörkfargad med inslag av sot och kol samt en mängd 
lerklining och bränd lera. Anläggningen fortsatte innanför mörkfärgningen/ 
rännan i ett distinkt kulturlager med inslag av sot/kol, skärvsten samt kera
mik och bränd lera. Vid undersökningen framkom en 6,5x7 m stor nedgrav
ning, till formen oregelbundet rundad, ”hästskolik”. Nedgravningen var dju
past i anläggningens S och mellersta del (0,35 m), och grundast i den N 
delen (0,15m). Den som ränna tolkade mörkfärgningen utgjorde nedgravning
ens yttersta del. Den var något djupare i förhållande till nedgravningen i 
övrigt. Förekomsten av sot/kol samt lerklining var intensivast här. 1 nedgravning
ens N del saknades spår efter den inre rännan. 1 det NV hörnet fanns dock två 
mindre separata nedgravningar, 1,0-1,5 m stora och 0,05-0,1 m djupa.

I den N och centrala delen av anläggningen fanns två avlånga "strängar" 
med ljusare jord i N-S respektive Ö-V riktning. I anslutningen till, och 
mellan dessa "strängar" fanns enstaka större stenar, 0,3—0,8 m stora. I 
nedgravningens centrala del framkom ett stolphål. Det var 0,6 m stort, 
0,35 m djupt och stenskott. Det låg intill och S om den mellersta "strängen" 
och omgavs i V av en större sten, 0,4x0,7 m stor. I S och SO var en avlång 
stenansamling, 2,5 m lång, 0,7 m bred och 0,2 m hög, bestående av 0,05— 
0,2 m stora, rundade och skarpkan tade stenar. Stolphålets stenskoning i S 
utgjordes av denna stensamling. I övrigt bestod skoningen av enstaka kan
tiga och rundade stenar, 0,1-0,2 m stora. Fyllningen var kraftigt mörkfär- 
gad med inslag av kolffagment. Sidorna var inåtlutande och botten rundad.

Fyllningen i anläggningen var förhållandevis homogen och utgjordes 
av ett 0,15-0,35 m tjockt kulturlager med inslag av skärvsten och andra

mindre, rundade stenar. I anläggningens centrala del, under ett par större 
stenar, syntes ett par centimetertjocka och meterlånga sotlinser. I kultur
lagrets nedre del, mot botten, framkom ställvis ett 0,03-0,05 m tjockt 
grus/småstensskikt, framför allt i anläggningens V och S delar. Grus och 
småsten fanns även i ett mindre parti i lagrets övre delar i anläggningens N 
del. Här begränsades nedgravningen av en mindre bergsklack.

1 anläggningens NV del och i lagrets övre till mellersta del framkom 
två härdar, A26 och A27. De var 0,7-0,8 m stora och 0,05-0,1 m höga 
med en fyllning av sotbemängd jord. I botten av anläggningen kom finmo/ 
mjäla med enstaka inslag av småsten. Ett flertal jordprover insamlades från 
aidäggningen. Kolprov togs på kol från väggrännan (ST 10882, ST 11232).
Fynd
F3 Syl, järn
F4 Skaft/tånge? Järn
F5 Ten, järn
F6 Beslag? Jäm
Fl 9-26 Keramik
F71-80 Lerklining/bränd lera
Fl 31 Harts
F138-142 Jämslagg
Fl 50 Vävtyngdsfragm?
F179-190 Brända och obrända ben, sammanräknat 33,9 g, varav 18,2 g

identifierats. Nöt, 5,9 g, tandffagm. Häst 12,3 g, tandfragm. 
F191-197 Knackstenar 
Kolprov: ST 10882: BP 1965±70 
ST 11232: BP 2020±115 (L35, L36)

Fig 27. Grophuset A9. Foto från SV: Michael Olausson.
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Stolphål
A12
STOLPHÅL, Rundat, 0,3 m stort, 0,2 m djupt, stenskott 
Belägenhet: x3101,5 y4063,2, boplats A
Anläggningen var stenskodd i den N halvan av 0,05-0,1 m stora, rundade 
stenar. Fyllningen var kraftigt mörkfärgad med enstaka kolfragment. Si
dorna lutade svagt inåt och botten var rundad.

Fynd
F83 Bränd lera

A16
STOLPHÅL (?), rundat, 0,2 m stort, 0,15 m djupt, stenskott 
Belägenhet: x3097 y4062, boplats A
Anläggningens N del var skodd med 0,1-0,2 m stora, rundade och kantiga 
stenar. Fyllningen var kraftigt mörkfärgad. Sidorna var svagt inådutande 
och botten var plan.
Fynd
F87 Bränd lera

A21
STOLPHÅL, rundat, 0,45 m stort, 0,25 m djupt, stenskott 
Belägenhet: x3101,5 y3102, boplats A
Anläggningen var stenskodd i den N och Ö delen av 0,05-0,3 (0,1) m 
stora, rundade och enstaka kantiga stenar. Fyllningen var mörkfärgad med 
enstaka kolfragment. Anläggningen hade ett rundat tvärsnitt.

Härdar/härdgropar
A2
HÄRDGROP, rundad, 1,0x0,9 m stor, 0,3 m djup 
Belägenhet: x3094,5 y4071,5, boplats A
Den rundade, 1,0x0,9 m stora och 0,3 m djupa, härdgropen var belägen 
intill och SO om ett större markbundet block, 1,5x1 m stort. I anläggning
ens Ö del fanns en 0,5 m stor sten och iV en 0,4 m stor sten som delvis var 
lagd på härdgropen. Anläggningen hade en flerskiktad stenpackning av 0,05— 
0,2 (0,1) m stora, skarpkantade och rundade stenar, varav flera var skör
brända. I anläggningens botten fanns en flat sten, 0,35x0,25 m stor. Fyll
ningen var kraftigt sotAolbemängd. Anläggningen hade en markerat skål- 
formad profil.

A5
HÄRDGROP, del av, rundad, 1,5x0,6 m stor, 0,2 m djup 
Belägenhet: x3094,5 y 4074, boplats A
Anläggningen bestod av en flerskiktad stenpackning av skarpkantade och 
rundade stenar, 0,05-0,15m stora, varav flera var skörbrända. Fyllningen 
var kraftigt sot/kolbemängd. Den hade svagt rundade sidor och en plan 
botten. Jordprov insamlades.
Fynd
F68 Bränd lera
Kolprov: ST 9756: BP 2015±100 (L15)

A6
HÄRDGROP, del av, rundad, 1,0x0,4 m stor, 0,15 m djup 
Belägenhet: x3092,4 y4076,4, boplats A
Anläggningen bestod av en flerskiktad stenpackning av 0,05-0,15m stora, 
skarpkantade och rundade stenar, varav enstaka var skörbrända. Fyllningen 
var kraftigt sot/kolbemängd. Anläggningen hade en svagt skålad profil.

Fynd
Fl 7 Keramik
F69 Bränd lera

A8
HÅRDGROP, rundad, 1,2x1,0 m stor, 0,3 m djup 
Belägenhet: x3105 y4061, boplats A
Den 1,2x1,0 m stora och 0,3 m djupa anläggningen bestod av en fler
skiktad stenpackning av 0,05-0,2 (0,1) m stora, rundade och skarpkantade 
stenar, varav flera var skörbrända. Fyllningen utgjordes i den övre delen av 
ett mörkt sotbemängt lager, därunder av ett 0,2 m tjockt, kraftigt sot/kol- 
bemängt lager. Anläggningen låg S om och intill en lerplatta, A28, och 
täcktes delvis i den N delen av ett centimetertjockt lager bränd lera. Den
hade ett svagt skålat tvärsnitt.
Fynd
Fl 8 Keramik
F70 Lerklining/bränd lera
F95 Brända ben

A10
HÄRDGROP/KOKGROP, rundad, 1,2x1,0 m stor, 0,4 m djup 
Belägenhet: x3103,5 y4061, boplats A
Anläggningen framstod före undersökning som en rundad mörkfärgning, 
1,2x1,0 m stor. Vid undersökning framkom ett 0,2-0,25 m tjockt mörk- 
färgat lager. Under detta kom en sammanhängande stenpackning av 0,05- 
0,15 m stora, kantiga och rundade stenar, varav enstaka var skörbrända. 
Mellan stenarna i packningen, men framför allt under den, fanns ett 0,02- 
0,05 m tjockt sot/kollager. Anläggningen hade buktande sidor och en när
mast plan botten.
Fynd
F27 Bränd lera

A13
HÄRDGROP (A13), rund, 1,2 m stor, 0,3 m djup, med 
LUFTKANAL (A25), avlång, 1,7 m lång, 0,4 m bred, 0,2 m djup 
Belägenhet: x3099,5 y4059,5, boplats A
Härdgropen hade en flerskiktad stenpackning av 0,05-0,3 (0,1-0,2) m stora, 
kantiga och rundade stenar, varav flera var skörbrända. Fyllningen var kraf
tigt sot/kolbemängd. Tvärsnittet var svagt rundat. I anslutning till och N 
om anläggningen fanns en ränna/luftkanal, A25, 1,7 m lång, 0,4 m bred 
och 0,2 m djup. Rännan saknade någon stenkonstruktion, men innehöll 
enstaka stenar, 0,1-0,2 m stora. Fyllningen var kraftigt mörkfärgad med 
inslag av sot/kol.
Fynd
F28 Keramik
F84 Bränd lera
Fl 54 Brända ben
F92 Bränd lera
Fl 59 Brända ben

A17
HÄRDGROP, rundad, 1,3x1,2 m stor, 0,35 m djup 
Belägenhet: x3101,5 y4061,7, boplats A
Anläggningen bestod av en flerskiktad packning av 0,05-0,2 m stora, run
dade och skarpkantade stenar, varav flera var skörbrända. Fyllningen var 
kraftigt sot/kolbemängd. Anläggningen hade ett rundat tvärsnitt med en 
närmast plan botten.
Fynd
F88 Bränd lera
Fl 55 Brända ben

A20
FLÄRDGROP, rundad, 1,3x1,2 m stor, 0,35 m djup 
Belägenhet: x3107,5 y4061,5, boplats A
Anläggningen bestod av en flerskiktad packning av 0,1-0,3 m stora, rundade 
och skarpkantade stenar, varav flera var skörbrända. Fyllningen var kraftigt 
sot/kolbemängd. En stor mängd lerklining och bränd lera framkom i anlägg
ningens fyllning, framför allt i de övre och S delama (F90). Anläggningen 
hade ett närmast rundat tvärsnitt. Den låg intill och N om lerplattan, A28. 
Anläggningens sot/kolfyllning upphörde knappt en dm framför lerplattan. 
Fyllningen häremellan var mörkfärgad, men ej så kompakt som i härden.



Katalog 37

Fynd
F32 Keramik
F90 Lerklining/bränd lera
F156 Brända ben, 6,1 g, varav 1,6 g identifierats. Får/get 0,9 gr, djur 0,7 g. 
Kolprov: ST 11509: BP 2245±70 (L38)

A23
FIÄRD, rundad, 1,2x1,0 m stor, 0,1 m djup 
Belägenhet: x3104,5 y4069, boplats A
Anläggningen bestod av en i huvudsak enskiktad stenpackning av 0,05-0,2 
(0,1) m stora, kantiga och skarpkantade stenar, varav enstaka var skörbrända. 
Fyllningen mellan stenarna var kraftigt sotbemängd med mindre inslag av 
kol. Anläggningen låg på plan mark i mo.
Fynd
F91 Bränd lera 

A26
HÄRD, rundad, 0,8x0,7 m stor, 0,1 m djup 
Belägenhet: x3109 y4063,5, boplats A
Anläggningen framkom i den NV delen av grophuset, A9, i den övre delen 
av kulturlagret. Anläggningen var 0,8x0,7 m stor och 0,1 m djup med en 
stenpackning av 0,05-0,1 m stora, rundade och skarpkantade stenar, varav 
flera var skörbrända. Fyllningen var sotbemängd med inslag av kol. Anlägg
ningen låg på ett kulturlager.
Fynd
F93 Bränd lera

A27
HÄRD, rund, 0,7 m stor, 0,1 m djup 
Belägenhet: x3107,5 y4063, boplats A
Anläggningen framkom i den NV delen av grophuset A9, i kulturlagrets 
övre del. Den var 0,7 m stor, 0,1 m djup och bestod av en enskiktad sten
packning av 0,05-0,1 m stora, kantiga och skarpkantade stenar, varav en
staka var skörbrända. Den mörkfärgade sotbemängda fyllningen innehöll 
enstaka kolfragment. Anläggningen låg på kulturlager.
Fynd
F94 Bränd lera

Ugnar/l erplattor 
A14/18
UGN, med luftkanal, närmast rektangulär, 2,6x1,1 m stor, 0,35 m djup 
Belägenhet: x3101,5 y4063, boplats A
Anläggningen utgjordes av tre delar. I dess N del låg en nedgrävd delvis 
stenarmerad lerplatta, 1,4x1,0 m stor och 0,25 m djup. S om och intill 
denna var en härdgrop, 1,2 m stor och 0,3 m djup. I anslutning till och S 
om härdgropen var en luftkanal (Al 8), 1,4 m lång, 0,4 m bred och 0,35 m 
djup.

Lerplattan bestod av ett övre lager av bränd lera med lerklining, 0,1- 
0,2 m tjockt. 1 detta lager fanns en stenansamling av spritt liggande 0,05- 
0,2 (0,1) m stora, rundade och kantiga stenar i ett skikt. Under detta var ett 
0,02-0,5 m tjockt, mörkfärgat, delvis sot/kolbemängt lager. Härunder följde 
ett 0,1-0,15 m tjockt lager mjäla varefter mineraljorden vidtog, vilken 
bestod av mjäla/sand med småstensinslag.

Lerplattans sidor var svagt inåtlutande och botten var närmast plan. 
Härdgropen utgjordes av en flerskiktad stenpackning av 0,1-0,3 (0,1) m 
stora, rundade och skarpkantade stenar varav flera var skörbrända. Fyll
ningen var kraftigt mörkfärgad och sot/kolbemängd. Gropen hade ett run
dat tvärsnitt.

I direkt anslutning till härdens SÖ sida fanns en luftkanal. Den var 
delvis stensatt och hade en kraftigt mörkfärgad fyllning med enstaka små 
kolfragment. Anläggningen hade ett närmast tresidigt tvärsnitt.
Fynd
F29 Keramik
F85 Lerklining/bränd lera
F89 Bränd lera
Fl 57 Brända ben

A28
LERPLATTA, närmast oval, 1,6x1,2 m stor, 0,35 m tjock 
Belägenhet: x3106 y4061, boplats A
Anläggningen var belägen mellan och i direktanslutning till härdgropama, 
A8 och A20. Den var nedgrävd och bestod av ett 0,1-0,15 m tjockt övre 
lager av bränd lera med lerklining. Detta lager begränsades mot norr och 
mot A20 av två kantiga stenar, 0,3x0,4 m stora. Under detta lager fanns ett 
0,1-0,2 m tjockt lager med lera och en stenarmering av rundade och kan
tiga stenar, 0,5-0,2 m stora, i ett till två skikt. Detta lager var i de övre

X30SS.5
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Fig 28. A5, A6 och A14, RAA 263. Sektion, skala 1:50.
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delama bitvis rödbränt samt innehöll tunna sotlinser med kol. Nedgravningens 
sidor var närmast raka till svagt lutande inåt och botten var plan. I anlägg
ningens NÖ del i övergången till härdgropen A20 var ett stolphål (?), 0,25 
m stort och 0,2 m djupt med en mörkfärgad och sotbemängd fyllning.

Fynd
F95 Lerklining/bränd lera 
Fl 58 Brända ben

Gropar
A3
GROP/GROPHUS (?), del av, oregelbundet, 3x2,2 m stort, 0,35 m djupt 
Belägenhet: x3103,5 y4071, boplats A
Anläggningen var oregelbunden, närmast rundad, 3 m lång och 2,2 m bred. 
Vid undersökning visade anläggningen sig som en rännliknande nedgrav
ning, 0,35 m djup. Den bestod huvudsakligen av ett mörkfärgat kulturla
ger med skärvsten spritt. I nedgravningens botten, i den S delen fanns en 
ansamling av enstaka större stenar, 0,2-0,3 m stora. Mellan dessa var en 
fyllning av kraftigt mörkfärgad, delvis sotbemängd jord. I området fanns 
även inslag av rödbränd lera. Utanför och i anslutning till anläggningens 
mellersta del låg ett större markfast block, 1,0x0,8 m stort. Anläggningen, 
rännan fortsätter mot N.
Fynd
F52 Keramik
F67 Bränd lera
Fl 14 Bränd lera
Fl 60 Brända/obrända ben

A4
GROP, njurformad, 1,0x0,9 m stor, 0,15 m djup 
Belägenhet: x3094,5 y4069,5, boplats A
Anläggningen var belägen intill och S om en större markfast sten, 1,3 x 1,0 
m stor. Gropen var närmast njurformig och bestod av en fyllning av kraftigt 
rödbränd mjäla. Tvärsnittet var rundat.

A7
GROP, trekantig, 1,5x1,0 m stor, 0,15 m djup 
Belägenhet: x3088 y4080, boplats A
Anläggningen framkom under en stensträng, Al 4 (RAA 262) och var en 
1,5x1,0 m stor och 0,15 m djup nedgravning med svagt skålad botten. 
Fyllningen var mörkfärgad och delvis kolbemängd.
Kolprov: ST 9757: BP 2440±100 (L16)

A15
GROP, del av, rundad, 1,0x0,4 m stor, 0,3 m djup, med ränna, 
Belägenhet: x3095 y4060,5, boplats A
Anläggningen delundersöktes och utgjordes av en nedgravning med en ans
lutande ränna. Nedgravningen var 0,3 m djup och hade flat botten och 
inåtlutande sidor med enstaka stenar, 0,05-0,2 m stora. Fyllningen bestod 
i det övre lagret av ett 0,1 m tjockt, mörkfärgat kulturlager och därunder 
ett 0,15 m tjockt, mörkt, sotbemängt lager. Rännan anslöt från N till ned
gravningen. Den var avsmalnande oval, 1,3 m lång, 0,2-0,4 m bred (bre
dast på mitten), och 0,15 m djup. Rännans tvärsnitt var närmast trekantigt. 
Fyllningen var mörkfärgad med inslag av enstaka mindre stenar.
Fynd
B0 Keramik
F86 Bränd lera
F161 Brända ben

A19
GROP, del av, oval form, 0,7x0,3 m stor, 0,2 m djup 
Belägenhet: x3095 y4061,5, boplats A
Nedgravningen som delundersöktes hade en fyllning av mörkfärgad, delvis 
sotbemängd jord. I sidorna fanns enstaka randade och kantiga stenar, 0,05- 
0,1 m stora. Tvärsnittet var närmast trekantigt.

A24
GROP, del av, oval form, 0,8x0,4, stenskott 
Belägenhet: 3102,5 y4059,5, boplats A
Nedgravningen, som delundersöktes, utgjordes av en närmast halvcirkel- 
formad stenpackning i flera skikt av 0,05-0,2 m stora, randade stenar. Här 
fanns även enstaka större stenar, 0,2-0,3 m stora. Fyllningen innanför sten- 
packningen bestod av mörkfärgad jord med enstaka mindre kolfragment. 
Mot nedgravningens botten framkom ett 0,05 m tjockt, sotbemängt, mörkt 
lager. Anläggningens sidor var närmast raka och botten svagt skålad.

Övriga anläggningar 
All
STENPACKNING, oregelbunden, 2,5x1,5 m stor, 0,2 m hög 
Belägenhet: x3100,5 y4060,5, boplats A
Anläggningen framstod före undersökningen som en närmast halv
måneformad, oregelbundet gles stenpackning av 0,1-0,5 (0,2-0,3) m stora, 
randade och enstaka kantiga stenar. Packningen hade en svagt välvd profil 
med en markant skarp avslutning i V. Här gränsade anläggningen till härd
gropen och luftkanalen, A25. S om stenpackningen fanns en diffus, gles 
ansamling av stenar. Denna sträckte sig intill och Ö om härdgropen, Al 3 
och S om denna. Fyllningen i anläggningen utgjordes av ställvis kraftigt 
rödbränd mj äla. Anläggningen var 0,1 -0,15 m djup. Fyllningen var mindre 
rödbränd här med inslag av mörkare kulturlagerlinser. Botten var plan.

A22
RÄNNA, avlång, 2,7 m lång, 0,3 m bred, 0,2 m djup 
Belägenhet: x3098 y4060,5, boplats A
Anläggningen framkom under och vid undersökningen av Al 1 och den 
diffusa stenansamlingen S om All. Anläggningen var delvis fylld av 0,05- 
0,15 m stora, randade och kantiga stenar. Fyllningen var ställvis kraftigt 
mörkfärgad med enstaka kolinslag.

Administrativa uppgifter
Lägesangivelse: den Ekonomiska kartans blad 111 1 g Lindholmen 
Koordinater: 6605,6 yl 631,2 
Koordinatsystem: Stockholm Stad 
Höjdsystem: Rikets (RH 1900)
Länsstyrelsens tillstånd: För RAÄ 262, 263, 265, 1983: 183-05-30, Dnr 
11.391-461-83, 1984: 1984-05, Dnr 11.3919-67-84, 1985:1985-03-29, 
Dnr 11.3919-25-85,1986:1986-02-07, Dnr 11.3919-14-86,1987:1987- 
04-30, Dnr 11.3919-61-87, 1988: RAÄ 254, 1988-10-10, Dnr 11.3919- 
203-88.
Arkeologisk personal: Gunnar Andersson, Kristina Cederström, Ingrid Karl- 
mar, Jan-Åke Ljung, Gun-Britt Theorin, Michael Olausson. 
Fyndkonservering: Lena Holmqvist Olausson AFL/SU 
Fyndteckningar: Åke Johanesson, Agneta Åkermark och Francsiska Sieurin- 
Lönnqvist.
Osteologisk analys: Helena Hedelin RAÄ/UV Stockholm 
Makrofossilanalys (RAA 263): Ingemar Påhlsson.
Analys av sintrad sten: Peter Kresten RAÄ/UV Uppsala 
Flintanalys: Kalle Thorsberger SHM
Analys av kvartsavslag: Christina Lindgren RAÄ/UV Stockholm 
Arkivhandlingar: fotografier och plan- och sektionsritningar i skala 1:1000, 
1:50,1:20 förvaras på Arkeologiska Forskningslaboratoriet.

2.1.6 Lingsberg 1:2, RAA 257
Inledning
Mellan den 22 och den 26 april 1985 genomfördes en begränsad undersök
ning av RAÄ 257, en runstensbro, belägen vid Lingsbergs gård, Vallentuna 
socken. Brobanken är belägen i åkermark som odlats åtminstone sedan bör
jan av 1700-talet, vilket fått till följd att stenmaterial successivt plöjts upp 
och forslats bort. Undersökningen genomfördes som en räddningsgrävning 
inom ramen för Angamsjö-projektet, vilket bedrivs vid Arkeologiska Insti
tutionen, Stockholms Universitet.



Katalog 39

Topografi och fomlämningsmiljö
RAÄ 257 finns på Ekonomiska kartan blad 111 1 g Lindholmen, x6605,10 
yl 631,60.

Fomlämningen är belägen i en lersvacka mellan två impediment, ca 
150 m ÖNÖ om Lingsbergs gård och 70 m S om Lingsbergsvägen, den 
nuvarande landsvägen. Vid 15-meterskurvan bildas vid fomlämningen en 
100 m bred N-S gående lersprickdal. Denna har utgjort en flik av den 
numera utdikadeAngamsjön. Brobanken genomskärs på mitten av ett täck
dike, den s k Kallbängen, vilken avtappar sump- och ängsmarker N om 
brobanken. Detta område översvämmas av smältvatten om vårarna, något 
som framgår med stor tydlighet av flygfotot.

Lingsberg ("Ling”, 1318) är en av Angamsjöområdets största enskilda 
enheter och den enhet som har de flest registrerade enskilda fomlämningar, 
ca 350. Karaktäristiskt för fomlämningsbilden är de omfattande lämningarna 
från bronsålder/äldre järnålder. Dessa finns framföralltV om Lingsbergs gård 
och består föratom av flera gravfält även av boplatsterrasser, röjda ytor, 
skärvstenshögar samt rester av ett stensträngssystem. Den ytmässigt största, 
kända boplatsen (ca 400x200 m) är belägen omedelbart S om den 1,50 ha 
stora fomborgen ”Fjället;”. Fomborgen och de undersökta boplatsytoma da
teras till förromersk järnålder (500-100 BC). Här finns även ett gravfält från 
romersk jämålder/folkvandringstid samt rester av agrar fossil i form av sten

strängar, odlingsytor och odlingsrösen. Dessa överlagrar boplatsområdet.
På impedimenten V respektive Ö om brobanken finns mindre gravfält 

av yngre j ämålderskaraktär. Rester av hålvägar som bör ha anslutits till bro
banken finns dels V om brobanken och 100 m S om Lingsbergs gård på en 
sträcka av ca 75 m och dels omedelbart intill och Ö om brobanken på en 
sträcka av 10-15 m. Denna hålväg är i dag i det närmsta bortodlad.

Målsättning
Brobanken omtalas antikvariskt för första gången 1857 av R Dybeck i sam
band med upptäckten av en av brobankens två runstenar (U240). Otto von 
Friesen beskriver brobanken mycket dramatiskt i samband med upptäck
ten av den andra runstenen 1909 (U241). Enligt honom var brobanken ca 
50 m lång och 13 m bred. Han återger andrahandsuppgifter om att bro
banken skulle vara över 3 m djup - något som man kunde konstatera då 
man grävde täckdiket vid Kallbäckens avlopp.

Målsättningen för undersökningen var:
• att frilägga och dokumentera brobanken,
• delundersökning i form av mindre schakt för att söka fastställa eventuella 
konstruktioner i brobanken, trärester osv samt att söka erhålla material för 
en datering av anläggningen.
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*£ 29. Plan över undersökningsområdet, RAA 257. Skala 1:100.
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Redovisning av undersökningen
Före undersökningen syntes brobanken som en ca 70 m lång, 8-10 m bred 
och 0,10 m hög förhöjning i åkern (Ö-V). I ytan var ställvis rikligt med 
sten, 0,10-0,30 m stora. Matjordslagrets plogdjup banades av med maskin. 
Efter avbaningen hade brobankens längd ökat till 82 m och bredden till 13 
m. Brobanken hade formen av en tillplattad limpa, ca 0,50 m hög. Bro
bankens centrala del utgjordes av en 5,50-6,50 m bred samlad stenpackning 
som ställvis begränsades av större stenar, 0,30-0,60 m stora, lagda som en 
kantkedja. Vid brobankens mitt där Kallbäcken genomkorsar anläggningen 
var vid den S sidan två homliknande utväxter bestående av samma sten
material som brobanken i övrigt. De var 3-4 m långa och 2-3 m breda. 
Utanför den centrala stenpackningen, utefter brobankens svagt sluttande 
sidor var mindre stensamlingar, huvudsakligen bestående av mindre stenar, 
0,05-0,20 m stora. Fyllningen bestod av lerinblandad matjord.

Schakten lades i anslutning till täckdiket. På den V sidan drogs ett 13 m 
långt och 1 m brett schakt tvärs över brobanken. På den Ö sidan drogs ett
3,5 m långt och 1,5 m brett schakt från brobankens N sida in mot dess 
mitt. Dessutom genomgrävdes fyllningen i det ca 2 m breda täckdiket.

Brobanken bestod av en 0,60-0,70 m djup stenpackning bestående av 
0,10-0,50 m stora, rundade och delvis kantiga stenar. 1 den övre delen, ca 
0,30 m tjock, bestod fyllningen av en ljusare sandAerfyllning och under 
denna en 0,20-0,30 m tjock, mörkare sand/lerfyllning. Gränsen mellan de 
bägge skikten var ställvis mycket diffus. Direkt under stenpackningen framkom 
ett 0,02-0,03 m tjockt vegetationsskikt. Under detta var ett ca 0,10 m 
tjockt molager och därefter lera i ett lika tjockt lager. Vegetationsskiktet 
gick att följa mot täckdiket där det böjde av nedåt och skars av av täckdiket 
vid en nivå av 9,80 m ö h (RH 1900).
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Fig 30. Sektioner från RAA 257. Skala 1:75 (överst) samt 
1:50 (nederst) .
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Fig 31 (t v). Från undersökningen av 
runstensbron. Foto från N: Michael 
Olausson.

Fig 32 (nedan). Pålar från gren- och 
risvägen under runstensbron. Foto: 
Michael Olausson.

Fynd
I övergången mellan sand/lerfyllningen och molagret, i eller strax ovanför 
vegetationsskiktet hittades mindre fragment av trä.

I det V schaktets N del framkom 12 klenare träpålar, 0,02-0,03 m i 
diameter. De stod på en linje (NV—SÖ) med 0,10-0,20 m mellanrum. De 
var mellan 0,15 och 0,75 m långa. Alla var spetsade i ett eller två hugg.

På den Ö sidan framkom tre pålar av samma längd och dimentioner 
som de på den V sidan. Vid kontrollgrävning med maskin på bägge sidor av 
Kallbäcken framkom fem grövre pålrester på den V och två på den Ö sidan. 
De var mellan 0,30-1,30 m långa och 0,10 m i diameter. Samtliga hade 
spetsade ändar. Dessutom framkom ytterligare tre klena pålar på den Ö 
sidan. Dessa samt de tidigare funna pålarna bildade en motsvarighet till 
pålraden på den V sidan. De grövre pålarna var djupt nedslagna i leran. 
Den djupaste hade spetsen 3,20 m under brobankens översida.

I den N kanten av det V schaktet framkom i nivå med vegetations
skiktet trärester med en längd av 2,20 m längs brons långsida. Dessa trä- 
rester hade karaktären av en planka. De var 0,10-0,15 m breda och 0,01- 
0,02 m tjocka. De tycks fortsätta vidare västerut längs med brobanken.

Datering
Fyra prover för 14C-analysen har lämnats. Tre av proverna kommer från 
pålar på den V sidan, varav ett är från pålraden och ett från den Ö sidan. 
Resultatet är följande: BP 2435*120, BP 2295*80, BP 2205*125, BP 
2135*145

Sammanfattning
Den delundersökta runstensbron RAA 257 vid Lingsbergs gård iVallentuna 
socken var ca 82 m lång, 13 m bred vid basen, 5,50-6,50 m bred på "kör
banan” och 0,60 m tjock. Anläggningen är kraftigt skadad av odling, men 
trots detta återfanns rester av kantkedj eliknande stenrader som troligen har 
utgjort körbanans begränsning. Körbanans mått är i det närmaste identiska 
med andra, enstaka, delundersökta runstensbroar i Uppland, bl a Jarlabankes 
bro i Täby. I sammanhanget kan nämnas att i Upplandslagens byggninga- 
balk stadgas det att en byväg skall vara 10 alnar bred, dvs 5,5-6 m. Någon 
datering av själva runstensbron gick ej att få. Däremot visade undersök
ningen att denna överlagrar en äldre broanläggning eller liknande från för
romersk järnålder, vars utsträckning är okänd. Undersökningen visade också 
att den yngre bron kan ha lagts i anslutning till en befintlig å. Något som 
vegetationsskiktets utbredning visar. Brobankens bägge delar har samman- 
bundits av ett 7-8 m långt brospann.

Administrativa uppgifter
Lägesangivelse: den Ekonomiska kartans blad 111 lg Lindholmen 
Koordinater: x6605,l yl631,6 
Koordinatsystem: eget 
Höjdsystem: Rikets (RH 1900)

Länsstyrelsens tillstånd: 1985-04-03, Dnr 11.3919-27-85 
Undersökningstid: 22-25/4 1985 
Undersökt yta: 80 m2
Arkeologisk personal: Michael Olausson, Jan-Åke Ljung 
Fotografier och renritning: Michael Olausson 
Flygfotografier: Jan Norrman RAÄ/F.
Arkivhandlingar: Plan- och sektionsritningar i skala 1:200, 1:20 samt foto
grafier förvaras på Antikvariskt-Topografiska Arkivet.

2.2 Ångarn socken

2.2.1 Veda, RAÄ 111
MUR, del av, schakt I, 13x2 m stort,
Belägenhet: x99 y300 - xl 12 y300
Anläggningen syntes före undersökning som en terrassliknande mur, 80 m 
lång, 6-12 m bred och 0,5-1,2 m hög, med en närmast plan ovansida. 
Muren var på utsidan ca 1 m hög, medan den på insidan jämnades ut mot 
marknivån och var 0,5 m hög. Den var övertorvad med enstaka stenar, 0,2- 
0,5 m stora, synliga i ytan. I den kraftigaste delen av muren fanns en in
gång, 11 m djup och 1,5 m bred. Intill och Ö om denna syntes spår efter 
ytterligare en, numer igensatt, ingång. Schaktet, 13x2 m stort, lades vin
kelrätt mot murens längdriktning intill den igensatta ingången och öster 
om de två ingångarna. En 4 m2 stor yta innanför muren inkluderades också 
i schaktet.

Vid undersökningen framkom ett 9 m brett och 1,4 m högt muravsnitt
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som var som högst vid mittpartiet för att planas ut mot kanterna. Två 
skikt/lager kunde urskiljas i stenpackningen, ett övre och ett undre. Det 
övre, som var ca 0,4 m djupt, följde hela murbredden och bestod av 0,05- 
0,5 m stora stenar. Ingen fyllning av exempelvis sand eller mindre sten
material kunde urskiljas. Det undre som syntes i den centrala delen av 
muren, följde två parallella rader av stora stenar och block, 0,3-1,0 m stora, 
som löpte parallellt med murens längdriktning. Den inre blockraden var 
något kraftigare och stenrikare än den yttre. Avståndet mellan raderna var 
ca 1 m och bestod av en fyllning av sand och skarpkantade småstenar, varav 
flera var skörbrända. I fyllningen fanns ställvis centimetertjocka sodinser 
och i botten påträffades ett 0,1 m tjockt, sammanhängande sotAollager 
som följde murens längdriktning. I fyllningen hittades också fynd av kera
mik, brända ben och harts. Mellan det övre och undre skiktet i stenpackningen 
fanns ett tunt och fragmentariskt sot/kollager.

Utanför den yttre blockraden fortsatte muren ytterligare 4 m för att 
sedan jämnas ut med marknivån. Ca 1 m utanför den yttre blockraden 
syntes en 1,4 m bred och 0,5 m hög vall som bestod av större och mindre 
stenar, 0,05-0,5 m stora, varav vissa var skörbrända. Över och sam
manhängande med vallen var murens översta stenskikt. I fyllningen som 
bestod av sand/mjäla fanns inslag av kol/sot. I övre delen av fyllningen 
påträffades en keramikkoncentration, bestående av två krossade keramik- 
kärl över ett 1,0x0,5 m stort område, enstaka keramikfragment framkom 
också spritt i fyllningen.

Innanför den inre blockraden bestod muren av en 2,6 m bred sten- 
packning av 0,05-0,2 m stora stenar samt en fyllning av delvis sotbemängd, 
gråaktig sand/mj äla. Innanför stenpackningen vidtog plan markyta med ett 
torv/matjordslager, följt av ett glesare skikt småsten och under detta morän
sand. Kolprov taget i kol/sotansamling i murens botten (ST 11230, Beta 
35833), samt från inre delen av muren (ST 12165).TL-prover togs från tre 
nivåer, det övre stenskiktet (R-874401-874403, R-884416), det undre mellan 
blockradema (R-874404-874405, R-894402, R-894405) och mellan dessa 
båda skikt (R-884401, R-884412, R-884415, R884417-884418, R-894404). 
Kolprov: ST 11230: BP 2480*70, Beta 35833:BP 2690±70, ST 12165: BP 
1865±195
TL-prov: R-874401: AD 30±180, R-884415: AD 110*120, R-874403: 
AD 790±60, R-884416: AD 750±100

R-874404: AD 860*60, R-884417: AD 290*100, R-874406: BC 90*100, 
R-884418: AD 320*100, R-874407: BC 560*200, R-894402: BC 200*120, 
R-884401: AD 330*100, R-894404: AD 180*120, R-884412: AD 310*100, 
R-894405: BC 160*120

MUR, del av, SCHAKT II, 2x2,5 m stort
Före undersökning syntes ingången som ett lägre muravsnitt, 1,4-1,6 m 
brett, med svagt konkav profil strax Ö om den öppna ingången. Enstaka 
stenar, 0,2-0,4 m stora syntes i ytan. Schaktet lades i murens längdriktning, 
vinkelrätt mot schakt I och längs med den igensatta ingången, ca 2/3 av 
ingången undersöktes.

Vid undersökning framkom en delvis flerskiktad stenpackning med de 
största stenarna mot sidorna av ingången, det vill säga mot den öppna in
gången i V och mot muren i Ö. Den bestod av 0,1-0,5 m stora stenar och 
hade en fyllning av torv/matjord. Under och bakom kantstenarna i Ö delen 
framkom en sand/småstensfyllning, ca 0,4 m tjock, med inslag av sot/kol- 
koncentrationer och med enstaka skörbrända stenar. Under fyllningen av 
torv/matjord syntes spår av ett centimetertjockt mörkare skikt som skulle 
kunna utgöra ett äldre vegetationsskikt. Under detta följde sandmorän. 
Kolprov taget i sot/kolkoncentration i Ö delen.
Kolprov: ST 11231: BP 2355*70 

Administrativa uppgifter
Lägesangivelse: den Ekonomiska kartas blad 111 Og Angam 
Koordinater: x6601,2 yl633,l 
Koordinatsystem: eget 
Höjdsystem: eget
Länsstyrelsens tillstånd: 1986-02-07, Dnr 11.3919-12-86 
Undersökningstid:
Undersökt yta: 32 m2
Arkeologisk personal: Gunnar Andersson, Kristina Cederström, Ann-Lili 
Nielsen, Michael Olausson
Foto och renritning: Michael Olausson, flygfoto: Jan Norrman RAÄ/F 
Arkivhandlingar: Planer och sektioner i skala 1:200, 1:20 samt fotografier 
förvaras på Antikvariskt-Topografiska Arkivet

Fig 33. Plan och sektion, RAA 111. Skala 1:75.
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2.2.2 Rävsta 1:14, RAÄ 115
Inledning
Under perioden maj-juni 1985 genomfördes en begränsad arkeologisk un
dersökning av en som fomlämning registrerad anläggning, RAA 115 iAngams 
socken, Uppland. Undersökningen genomfördes inom ramen för Angam- 
sjöprojektet vilket bedrivs vid Arkeologiska Institutionen vid Stockholms 
Universitet. Fältarbete och dokumentation utfördes av Gunnar Andersson 
och Jan Dunér under ledning av Michael Olausson.

Topografi och fomlämningsmiljö
RAÄ llSfinnspå Ekonomiska kartan blad 111 Og Angam, x6603 yl632,9. 
Fomlämningen är belägen på en begynnande SSV sluttning på den NÖ 
kanten av en moränbunden bergsrygg med berg i dagen. IN-NO-O-SO är 
branter, i S och SV mindre sluttningar och i V och NV sluttningar och 
mindre branter. Området begränsas i Ö av en smal lersprickdal och i N av 
ett mindre lerslättområde. Fomlämningen ligger på en nivå av ca 40 m ö h. 
Området är beväxt med tall, enstaka lövträd, en och sly. I branterna och 
sluttningarna runtom fomlämningen är tätare skogsmark. Fomlämningen 
ligger i Angamsjöområdets S del, 1,5 km S om sjöängen, 800 m SSV om 
Rävsta gård och 900 m VNV om Rocksta gård.

Fornlämningsmiljön karaktäriseras av enstaka ensamliggande sten- 
sättningar av rösekaraktär företrädesvis i N och Ö. Närmsta större 
fomlämningskomplex finns mellan 600 och 800 m i SSO strax N om Rocksta 
gård och består av ensamliggande stensättningar av rösekaraktär, rösen, mitt- 
blockstensättningar, ett par mindre gravfalt innehållande dessa fomlämnings- 
kategorier samt ett par skärvstenshögar i anslutning till röjda ytor och ter
rasser. Jämåldersmiljöer finns huvudsakligen N om RAA 115 och utgörs av 
tre gravfält - två vid Rävsta och ett vid Åsta gård. Ett lösfynd finns i områ
det i form av en maisten, funnen i en åkerkant, ca 400 m VSV om Rävsta 
gård och ca 600 m N om RAÄ 115 (Vallentuna Hembygdsförening).

Endast en arkeologisk undersökning har tidigare genomförts i områ
det. 1978 undersöktes en stensättning på gravfaltet, RAA 2, vid Åsta gård. 
Fynden i brandgraven dateras till vikingatid (Summanen 1978).

Fomlämningen RAÄ 115 upptäcktes i samband med ominventeringen 
för den Ekonomiska kartan 1979. Den omnämns ej i äldre antikvariskt 
material. Möjligen syftade Dybeck på den undersökta fomlämningen då 
han i sin reseberättelse ffån 1863 omtalar att han avritat "tvenne gamla 
fästen" i Ångarns socken. Det andra ”fästet" skulle kunna vara fomborgen 
vid Veda gård, ett par km S om RAÄ 115. Dybeck uppger vidare att orts
befolkningen tidigare har hittat en pilspets av koppar i ett av "fästena" 
(Dybeck 1863).

Målsättning
Undersökningen syftade i första hand till
• att se huruvida fomlämningen innehöll kulturlager och att bestämma 
karaktären av detta,
• att se huruvida de enkla vallarna hade någon form av konstruktion samt
• att erhålla material för en tidsbestämning av anläggning. Tidigare genom
förd fosfatkartering gav mycket låga värden-ffån 3—58p° (Olausson 1982).

Anläggningsbeskrivning
Hägnadsanläggningen är 45x35 m stor (NNV/SO—SV/NO) med två närmst 
halvcirkelformiga, stensträngsliknande vallar. Dessa löper nedanför och 
omsluter ett mindre bergskrön ffån NNV till SÖ. Den 1220 m2 stora häg
nade ytan utgörs huvudsakligen av berg i dagen. I den mellersta, S och SÖ 
delen finns ställvis tunnare humuslager. Här är även vallama ställvis 
övertorvade.

Den yttre vallen är 80 m lång, 0,50-2,50 bred, 0,20-0,60 m hög, en- 
skiktad och består till största delen av 0,30-0,80 m stora stenar. I S ingår 
även sten och grus i fyllningen mellan stenarna. I S, vid xl4yl8ären3m 
bred ingång. 1 höjd med denna är vallen mycket stenrik och har en inre 
oklar begränsning. Den yttre är dock tydlig. Efter ingången viker vallen av 
mot NNV. Vidx20y8 och x27 y6 finns två öppningar (ingångar?) 1,50 och 
3,00 m breda. Vid x32 y4 i NV riktning ändrar vallen karaktär till en sk 
pärlbandsmur bestående av större stenar lagda på rad efter varandra direkt 
på berggrunden. Denna bildar här en avsats mot de lägre liggande partierna 
innanför. Vid x50 yO viker vallen av mot NÖ och är mycket gles och anslu
ter vid x53 y9 till den inre vallen.

Den inre vallen är 42 m lång och löper parallellt med den yttre. Avstån
det dem emellan är i NV och SÖ 7-8 m och i anläggningens centrala delar 
3—4 m. Stenmaterialet är av samma karaktär och storlek som i den yttre

vallen. I NV där det inhägnade bergskrönet är som brantast är vallen kraf
tigt utrasad. I den S och SÖ delen är vallen insjunken och på vissa ställen 
kraftigt övertorvad. Den ansluter i NÖ till ett 1,50x2,00 m stort block. 
Vid x26 yl 6 är en 1 m bred ingång. På bägge sidor innanför ingången är 
marken mycket stenrik.

Terrass. 7-8 m innanför den inre vallen bildar berget en avsats
platå, ca 10x5 m stor (NV-SÖ). 1 anslutning till kanten på denna är en 
stensatt terrass, 12 m lång, 2-3 m bred och 0,20-0,40 m hög bildande en 
närmst halvcirkelformad yta. I terrassens ytterkant är större stenar, 0,30- 
0,50 m stora. Vallen är övertorvad. Intill och SV om denna ligger 6 större 
stenar och block, 0,50-1,20 m stora, som bör ha ingått i terrasskonstruktionen.

Bergskrönet ovanför terrassen och platån är relativt flackt och är ca 
15x20 m stort.

Redovisning av undersökningen 
SCHAKT 1, 6,50x2,00 m (N-S), xl0,50 y20 - xl7 y20 
Efter avtorvning och rensning ffamkom en 3,50 m bred och 0,60 m hög 
vall där den yttre delen bestod av sten, 1,00-1,50 m bred och en inre del 
bestående av sand och sten, 2,00 m bred. 0,20 m under torvytan ffamkom 
ett kol-sotlager i vallens sand och stenblandade del. Lagret var 1,20 m brett 
vid den V profilkanten och sträckte sig 1,10 m ut i schaktet i vallens längd
riktning. Lagret var 0,03-0,05 m tjockt. Under detta var ett röd-gulfärgat 
sandlager med sten. Vallens yttre del bestod av 0,20-0,50 m stora randade 
stenar i ett och två skikt. Endast mindre sandmängder fanns mellan ste
narna. Spridda sot- och kolförekomster ffamkom mellan och under ste
narna. Under stenarna var ett mindre sandlager och därefter vidtog ett molager. 
Ingen äldre vegetationshorisont kunde observeras under vallen. Skikten i 
vallen bestod av ett övre, 0,50 m tjockt torvlager, ett 0,10 m tj ockt, gråaktigt 
sandlager, ett röd-gult sand/sten- och gruslager och ett molager.

SCHAKT2, 5,20x1,50m (SSÖ-NNV), x21,80y28,5 -x26,20y26,80. 
Vallen var 1,70 m bred, 0,50 m hög och bestod av 0,20-0,60 m stora 
stenar. Efter avtorvning och rensning ffamkom i schaktets SSÖ del en sten- 
rad bestående av 0,40-0,50 m stora stenar som vilade direkt på ett sterilt 
sand/graslager. Den övriga stenen i vallen var lagd på och intill denna sten- 
rad. Troligen har flera stenar i denna rad varit markfasta ffån början. Mellan 
och utanför de större stenarna var småsten, bitvis ffostsprängda och 0,05- 
0,30 m stora. En viss skillnad kunde iakttas ca 3,5 m ffån schaktets SSÖ 
ände, där stenmaterialet föreföll mera sammanpackat och denna gräns över
ensstämde med vallens synliga yttre begränsning före avtorvning och rens
ning. Under det övre stenlagret framkom ett 0,70x0,70 m stort markfast 
block. Fyllningen mellan stenarna bestod överst av ett 0,05 m tjockt torv- 
lager och under detta ett 0,10-0,20 m tjockt röd-brant jord/sandlager. 
Därunder ffamkom ett gulare sandlager och därefter molagret. Vid x25 
y28 i vallens mellersta del ffamkom ett mindre kollager, 0,20 m i diameter 
och 0,02 m tjockt.

SCHAKT 3, 5,50x1,50 m (SV.NÖ), x33,20 y20,90 - x36,90 y25,60. 
Schaktet upptogs i terrassvallen och en bit in på platån. Vid avtorvning och 
rensning ffamkom enstaka större stenar, 0,304),60 m stora, i terrasskanten. 
Innanför dessa var en småstenssamling bestående av 0,10-0,20 m stora skärv
stenar och enstaka skörbrända stenar. Fyllningen bestod av sand vilken sträckte 
sig 3,5 m ffån schaktets V del in på platån. Inne på själva platån ffamkom 
ett mörkt matjordslager, 0,05-0,20 m tjockt, ställvis med kolinslag. I bot
ten av den 0,20-0,40 m tjocka terrassvallen ffamkom ett 0,05 m tjockt 
kol/sotlager tvärs över hela schaktet i vallens längdriktning. I schaktets N 
del, i sot/kollagret ffamkom en 0,20 m lång och 0,10 m bred kolbit lig
gande i vallens längdriktning. Bland starkt skörbrända och skärviga stenar 
ffamkom två knytnävsstora, sintrade stenar (S3, Fynd 1). Berggrunden un
der sot/kollagret var kraftigt eldpåverkat.

l4C-analyser
Tre kolprover - ett ffån varje schakt har lämnats för analys vid laboratoriet 
för isotopologi vid Naturhistoriska Riksmuseet. Kolprov 2 ffån schakt 2 var 
osäkert då det innehöll rotliknande halvbrända bitar. Provet gav en tidig
medeltida datering. Resultaten redovisas utifrån den konventionella 
halveringstiden på 5568 år. Värdena är angivna för det korrigerade te
värdet utom prov 3.
Kolprov 1, Schakt 1: ST 10313, BP 2130 ±85 
Kolprov 2, Schakt 2: ST 10314, BP 810 ±95 
Kolprov 3, Schakt 3: ST 10315, BP 1935 ±80
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TL-analyser
Två termoluminiscensdateringai har gjorts av skörbränt stenmaterial från 
Schakt 3 i terrassen. Analyserna är gjorda vid Førsøksanlæg Risø i Roskilde 
av Vagn Mejdahl.
R-854406 Schakt 3: TL-ålder: 1960, 26 e Kr ±150.
R-854408 Schakt 3: TL-ålder: 2109,120 f Kr ±150
Ett uträknat medelvärde med en TL-ålder av 2032±80 år ger 50 f Kr ±80
±120.

Sammanfattning
Under perioden maj-juni 1985 delundersöktes en som fomborg registre- 
rad anläggning RAÄ 115 vid Rävsta gård i Angams socken, Uppland. Un
dersökningen genomfördes inom ramen för Arkeologiska Institutionens

Angamsjöprojekt. Tre schakt undersöktes. Två stensträngsliknande vallar 
och en terrass i anslutning till en mindre platå undersöktes. Vallarna var av 
en mycket enkel konstruktion där man utnyttjat befintliga block och större 
stenar på marken och kompletterat med mindre stenar i ett till två skift. I 
anläggningens SÖ del är dessutom ett markant inslag av sand och grus i 
vallama. Några egentliga spår efter träkonstruktioner har ej framkommit. 
Kol/sotförekomstema i vall 1 och 2 kan härröra från markröjning. Terrass
vallen i anläggningens centrala del uppvisar dock tydliga konstruktions- 
detaljer. Terrassen har begränsats av en kant av större stenar och block. 
Innanför dessa har varit en fyllning bestående av sand och småsten. Kol- 
resterna som framkommit var orienterade i terrassens längdriktning och 
talar för att trä ingått i förband med sten/sand. Några spår efter resvirke 
framkom ej. Inga fynd eller kulturlager framkom. Vallarnas mycket enkla 
konstruktion samt deras otaktiska placering och de förhållandevis breda 
ingångarna styrker antagandet om att anläggningen inte är någon fomborg

Fig 34. Plan och sektion, RAA 115. 
Vall 1, schakt 1 (överst) samt vall 2, 
schakt 1 (tv). Skala 1:50.
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i egentlig mening. Som typ ansluter den sig istallet til! dc hägnadsanläggningar 
som går under samlingsnamnet "gravhägnader".

En tolkning av anläggningen blir istället att vallama fyllt en symbolisk 
funktion och att främst syftat till att markera det inhägnade områdets sta
tus, kanske som ceremoniell plats Anläggningen har anlagts under slutet av 
förromersk järnålder och terrassvallen har åtminstone brunnit strax före år 
0. Detta bekräftas av mängden av skörbränd sten samt enstaka sintrade 
stenar. ,4C-provema i kombination med TL-proverna pekar på att anlägg
ningen använts endast under en kort period, kanske 50-100 år.

Undersökningen kommer att närmare behandlas i en påbyggnadsuppsats 
av Andersson och Dunér.

Referenser
Dybeck, R. 1863. Reseberättelse återgiven i RUNA.
Olausson, 0.1982. Fomborgama iAngamsjöområdet. En metodstudie med 

utgångspunkt från undersökningarna vid Olhamra gård. Stockholm. 
Stencil.

Summanen, M. 1978. Undersökning av en stensättning,Foml 2 Åsta, Angams 
socken, Uppland. RAÄ Rapport, dnr ATA 6145/78.

Administrativa uppgifter
Lägesangivelse: den Ekonomiska kartan blad 111 Og Angam 
Koordinater: x6603 yl 632,9 
Koordinatsystem: eget 
Höjdsystem: eget
Länsstyrelsens tillstånd: 1985-03-29, dnr 11.3919-85 
Undersökningsperiod: maj-juni 1985 
Undersökt yta: 30 m2
Arkeologisk personal: Michael Olausson, Gunnar Andersson, Jan Dunér 
Renritningar: Michael Olausson 
Fotografier: Jan Dunér 
Flygfotografier: Jan Norrman RAÄ/F
Arkivhandlingar: Planer, sektioner i skala 1:20,1:200 samt fotografier för
varas påAntikvariskt-TopografiskaArkivet

2.3 Frösunda socken

2.3.1 Sjöhagsberget, RAÄ 3

Al
MUR, del av, schakt I, 7,5x1,0 m stort
Anläggningen syntes före undersökning som en 170 m lång, 3-6 m bred 
och ca 1,0 m hög halvkretsvall med två ingångar, en i S och en i Ö. 1 Ö 
delen syntes en mur av terrasstyp med plan ovansida som jämnades ut mot 
marknivån på insidan. Ett tydligt murliv, 1,0 m högt, med block och större 
stenar, 0,5-1,0 m stora, i ett till två skikt syntes. Schaktet, 7,5x1,0 m stort, 
lades tvärs över muren S om ingången.

Vid undersökningen framkom ett tvåskiftat murliv som var lagt på fast 
berg. Murlivet, som var 1,6 m brett och 1,0 m högt, utgjordes av 0,1-1,0 
m stora stenar och block. Fyllningen bestod av torv/matjord och under 
detta ett tunt lager sand/småsten. Innanför detta följde en 2,4 m bred och 
0,4 m djup, stenpackning av stenar, 0,05-0,5 m stora, varav vissa var skär- 
viga och skörbrända. Fyllningen, som bestod av sand och småsten, var kraf
tigt rödbränd och ställvis sintrad. I fyllningen fanns också sot/kol- 
koncentrationer i två skikt som följde murens längdriktning. Den rikligaste 
sot/kolkoncentrationen kom mot botten av stenpackningen, där fast berg 
tog vid. Cirka 1 m innanför muren framkom ytterligare en sot/ 
kolkoncentration i murens längdriktning, fyllningen där utgjordes i övrigt 
av mo med enstaka mindre stenar, 0,05-0,15 m stora. Under följde morän. 
Kolprov togs i sot/kolkoncentration mot botten av murens mittparti (Ua-

434). TL-prov togs på sten från den eldpåverkade fyllningen (R-864408).
Kolprov: Ua-434: BP 1700±100 
TL-prov: R-864408: AD 600±100

AI
MUR, del av, schakt II, 10,7x1,5 m stort
Schaktet lades i den N delen av Al, tvärs över murpartiet. Plär syntes 
muren före undersökning som en 5,5 m bred och 0,9 m hög vall med välvd 
profil. Ett enskiktat murliv bestående av block och större stenar, 0,8-1,2 m 
stora, kunde ses. I övrigt var muren övertorvad med enstaka stenar synliga 
i ytan.

Under undersökningens gång framkom ett 5,2 m brett och 0,8 m högt 
murparti som var konstruerat på fast berg. Murlivet var en- till tvåskiktat 
och bestod av större stenar och block, 0,3-0,9 m stora. Muren i övrigt 
utgjordes av en 4,6 m bred och 0,8 m hög stenpackning med två skikt 
stenar, 0,05-0,4 m stora. I det övre skiktet var endast enstaka stenar skörb
rända medan det undre skiktet nästan uteslutande bestod av kraftigt skör
brända och i vissa fall sintrade stenar. Två meter innanför murlivet fanns en 
ansamling större stenar, 0,4-0,6 m stora, sopa följde murens längdriktning. 
Cirka 2,5 meter innanför murlivet fanns en, 1 m bred och 0,4 m djup, 
koncentration av sintrad sten. Fyllningen i muren bestod av kraftigt röd
bränd sand till ett djup av 0,1-0,4 m, under detta följde ett lager av röd
bränd lera, 0,1-0,4 m djupt. Mot botten av muren och på berggrunden 
fanns ett 0,05-0,15m tjockt sot/kollager. Lagret tunnades ut och fortsatte 
ca 3,5 m innanför muren. Sot och kol fanns även fläckvis i lagret med 
rödbränd lera. Kolprov togs under murlivet (Ua-923), samt från sot/kolkon
centration i den inre delen av muren (ST 11510). TL-prov togs på de skör
brända stenarna (R-874410-874413).
Kolprov: Ua-923:BP 1665±115,ST 11510:BP 1535±70
TL-prov: R-874410: BC 90±150, R-874411:AD 490±150, R-874412: AD
440±100, R-874413: AD 100±150

A2
STENSÄTTNING, rund, 9x8 m stor, 1,0 m hög 
Utan identifierbart gravskick 
Z: 35,6/34,6 möh 
Belägenhet: x631,25 y30I,75
Anläggningen var belägen på den högsta punkten i A1 :s centrala del. Efter 
rensning framkom en stenpackning. med mnd form, 9x8 m stor. På den V 
sidan syntes en 3x1 m lång utiöpare som gick i NV riktning. Cirka 0,5 m 
utanför stensättningen syntes i den Ö delen en avlång stenpackning, 4x0,5 
m stor. I S delen fanns en stenpackning, ca 6x1 m stor som gick ihop med 
utlöparen i V och med stensättningen.

Stensättningen var en- till tvåskiktad och bestod av stenar av storlek 
0,05-0,7 m. Under stenarna följde ett lager av ljus mo/mjäla, 0,05-0,1 m 
tjockt. Lagret var som tjockast vid stenpackningen i V och Ö delen där det 
följdes av ett centimetertjockt sot/kollager. Sot/kollagret förekom fläckvis 
i anläggningens mitt och fortsatte också utanför anläggningen i västlig och 
sydlig riktning. I kanten av stensättningen och under lagret av mo/mjäla 
framkom i S och V delen ett skärvstenslager som var ca 6,5 m brett och 
sträckte sig ca 14 m söderut med avsmalnande form. Skärvstenslagret var 
som kraftigast närmast stensättningen och ca 6 m södemt. I den V delen 
fanns en 8x1 m stor valliknande skärvstensansamling i N-S riktning. Den 
var till skillnad mot övriga skärvstenslagret inte täckt av mo/mjäla. Skärvstens
lagret begränsades i V, S och Ö av berg i dagen.

I den centrala delen av stensättningen påträffades ett bränt ben och ett 
keramikfragment (Fl), båda är numer förkomna. Vid borttagandet av 
skärvstenslagret framkom S om stensättningen 3 härdgropar, A3, A4 och 
A5.De var anlagda i svackor i berggrunden och två av dem, A3 och A5, låg 
delvis under stensättningen.
Fynd
Fl Keramik, brända ben

1

Fig 35. Sektion genom A2, RAA 3. Skala 1:75.
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Fig 36. Plan över A2, RAA 3. Skala 1:100.

A3
HÅRDGROP, oregelbundet oval (SSV-NNO), 3,3x0,3 m stor, 0,5 m djup 
Belägenhet: x628,0 y297,5
Anläggningen var belägen i en V-formad svacka med den smalaste och grun
daste delen i SSV och den bredaste och djupaste i NN O intill en förkast- 
ningsbrant. Den bestod av en flerskiktad stenpackning med rundade stenar, 
0,2-0,4 m stora, utmed anläggningens sidor och botten, varav vissa var 
skörbrända och skärviga. Fyllningen utgjordes av sot/kol som mot botten 
hade inslag av sand/mo. Anläggningen var täckt av ett 0,05-0,3 m tjockt 
lager av mo/mjäla som var tjockast i NNO, under A2:s packning. Kolprov 
togs i sot/kolkoncentration mot anläggningens botten.
Kolprov: ST 10881: BP 2580*70

A4
HÄRDGROP, närmast rektangulär, 3x1,3 m stor, 0,3 m djup 
Belägenhet: x624,0 y294,0
Anläggningen var belägen i S delen av området och omgärdades av berg i 
dagen i N, V och Ö. Den överlagrades av ett decimetertjockt lager mo/ 
mjäla.Stenpackningen utgjordes av skörbrända och skärviga stenar, 0,1-0,4 
m stora, och fyllningen bestod av sot/kol och mot botten sot.

A5
HÄRDGROP, oregelbundet oval (SO-NV), 2,0x0,2 m stor, 0,3 m djup 
Belägenhet: x626,2 y301,5
Anläggningen var som bredast och djupast i SO och grundast i NV där den 
genom en smal spricka i berget anknyter till A3. Den hade en stenpackning 
av 0,1-0,4 m stora stenar, varav flera var skörbrända och skärviga. Fyll
ningen var sot/kolbemängd. Mot botten kom sand och mindre stenar. Un
derst kom berg som i S och Ö delen var kraftigt eldskadat.
Fynd
F2 Harts
Kolprov: ST 13761: BP 2280*60 

Administrativa uppgifter
Lägesangivelse: den Ekonomiska kartans blad 1II 2g Frösunda 
Koordinater: x6613,3 yl634,8 
Koordinatsystem: eget 
Höjdsystem: eget
Länsstyrelsens tillstånd: 1986-02-07, Dnr 11.3919-11-86 
Undersökningstid: maj 1986
Undersökt yta: Vallschakt 24 m2, stensättning + skärvstenslager 125 m2 
Arkeologisk personal: Gunnar Andersson, Ingrid Karlmar, Michael Olausson 
Fosfatkartering: Kjell Persson, AFL
Analys av sintrat stenmaterial: Peter Kresten, RAÄ/UV Uppsala,
Foto och renritningar: Michael Olausson
Arkivhandlingar: Fotografier samt plan- och sektionsritningar i skala 1:200, 
1:50 och 1:20 förvaras på Antikvariskt-Topografiska Arkivet.
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2.4 Sollentuna socken

2.4.1 Sjöbergs fomborg, RAÄ 84

Inledning
Som en fortsättning på undersökningarna av borgvallen 1985 (Olausson 
1986) genomfördes en begränsad undersökning av boplatslager inne på 
borgplatån. Undersökningen genomfördes inom ramen för en arkeologi- 
kurs i Studieförbundet Vuxenskolans regi och i samarbete mellan Sollen
tuna Hembygdsförening och Stockholms Universitet Fynden av boplatsmate
rial i borgvallen samt ett boplatslager under densamma gjorde det angelä
get att även förlägga en begränsad undersökning på en av de två tydliga 
boplatsplatåema inne i borgen.Två mindre schakt togs upp på den nedre 
av de två boplatsplatåema innanför muren. I båda schakten fanns rester av 
förhistorisk aktivitet, fyndmaterialet dvs keramikskärvor, tillhör perioden 
yngre bronsålder-äldre j ärnålder.

Undersökningsområdet - nedre boplatsplatån
Nivå: 33 m ö h 
Storlek: 20-30x40 m
Växtlighet: tall, en, björk, sly, lingonris, gräs och mossa 
Platån begränsas i söder av berg i dagen som sluttar svagt för att sedan 
övergå i ett nästan lodrätt stup. I nordväst ligger borgens begränsningsmur, 
i nordöst och i öster begränsas platån av högre liggande berg som ger platån 
ett skyddat läge.

Fig 39. Boplatsytan inom Sjöbergsborgen. Edsviken i bakgrun
den. Foto från NO: Michael Olausson.

Metod
Kulturlagret handgrävdes med skärslev och fyllfat i enmeterstora rutor. 
Tre diagonala mtrader samt y 403 linjen i schakt 1 sållades.

Fynd:
Keramik, sammanlagd vikt ca 800 g, ev glattsten, bränd lera, flinta, brända 
ben och fiskfjäll.

Undersökningsresultat
I båda schakten framkom ett 0,1-0,2 m tjockt kulturlager (L2) som ut
gjordes av sotinblandad mylla med skörbränd sten samt fläckvisa kol
förekomster. Enstaka fynd av brända ben och keramik hittades också. 
Kulturlagret överlagrades av ett 0,1-0,2 m tjockt lager mylla (LI). 1 bot
ten framkom bergrunden.

Keramiken i kulturlagret bestod av två typer; en strimmig delvis ome- 
rad typ och en mer tunnväggig typ med slätt handavstruken utsida.

SCHAKT 1, storlek: 3x4 m
Efter borttagande av kulturlagret framkom en nivå i schaktets botten som 
bestod av skarpkantade stenar i storlek 0,1-0,2 m, med enstaka större ste
nar 0,3-0,5 m. Stenarna var främst koncentrerade till schaktets västra del.

Tvärs över schaktet i öst-västlig riktning, låg en rännliknande försänk
ning, ca 0,1-0,2 m djup och ca 0,4 m bred. Fyra gmnda (0,04-0,08 m dj) 

v 6685*2 mörkfärgningar noterades också, se plan.

SCHAKT 2, storlek 3x3 m
Här framkom en 0,5-1 m bred stenkoncentration längs schaktets östra kant. 
Stenamas storlek var 0,4-0,5 m och utgjorde en förhållandevis jämn nivå 
+32,68-32,84 m ö h. Botten i schaktet utgjordes av grus samt i norra delen 
berggrund.
Fynd
Keramik, sammanlagd vikt ca 500 g, bränd lera och brända ben. 

Dateringar
Två MC-analyser har utförts, ett på kol från botten av kulturlagret i schakt 
1 samt ett på harts från schakt 2. Kolprovet utfördes vid BETA-laborato- 
riet, Florida, USA med sk extended counting pga av ringa kolmängd. Hart
sen daterades vid The Svedberg laboratoriet, Uppsala Universitet.
Beta 35832: BP 2130+120 
Ua-4294: BP 2455±65

Fig 38. Sektion genom Sjöbergs fomborg, RAA 84. Skala 1:50.
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Fig 40. Schakt i vallen, Sjöbergs fomborg. Foto från N: 
Michael Olausson.

Sammanfattning
Förekomsten av ett kulturlager med ett rikhaltigt keramikmaterial tyder 
på en aktivitet på boplatsplatån under yngre bronsålder-äldsta järnålder.

Undersökningens begränsade omfattning gör det svårt att säkert tolka 
stenkoncentrationema som framkom i båda schakten.

Stennivån i schakt I kan eventuellt vara rester av en planerad yta i 
anslutning till ett hus, liksom stenkoncentrationen i schakt II kan härröra 
från ett stenfundament.

Administrativa uppgifter
Lägesangivelse: den Ekonomiska kartans blad 101 Se Tureberg 
Koordinater: x6591,5 yl 624,4 
Koordinatsystem: eget
Höjdsystem: Rikets (RH 1900} inmätt från fixpunkt 7391, +12.98 
Länsstyrelsens tillstånd: 1986-03-19, dnr 11.3919-45-86 
Undersökningstid: maj-juni 1986 
Undersökt yta: 21 m2
Arkeologisk personal: Michael Olausson, Lena Beronuis Jörpeland, Ann- 
Mari Hållans varav de sistnämnda sammanställt rapporten 
Foto och renritning: Lena Beronius Jörpeland 
Analys av flintmaterial: Kalle Thorsberg, SHM
Arkivmaterial: fotografier, planer och sektioner i skala 1:500,1:20 förvaras 
på Antikvariskt-Topografiska Arkivet

Fig 41 (ovan och t h). Plan genom schakt I 
och II, RAÄ 119. Skala 1:100.

2.5 Ekerö socken 

2.5.1 Helgö, RAÄ 119
SCHAKT I, 7x1,5 m stort
Anläggningen syntes före undersökningen som en mur, 35 m lång, 1-6 m 
bred (3 m) och 0,5 m hög, i Ö delen av undersökningsområdet. 1 muren 
fanns en ingång och i anslutning till denna en sk förmur av stensträngsli- 
knande karaktär. Schaktet, 7x1,5 m långt, lades tvärs över muren.

Vid undersökningen framkom en 5,6 m bred och 1 m hög flerskiktad 
stenpackning som utgjorde mur med murliv. Murlivet bestod av 2 block, 
1,2x0,7 och 0,8x0,8 m stora, samt stenar, kantiga och rundade, 0,1-0,3 m 
stora. Innanför murlivet bestod stenpackningen av runda och kantiga ste
nar, 0,05-0,05 m stora, samt enstaka block 0,6-1,2 m stora. Stenarna i 
packningen var glest liggande. Inga skörbrända eller skärviga stenar påträf
fades.

Fyllningen utgjordes av ett 0,3-0,7 m tjockt myllager med enstaka 
småstenar. Under detta framkom ett tunt vegetationsskikt, 0,05 m tjockt, 
som övergick i mineraljord. Kolprov togs i vegetationsskiktet.
Kolprov: Ua-715: BP 1995±70 

SCHAKT H, 6x2,0 m
Anläggningen var belägen i en mindre sluttning i NÖ delen av området 
och framstod före undersökning som en vall, 35 m lång, 1-6 m bred och ca 
1,4 m hög. I delar av muren syntes ett kallmurat murliv i upp till 3 skikt. I 
S delen av muren fanns en ingång. Schaktet lades vinkelrätt mot muren, N 
om ingången.

Vid undersökning framkom en 3,5 m bred stenpackning som avgränsa
des iV delen av ett tydligt flerskiktat murliv. Murlivet utgjordes av 2 block,

Fig 42. Ingångsparti i det nordöstra vallpartiet av vall
anläggningen på Helgö. Foto från SO: Michael Olausson.
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1,2x0,6 och 1,Ox 1,0x0,4 m stora, lagda med de flata sidorna mot varandra 
samt stenar 0,25-0,5 m stora. Muren utgjordes i övrigt av glest liggande 
stenar 0,1-0,8 m stora, varav enstaka var flate. Ingen fyllning, förutom 
större och mindre stenar, kunde iakttas. Muren var lagd på ljus sand/mo.

Direkt innanför muren drogs schaktet ut ytterligare 2 m. Under tor- 
ven/myllan, som hade inslag av enstaka stenar, 0,05-0,8 m stora, framkom 
rödaktig podsoljord med ett tydligt rostjordslager, ca 0,3 m tjockt. Det 
följdes av mineraljord. Kolprov togs under ett block i muren vid över
gången till mineraljord.
Kolprov: Ua-716: BP 670 ±70

Administrativa uppgifter
Lägesangivelse: den Ekonomiska kartans blad 101 4b Vällinge
Koordinater: x6574,l yl608,2
Koordinatsystem: eget
Höjdsystem: eget
Undersökningstid: juni 1987
Undersökningsyta: 23 m2
Länsstyrelsens tillstånd: 1987-05-19, dnr 11.3919-62-87 
Arkeologisk personal: Gunnar Andersson, Michael Olausson 
Foto och renritning: Michael Olausson,
Arkivmaterial: Fotografier och plan- och sektionsritningar i skala 1:1 000 
och 1:20 förvaras i Antikvariskt-Topografiska Arkivet

2.6 Lunda socken

2.6.1 Ekhagen, RAA 7
INRE VALL, del av, schakt I, 7x1 m stort
Schaktet, som var 1 m brett och 7 m långt, upptogs vinkelrätt gentemot 
vallens sträckning, i vallens SV del, ca 1 m från ett tydligt avbrott i vallen.

Före undersökning syntes anläggningen som en svagt, välvd vall 3-4 m 
bred och 0,5-0,8 m hög med enstaka stenar synliga i ytan, vilka utgjorde 
vallens liv. Innanför muren och i dess längdriktning fanns en svag svacka. 
Efter rensning framkom ett murliv bestående av kantiga och runda stenar, 
0,7-1,0 m stora. I övrigt bestod muren av en stenpackning av 0,1-0,2 m 
stora stenar, varav vissa var skärviga och skörbrända. Den var tätast intill 
murlivet och SV om det. I murens centrala del var stenen kraftigt skörb
ränd och i form av grus utan, eller med en mycket liten inblandning av 
jord. Inblandningen av jord ökade ut mot schaktets ändar för att övergå i 
enbart jord längst ut. Fyllningen i vallens övre skikt utgjordes av mylla och

småsten, därunder följde grus och sand. Mellan muren och murlivet ut
gjordes fyllningen av grus följt av skärvsten med inslag av sot och kol, och 
skärvsten blandat med stenar och grus närmast murlivet. Under följde ett 
0,05-0,15 m tjockt sot/kollager och under det kom steril sand.

Kolprov har tagits i sot/kollagret under muren (ST 10879). TL-prov 
har tagits i vallens centrala del (R 864401, 864403). Även jordprov har 
tagits i anläggningen.
Kolprov: ST 10879: BP 2170 ±70. Från undre sot/kollagret
TL-prov: R-864401: 2253, R-864403: 1931. Sammanräknat medelvärde:
BC 130 ±150

YTTRE VALL, del av, schakt I, 7x1 m stort
Före avtorvning syntes anläggningen som en terrasskant. Schaktet lades 
vinkelrätt (V-Ö) mot vallens sträckning och var 7x 1 m stort.

Vid undersökning kunde konstateras att muravsnittet saknade ett tyd
ligt liv med större stenar. Mot vallens utsida fanns stenar, 0,1-0,2 m stora, 
med inslag av skärvsten. I murens centrala del var stenen kraftigt skörbränd, 
i vissa fall till grus. Vallens insida bestod av jord med enstaka stenar, 0,1 -0,2 
m stora. Fyllningen utgjordes i det övre skiktet av mo/mjäla. Under det 
följde i murens mitt och mot utsidan, en rödaktig fyllning med rikligt med 
lerslagg. Det var också här den skörbrända och skärviga stenen kom. Mot 
vallens insida övergick den rödaktiga fyllningen i sotblandad jord. Flera 
sot/kollager framkom i vallens nedre skikt, det största sträckte sig under 
både den sotblandade jorden och den rödaktiga fyllningen. Utanför och 
innanför muren kom grusblandad sand.

Termoluminiscensprov teget på den skörbrända stenen vid terrasskanten 
(TL-prov R-864405, 864406). Lerslagg tillvaratogs från schaktets mitt
parti. Kol- och jordprov har tillvaratagits.
Kolprov: ST 10880: BP 2095± 70
TL-prov: R-864405: 2003, R-864406: 2270. Sammanräknat medelvärde: 
BC 130±150.

Administrativa uppgifter
Lägesangivelse: den Ekonomiska kartans blad 1II 3g Lunda 
Koordinater: x6619,5 yl 625,6 
Koordinatsystem: eget 
Höjdsystem: eget
Länsstyrelsens tillstånd: 1986-02-07, dnr 11.3919-17-86 
Undersökningstid: april och juni 1986 
Undersökt yta: 14 m2
Arkeologisk personal: Carl Tham, Michael Olausson 
Analys av sintrad sten: Peter Kresten RAÄ/UV Uppsala 
Arkivmaterial: fotografier, planer och sektioner i skala 1:500, 1:20 förvaras 
i Topografiskt-Antikvariska Arkivet
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Fig 44. Överst plan (skala 1:100) och sektion (skala 1:50) från schakt I, RAA 7. 
Nederst plan (skala 1:100) och sektion (skala 1:50) från schakt II, RAA 7.
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2.7 Uppsala-Näs socken

2.7.1 Predikstolen, RAÄ 133

Al
VALL, del av, 11 m bred, 1,2 m hög, schakt I, 17x2 m stort 
Belägenhet: xl 00 yl 03,2 - xl 15 y95,3 (SSO-NNV)
Schaktet upptogs i borgvallens N-del, ca 7 m V om den 2 m breda och 12 
m djupa ingången. Schaktet lades vinkelrätt mot muren och var orienterat 
i SSO-NNV-riktning.

Före undersökningen var murpartiet 10,5 brett, 0,7 m högt och hade 
en svagt välvd profil. Muren var bitvis täckt av mossa. Stenar i storleken 
0,1-1,0 m syntes.

Efter rensning framkom en stenpackning av 0,1-1,0 m stora, skarpkantade 
och rundade stenar. I murens N respektive S delar syntes i dess längdriktning, 
två parallella rader av större stenar och block, 0,5-1,0 m stora, med ca 6 
meters mellanrum. Däremellan fanns en packning av huvudsakligen skarp
kantade samt enstaka rundade stenar, 0,1-0,6 m stora. Utanför och intill den 
N stenraden låg en mot N svagt sluttande packning av huvudsakligen run
dade stenar, 0,2-0,5 m stora, i ett ca 1,5 m brett stråk. På murens insida, S 
om den inre södra stenraden fanns en, ca 1,5 m bred och mot S svagt slut
tande, stenpackning av skarpkantade och enstaka rundade stenar, 0,2-0,5 m 
stora som var tätt lagda. Packningen var mot S skarpt avgränsad av en enskik- 
tad rad med kantiga stenar. S om denna och in mot det mot S svagt sluttande 
moränområdet fanns en 1,5-2 m bred småstenspackning av skarpkantade 
och rundade stenar, 0,05-0,2 (0,1) m stora, varav enstaka var skörbrända. 
Även denna packning begränsades av en kantkedjeliknande konstruktion av 
kantiga och rundade stenar lagda i ett skikt.

Vid undersökning framkom att muren var konstruerad i fyra delar, del
vis med olikartad packning. Huvuddelen av murkonstruktionen utgjordes 
av de båda inre, parallella stenradema samt packningen mellan dem. Den 
bestod av skarpkantade och randade stenar, 0,05-0,4 (0,2) m stora, varav 
ett flertal var skörbrända, enstaka mycket kraftigt skörbrända. Fyllningen 
bestod av gul/ljusgul sand med inslag av grus eller småsten. Stenpackningen 
och fyllningen var 1,2 m som tjockast. Under den främre och norra inre 
stenraden framkom fast berg. I botten syntes bergklacken vara 4,5 m lång 
och 1,1 m hög. Den var som högst 1,1m och den fortsatte 1,5 m mot Ö i 
schaktet. En mindre bergklack framkom även i schaktets SÖ-del.

Spritt i fyllningen framkom sotlinser med sparsamma inslag av kol. 
Sotlinsema var ca 0,1-0,2 m i diameter och 0,01-0,1 m tjocka. Sotlinsema 
uppträdde huvudsakligen på två nivåer, bildande två lager med mindre 
avbrott. Det fanns dels ett övre lager 0,3-0,4 m under murens ovansida, 
dels ett undre 0,8-1 m under murens ovansida. Mellan dessa lager fanns 
flera mindre sotlinser, framför allt inom en 2x2 m stor yta i murens meller
sta del och i fyllningen närmast den norra inre stenraden. Sandfyllningen 
var bitvis rödbränd i anslutning till sodinsema. Stenpackningen utanför 
och N om den N stenraden var lagd i ett till två skikt i en svacka i berg
grunden med en fyllning av gul/ljusgul sand och mo mot botten. I fyll
ningen fanns enstaka kolffagment. Stenpackningen S om den S stenraden

Fig 45. Norra vaüavsnittet. Observera mängden av skärviga 
och skörbrända stenar. Foto från Ö: Michael Olausson

Fig 46. Undersökning av södra muravsnittet. Foto från Ö: 
Michael Olausson.

var flerskiktad med 0,2-0,5 m stora stenar i det övre skiktet och 0,1-0,2 m 
stora i de undre skikten. Fyllningen bestod av delvis mörkfärgad sand/mo.

Den sydligaste småstenspackningen var, även den, lagd i flera skikt av 
0,05-0,1 m stora randade och skarpkantade stenar med mylla i det övre 
skiktet, och en svagt mörkfärgad sandfyllning i det undre. Under sten
packningen fanns ett 0,05-0,1 m tjockt, delvis sotbemängt lager. I detta 
hittades en 0,3 m stor och 0,05 m tjock koncentration av brända ben samt 
enstaka bitar keramik. Fynden låg i anslutning till ett mindre sotområde.

S om muren fanns ett svagt mörkfärgat lager av mylla/sand som över
gick i ett tunt myllager med ett undre lager av ljusgul mo/finsand med 
inslag av småsten.
Fynd
Fl Keramik
F2 Brända ben, 68,9 g, varav 2,8 g har identifierats. Nöt och svin. 
Kolprov: ST 11873: BP 2600 ±70, ST 11874: BP 2760 ±70, ST 12167: BP 
2725 ±70
Tl-prov: R-884409: BC/AD 1310 ±180 

Al
VALL, del av, 7 m bred, 0,7 m hög, schakt II, 14x2 m stort 
Belägenhet: x213,3 y211- x226 y205,2 (SSO-NNV)
Schaktet upptogs i borgvallens S-del, där vallen ligger på och vid kanten av 
en förkastningsbrant. Schaktet lades vinkelrätt mot muren och var oriente
rat i SSO-NNV-rikming. Schaktet över muren förlängdes mot N, där det 
vid punkten x226 y205,2 anslöt till ett N-S-gående schakt över det s k S 
boplatsområdet.

Vallen var svagt övertorvad och då framför allt i den S delen. Före under
sökning var murpartiet 0,5 m brett, 0,6 m högt och hade en välvd profil. I 
den S delen låg ett par flata och kantiga block och stenar, 0,6x 1,2 och 0,5x0,7 
m stora. I murens mellersta och N del fanns ett par större block, även dessa 
kantiga, 0,8x1,1 och 0,5x0,9 m stora. Mellan dessa blocksamlingar fanns en 
packning av 0,1-0,3 m stora, kantiga stenar, varav flera var skörbrända. Utan
för och S om blocken i S syntes kantiga och randade stenar, 0,2-0,7 m stora. 
Vallens begränsning mot S var diffus. I vallens N del, N om de större stenarna 
och blocken, låg en tät och jämn stenpackning av 0,1 -0,3 m stora, rundade 
och skarpkantade stenar med en klar, om ej distinkt markerad avgränsning. 
Packningen jämnades ut mot den innanförliggande marknivån.

Vid undersökning framkom en ca 7 m bred mur. I denna fanns en 2,7- 
3 m bred och 0,7 m tjock småstenspackning mellan de N och de S blocken. 
Packningen var tjockast i den N delen mot det nordligaste större blocket. 
Stenarna i packningen var 0,4-0,5 (0,1-0,2) m stora, huvuddelen skarp
kantade och enstaka även skörbrända. Fyllningen bestod av sand med in
slag av grus. Spritt i denna packning och fyllning framkom ett flertal sot/ 
kollinser, 0,1-0,5 m stora och 0,01-0,1 m tjocka. Den största koncentra
tionen påträffades i packningens botten. Fyllningen S härom, i den S sten- 
fyllningen, bestod av finsand och mo, ljust gul, under ett tunnare
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X 116

X100

Rampart

Fig 47. Plan över 
schakt I, RAA 133. 
Skala 1:100.

Fig 48. Sektion genom A2 (överst), 
skala 1:50. Plan över A3 (mitten), 
skala 1:50 samt sektion genom A3 
(nederst), skala 1:20.

humusbemängt skikt. I botten av detta och under stenpackningen fram
kom berggrunden. Här påträffades enstaka mindre kolsamlingar utan sot. 
Fyllningen i murens N del, N om de större blocken bestod av svagt mörk- 
färgad sand närmast blocken. Utanför och N härom övergick fyllningen i 
rödgul sand med inslag av grus och småsten.

I anläggningens botten fanns ett ljusgult till rödgult mo- och sandlager. 
Bitvis framkom berggrunden.

I den centrala sand /småstensfyllningen hittades tre fragment av brända 
ben. I övrigt gjordes inga fynd.

1,5 m N om och innanför muren, där marken sluttade svagt nedåt mot 
N, övergick det gula/rödgula sandlagret i en finare fraktion av mo och dju
pare ned mjäla, gråaktig i färgen. Detta lager fortsatte norrut mot den S 
boplatsytan. Lagret, som var 0,15—0,2 m tjockt, framkom under ett 0,1 m 
tjockt myllager. I det undre lagret fanns ställvis inslag av sten, varav enstaka 
skarp kan tade och en del även skörbrända, samt enstaka bitar bränd lera, 
brända ben och kol.
Kolprov: ST 11875: BP 2670 ±70, ST 11876: BP 2955 ±110, Ua-1057: BP 
2935 ±105, ST 12166: BP 2830 ±140
TL-prov: R-884401: BC/AD 1390 ±200, R-884402: BC/AD 1710 ±250, 
R-884403: BC/AD 1380 ±200

SÖDRA BOPLATSOMRÅDET 
A2
HÄRDGROP, rundad, 1,5x1,0 m stor, 0,4 m djup 
Belägenhet: x240,6 yl 98
Anläggningen var belägen på en mindre moränförhöjning centralt inom 
boplatsområdet och framkom vid rensning under ett 0,1 m tjockt kulturla
ger. Före undersökning syntes den som en oval, 0,6x0,5 m stor mörkfärgning. 
Vid undersökning framkom en 1,5x1,0 m stor och 0,4 m djup, flerskiftad 
härdpackning av 0,05x0,4 m stora, skarpkantade och rundade stenar (0,1- 
0,2), varav flera var skörbrända. Fyllningen bestod av kraftigt sot/kolbemängd 
sand/grus. Spritt i anläggningen framkom keramik, brända ben och bränd 
lera. Kol- och miljöprov insamlat. I botten var mjäla.
Fynd
F3 Keramik
F4 Bränd lera
F5 Brända ben, 72,97 g, varav 1,65 g identifierat. Svin.
Kolprov: ST 11877: BP 2450 ±70 
TL-prov: R-884404: BC/AD 1250 ±280
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Fig 49. Sektion genom Al (vall), schakt II, RAA 133. Skala 1:50.
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A3
UGN, rektangulär, 0,4 m i diam, 0,2 m djup 
Belägenhet: x239,2 yl97,4
Anläggningen var belägen på en mindre moränförhöjning centralt inom 
boplatsområdet, knappt 1 m S om härdgropen, A2, och framkom vid rens
ning under ett 0,1 m tjockt kulturlager. Före undersökningen syntes an
läggningen som en samling flata stenar, tre stycken 0,2x0,25-0,3 m stora 
och tre mindre, 0,1 m stora. Ett par stenar låg delvis omlott. Vid undersök
ning visade sig samtliga vara 0,05 m tjocka. Under stenarna framkom en 
närmast rektangulär nedgravning med raka väggar, 0,2 m djup och 0,4x0,3 
m stor. I anläggningens N del fanns ett 0,1x0,3 m stort utskott. Anlägg
ningen hade stenskoning i den SÖ och S delen bestående av rundade och 
flata stenar, 0,05-0,15 m stora. Anläggningen saknade egentlig packning. 
Här fanns endast enstaka mindre stenar i en sotbemängd sandfyllning. En
dast ett fåtal stenar var skörbrända. Anläggningen innehöll mycket Ute kol. 
I anläggningens botten fanns ljus mjäla. Kolprov och miljöprov insamlades.
Kolprov: Ua-1054: BP 2730 ± 85 

A4
GROP, rundad, 0,15 m i diam, 0,2 m djup 
Belägenhet: x239,4 y 198,9
Anläggningen var belägen på en mindre moränförhöjning centralt inom 
boplatsområdet och framkom under ett 0,05 m tjockt kulturlager. Anlägg
ningen var belägen mellan, och i anslutning tiU, ett par större stenar, 0,3 x0,2 
m stora och 0,1-0,2 m höga. Vid undersökning framkom en kraftigt sot/ 
kolbemängd grop, 0,15 m i diam och 0,2 m djup, med en svagt rundad 
botten. I anläggningens botten fanns ljus finsand/mjäla. Kol- och miljöprov 
insamlades.

A5
GROP, oregelbunden, närmast oval, 0,6x0,3 m stor, 0,05-0,2 m djup 
Belägenhet: x241,5 yl 98
Anläggningen var belägen på en mindre moränförhöjning centralt inom 
boplatsområdet och framkom vid rensning under ett 0,1 m tjockt kulturla
ger. Anläggningen låg N och NV om och intill A2. Anläggningen utgjordes 
av en närmast oval, 0,6x0,3 m stor, lerfylld grop. LerfyUningen var tjockast 
i den V och tunnast i den N delen. I leran fanns en gles stenfyllning av 
rundade och enstaka kantiga stenar, 0,05-0,1 m stora. I området närmast 
A2 hade leran en stäUvis svagt, rödbränd yta, ca 0,01 m tjock. I botten 
framkom mjäla.

A6
HÄRDGROP, (undersökt 1944), rundad, 1,5 m stor, 0,25 m djup 
Belägenhet: x244 yl 96,5
Anläggningen var belägen på en mindre moränförhöjning centralt inom 
boplatsområdet, där förhöjningen bötjade smalna av och svängde mot NV. 
Anläggningen låg i den norra delen av den sk undersökningsplats II. Totalt 
upptogs ca 90 m2inom undersökningsområde II. Anläggningen var rundad,
1,5 m stor och 0,25 m djup, och framkom delvis under ett 0,1 m tjockt, 
fyndförande kulturlager. Stenpackningen i härdgropen var flerskiktad med 
flera skörbrända stenar. Fyllningen utgjordes av kraftigt sot/kolbemängd 
sand. Under den svagt skålade botten var sand. Fynd av brända ben och 
obrända fragment av tänder påträffades.

NORDVÄSTRA BOPLATSEN 
A8
HÄRDGROP, rundad, 1,4x0,9 m stor, 0,15 m djup 
Belägenhet: x!03 y55
Anläggningen bestod av en flerskiktad stenpackning av 0,05-0,4 m stora, 
rundade och skarpkantade stenar, varav flera skörbrända. Större delen av 
stenpackningen bestod av 0,1-0,2 m stora stenar. Mitt i anläggningen fanns 
den största stenen, 0,4x0,3 m stor. Huvuddelen av stenpackningen var kon
centrerad till anläggningens mitt. Fyllningen bestod av sot/kolbemängd sand. 
I botten kom finsand/mjäla. I anläggningen framkom enstaka brända ben. 
Kolprov insamlades.
F6 Brända ben, 9,78 g, varav 0,36 g identifierat. Får/get.
Kolprov: Ua-1055: BP 2890 ±80

A9
HÄRDGROP, rundad, 1 m stor, 0,3 m djup 
Belägenhet: x!05 y53,7
Anläggningen bestod av en flerskiktad stenpackning av 0,05-0,2 m stora, 
kantiga stenar, varav flera var skörbrända. Stenpackningen fanns huvudsak
ligen i anläggningens nedre halva. Fyllningen bestod av sot/kolbemängd 
sand med inslag av brända ben. Anläggningen hade en markant skålformad 
profil och var delvis lagd mot en markfast bottensten i anläggningens Ö 
del. Kolprov tillvaratogs.
F7 Brända ben
Kolprov: ST 11878: BP 3050 ± 110

•37.00-

0 1 2

Fig 50. Sektioner från nordvästra 
boplatsen, RAA 133. Skala 1:50.
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AIO
HÄRDGROP, rundad, 0,7 m stor, 0,2 m djup 
Belägenhet: xl03,2 y54
Anläggningen utgjordes av en en- till tvåskiktad stenpackning, bestående 
av runda och skarpkantade stenar, 0,05-0,2 (0,1) m stora, varav enstaka var 
skörbrända, och en fyllning av sot/kolbemängd finsand med fynd av brända 
ben. Anläggningen hade en markant skålformad profil. I botten finsand, 
mjäla. Kolprov tillvaratogs.
F8 Brända ben, 2,13 g, varav 0,82 g har identifierats. Svin.

All
HÄRDGROP, rundad, 1,0x0,8 m stor, 0,25 m djup 
Belägenhet: xl02,7 y53
Anläggningen utgjordes av en en- till tvåskiktad stenpackning bestående av 
0,05-0,1 m stora stenar, varav enstaka var skörbrända, och en fyllning av 
sot/kolbemängd sand, framför allt i anläggningens V del. Anläggningen hade 
en svagt skålformad profil. I botten var sand/mjäla. Fynd gjordes av enstaka 
ben. Kol- och makroprov tillvaratogs.
F9 Brända ben, 6,51 g

A12
RÄNNA+ UGN (?), L-formig (Ö-V, N-S), RÄNNA (Ö-V), 2 m lång, 0,6 
m bred, 0,3 m djup
UGN? (N-S), 1 m lång, 0,8 m bred, 0,6 m djup 
Belägenhet: x!01,6, y52
Anläggningen framkom vid rensning och syntes före undersökning som en, 1,3 
m lång och 0,6 m bred, svag mörkfargning (Ö-V) med en stenpackning i 
samma riktning vid sidan om mörkfärgningen. Packningen bestod av randade 
och kantiga stenar, 0,1 -0,3 m stora, lagda på rad, delvis överlappande varandra. 
Vid undersökning framkom en flerskiktad stenpackning av 0,1-0,3 m stora, 
randade och flata stenar i en mörkfargad, brunaktig, svagt sotbemängd fyll
ning. Rännan var 2 m lång, 0,6 m bred och 0,3 m djup med en markant 
skålformig profil mot botten. Rännans sidor var bitvis stensatta av flata och 
kantiga stenar, 0,2-0,3 m stora. I rännan fanns även ett mindre inslag av skärv
sten och enstaka skörbrända stenar. Här gjordes fynd av enstaka brända ben.

I rännans V ände fanns enstaka större stenar, 0,4x0,3 och 0,4x0,6 m 
stora, den största i N. Bakom och N om den största stenen fortsatte 
mörkfärgningen mot N. Den var där 1,2 m lång och 0,8 m bred med en 
delvis kraftigt sotbemängd fyllning. Innanför mörkfärgningen framkom en 
stenpackning i två till tre skikt av kantiga och flata stenar, 0,1-0,7 m stora,

lagda i ett 0,6 m brett stråk och anslutande till de större stenarna i ränn- 
delens NV del. I den sotbemängda fyllningen och mellan de större flata 
stenarna låg 0,05-0,1 m stora, skarpkantade och skörbrända stenar. Anlägg
ningens sidor var närmast raka och botten plan med svagt rundade kanter. 
Den var djupast i anslutning till ränndelen, där den var 0,6 m djup, i övrigt 
0,4 m djup. I fyllningen påträffades ställvis rikligt med kol. Anläggningen 
färdigundersöktes inte. Den fortsatte utanför undersökningsområdet mot 
N. Anläggningens ugnsdel var lagd på sandbotten i Ö och på berg i V. 
Kolprov tillvaratogs.
Fynd
FI0 Brända ben
Kolprov: Ua-1056: BP 3000 ±110

A13
HÄRDGROP, rundad, 0,8 m i diam, 0,2 m djup 
Belägenhet: xl02 y50,7
Anläggningen framkom vid rensning, den låg omedelbart V om och intill 
A12:s ugnsdel. Anläggningen bestod av en flerskiktad stenpackning av skarp
kantade och enstaka runda stenar, 0,05-0,2 m stora, varav flera var skör
brända. Fyllningen bestod av sot/kolbemängd sand. Ställvis framkom större 
bitar av kol. Anläggningen hade en svagt skålformig profil och vilade på 
mjäla. Kolprov tillvaratogs.

A14
STOLPPLÅL (?), rundat, 0,15 m i diam, 0,1 m djupt 
Belägenhet: x 104,1 y53,9
Anläggningen var belägen mellan en samling mindre stenar, 0,1-0,2 m stora. 
Den hade en svagt skålformig botten och vid dess sidor och i fyllningen 
hittades enstaka skärvstenar, 0,05-0,1 m stora. Fynd av enstaka brända ben 
gjordes. Kolprov tillvaratogs.
Fynd
Fl 1 Brända ben 

A15
STOLPPIÅL (?), rundat, 0,4x0,3 m stort 
Belägenhet: xl04,3 y52,3
Anläggningen var belägen i anslutning till en större markfast sten, 0,8x0,8 
m stor och 0,4 m hög och bestod av sot/kolbemängd sand. Anläggningen 
undersöktes ej.

Fig51. Schaktplan från 1944 års 
undersökning av den sydvästra 
boplatsytan, schakt I. Efter 
Westin 1944, ÄTA. Sökschakt 
från 1988 års undersökning 
markerat. Skala 1:200.

t
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Administrativa uppgifter
Lägesangivelse: Den Ekonomiska kartans blad 1II 6a Uituna 
Koordinater: x6633,7 yl 600,6 
Koordinatsystem: Eget
Höjdsystem: Rikets (RH 1900), inmätt från ttiangelpunkt, +10,52 vid Lurbo 
bro
Länsstyrelsens tillstånd: 17/5 1988, dnr 11.391-742-88 
Grävningstid: Z/5-3/6 1988 
Undersökt yta: 200 m2
Arkeologisk personal: Michael Olausson, amanuenser: Helena Hedelin, Johan 
Rönnby, Stockholm, Elisabeth Nyberg, Uppsala
Tekniker: Gunnar Hedlund, Arkeologiska Institutionen, Uppsala Universitet 
Osteologiska analys: Susanne Gustavsson (materialet från 1944 års under
sökning) och Helena Hedelin (1988 års undersökning)
Fosfat- och pH-analyser: laboratorieingenjör Kjell Persson, Arkeologiska 
Forskningslaboratoriet (AFL), Stockholms Universitet (pH-provema mätta 
i 0,01 Molar Ca Cl 2)
Fyndteckningar: Rune Johanesson, Täby (1944 års undersökning) och Rnnsdska 
Sieurin-Lönnqvist, Riksantikvarieämbetet (1988 års undersökning)
Foto: Michael Olausson och Elisabeth Nyberg 
Renritningar av planer och sektioner: Michael Olausson 
Arkivmaterial: Schaktplaner i skala 1:200, 1:50, sektioner i skala 1:20, fo
tografier, kontaktkopior, negativ, fyndlistor mm förvars iAntikvarisk-Topo- 
grafiska Arkivet, RAA, Stockholm

2.8 Eds socken

2.8.1 Runsa, RAA 2
Al
NEDGRAVNING, oregelbundet oval, ca 0,90x0,70 m stor, ca 0,20 m 
djup
Belägenhet: x417 y202,60
Anläggningen var belägen intill den västra kanten av en husterrass och var 
inte synlig före undersökningen. En ca 0,50 m stor nedgravning (A7) låg ca 
1 m nordöst om anläggningen och ca 1,5 m sydöst om dessa fanns ett 
2,00x0,70 m stort dike (A2) i SV-NÖ riktning.

Efter rensning syntes en ca 0,90x0,70 m oregelbundet oval anläggning 
med en något diffus avgränsning. Enstaka stenar, 0,05-0,20 m stora, syntes 
i ytan kring dess norra och östra kant.

Vid undersökningen framträdde en nedgravning, ca 0,20 m djup med 
oklar funktion. Fyllningen var något mörkfargad och hade ett ljusare lager 
mot bottnen, vilken var ojämnt skålad. Den innehöll 0,05-0,30 m stora 
stenar, av vilka några var skörbrända.
Fynd
F198 Lerslagg 
Fl 99 Lerslagg 
F200 Lerslagg

A2
NEDGRÄVNING/DIKE, avlång, ca 2x0,70 m stor, ca 0,25 djup 
Belägenhet: x416,40 y204
Anläggningen var belägen i den centrala delen av en husgrund och var inte 
synlig före undersökningen. Två mindre nedgrävningar (Al och A7) låg ca
1,5 m nordväst om denna.

Efter rensning påträffades en avlång anläggning, 2,00x0,70 m stor med 
en delvis tät småstenspackning. Anläggningen låg i SV-NÖ riktning och 
var snett orienterad i förhållande till terrassens längdriktning.

Vid undersökningen syntes en nedgravning eller dikning, ca 0,25 m 
djup. Dess funktion är oklar. Fyllningen bestod av tre lager eller skiftningar 
med det mörkaste överst och det ljusaste ned mot bottnen, vilken var i 
närmast plan. I fyllningen fanns infallna, mindre stenar, 0,05-0,15m stora.

A3
STOLPHÅL, stenskott, rundat, ca 0,70 m i diameter, ca 0,20 m djupt 
Belägenhet: x417 y205,40
Anläggningen var belägen i den centrala delen av en husterrass och var inte 
synlig före undersökningen. En liknande anläggning (A4) låg ca 2,5 m SSV 
om denna.

Efter rensning påträffades en ca 0,70 m stor, randad anläggning med en 
stenkrets av 0,10-0,30 m stora stenar.

Vid undersökningen framträdde ett 0,20 m djupt stolphål med skå
lade, stenskodda sidor och plan botten. Fyllningen var mörkfargad och innehöll 
enstaka, mindre stenar.

A4
Stolphål, stenskott, randat, ca 0,70 m i diameter, ca 0,30 m djupt 
Belägenhet: x414,80 y204,40
Anläggningen var belägen i den centrala delen av en husterrass och var inte 
synlig före undersökningen. En liknande anläggning (A3) låg ca 2,5 m NNÖ 
om denna.

Efter rensning påträffades en ca 0,70 m stor, rundad anläggning med 
en stenkrets av 0,10-0,30 m stora stenar.

Vid undersökningen syntes ett ca 0,30 m djupt stolphål med skålad 
botten. Den norra sidan låg intill en markfast, större sten. Endast sidorna 
var stenskodda. Fyllningen var mörkfargad med ett kollager i botten. En
staka, skarpkantade stenar, 0,05-0,15m stora hade fallit ned i hålet.

A5
Stolphål, stenskott, ovalt, ca 1,20x0,90 m stort, ca 0,40 m djupt 
Belägenhet: x408,20 y204,90
Anläggningen var belägen centralt i den södra delen av en husterrass och 
syntes inte före undersökningen. En liknande anläggning (Al 1) låg ca 3 m 
öster om denna.

Efter rensning påträffades en ca 1,20x0,90 m stor, oval anläggning med 
en stenkrets av 0,05-0,35 m stora stenar i ytan.

Vid undersökningen framträdde ett stolphål med skålad form, ca 0,40 
m djupt med mörkfargad fyllning. Infallna stenar, 0,10-0,40 m stora på
träffades i den nordöstra halvan.
Fynd
F127 Jämföremdl, 2 fragment 
Fl 53 Lerslagg

A6
Stolphål, stenskott, randat, ca 0,40 m i diameter, 0,2 m djupt 
Belägenhet: x407,30 y204,20
Anläggningen var belägen centralt i den södra delen av en husterrass och 
var inte synlig före undersökningen. Två liknande anläggningar (A5 och 
A9) låg ca 1,5 m nordväst respektive öster om denna.

Efter rensning framkom en rundad anläggning, ca 0,40 m i diameter, 
vilken var stenskodd med två 0,40 m stora stenar i den sydöstra delen.

Vid undersökningen framträdde ett stolphål med mörkfargad fyllning.

A7
Nedgravning, rundad, ca 0,50x0,45 m stor, 0,2 m djupt 
Belägenhet: x417,70 y203,30
Anläggningen var belägen ut mot den västra långsidan av en husterrass och 
syntes inte före undersökningen. En 0,90x0,70 m stor nedgravning (Al) 
låg ca 1 m sydväst om denna och ca 1,5 m sydöst om dessa anläggningar 
fanns ett 2,00x0,70 m stort dike (A2) i SV-NÖ riktning.

Efter rensning påträffades en rundad anläggning, ca 0,50x0,45 m stor 
med tydlig nedgrävningskant.

Vid undersökningen framkom en nedgravning av oklar funktion.
Fynd
Fl 54 Lerslagg
Fl 70 Jämslagg?

A8
Stolphål, stenskott, ovalt, ca 0,90x0,70 m stort, 0,2 m djupt 
Belägenhet: x404,90 y205,60
Anläggningen var belägen centralt i den södra delen av en husterrass och 
var inte synlig före undersökningen. En liknande anläggning (A9) låg ca 2 
m norr om denna.

Efter rensning påträffades en ca 0,90x0,70 m stor, oval anläggning med 
en stenkrets av 0,05-0,45 m stora stenar.

Vid undersökningen framträdde ett stolphål med mörkfargad fyllning.
Fynd
Fl 55 Lerslagg



58 Det Inneslutna Rummet

X 40 8.9 X 40 8,9
Y209 AK) Y 209,8

X 600 

Y300
X 600 
Y 302

X 598 

Y 302

X 590 

Y 300

6 7

Fig 52. Sektioner från Runsa, 
RAA 2. Skala 1:40.
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A9
Stolphål, stenskott, rundat, ca 0,80x0,70 m stort, ca 0,30 m djupt 
Belägenhet: x407 y205,70
Anläggningen var belägen centralt i den södra delen av en husterrass och 
syntes inte före undersökningen. Liknande anläggningar låg ca 1,5 nordväst 
respektive 3 m nordöst om denna.

Efter rensning framkom en ca 0,80x0,70 m stor, rundad anläggning 
med en stenkrets av 0,10-0,30 m stora stenar i ytan.

Vid undersökningen framträdde ett ca 0,30 m djupt stolphål med del
vis skålade respektive vertikala väggar och plan botten. Fyllningen var mörk- 
färgad med inslag av 0,05-0,20 m stora kantiga och skärviga stenar.
Fynd
F201 Lerslagg 

A10
Stolphål, stenskott, ovalt, ca 0,65x0,40 m stort, ca 0,20 m djupt 
Belägenhet: x408,90 y209,50
Anläggningen var belägen ut mot den östra långsidan av en husterrass och 
var inte synlig före undersökningen. En liknande, men något större anlägg
ning (Al 1) låg ca 1,5 m sydväst om denna.

Efter rensning påträffades en ca 0,65x0,40 m stor, oval anläggning med 
en stenkrets av 0,05-0,20 m stora stenar.

Vid undersökningen framkom ett ca 0,20 m djupt stolphål med skålad 
botten. Fyllningen var mörkfärgad och enstaka stenar hade fallit in i an
läggningen.
Fynd
Fl 56 Lerslagg

All
Stolphål, stenskott, ovalt, ca 1,40x1,00 m stort, djup: ?
Belägenhet: x408,30 y208,30
Anläggningen var belägen ut mot den östra långsidan av en husterrass och 
var inte synlig före undersökningen. En liknande anläggning (A9) låg ca 3 
m väster om denna, medan en mindre (A 1 Oj låg ca 1,5 m nordöst om 
anläggningen.

Efter rensning påträffades en ca 1,40x 1,00 m stor, oval anläggning med 
en stenkrets av 0,05-0,35 m stora stenar.

Vid undersökningen framkom ett stolphål med mörkfärgad fyllning.

Fynd
F88 Vävtyngd av lera, 1 fragment 
Fl 17 Degel av lera, 1 fragment 
Fl 57 Lerslagg

A12
Stolphål, stenskott, ovalt, ca 0,80x0,60 m stort, djup: ?
Belägenhet: x406,50 y204,40
Anläggningen var belägen centralt i den södra delen av en husgrund och var 
inte synlig före undersökningen. Tre liknande anläggningar (A5, A6 och 
A9) låg NNÖ, norr respektive öster om denna på ett avstånd mellan 0,70- 
2,00 m.

Efter rensning påträffades en ca 0,80x0,60 m stor, oval anläggning, 
vilken först syntes som två mindre, runda och intill varandra liggande mörk- 
färgningar. Anläggningen hade en oregelbundet formad stenkrets, av 0,05- 
0,40 m stora stenar, synlig i ytan.

Vid undersökningen framträdde ett stolphål med en mörkfärgad fyll
ning.

A13
Härdgrop, ca 1,30 m i stor, ca 0,25 m djup 
Belägenhet: x402,90 x204
Anläggningen var belägen centralt och ut mot den södra kortsidan av en 
husterrass och syntes inte före undersökningen. Vid anläggningens södra 
sida låg en liknande anläggning (A14).

Efter rensning framkom en ca 3 m bred stenpackrung av 0,10-0,50 m 
stora stenar, intill den södra kortsidan av en husterrass. En härdliknande 
anläggning, ca 1,30 m stor, påträffades ca 0,30 m under denna stenpackning.

Vid undersökningen framträdde en ca 0,25 m djup härdgrop med en 
svagt skålad botten. Fyllningen var sotig med och innehöll ett lager av kol

i bottnen. Skärviga och skörbrända stenar, 0,05-0,15 m stora, låg infallna i 
anläggningen.

A14
Härdgrop, ca 2,00 m stor, ca 0,25 m djup 
Belägenhet: x401,80 y204
Anläggningen var belägen centralt och intill den södra kortsidan av en hus
terrass och var inte synlig före undersökningen. Alldeles norr om denna 
fanns en liknande anläggning (Al 3).

Efter rensning syntes en ca 3 m bred stenpackning av 0,10-0,50 m 
stora stenar, vilken låg intill den södra kortsidan av en husterrass. Under 
stenpackningen, ca 0,30 m djupt, påträffades en ca 2,00 m stor, härdliknande 
anläggning. Anläggningen låg delvis under den dubbla syllrad av större ste
nar som kantade husterrassens kortsida.

Vid undersökningen framträdde en ca 0,25 m djup härdgrop med plan 
botten. Fyllningen bestod av sot med inslag av 0,10-0,20 m stora, skör
brända och skärviga stenar. I botten fanns ett kollager utbrett.

Al 5
Härdgrop, oregelbundet oval, ca 1,00x0,70 m stor, ca 0,30 m djup 
Belägenhet: x597,40 y300,30
Anläggningen var belägen ca 3,5 m från vallens inre begränsning och var 
inte synlig före undersökningen. En liknande anläggning (Al 6) låg ca 2 m 
söder om denna.

Vid avbaningen påträffades en ca 1,00x0,70 m stor härdliknande an
läggning. Den sotiga ytan var täckt av skärvig sten, ca 0,10 m stora.

Under ffamrensningen framträdde en oregelbunden, ovalformad härd
grop, ca 0,30 m djup. Dess norra sida låg intill en klippkant i berggrunden 
medan den södra sidan kantades av skärviga och skörbrända stenar. Fyll
ningen innehöll sot, kol och skärvig sten, 0,10-0,15m stora.
Fynd
F38 Keramik
F82 Jämslagg

A16
Härdgrop, oregelbundet rundad, ca 1,00x0,80 m stor, ca 0,2 m djup 
Belägenhet: x595,20 y300,20
Anläggningen var belägen ca 1,5 m från vallens inre begränsning och syntes 
inte före undersökningen. Norr om anläggningen, ca 2 m därom, låg en 
1,00x0,70 m stor härdgrop (Al 5).

Efter rensning framkom en ca 1,00x 1,80 m stor härdliknande anlägg
ning. Den begränsades i ytan av enstaka, 0,20-0,50 m stora, kantiga stenar.

Vid undersökningen framträdde en oregelbundet formad härdgrop, ca 
0,20 m djup med en svagt skålad botten. Fyllningen i anläggningen bestod 
av sot, kolrester och skärvig sten.
Fynd
F20 Vävtyngd, del av, 3 fragment
F83 Jämslagg
F84 Jämslagg
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Utsättning och kartering: Roland Edbom och Tore Ingman, Upplands-Väsby
kommun och Michael Olausson
Osteologisk analys: Johanna Karlsson
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2.9 Odensala socken

2.9.1 Odensala prästgård, RAA 235
Före förundersökningen syntes inga anläggningar förutom gravhägnaden. 
Den utgjordes av en yttre vall, närmast fyrkantig, och en inre vall, oregel
bunden, som tidigare fått beteckningen RAA 235. I anläggningens mitt 
syntes en stenkrets. Undersökningsområdet avbanades med hjälp av gräv
maskin och fyllhammare. Vid avbaningen framkom ytterligare anläggningar 
på höjden, där gravhägnaden var belägen. Anläggningarna undersöktes med 
hjälp av skärslev och dokumenterades i plan, skala 1:50, och i sektion, skala 
1:20. Fyllningar i anläggningar, som antogs vara gravar, torr- eller vattens- 
ållades. Anläggningarna låg 24-39 m ö h.

Al
INRE VALL, oregelbunden, närmast hästskoformad ca 70 m lång, 1,2-5 m 
bred, ca 0,2-0,4 m hög med enstaka större block 
Belägenhet: x7110, 7082, 7104, 7110 y8275, 8292, 8304, 8297 
Vallen låg på en Ö-V orienterad morän- och bergsrygg, omkring 38-39 m 
ö h. Den inre vallen av gravhägnaden bildade en ofullständig cirkel med en 
diameter på ca 15 m kring en relativt slät yta. Före undersökningen på
minde gravhägnaden om en övertorvad stensträng med inslag av större block. 
Efter avtorvning framkom en ojämn, i det närmaste hästskoformad stenvall 
med vissa bredare partier. Den var som bredast ca 2 m och som smalast 1,2 
m. I vallen fanns stensättningsliknande anläggningar som låg i anslutning 
till, eller i vallen. Byggnadsmaterialet bestod av såväl naturligt rundade 
som spruckna, eldpåverkade, skärviga stenar och stenblock. En, ca 2 m 
bred, ingång fanns mot Ö och en ca 1,75 m bred i V. Den sistnämnda var 
inte lika markant och tydlig som den förra. I N saknades en bit av vallen, 
men området avgränsades naturligt av en kraftigt norrsluttande berghäll. 
Delar av vallen vilade direkt på berggrunden och andra delar låg på sand 
eller morän.

Fig 53. RAA 235. Plan över Al :V och A1:V1 (tv) samt A2:I. 
Skala 1:150.
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A2

YTTRE VALL, oregelbundet randad, ca 164 m lång, 1-5 m bred och ca 
0,2-0,5 m hög med enstaka större block
Belägenhet: x7119, 7080, 7074, 7111, 7128 y8264, 8270, 8313, 8326, 
8272

Vallen låg på en Ö-V orienterad morän- och bergsrygg, omkring 35-38 m 
ö h inklusive området mellan vallarna. Den yttre vallen av gravhägnaden 
omslöt Al och var i det närmaste randad och låg något lägre än den inre 
vallen. Före avtorvning liknade vallarna övertorvade stensträngar. Efter av- 
baning framkom stensättningsliknande lämningar, som var infogade i eller

låg intill vallen. Stenmaterialet var av liknande karaktär som i den inre 
vallen med såväl rundade som skärviga stenar, men i A2 var den S delen 
kraftigt eldpåverkad. Stenstorleken varierade mellan småsten, 0,1 m i dia
meter, till block på 2x2 m, men vanligast var ca 0,5 m. Vallen var inte 
enhetlig utan avbruten på flertalet ställen men den S och V delen gav ett 
något enhetligare intryck än de övriga delarna. I den V och SÖ delen fanns 
två öppningar i vallen. I N var det en påtaglig nivåskillnad mellan den inre 
och yttre vallen, som båda vilade direkt på berggrunden. I Ö var A2 osam- 
manhängande med ett större avbrott. Där bestod yttre vallen delvis enbart 
av större block.
TL-prov: R-934415: BC 210 ±150 BC

♦39,00

♦ 36,00

Fig 54. RAA 235. Sektioner genom Al. Skala 1:50.
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+36,00

Fig 55. RAA 235. Sektioner genom A2. 
Skala 1:50.
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Fig 56. RAA 235. Plan över A3. Skala 1:150.

A3
STENSÄTTN1NG, rund, 8x9 m stor och ca 0,2-0,4 m hög, 39,56/38,80
m ö h
Benlager
Z:39,56/38,80 möh 
Belägenhet: x7101 y8287

Anläggningen syntes före avbaning som en övertorvad stensättningsliknande 
lämning. I anslutning till A3 lågA32 ochA33. Efter avbaning visade det sig 
att stensättningen bestod av 14 större stenar och block, 0,8-2,0 m stora. I 
anläggningens S del låg de största blocken. Där låg de direkt intill och efter 
varandra. I N låg blocken på mellan 0,8-1,8 meters avstånd. I den S delen 
låg det fler block och stenar utanför än innanför kretsen. Anläggningen 
delades strax S om centrum av en närmast Ö-V linje av 6 stenar på rad, 
0,5-0,8 m stora. Mellan de större stenarna fanns en småstenspackning av 
0,05-0,4 m stora, rundade och kantiga stenar. Småstenspackningen fort
satte utanför kretsen och gick ihop med en småstenspackning som till största 
delen täckte den S delen av den fria ytan innanför Al. Kantstenama låg 
delvis på och delvis i den gula sanden. Stenpackningen var treskiktad utan 
någon synlig struktur, dock kunde en vag ansamling av något större stenar 
ses i mitten av anläggningen. Efter det att ett skikt sten hade avlägsnats 
påträffades ett benlager, som sträckte sig från mitten av anläggningen och 
ner mot de S kantstenama. Benlagret var i genomsnitt 0,09 m tjockt. De 
brända benen var relativt jämnt fördelade i fyllningen mellan stenarna i 
packningen, men med en svag koncentration i den N delen av lagret. Fyll
ningen bestod av ett 0,2 m tjockt, mörkbrunt lager av mullblandad jord. 
Anläggningen vilade i morän med övervägande del sand som successivt 
övergick i gulvit sand.

Den osteologiska analysen visade att de brända benen kom från två 
människor; ett b am och en vuxen människa, 20-40 år. Av barnet återfanns 
fragment av kraniet och av den vuxne påträffades delar av kraniet, främre 
extremiteterna och de långa rörbenen.
Fynd
F2 Brända ben, 248,2 g, varav 49,8 g har identifierats. Människa, 2 

individer. Ålder: adultus, infans I.
F254 Harts

Fig 57. RAA 235. Sektioner genom A3. Skala 1:50.
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A4
STENSÄTTNING, oregelbunden, 2x4 m och ca 0,15 m ö h 
Spridda brända ben 
Z: 36,54/36,30 m ö h 
Belägenhet: x7117,80 y8268,40
Anläggningen framkom vid avbaning. Efter rensning syntes den som ett 
sotigt, moigt lager med rikliga mängder skärvsten nerkastade i en näst intill 
trekantigt formad bergskreva, som begränsade anläggningen mot N, S och 
Ö. IV begränsades den av den yttre vallen, A2. Packningen bestod av skär- 
vig sten, 0,05-0,5 m stora, blandat med porös, något fet humuspåverkad 
grusig mo. Bottenmåttet varierade med bergets profil, från ca 0,04-0,25 
m. På ett ca 0,5x0,5 m stort område framkom brända ben spritt på alla 
nivåer. Benen låg i den Ö delen av graven tillsammans med en hartsbit. 
Benen begränsades i Ö av berg i dagen och i V av en större sten.
Fynd
F4 Brända ben 78,4 g, varav 3,2 g har identifierats. Nötkreatur, svin 

och häst.
F255 Harts

A5
STENSÄTTNING (?), oregelbunden, i bergsskreva, 3,5x2,5m stor,
Utan identifierbart gravskick 
Z: 37,50/36,80 m ö h 
Belägenhet: x7114,0 y8271,5
Anläggningen framkom vid rensning. Den var belägen mellan den inre och 
yttre vallen i gravhägnadens NV del, i en bergskreva. Packningen bestod i 
den övre delen av ett lager runda och skärviga stenar, 0,15-0,2 m stora. 
Under detta följde mörkfärgad mylla med skärvig och vittrad sten i ett 0,2- 
0,5 m tjockt lager. Anläggningen var skadad av en stubbe.

A7
STENSÄTTNING (?), oval, 2,2x1,9 m stor, ca 0,4-0,5 m hög 
Utan identifierbart gravskick 
Z:35,90/35,40 m ö h 
Belägenhet: x7108 y8265
Anläggningen låg omedelbart innanför den yttre vallen, A2, i en V-slutt- 
ning. Den framkom vid avbaning. Anläggningen begränsades i Ö av kalberg 
och i V av A2. Anläggningen var en-tvåskiktad, med rundade stenar, 0,07- 
0,15 m stora, placerade i en gles och oval stensättningsliknande lämning. 
Mellan stenarna fanns småsten och svart, porös, humusblandad mo. Vid 
undersökning framkom en packning av skärvig sten i anläggningens S del. 
Den var löst lagd och slutade vid hägnaden men överlagrades inte av den. 
Stenarna var 0,1 -0,2 m stora. Anläggningens N halva utgjordes av tätt och 
hårt packad mo/lera, skärvig och skörbränd sten (härd?). Lagret var något 
oregelbundet till formen och upp till 0,2 m tjockt. I lagret framkom en 
kolkoncentration och enstaka krukskärvor. Anläggningen vilade på berg
grund. Småstenspackningen under A7 verkade ha fungerat som utfyllnad 
av svackor.
Fynd
F569 Keramik
Kolprov: GrN 20401: BP 2150 ±40 
Makroprovnr: 126

A8
MITTBLOCKSSTENSÄTTNING, rund 5x4,5 m stor och 0,3 m hög, 
Bengrop, umegrop 
Z:36,54/35,20 m ö h 
Belägenhet: x7097,5 y8267,0
Anläggningen framkom vid avbaning och var belägen på undersöknings-

.37,00

.35,00•35.00 —

.37,00

O :

.35,00

Fig 58. RAÄ 235. Sektion genom A2, A5 och A8. Skala 1:50.
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områdets V sluttning, under och in till gravhägnadens yttre vall, A2. An
läggningen syntes efter rensning som en mittblocksstensättning som be
gränsades i V av A2, i N och Ö av 0,4-0,6 m stora stenar och i S av enstaka 
block, 0,8-1 m stora. Anläggningens packning var enskiktad och bestod av 
rundade stenar, 0,1-0,25 m stora. Under packningen vidtog i den N och Ö 
delen mullrik och svagt sotad mo, med enstaka brända ben. I den N delen 
hittades 2 fynd av keramik och i den Ö delen ytterligare tre krukskärvor. I 
anläggningens S del var fyllningen sotig, moig morän blandad med skör
bränd sten, 0,1-0,15 m stora. Där fanns även 4 st mörkfärgningar bestå
ende av sot och enstaka kolbitar. S om mittblocket låg 2 st benkoncentrationer, 
A och B.

Benkone A: x7096,45 y8265,15, Z: 35,62/35,33. Benen låg i en ned
gravning som hade fyllning av sandig morän och söndersmulad skörbränd 
sten, bengrop. Ben som identifierades kom från nötkreatur, häst och svin.

Benkone B: x7095,2 y8266,1 Z: 35,58. Oval benkoncentration 0,15x0,25 
m i diameter, umegrop. Benen kunde inte identifieras. Anläggningen vilade 
på berget.
Fynd
F5 Brända ben, 545,8 g, varav 15,8 g har identifierats. Nötkreatur,

häst och svin
F6 Brända ben, 308 g, varav 1,7 g har identifierats. Nötkreatur,

häst och svin
F10 Brända ben, 24,3 g. Inget fragment kunde identifieras.
F256 Harts
F570-574 Keramik
Kolprov: Ua-6544: 2020 BP ±70,Ua-6631: 2125 BP ±80,Ua-6632: 2270 
BP ±85
Makroprovnr: 125 

A3
STENSÄTTNING, oregelbunden, 5x4,5 m stor samt ca 0,3 m hög 
Spridda brända ben 
Z: 37,57/37,37 m ö h 
Belägenhet: x7103 y8274
Anläggningen framkom vid avbaning. Stensättningen ingick i den inre vallen, 
Al, och var belägen iV-sluttning. I Ö begränsades den av berg i dagen och 
av 5 block, ca 1,5 m stora. I anläggningen syntes kantiga och rundade ste
nar, ca 0,3 m stora. I den Ö delen av anläggningen, under några större 
stenar, låg en småstenspackning som mestadels bestod av skärviga stenar, 
0,1-0,15 m stora. Fyllningen bestod av mörkbrun, i det närmaste svart, 
humusblandad mo.
Fynd
F31 Brända ben, 19,7 g, varav 2,5 g kunde identifieras. Människa. Ål

der: okänd. Kön: okänt. Får eller get samt fågel (ej artbestämd).

A10
STENPACKNING, rektangulär, ca 7,5x4,5 m stor och 0,23 m hög 
Enstaka brända ben 
Z:38,04/37,81 möh 
Belägenhet: x7099,75 y8277,2
Anläggningen framkom vid rensning. Den var belägen N om Al, mellan 
vallen och ett stort stenblock, 1x0,7 m stort. 2 m SO om anläggningen låg 
ett block och ca 1 m N om anl låg ytterligare ett block. Fyllningen bestod 
av skörbränd sten och brun, något sotig, sandig mo. Under benen framkom 
en 0,1x0,05 m stor, sotig fläck med mycket kol, belägen i en spricka i 
berget.
Fynd
Fl 1 Brända ben, 2,6 g, varav 0,1 g har identifierats. Får eller get. 
Kolprov nr: 173

A12
STENSÄTTNINGSLIKNANDE PACKNING, oregelbundet oval, 8x6 m 
(NV-SO), 0,2-0,4 m hög 
Z:38,35/37,80m öh
Belägenhet: x7092 y8279, vallavsnitt Al :III
Anläggningen, som var belägen i vallavsnitt Al :III, framkom vid avtorv- 
ning och syntes före undersökning som en närmast oval stensättning, 7 m 
lång, 5 m bred och 0,3 m hög. I NV avgränsades anläggningen av en öpp
ning i vallen. Där var anläggningen markant rundad. Rundningen avtog 
mot SO, där anläggningen gränsade till Al 3, ytterligare en stensättnings- 
liknande packning. Stenstorleken varierade från 0,05 till 0,9 (0,2-0,5) m. I 
anläggningens centrala och Ö del fanns ansamlingar av mindre stenar 0,05- 
0,2 m stora. Längs anläggningens yttersidor i V, N och Ö bestod småstens- 
packningen huvudsakligen av kantiga stenar. Över anläggningen gick i NV- 
SO-riktning en enskiktad dubbelrad av 0,5-0,8 m stora stenar.

Vid undersökningen framkom en flerskiktad stenpackning av 0,1-0,8 
m stora stenar. I de partier av anläggningen där småstenen dominerade, 
framkom större stenar under de mindre. Fyllningen utgjordes av silt som 
ställvis var svagt mörkfärgad. I anläggningens V del framkom en koncentra
tion av harts inom en yta av 0,8 m. Under packningen och mot botten, 
som bestod av silt med inslag av större och mindre stenar, framkom en 
jämsölja.
Fynd
F785 Sälja 
F257-260 Harts
Kolprov (harts): Ua-6385: BP 1955 ±75 

A15
STENSÄTTNING, rund, 3x2,5 m stor och 0,7 m hög, med kantkedja 
Utan identifierbart gravskick 
Z:38,56/37,92 möh 
Belägenhet: x7085,5 y8284,75
Åinläggning framkom vid rensning och låg i S delen av gravhägnadens inre 
vall, Al. Åinläggningen, som var orienterad i vallens sträckning (Ö-V), låg 
i och under stenarna i den inre vallen. I N syntes den vara begränsad av en 
kantkedja bestående av 0,5-0,6 m stora, rundade stenar. Kantkedjan var 
emellertid oklar i sin begränsning eftersom den inre vallen löpte parallellt 
med anläggningen med dubbla rader av 0,5-0,6 m stora stenar. Kantkedjan 
i S bestod av ca 0,2-0,45 m stora stenar, lagda med kortsidorna mot varan
dra. Strax utanför den S kantkedjan påträffades en ca 0,1 m hög, enskiktad, 
småstenspackning bestående av 0,15-0,2 m stora, kantiga och runda stenar. 
Packningen löpte parallellt med den S kantkedjan åt Ö och V, samt bredde 
ut sig åt S utanför Al. Efter ytterligare rensning framstod anläggningen 
som en randad, 3x2,5 m stor stensättning, 0,5 m hög. Den N begräns
ningen syntes bestå av vallens S rad av stenar. Begränsningen var oklar i Ö 
och V delen av anläggningen. I anläggningens centrala del fanns en två- 
skiktad stenpackning av ca 0,1-0,3 m stora, kantiga och randa stenar, med 
eldsprängda stenar spritt i packningen. Under detta framkom två större 
stenar, varav en flat, ca 1x0,5 m stor, och den andra rundad och ca 0,75x0,5 
m stor. Under stenblocken vidtog gul, grusig morän. Fyllningen bestod av 
ett övre, ca 0,05-0,15 m tjockt, skikt av moig, sandig mylla med rikligt 
med rötter och rottrådar. Därunder fanns ett lager av mörk, moig sand, 
tjockare in mot anläggningens centrala del. Övergången mellan lagren var 
oskarp och oregelbunden. Under vidtog gul, grusig morän.

Fig 59. RAÄ 235.
Sektion genom
Al5. Skala 1:50.
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A16
STENSÄTTNINGSLIKNANDE PACKNING, mnd 2,5x3 m stor och 0,5 
m hög
Utan identifierbart gravskick 
Z:38,70/38,22 m ö h 
Belägenhet: x7083,5 y8291
Anläggningen var belägen i Al:s SÖ del. Den framträdde vid avtorvning 
som en, i vallen, ingående konstruktion. Anläggningen utgjordes av en ojämn 
cirkel av större stenar och block, 0,4-1,3 m stora. Innanför den fanns min
dre stenar, 0,1 x0,5 m stora. De större stenarna var övervägande mnda och 
de mindre stenarna var omväxlande mnda och kantiga. Anläggningens fyll
ning bestod av mörkfärgad mo och sand. Anläggningen överlagrade en härd 
som hade spridda koncentrationer av harts.
Fynd
F261 Harts
Kolprov: GrN-20395: BP 2435 ±25 
Makroprovnr: 54, 120

A22
STENSÄTTNINGSLIKNANDE PACKNING, mnd 4 m i diam och 0,4 m
hög, med kantkedja
Utan identifierbart gravskick
Z:36,27/35,2 m ö h
Belägenhet: x7122,5 y8294,5
Anläggningen var belägen i det N partiet av den yttre vallen, A2. Den 
syntes inte före avbaning. En stor stubbe fanns i mitten av anläggningen. 
Vid rensning framkom en stenpackning med tydlig kantkedja. Packningen 
var en-tvåskiktad och stenstorleken var i genomsnitt 0,4 m i diameter. En 
småstenspackning låg i mitten av anläggningen. De större stenarna låg i ett 
skikt. Under stenskiktet framkom skärviga och enstaka skörbrända stenar. 
Denna skärvstenspackning sträckte sig till urberget och fortsatte längs hela 
partiet av den yttre, N vallen. Urberget sluttade mot N. Skärvstenspackningen 
var tjockare i N eventuellt för att "plana” ut vallen. Fyllningen bestod av 
mull ända ner till urberget. I Ö delen av A22 fanns ett skikt med mycket 
hårt packad sot, lite kol, skörbränd och skärvig sten. Detta visade sig vara 
en härd, Al 61, som delvis låg under kantkedjan.
Kolprov nr: 178

A29
STENSÄTTNING, rektangulär, 8x2,5 m stor och 0,3 m hög 
Utan identifierbart gravskick 
Z:38,11/37,81 möh 
Belägenhet: x7092 y8316
Anläggningen framkom vid avbaning och låg på Ö sidan om gravhägnaden, 
mellan de två vallama, i en bergskreva. I skrevan fanns 0,5-0,7 m stora, 
övervägande runda stenar och mindre skärvsten, 0,05-0,1 m stora. I ytan låg 
ett mullblandat skikt med sandig mo, 0,01-0,02 m tjockt. Under det översta 
skiktet kom ett svart, fett lager av mo/mjäla. Som djupast var detta lager 0,3 
m, i övrigt ungefär 0,01-0,2 m. I Ö delen hittades en 1 m stor rund, mörk 
fläck med kol, 0,13 m tjock. I det understa lagret var berget splittrat.
Kolprov nr: 168 

A30
MITTBLOCKSTENSÄTTN1NG, randad 3,5x4 m, 0,2 m hög 
Bengrop
Belägenhet: x7076 y8301, vallavsnitt A2:IV
Anläggningen var belägen i områdets SÖ-del, 2 m NV om den S ingången i 
den yttre vallen, A2, och framkom vid rensning. Den bestod av en 1—1,7 m 
bred och 0,1-0,2 m hög stenpackning runt ett 2x2,5x0,8 m stort, markfast 
block. Detta var kraftigt eldpåverkat i den S och SÖ delen. Den en-två skik
tade packningen bestod i det övre skiktet i ani S halva av skärviga och flata 
stenar, 0,1-0,3 m stora. I övrigt utgjordes packningen av huvudsakligen ran
dade och enstaka kantiga stenar, 0,05-0,4 (0,1-0,2) m stora. Denna begränsa
des i NV, N och NÖ av enstaka större, markfasta stenar. I den S delen utgjordes 
begränsningen av enstaka, randade och kantiga stenar, varav flera ställda på 
högkant. Fyllningen utgjordes av ett delvis myllblandat, sandigt siltlager i an
läggningens övre skikt och silt med inslag av småsten i de nedre skikten. Vid 
undersökning framkom i den SÖ delen en 0,8x0,4 m stor och 0,15 m djup 
bengrop. Dessutom påträffades i anläggningens nedre skikt och i den S halvan 
fem mindre sotansamlingar, 0,2-0,5 m stora och 0,01-0,05 m tjocka. I övrigt 
påträffades inga fynd. Anläggningen var lagd på silt med inslag av småsten.
Fynd
Fl 2 Brända ben, 20,1 g, varav 0,4 g har identifierats. Får eller get.
Makroprov nr: 121

A31
STENSÄTTNING MED MARKFAST BLOCK, rand form, 4,5x4 m i dia
meter, 0,5 m hög med kantkedja 
Enstaka brända ben 
Z: 37,52/37,00 m ö h 
Belägenhet: x7078 y8281
Anläggningen framkom vid rensning och var belägen innanför och i anslut
ning till gravhägnadens yttre vall. Stensättningen begränsades i V,N och Ö 
av 0,3-0,5 m stora stenar, samt av ett större markfast block i S delen av 
anläggningen. Blocket var cirka 1,7x1,4 m stort. Innanför begränsningen 
fanns en stenpackning av randa och kantiga stenar, 0,05-0,2 m stora. Fyll
ningen bestod av mörkfärgad, sandig morän. I anläggningen hittades frag
ment av brända ben. De brända benen kunde inte identifieras. Under an
läggningen vidtog gulbrun, grusig morän.
Fynd
Fl 3 Brända ben, 0,2 g. Fragmentet kunde ej identifieras

A32
BENLAGER UTAN ÖVERBYGGNAD 
Z: 38,90/38,68 möh,
Belägenhet: x7098,75 y8284,75
SV om A3, strax utanför dess kantkedja framkom vid rensning ett lager 
med brända ben. Benen framkom spritt i en stenpackning som hängde 
samman med den stenpackning som fanns bl a i A3 och Al 1 (stenpackningen 
fanns mer eller mindre över hela ytan innanför inre vallen). Stenarna i 
packningen, som var flerskiktad, var mellan 0,05-0,3 m stora. Även några 
större stenar kunde urskiljas i benlagret. Benlagret fanns i andra skiktet och 
benlagrets utbredning begränsade anläggningen.

Två stycken hartskoncentrationer påträffades i SV delen av anlägg
ningen, koncentration 2 och 3. Det som kallats för hartskoncentration I är 
harts som hittats i sållet och därför inte går att exakt lokalisera. Det unge
färliga läget är dock inritat på planen. De brända benen var jämnt fördelade 
i hela anläggningen och ej koncentrerade till hartsen. Benlagret var 1,8x 1,9 
m stort och 0,1 m djupt. Den osteologiska analysen visade att benen kom 
från människa, 20-40 år gammal.
Fynd
F14,15 Brända ben, 206,5 g, varav 29,9 g har identifierats. Människa.

Ålder: adultus. Kön: okänt.
F262-264 Harts
F788 Kniv, brons
F797 Kniv, brons
Kolprov (harts): Ua-6382: BP 2485 ±65
Makroprovnr: 113

A33
STENSÄTTNING, rand, 4 m i diameter och 0,34 m hög 
Benlager
Z:39,78/38,68 möh 
Belägenhet: x7098,5 y8290,75
Anläggningen framkom vid rensning och låg delvis i och strax Ö om A3. 
Anläggningen begränsades av 12 st stenar, som var 0,3-0,4 m stora, och ett 
större block, 0,4-1,1 m stort. Både innanför och utanför kantstenama fanns 
en stenpackning med 0,05-0,1 m stora stenar. Packningen var densamma 
som fanns på större delen av ytan innanför den inre vallen, Al, vilket gjorde 
A33 svåravgränsad gentemot omgivningen. Kantstenama låg ovanpå sten
packningen. I mitten av anläggningen fanns ett block som ingick i A3:s 
kantkedja. Ytterligare ett block, 0,9x 1,1m stort, fanns i anläggningen. Mellan 
detta block och A3:s kantsten fanns en rad av stenar som hade samma 
storlek som de i A33:s kantkedja. Anläggningen bestod av två skikt sten. 1 
det övre skiktet var fyllningen något mullblandad. Djupare ner utgjordes 
fyllningen av bran, sandig mo. Ett benlager påträffades precis SSO omA3:s 
kantsten och i anläggningens SO del fanns en jämkniv. Benlagret var 1,5x2,3 
m stort och 0,05-0,1 m djupt.

Fynd
Fl 6,17 Brända ben, 216,3 g, varav 51,2 g har identifierats. Människa. 
F265 Harts 
F789 Kniv
Kolprov: Ua-6384: BP 3315 ±55 
Makroprovnr: 118

Fig 60 (t h). Sektioner från anläggningar inom RAÄ 235. 
Skala 1:50.
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A35
STENSÄTTNING, rund, 1,35x1,5 m stor, och 0,4 m hög 
Benlager
Z:39,04/38,62 möh 
Belägenhet: x7096,75 y8286,75
Anläggningen framkom vid avbaning och var belägen strax S om och i 
direkt anslutning till A3. Den bestod av en stenpackning och flera större 
stenar, 0,1-0,4 m stora. Intill två större block fanns en fet mörkfärgning. 
Ett benlager bredde ut sig i och utanför mörkfärgningen. Mörkfärgningen 
och de brända benen fortsatte in under de två större blocken i N. Benlagret 
var cirka 1 xl,7 m stort, 0,2-0,3 m djupt och sträckte sig genom hela an
läggningen. 1 mörkfärgningen, intill ett av blocken, hittades delar av en 
bronspincett med ornamentik karakteristisk för bronsålderns period II. Under 
samma block framkom ytterligare ett bronsföremål, även detta fragmenta
riskt, och en mindre mängd keramik. Keramik påträffades även intill det 
andra blocket. Fyllningen i det mörka partiet var fet, sandig mo där fynd av 
brända ben och enstaka kolbitar påträffades. Fyllningen i den övriga delen 
av anläggningen utgjordes av grå, sandig mo med inslag av gul sand och 
fynd av brända ben. I botten på anläggningen var ytan flammig och sot- 
påverkad.
Fynd
Fl 8, 19 Brända ben, 317,5 g, varav 69,2 g har identifierats. Människa.

Ålder: Adult. Kön: okänt.
F575, 578 Keramik 
F790 Pincett, brons
F791 Kniv (?), brons
Makroprovnr: 114,115 
Kolprov nr: 111

A39
BLOCKGRAV
Bengrop
Z: 38,05/37,76 möh
Belägenhet: x7074,5 y8297,5, vallavsnitt A2:IV
Anläggningen framkom vid rensning och var belägen vid den S delen av en 
4x4 m stor sten och blockansamling, 1 m N om och innanför den yttre 
vallen, A2 (jfr Al 54, Al 65).

Anläggningen var lagd N om och intill en plan markfast sten, 0,5x0,7 
m stor. Anläggningen saknade några egentliga avgränsningar. Fyllningen ut
gjordes av svagt mörkfärgad silt med inslag av enstaka kolffagment i botten 
av den 0,2 m djupa gropen, i vilken brända ben påträffades.
Fynd
F20 Brända ben, 19,8 g, varav 0,6 g kunde identifieras. Svin.
Kolprov nr: 134

A53
STOLPHÅL/GROP(?), runt, 0,55 m i ytterdiam, 0,4 m i innerdiam, del
vis m stenskoning
Z:35,28/34,92 möh 
Belägenhet: x7041,l y8302,3
Anläggningen var belägen alldeles innanför S terrasskanten, på område D. 
Den framkom vid rensning i ett område, 4x3 m stort med rödbränd silt och 
med kringströdda bitar av bränd lera, brända ben och enstaka skärviga ste
nar. Anläggningen låg mitt i den profilbank, som löpte genom hela S terras
sen i N-S riktning. I ytan syntes stora mängder bränd lera, mer än på något 
annat ställe i området. Fyllningen utgjordes av rödbränd silt, något mörk
färgad i jämförelse med omgivande silt, och småsten i storleken 0,04-0,06 
m. Skoning fanns i N delen. V om anläggningen och i den S delen låg två 
eldpåverkade block som spruckit mitt itu. Blocken var ca 0,75 m i diame
ter. Anläggningen var troligen ett stolphål men tolkades som osäkert pga 
att det låg i terrasskanten där marken började slutta kraftigt mot S. 1 slutt
ningen blev det kulturpåverkade lagret mycket tjockare än lagret på den 
plana delen av terrassen. Det tjockare kulturlagret i sluttningen innehöll 
mycket lite bränd lera i jämförelse med ytan runt A53.
Fynd
F68, 69, 184 Brända ben, 0,6 g. Fragmenten kunde ej identifieras.
F319 Keramik
F361, 803 Lerklining 
F800, 801 Bränd lera 
Kolprov nr: 180 
Makroprovnr: 62

A56
HÄRD, oval, 1,5x0,85 m stor och 0,3 m hög 
Z:36,28/35,96 möh 
Belägenhet: x7062,25 y8287,4
Vid rensning framkom en rund, stenfri mörkfärgning med kolstänk. Områ
det runt anläggningen bestod av roströd/brun sand som verkade vara eld- 
påverkad. Anläggningen utgjordes av hårt packad, mycket skärvig och skör
bränd sten, 0,05-0,1 m stora. Fyllningen mellan stenarna bestod överst av 
ett 0,1 m tjockt lager av gråsvart jord som övergick till svart, fet och kol- 
bemängd, moig sand mot botten, med enstaka fynd av brända ben. I N 
delen av anläggningen var jorden hårt packad och bestod av moig sand som 
påminde om den kringliggande ytan. I S delen, liksom i botten av anlägg
ningen, var jorden mindre röd till färgen och utgjordes av morän.
Fynd
F70 Brända ben, 1,5 g. Fragmenten kunde ej identifieras.
F373 Bränd lera 
Kolprov nr: 101, 162 
Makroprovnr: 105

A51
STOLPHÅL/GROP (?), rund, 0,4 m i diam och 0,3 m djupt, med ev
stenskoning
Z:35,40/35,08 möh
Belägenhet: x7042,3 y8300,40
Anläggningen framkom vid rensning. Den var belägen alldeles innanför 
den södra terrasskanten på område D i ett 4x3 m stort område av bränd 
lera och rödbränd, starkt eldpåverkad silt. Lagret var cirka 0,1 m djupt. 
Anläggningen låg mellan en starkt eldpåverkad och sprucken sten, ca 0,5x0,5 
m stor, samt ett block 0,7x0,75 m stort. Anläggningen framträdde i form 
av en rand grop med rund botten. På ytan låg en mängd bränd lera och 
skärvig sten. Fyllningen utgjordes av rödbränd silt, något grusig och mörk
färgad i förhållande till omgivningen, och sten i storleken 0,1-0,22 m. 
Enstaka brända ben fanns i fyllningen. Vissa stenar var kantställda och skär
viga. Eventuellt tillhörde de kantställda stenarna en skoning. Anläggningen 
var belägen på gul silt.
Fynd
F66, 67, 125 Brända ben, 4,8 g. Fragmenten kunde ej identifieras.
F318, 358 Keramik
F359,799 Lerklining
F786 Kniv, jäm
F798 Bränd lera
Makroprovnr: 129

A57
HÄRD, rundoval, 1,1x0,85 m stor och 0,25 m hög 
Z: 36,40/36,13 möh 
Belägenhet: x7064,75 y8286,l
Anläggningen var belägen i NV delen av den S terrassen. Vid rensning 
framkom en mörkfärgning med kolstänk i ytan. Den begränsades i S av 
A58, stenpackning/stenrad, A206 lerplatta ochA56 ochA230, härdar Härden 
överlagrades delvis av A58. Anläggningens övre skikt, ca 0,08 m tjockt, var 
stenfritt och bestod av mörkfärgad sand. Under detta skikt iakttogs ett kraf
tigt svärtat lager med mycket kol, skärvig och skörbränd sten. Anläggningen 
var nedgrävd i morän.
Fynd
F71 Brända ben, 1,0 g. Fragmenten kunde ej identifieras.
F374 Bränd lera
Kolprovnr: 109
Makroprovnr: 94, 106
TL-prov: R-934419-20: BC 580 ±150
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A58
STENPACKNING/STENRAD, rektangulär, 1,25x0,5 m stor och 0,2 m 
hög
Z: 36,44/36,22 möh 
Belägenhet: x7064 y8286,5
Anläggningen framkom vid rensning och var belägen i den NV delen av S 
terrassen. Den låg inklämd mellan en härd, A57 och en lerplatta, A206. 
A58 överlagrade till viss del härden medan lerplattan låg alldeles intill sten- 
raden. Den utgjordes av sten i storleken 0,08-0,14 m. Stenen låg i ett till 
två skikt. Fyllningen bestod av sotig sand med inslag av kol. Inga fynd 
påträffades. I området runt A58 fanns bränd lera och brända ben som inte 
tillfördes anläggningen Anläggningen var belägen på sandig morän.

A63
GROP, oval 0,85x0,6 m stor och 0,2m hög 
Z: 35,40/35,20möh 
Belägenhet: x7042,25 y8303,4
Anläggningen framkom vid rensning och syntes som ett 4x3 m stort om
råde med sten, rödbränd silt och bränd lera innanför område D:s S terrass
kant. A63 låg mellan tre större stenar, ca 0,6-0,9 m stora. Högst upp i 
anläggningen låg en stenpackning av ca 0,05-0,15 m stora rundade stenar. 
Den var svår att avgränsa mot omgivningen, med undantag av den Ö delen 
som begränsades av en kantställd sten, 0,6x0,3 m stor. Fyllningen utgjordes 
av lös, något mörkfärgad, rödbränd silt med inslag av bränd lera, skärvig

sten och brända ben. Gropen hade en något välvd, flack botten som runda
des av något ut mot kanterna. Anläggningen var belägen på ljusgrå silt. 
Fynd
F73 Brända ben, 0,4 g. Fragmenten ej identifierade 
F362 Lerklining 
F377 Bränd lera 
Makroprovnr: 128

A65
HÄRD, oval 1,2x0,9 m stor och 0,24 m hög 
Z: 35,60/35,36 möh 
Belägenhet: x7046,6 y8297,9
Anläggningen framkom vid rensning och var belägen i svag S-sluttning på S 
terrassens S del. Vid förundersökning togs ett kolprov från härden som l4C- 
daterades till 700 f Kr. Anläggningen låg i ett område med tät stenpackning, 
10x4 m stort, och bestod av 0,05-0,15m stora stenar. Fyllningen utgjordes 
av sot, kol och skärvig sten blandad med mörkfärgad mo. Anläggningen 
avgränsades på sidorna av ett 0,15 m tjockt lager med mörkfärgad mo. 
Under vidtog rödgul sand. Stenarna i fyllningen var 0,04-0,18 m stora. 
Anläggningens botten var flack och något oregelbunden. Runt anläggningen, 
ej i direkt förbindelse, låg större relativt jämnstora stenar i en halvcirkel 
mot N. Stenarna var 0,45-0,65 m stora och följde i stort sett den tidigare 
nämnda stenpackningen som präglade området.
Kolprov: Ua-6007: BP 2735 ±65.
Makroprovnr: 89

T7Ti i ii
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Fig 62. Sektion från
RAÄ 235. Skala 1:50.
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Fig 63. Sektioner från anläggningar inom RAÄ 235. Skala 1:50, samt den nedre långsektionen skala 1:75.
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A68
HÄRDGROP, rand, 2x1,8 m stor, och 0,15 m hög, med kantkedja (?)
Z: 35,62/35,18 möh 
Belägenhet: x7048,25 y8298
Anläggningen framkom vid rensning och var belägen på S terrassens S del. 
Den låg under en tät stenpackning som täckte ett område på ca 10x4 m. 
Stenpackningen bestod av 0,05-0,15m stora stenar. Anläggningen syntes 
som en försänkning och en stenfri yta på ca 0,5x0,5 m. Runt den stenfria 
ytan tycktes en kantkedja framträda, av något större stenar. Den kunde 
dock inte bekräftas vid utgrävning. Fyllningen utgjordes av ett övre skikt, 
ca 0,22 m tjockt, som bestod av mörkfärgad mo och rikliga mängder sten, 
både skärviga och rundade. Under molagret kom ett lika tjockt kol- och 
sotlager. Kollagrets diameter var 1,54 m. Det innehöll ställvis hårt packad 
sot, skärviga och skörbrända stenar i storleken 0,02-0,2 m, vissa sönder
smulade. Därunder vidtog ett vitt, blekt lager av hårt packad ”cemente
rad”, grusig sand. Anläggningen begränsades på sidorna av rödbrun, grus- 
blandad mo. Anläggningens botten var flack, något välvd i sidorna. Kolet 
var av varierande sort och storlek. Det fanns både grenar, större kolbitar 
och förkolnade trästycken.
Kolprov: GrN-20399: BP 2495 ±15 
Makroprovnr: 81, 84

A77
UGN, oregelbunden, 4,0x5,0 m och 0,7 m hög 
Z: 35,30-34,59 möh 
Belägenhet: x7072,25 y8271
Anläggningen framkom vid avbaning. Den låg i en brant V-sluttning i ett 
område med block och större stenar. Efter rensning syntes den som ett 
område med stor mängd rödbränd lera, som delvis begränsades av fyra större 
block, ca 1,0x1,75 och 1,0x0,6 m. Jordarten var morän. Efter rensning 
visade det sig att hela anläggningen bredde ut sig söderut och täcktes av en 
stenpackning. Packningen bestod av ca 4 skikt med sten, men den var tun
nare i den Ö delen samt något tjockare (mer uppbyggd) i den V delen. 
Packningen bestod av randade stenar med inslag av skörbränd och skärvig 
sten, ca 0,05-0,25 m stora och enstaka bitar bränd lera. Genom packningen 
i N-S riktning, gick ett moränstråk, cirka 0,25x3,75 m stort. I anläggning
ens centrum påträffades en närmast rund ca 0,5 x0,6 m stor härd som delvis 
täcktes av ett decimetertjockt lager av sintrad lera.

Härden som var delvis nedgrävd, vilade i morän, men omgärdades i 
ytan helt av den ovan nämnda stenpackningen. Vid härdens V och N sida 
var moränen kraftigt rödfärgad. Härden bestod av ett 0,1-0,12 m tjockt 
sotlager med skärvig och skörbränd sten. Direkt ovanpå härden låg en flat 
sten, ca 0,35-0,4 m stor (värmeplatta?) som delvis täcktes av sintrad lera, 
ca 0,1-0,15 m tjock. Strax S om härden, i nivå med dess botten, fanns en 
tät stenpackning vilken tolkades som en öppning i ugnskonstraktionen.

Cirka en meter V om härden fanns en sträng med skärvig och skör
bränd sten blandat med mycket bränd lera. Direkt S om härden, ca 0,5-1 
m, påträffades stora bitar bränd lera. N, NÖ och Ö om härden fanns stora 
koncentrationer med bränd lera. Utbredningen av den brända leran och 
den skärviga stenen bildade en halvcirkel med härden i mitten, vilket tol
kades som en ihoprasad överbyggnad. Här fanns också små terrasseringar 
troligen uppbyggda för att hindra konstruktionen att rasa ner i den relativt 
branta terrängen.

Två stolphål i N och ett i S påträffades men kunde inte med säkerhet 
tillföras anläggningen. Stolphålen ritades inte i sektion.
Fynd
F7, 104 Brända ben, 7,0 g. Fragmenten kunde ej identifieras.
F597-604 Bränd lera
Kolprov: GrN-20403: BP 2835±20.
Makroprovnr: 100, 122-124, 130, 131, 133-136

A91
HÄRDGROP, rund, 1,65x1,55 m stor, och 0,25 m hög 
Z: 31,73/31,47m öh 
Belägenhet: x7092,25 y8246,75
Anläggningen framkom vid rensning och låg centralt på den V terrassen. 
Den syntes som en stenfri, mörkfärgad, sotig och rand yta. Fyllningen be
stod av ett 0,02-0,06 m tjockt övre skikt av ljus, sandig och sotfläckig mo 
med skörbränd sten och bitar av bränd lera spritt. Under detta skikt följde 
grusig, sandig, mörk mo med kol och sot. I N var anläggningen nedgrävd i 
hårt packad, ljus finmjäla. I S vidtog moig morän under vilken ljus, ler-

blandad mjäla framträdde. I fyllningen påträffades mycket skörbränd sten 
och bränd lera. Anläggningen hade flack botten.
Fynd
F747 Bränd lera 
Kolprovnr: 185
TL-prov: R-934409-10: BC 650+/-200 
Makroprov nr: 65, 66

A92
HÄRDGROP, rund, 1,15x1 m stor och 0,35 m djup 
Z: 32,03/3 l,67möh 
Belägenhet: x7095,15 y8247,4
Anläggningen påträffades vid rensning och var belägen centralt på den V 
terrassen, i hus II. Efter rensning syntes A92 som en cirka 1 m rand, mörk
färgad, sotfläckig och stenfri yta. I ytan låg enstaka bitar av bränd lera. 
Mellan A92 och A93 fanns ett skikt med hårt packad mjäla med sotstänk. 
Fyllningen bestod av ett 0,04-0,1 m tjockt övre skikt av ljus, sandig och 
moig mjäla med inslag av bränd lera och tunna sotstrimmor. Under detta 
skikt kom ett 0,2 m tjockt lager av kol- och sotbemängd mo och cirka 
0,05-0,1 m stora, skörbrända stenar. Under anläggningen vidtog gul, grusig 
morän.
Fynd
F748 Bränd lera
Kolprov: Ua-6543: BP 2100 +/-80, Ua-6633: BP 2180 +/-105 (174) 
Makroprovnr: 82, 83, 101

A96
GROP, rand, 1 x0,65 m stor och 0,25 m djup 
Z: 32,03/31,86 möh 
Belägenhet: x7099,5 y8245,25
Anläggningen framkom vid rensning och var belägen påV terrassens N del, 
i anslutning till A97, vägglinjen i hus II. Den syntes vid rensning som en 
0,6 m stor, rund mörkfärgning. På ytan låg 0,02-0,04 m stora stenar spritt 
inom ett cirkelformat område. Centralt låg en 0,2 m stor kantig sten. Bitar 
av bränd lera låg spritt i ytan men fanns även i området runt anläggningen. 
Fyllningen bestod av mörk mo och 0,05-0,1 m stora randa och kantiga 
stenar utan ordning. Anläggningen hade skålad botten. Under anläggningen 
vidtog gul, grasig morän och mot N, grå, grusig lerblandad mjäla. I SÖ 
delen av anläggningen påträffades en koncentration av bränd lera. Koncen
trationen var 0,1 m i diameter och 0,1 m djup.
Fynd
F754 Bränd lera 
F755 Lerklining 
Makroprovnr: 75

A104
STOLPHÅL, runt, 0,7x0,6 m stort och 0,35 m djupt 
Z: 31,54/31,18 möh 
Belägenhet: x7088 y8247
Anläggningen framkom vid rensning och låg på den V terrassens SÖ sida 
intill vägglinjen i hus II. Den syntes i ytan som en mörkfärgning. Fyll
ningen bestod av mörk, sandig mo med ca 0,05-0,1 m stora stenar spritt. 
En 0,3 m stor sten låg i anläggningens Ö del. Al 04 hade spetsig botten vars 
centrum var förskjutet åt S i förhållande till stolphålets omfång. I botten 
låg en ca 0,1 m stor rand sten. Anläggningen var nedgrävd i grusig morän i 
N och ljus sandig, mjälig mo i S. Anläggningen var belägen på grå, grusig 
mjäla.
Makroprovnr: 70

AI 09
STOLPHÅL, rand, 0,7x0,55 m stor och 0,3 m djup 
Z: 31,82/31,52 möh 
Belägenhet: x7094,75 y8245,6
Anläggningen var belägen påV terrassens centrala del, V om dubbelhärden 
i hus II. Vid rensning syntes den som en rand, svagt mörkfärgad stenfri yta. 
Fyllningen bestod av mörk, myllig, sandig och stenig mo med inslag av 
bränd lera. Centralt i anläggningen fanns ett ca 0,2 m brett parti där fyll
ningen var stenfri. 1 NV låg en ca 0,3 m stor rand sten, likaså i Ö. Anlägg-
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Fig 64. Sektioner från anläggningar 
inom RAA 235. Skala 1:50.

ningens botten var spetsig och nedgrävd i sandig, grusig morän under vil
ken grå, grusig mjäla vidtog.
Fynd
F772 Bränd lera 
F773 Lerklining 
Kolprov: Ua-4291: BP 615 ±75 
Makroprovnr: 79

Al 13
HÄRDGROP, rund, 1,7 m i diam och 0,35 m djup 
Z: 28,73/27,36 möh 
Belägenhet: x7111,l y8225
Anläggningen framkom vid rensning och var belägen i ett område med 
flera härdgropar. Den syntes som en rund, stenfri yta med hårt packad, 
mörkfärgad jord. Runt den stenfria ytan fanns en packning av 0,1-0,3 m 
stora stenar samt två stenar, 0,4 m stora mitt emot varandra i dess ytter
kanter. Det övre skiktet utgjordes av sotig, moig morän, 0,2 m tjockt. Fyll
ningen bestod av starkt sotbemängd, moig morän med enstaka kolinslag,

skärvig och skörbränd sten. Fyllningen var hårt packad och hårt bränd. 
Anläggningen hade plan botten och dess väggar sluttade brant. Anlägg
ningen var belägen på lera.
Kolprovnr: 103

Al 14
HÄRDGROP, rund, 1,9 m i diam och 0,85 m djup 
Z: 28,68/27,82 möh 
Belägenhet: x7114,1 y8224
Anläggningen framkom vid rensning och var belägen i ett område med 
flera härdgropar. Den syntes i ytan som en rund mörkfargning. Anläggning
ens övre skikt bestod av ett 0,15-0,2 m tjockt skikt av sotig, moig morän. 
Fyllningen i resten av anläggningen bestod av starkt sotbemängd moig morän 
med mycket kol, skörbränd och skärvig sten. I botten fanns en 0,5 m stor 
sten. Anläggningen hade skålformat tvärsnitt och rundad botten. Härd
gropen var nedgrävd i lera.
Makroprovnr: 102
Kolprov: GrN-20394: BP 2145 ± 15
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A131
HÄRD, rand, 1,8 m i diam och 0,2 m djup 
Z: 26,55/26,30möh 
Belägenhet: x7076,6 y8225,3
Anläggningen framkom vid avbaning och syntes efter rensning som en rand, 
2 m stor härd med mycket skärvig, skörbränd sten i ytan. Fyllningen bestod 
av mörk mo/mjäla. Den sotiga fyllningen fanns huvudsakligen i härdens 
botten. Anläggningen hade en flack profil med svagt sluttande kanter och 
plan botten. Under anläggningen vidtog ljus mjäla med grus.
TL-prov: R-934406-07: BC 560 ± 150 
Makroprovnr: 153

Al 35
GROP, oregelbunden, 4x2,5 m stor och 0,25 m djup 
Z: 30,22/29,98 möh 
Belägenhet: x7076 y8239,7
Vid rensning påträffades en yta med mycket bränd lera. En stenpackning av 
0,05-0,15m stora stenar låg mitt i anläggningen. Den brända leran låg i ett 
lager som var djupast N och S om stenpackningen, cirka 0,15 m tjockt. IN 
begränsades lagret med bränd lera av ett block. S om lerlagret låg sten, 
delvis skärvig, i storleken 0,05-0,15 m. IV var stenarna något större, 0,2- 
0,25 m. Det begränsade området av bränd lera låg i N-S riktning. IV och 
SV påträffades enstaka brända ben. Fyllningen utgjordes av brunbeige mjäla 
och grus. Det övre, 0,02-0,03 m djupa skiktet var gråaktigt.

Fynd
F39 Bränd lera, 10,0 g. Identifikation ej möjlig 
F227 Lerklining 
F230 Bränd lera

A144
BLOCKGRAV
Benlager
Belägenhet: x7074 y8230
Vid rensning påträffades brända ben i ett 1,6x 1,3 m stort, något ovalt lager, 
0,07 m tjockt, som var beläget runt ett markfast block. Blocket var 1 xl,2 
m stort. Benen låg runt hela stenen men fanns huvudsakligen på den S och 
SV sidan. Bland de brända benen fanns enstaka keramikskärvor och harts- 
fragment. Benen var nedlagda direkt i moränen. Vid den osteologiska ana
lysen identifierades de brända benen som kranium och rörben från en vuxen 
människa, 20-40 år.
Fynd
F41 Brända ben 81,1 g, varav 22,8 g har identifierats. Människa. Al

der: Adult. Kön: okänt 
F815 Keramik 
F775 Bränd lera 
F776 Lerklining

A145
SKÄRVSTENSFLAK, ovalt, 1,5x1 m stort och 0,2 m högt 
Z: 27,48/27,28 möh 
Belägenhet: x7080,8 y8227,6
Vid rensning framkom ett 5-6 m2 stort område med skärvig sten i ytan, 
ställvis ganska glest. Därunder fanns en 1,5x1 m stor ,oval mörkfärgning 
med både skärviga och rundade stenar. Fyllningen bestod av gråbrun mjäla 
med något grasig sand. Anläggningen var cirka 0,2 m djup och hade flack 
botten. Under anläggningen vidtog ljusbran, sandig och grusig mjäla.
Fynd
F233 Bränd lera 
Kolprovnr: 196
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Fig 65. Sektioner frän anläggningar inom RAA 235. Skala 1:50.
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A151
OMARKERAD GRAV 
Benlager
2:35,51/35,44 möh 
Belägenhet: x7093,5 y8265
Anläggningen framkom vid rensning Den var belägen på den V sluttningen 
innanför gravhägnadens yttre vall, omedelbart S om A8. Den övre delen av 
anläggningen bestod av ett ca 0,02 m djupt skikt av hårt packad sotblandad 
mylla. Därunder framkom benlagret som utgjordes av ett ca 0,07 m tjockt 
lager moig morän med brända ben. I benlagret fanns även spridda bitar av 
harts. En hartskoncentration påträffades i NV delen av anläggningen. I bot
ten av koncentrationen fanns enstaka brända ben. I SÖ delen av anlägg
ningen låg en mindre koncentration av ben. Benen låg under en stubbe, ca 
0,1 m djupare än vad benlagret gjorde i övrigt. Koncentrationen var rund 
till formen med en diameter på 0,25 m. Dess djup var pga stubben ej 
mätbart. Ytterligare en hartskoncentration framkom vid centrala delen av 
anläggningen. De brända benen från anläggningen kom från nötkreatur, 
häst och svin.
Fynd
Fl, 22, Brända ben 753,1 g, varav 15,4 g har identifierats. Nötkreatur,
23,180 häst och svin
F251-253 Harts
F587 Frö (?) (makrofossil)
Hartsprov: Ua-6381: BP 2410± 70 (131)

Al 54
BLOCKGRAV
Bengrop
Z: 38,12/37,73 möh
Belägenhet: x7075,5 y8297,5, vallavsnitt A2:IV
Anläggningen framkom vid rensning och var belägen i den S delen av en 
4x4 m stor block- och stenansamling, 1,5 m N om vallen, A2, och 0,5 m N 
om bengropen, A39. Anläggningen var närmast rund, 0,4 m stor och an
lagd S om och intill ett större markfast block. I övrigt begränsades ben- 
gropen av enstaka stenar 0,1-0,4 m stora. Fyllningen utgjordes av svagt 
mörkfärgad silt med inslag av enstaka småstenar. I anläggningens rundade 
botten påträffades enstaka kolfragment. Brända ben och kol insamlades.

Fynd
F25 Brända ben, 59,2 g, varav 2,3 g kunde identifieras. Nötkreatur, 

häst och svin.
Kolprov: Ua-6589: BP 3030 ±75 

Al 55
STENPACKNING, halvcirkelformad, 2,2x1,9 m stor 0,4 m hög 
Belägenhet: x7073 y8288, vallavsnitt A2:FV
Anläggningen framkom vid rensning och framstod före undersökning som 
en halvcirkelformad stenpackning, 2,2x 1,9 m stor, lagd intill och längs med 
vallens S utsida. I den Ö delen fanns en halvcirkelformad stenpackning av 
0,3-0,8 m stora, rundade och enstaka kantiga stenar. V om dessa låg en 
gruspackning som avgränsades i V och S av mindre rundade och kantiga 
stenar, 0,2-0,4 m stora. På anläggningen stod en stubbe. I den halvmån- 
formade stenpackningen där fyllningen utgjordes av grus med silt, påträffa
des inom en 0,5 m stor yta bränd lera och lerklining. Anläggningen vilade 
på silt och morängrus.
Fynd
F590 Lerklining 
F591 Bränd lera 
Kolprovnr: 202

A158
HÅRDGROP, oval, 1,5x1,1 m stor, 0,2 m djup 
Belägenhet: x7082 y8093, vallavsnitt Al :IV
Anläggningen framkom vid undersökning av vallavsnitt Al: IV. under ett 
flerskiktat lager av 0,05—0,2 m stora rundade men företrädesvis kantiga 
stenar, lagda upp mot ett större block, 1,3x0,8x0,5 m stort. Vid undersök
ningen framkom en rundoval, 1,5x1,1 m stor och 0,2 m djup härdgrop 
med en en—tvåskiktad stenpackning av 0,05-0,3 m stora företrädesvis kan
tiga stenar varav enstaka var skörbrända. Anläggningens N och Ö delar var

täckta av två block som ingick i vallavsnitt A1:IV. Anläggningen låg på 
berggrund i den Ö och NÖ delen och grusig silt i övriga delar.
Kolprov: GrN: BP 2440±35
TL-prov: R-934417-18: BC 1500 ±200 BC
Makroprovnr: 154, 155

A160
SOTGROP, rund, 1,0x0,7 m stor, 0,15 m djup 
Belägenhet: x7081,5 y 8292, vallavsnitt Al :IV
Anläggningen framkom vid undersökning av härdgropen, Al 58. Den täck
tes av vallen Al och var anlagd intill och SV om Al 58. Fyllningen utgjor
des av mörkfärgad, delvis sotbemängd silt med inslag av enstaka kolffagment. 
Anläggningen som vilade på gulaktig silt hade en skålad profil. 
Makroprovnr: 132

A161
HÄRD (?), oval, 1,25x1,75 m stor och 0,25 m djup 
2: 35,50/35,25 möh 
Belägenhet: x7121,75 y8295,5
Anläggningen framkom vid rensning och överlagrades delvis av A22, i grav
hägnadens yttre vall. Den var svår att avgränsa i V pga en stubbe och för att 
humusskiktet var svart. Den var även svår att avgränsa höjdmässigt pga 
A22:s packning av skärvig sten. Anläggningen låg i en spricka i berget. 
Fyllningen utgjordes av skärvig och skörbränd sten, sot och lite kol.
Kolprov: Ua-6380: BP 2120 ±65.
Makroprovnr: 127

Al 65
BLOCKGRAV
Bengrop
Belägenhet: x7075 y8096,5, vallavsnitt A2:FV
Anläggningen framkom vid rensning och var belägen i den SV delen av en 
4x4 m stor ansamling av sten och enstaka block, 1,2 m N om och innanför 
vallen, A2. Intill och SV om en större markfast sten, 0,7x0,5 m stor påträf
fades en bengrop, 0,5x0,4 m stor och 0,15 m djup. Fyllningen utgjordes av 
svagt mörkfärgad silt med inslag av brända ben samt småsten.

Fynd
F26 Brända ben, 24,5 g, varav 0,8 g har identifierats. Nötkreatur 

A166
HÄRDGROP, oval, 1,3x1 m stor, 0,1 m hög och 0,2 m djup 
Belägenhet: x7075 y8092,5, vallavsnitt A2:FV
Anläggningen framkom vid rensning och var belägen intill och N om vallen, 
A2. Anläggningen var närmast oval till formen, 1,3x1 m stor och 0,1 m 
hög och bestod av en tät packning av 0,05-0,4 (0,1-0,2) m stora rundade 
och kantiga stenar. Fyllningen var sotbemängd. Anläggningen låg intill och 
N om en 1 x0,8 m stor, markfast sten. Intill och V om denna låg en 0,7x0,5 
m stor och 0,15 m tjock spräckt och på ytan skörbränd häll. Vid undersök
ningen framkom en flerskiktad packning av 0,05-0,3 (0,1-0,2) m stora, 
rundade och kantiga stenar varav flera var skörbrända. Fyllningen utgjordes 
av ett övre mörkt och sotbemängt siltskikt och ett undre 0,1 m tjockt sot 
och kolskikt. Anläggningens botten var svagt skålad och lutade svagt mot S 
där den var som djupast. Under anläggningen framkom silt och mjäla. Inga 
fynd påträffades.
Kolprov: GrN-20393: BP 2490 ±25.
Makroprovnr: 152, 156

Al 67
BENLAGER, oregelbundet rund, 2,5x1,9 m stort, 0,1 m tjockt 
Belägenhet: x7075,5 y8291,5, vallavsnitt A2:IV
Anläggningen framkom i samband med undersökningen av Al 66. Den sak
nade markering eller andra konstruktionsdetaljer. Benlagret var mellan 0,05- 
0,1 m tjockt och kantade härdgropen, A166:s Ö, N och framförallt V och 
NV sidor. Benlagret låg på silt med inslag av enstaka stenar.

Fynd
F43 Brända ben, 68,8 g, varav 2,7 g har identifierats. Får eller get.
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A176
HÄRDGROP, halvcirkelformad, 1,5x0,8 m stor, 0,1 m hög, 0,15 m djup 
Belägenhet: x7074,5 y8287,5, vallavsnitt A2:IV
Anläggningen framkom vid rensning och var belägen N om och intill A2. 
Den var närmast halvcirkelformad, 1,5 m lång, 0,8 m bred, 0,1 m hög och 
anlagd intill och längs med A2:1V mot en större sten. Denna var kraftigt 
eldpåverkad. Anläggningens övre skikt utgjordes av 0,05-0,2 m stora, hu
vudsakligen kantiga och flata stenar, vara flertalet mycket skörbrända. Fyll
ningen var svagt mörkfärgad med inslag av enstaka kolfragment. Vid under
sökningen framkom en flerskiktad packning i en 0,15 m djup grop. Sten
materialet utgjordes av rundade och kantiga stenar, varav endast enstaka 
var skörbrända. Fyllningen var svagt mörkfärgad med enstaka inslag av 
centimetertjocka sotlinser samt kolffagment. Anläggningen hade en mar
kant rundad bottenprofil. Anläggningen vilade på sand/silt med småsten
sinslag och grus.
TL-prov: R-934411-13: BC 310 ± 150 

A177
STENPACKNING, rektangulär, VNV-OSO, 4x1,8 m, 0,2 m hög 
Belägenhet: x7075 y8284, vallavsnitt A2:III
Anläggningen utgjorde vallavsnitt A2:III och låg i förlängning av vallavsnitt 
A2:IV. Mellan båda avsnitten var en 0,5 m stor stenfri yta. Mot V anslöt 
den stensättningsliknande anläggningen till mittblocksstensättningenA31. 
Anläggningen hade en plan profil. Packningen utgjordes av 0,2-0,8 (0,3- 
0,6} m stora, rundade och kantiga stenar med den största plana ytan mot 
botten, som utgjordes av sand/silt med grusinslag. Packningen var huvud
sakligen enskiktad. Fyllningen utgjordes av silt.

A178
HÄRDGROP, halvcirkelformad, 1,2x0,7 m stor, 0,1 m hög, 0,15 m djup 
Belägenhet: x7073,5 y8302, vallavsnitt A2.TV
Anläggningen framkom vid rensning och var anlagd längs med vallens in
sida intill en 0,9x0,9x0,4 m stor sten, vilken var kraftigt eldskadad. An
läggningen var närmast halvcirkelformad, 1,2 m lång, 0,7 m bred och 0,1 
m hög. Packningen utgjordes av 0,05-0,4 (0,1-0,2) m stora, kantiga och 
flata stenar varav flertalet var kraftigt skörbrända. Fyllningen var svagt mörk
färgad sand med enstaka kolinslag.

Vid undersökning framkom en 0,1-0,15 m djup grop med en en- 
tvåskiktad stenpackning av 0,05-0,2m stora stenar, varav flera skörbrända. 
Fyllningen utgjordes av svagt mörkfärgad sand/silt med grusinslag mot an
läggningens botten. I anläggningens nedre skikt framkom decimeterstora 
och centimetertjocka sotlinser med kolinslag. Anläggningens botten när
mast vallen utgjordes av rödaktig silt för att övergå i gul silt med grusinslag 
mot N.
Kolprovnr: 195 

Al 79
HÄRDGROP, oregelbundet rektangulär, 1,7x0,8 m stor (N-S), 0,1 m hög, 
0,15 m djup
Belägenhet: x7074 y8304, vallavsnitt A2.TV
Anläggningen framkom vid rensning och var belägen vid sidan av ett större 
block, 1,2x0,6x0,5 m, som ingick i den SÖ ingången i vallavsnitt A2:IV 
(N-S). Blocket var kraftigt eldpåverkat. Anläggningen framstod före un
dersökningen som en oregelbundet rektangulär stenpackning, 1,7x0,8 m 
stor och 0,1 m hög. Packningen bestod av 0,1-0,3 m stora, kantiga och 
flata stenar, varav flertalet kraftigt skörbrända. Fyllningen utgjordes av svagt 
mörkfärgad silt med stort inslag av komig, vittrad sten. I anläggningens N 
del fanns enstaka större stenar 0,3-0,4 m stora. Vid undersökning framkom 
en 0,15 m djup grop med en en-tvåskiktad stenpackning av 0,05-0,1 m 
stora, rundade och kantiga stenar, varav enstaka var skörbrända. De i ytan 
synliga stenarna visade sig till stor del utgöra delar av spruckna, större, flata 
stenar. Fyllningen utgjordes av svagt mörkfärgad sand/silt med inslag av 
kolffagment samt decimeterstora och centimetertjocka sotkoncentrationer. 
Anläggningen vilade på rödaktig silt med småsten och grusinslag. 
Kolprov: Ua-6383: BP 2435 ±50 
Makroprovnr: 148

A185
FIÄRDGROP, oregelbundet,halvcirkelformad, l,2x0,6mstor, 0,1 mhög, 
0,5 m djup
Belägenhet: x7074 y8305, vallavsnitt A2:IV
Anläggningen framkom vid rensning och var belägen i ingången i vallavsnitt 
A2:IV och på utsidan och intill ett block, 1,2x0,6x0,5 m stort. Anlägg
ningen var närmast halvcirkelformad, 1,2x0,6 m stor (N-S) och 0,1 m hög 
med en packning av 0,05-0,3 (0,1-0,2) m stora, kantiga och flata stenar 
varav flertalet skörbrända. Fyllningen var svagt mörkfärgad silt med enstaka 
inslag av kolffagment. Vid undersökningen framkom en 0,1-0,15 m djup 
grop med en en-tvåskiktad stenpackning av 0,05-0,2 m stora, rundade och 
kantiga stenar, varav enstaka var skörbrända. Fyllningen utgjordes av mörk
färgad silt med stort inslag av kom från vittrad sten i de övre skiktet samt 
mindre kol och sotansamlingar. Den mörkfärgade och delvis kolbemängda 
siltfyllningen fortsatte in under blocket i vallavsnitt A2:IV. 1 anläggningens 
N del påträffades enstaka brända ben och några keramikfragment. Vid fort
satt undersökning framkom en närmast rektangulär grop, 0,6x0,5 m stor 
och 0,4 m djup i förlängningen av den övre gropen i dess S del. Den undre 
gropen åtskildes endast delvis av ljus silt och ett centimetertjockt skikt av 
rödaktig silt. Gropen hade tvära, närmast raka väggar och en plan botten. I 
gropen var ett sotlager ställvis med kolinslag, som i den V delen delade sig 
i två åtskilda sotlager. Mellan lagren låg ett 0,05 m tjockt siltlager. Anlägg
ningen vilade på gul och rödaktig silt med grus och småsten samt ljus silt 
och mjäla i gropens botten.
Fynd
F381 Bränd lera 
F579 Keramik 
F588 Organiskt material 
F27 Brända ben
Kolprov: Ua-6378: BP 2150 ±70 167a, Ua-6379: BP 2755 ±65 167b 
Makroprovnr: 56, 150, 151 
Provtagning för pollenanalys (11/11-93)

A186
HÄRDGROP, oval, 1,0x0,7 m stor 0,2 m djup 
Belägenhet: x7074,5 y8304, vallavsnitt A2:IV
Anläggningen framkom vid rensning och var belägen i den N delen av 
vallavsnitt A2 .1V vid ingången och på den N sidan av ett block i vallen (Jmf 
Al 79, Al 85). Före undersökning framstod anläggningen som en närmast 
rundoval stenpackning, 1x0x0,7 m stor och 0,05 m hög. Packningen ut
gjordes av 0,05-0,3 m stora, kantiga och enstaka randa stenar, varav flera 
skörbrända. I anläggningens N del fanns en större sten, 0,5 m stor. Fyll
ningen utgjordes av svagt mörkfärgad silt. Vid undersökning framkom en 
0,2 m djup grop med en en-tvåskiktad stenpackning av kantiga och run
dade stenar, 0,05-0,2 m stora, varav enstaka var skörbrända. 0,1 m ned i 
gropen fanns ett 0,03 m tjockt och 0,4 m stort sot/kolskikt. I övrigt utgjor
des fyllningen av mörkfärgad silt med kolffagment. Anläggningen hade en 
markant skålad profil. Enstaka brända ben påträffades omedelbart N om 
och utanför anläggningen.
Fynd
F28 Brända ben 
Kolprovnr: 183 
Makroprovnr: 149

A188
KERAMIKKONCENTRATION, oregelbunden, 2,8x2 m stor och 0,15 m 
hög
Z: 36,04/35,91 möh 
Belägenhet: x7055,5 y8300
Anläggningen framkom vid rensning. Den låg mitt på den S terrassen, i ett 
område med tät stenpackning av 0,05-0,15m stora stenar. I ytan påträffa
des rikliga mängder keramik, som till en början grävdes ut skiktvis. Senare 
gavs ett anläggningsnummer då det visade sig att keramiken låg inom ett 
begränsat område. Ingen tydlig nedgravning var synlig. Fyllningen utgjor
des av gråaktig, sandig mo. Stenpackningen i ytan såg anlagd ut men kunde 
inte avgränsas mot den omgivande stenpackningen. Stenarna var i storle
ken 0,25-0,35 m respektive 0,05-0,15 m. Även fynd av brända ben, bränd 
lera påträffades.
Fynd
Fl12 Brända ben
F321 Keramik
F382, 415 Bränd lera
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Fig 66. Sektioner från anläggningar inom RAÄ 235. Skala 1:50, samt den nedre langsektionen skala 1:75.
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A192
STOLPHÅL (?), rant, 0,9 m i ytterdiam, 0,3 m i innerdiam, 0,45 m djup 
Z: 35,61/35,15 
Belägenhet: x7049,85 y8295
Anläggningen framkom vid rensning. Den var belägen på S terrassens S del, 
i en gles stenpackning av 0,1-0,2 m stora stenar. Anläggningen syntes i ytan 
som en samling av 0,1-0,35 m stora stenar. Fyllningen utgjordes överst av 
mörkfärgad mo i ett 0,08-0,1 m tjockt skikt, sedan följde ett lager rött 
morängrus. Enstaka runda stenar i fyllningen var 0,05-0,15 m. Anlägg
ningen hade rund botten. Den var tydligt avgränsad mot omgivningen. 
Den betecknades som tveksam di fyllningen bestod av morän.

A194 A (194 B, se nedan)
HÄRD, rund, 0,65x0,5 
Z: 35,92/35,74 m ö h 
Belägenhet: x7056,7 y8295,3
Anläggningarna framkom vid rensning. De låg mitt på den S terrassen i en 
stenpackning som sluttade mot S. Stenpackningen bestod av 0,15-0,25 m 
stora stenar. De två anläggningarna var omöjliga att separera. Gropen låg 
direkt S om härden. Fyllning i härden (A) utgjordes i det övre skiktet av 
sandig mörkfärgad mo. Kol och sot påträffades djupare ner i anläggningen. 
Stenarna var delvis skärviga och 0,04—0,12m stora. Härden vilade på flam
mig mo och finmo. Fyllningen i gropen (B) var sandig mörkfärgad mo. 
Stenarna var 0,04-0,12 m stora. Anläggningen var nedgrävd i röd morän, 
belägen på gulvit finmo.
Kolprov: Ua-6541: BP 2085 +/-75 (191)
Makroprovnr: 53(194a), 161 (194b).

A194B
GROP, rund 0,4 m i diameter och 0,28 djup 
Z: 35,90/35,62 m ö h 
Belägenhet: x7056,25 y8295,4 
Beskrivning, se A194 A.

Al 96
STOLPHÅL, dubbelt, runt, 0,58 m i diameter 
Z: 35,64/35,34,35,64/35,30 m ö h 
Belägenhet: x7053,15 y8293,15
Anläggningen påträffades vid rensning på S terrassens mellersta del i ett 
relativt stenfritt område. Den syntes som en 1,75x1,1 m stor mörkfärgning, 
bestående av gråaktig, hårt packad mo med kolinslag. Vid undersökning 
framkom två sammanhängande gropar. Fyllningen bestod av brungrå mo 
och mjäla med kolstänk och rundad sten i storleken 0,04-0,1 m. Anlägg
ningen avgränsades mot sidorna av ljusbrun mo och mjäla och därunder av 
gulvit finmo och gulröd morän. Stolphålens bottnar var rundade.
Fynd
F76 Brända ben 
F384 Bränd lera 
Makroprovnr: 165

A200
STOLPFLÅL, dubbelt, runda, A:0,45 i diam, B: 0,4 i diam
Z(A): 35,64/35,35 möh
Z(B): 35,64/35,32 möh
Belägenhet A: x7050 y8295,55
Belägenhet B: x7049 y8295,7
Anläggningen framkom vid rensning och påträffades i gränstrakten av en 
tät stenpackning på S delen av S terrassen. Stolphålen låg i NNV-SSO 
riktning. Fyllningen utgjordes av mörkfärgad, sandig, mo med kolstänk. 1 
botten fanns något ljusare sandig mo. Fyllningen i B bestod av gråbrun 
sandig mo med kol, något flammig. Stenen i fyllningarna var 0,04-0,1 m 
stora. Anläggningarna låg på gulvit finmo men begränsades åt sidorna av 
rödgul moig morän.
Makroprovnr: 158 (200a), 159 (200b)
Kolprovnr: 187 (200b)

A206
LERPLATTA, oval, 1,5x0,75 m stor och 0,03 tjock 
Z: 36,33/36,14 möh 
Belägenhet: x7063,6 y8286,75
Anläggningen var belägen på S terrassens NV del, mellan A58 och A56. 
Lerplattan framkom vid rensning och syntes som en rödbränd, stenfri yta 
med bränd lera. Lerplattan låg tätt intill A58. Det övre skiktet var 0,1 m 
tjockt och bestod av rödbränd, lerblandad sand med bränd lera. Området 
utanför den rödbrända sanden utgjordes av gul lerblandad sand utan bränd 
lera. Under sandskikten kom en stenpackning med ca 0,04-0,3 m stora 
stenar. Stenpackningen sträckte sig under både det röda och det gula sand
skiktet Stenpackningen var belägen på något mörkare sand än skiktet ovanför. 
A206, A58, A56 och A57 verkade vara medvetet placerade i förhållande 
till varandra vad det gäller tid och rum.

A221
STOLPHÅL (?), runt, 0,5 m i diam och 0,4 m djup 
Z: 35,42/35,04 möh 
Belägenhet: x7043,l y8302,3
Anläggningen framkom i den N-S långprofilen som passerade genom den 
S terrassen. 1 ytan låg bränd lera. Anläggningens fyllning var svåravgränsad 
mot omgivningen, eftersom jordmånen var densamma som i området runt 
omkring. Den brända leran var tydligt avgränsad och syntes som en 0,5 m i 
diameter, rundad, rödbrun färgning. IS, intill anläggningen låg en sten, som 
var 0,44x0,36 m stor. Fyllningen bestod av ljusgrå, brun mo och sten i 
storleken 0,04x0,1 m och innehöll även rikliga mängder med bränd lera. 
Anläggningens botten var flack, något välvd, rundad.
Fynd
F386 Bränd lera

A223
BENLAGER, nmt, 1,5 m i diam och 0,3 m tjockt 
Z: 34,80/34,47 möh 
Belägenhet: x7041,75 y8282,5
Mellan några större block, 1,5x1 m stora, framkom vid rensning ett lager 
av brända ben. Det var beläget i V-sluttning på ett avfallsområde. Benen låg 
spritt på hela ytan mellan stenarna, men i mitten mellan blocken fram
trädde en mindre koncentration, som begränsades i Ö av stenar i storleken 
0,1-0,2 m. Koncentrationen var 0,15 m tjock. Fyllningen bestod av gul
brun, svagt mörkflammig sand/finmo och skärvig, skörbränd sten i storle
ken 0,1-0,2 m. Benlagret vilade på morän. Den osteologiska analysen vi
sade att benen kom från nötkreatur.
Fynd
F78 Brända ben, 42,0 g, varav 1,8 g kunde identifieras. Tandfragment 

av nöt.
F387, 499 Bränd lera 

A233
SOTGROP, rund, 0,6 m stor, 0,4 m djup 
Belägenhet: x7081,5 y8268,5, vallavsnitt A2:II
Anläggningen framkom under vallen och var en rundad grop 0,6 m stor 
och 0,4 m djup. I anläggningens övre skikt fanns enstaka skarpkantade och 
skörbrända stenar, 0,05-0,3 m stora. I övrigt utgjordes anläggningen av sot 
med stora kolbitar. Flera av kolbitama låg i gul eller rödbränd silt (gammal 
stubbe?).
Kolprovnr: 171

A234
FiÄRD, rund 0,7 m stor 0,1 m djup 
Belägenhet.: x7079,5 y 8273, vallavsnitt A2:I1
Anläggningen framkom under vallpackningen och täcktes av ett 0,05 m 
tjockt siltlager. Den var rundad, 0,7 m stor och 0,1 m djup med en enskik- 
tad packning av 0,05-0,15 m stora kantiga och rundade stenar, varav en
staka var skörbrända. Fyllningen utgjordes av sotbemängd silt med enstaka 
kolbitar. Anläggningen vilade på sand, silt med småsten.
Makroprovnr: 58
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A235
SOTGROP, rand 0,4 m stor 0,1 m djup 
Belägenhet: x7079 y8274, vallavsnitt A2:II
Anläggningen framkom under vallpackningen och överlagrades dessutom 
av ett 0,05 m tjockt sildager. Anläggningen var rundad, 0,4 m stor och 0,1 
m djup med en fyllning av sot och enstaka mindre kolfragment. Anlägg
ningen vilade på sand/silt med grusinslag.

A236
HÄRDGROP, rund, 0,7 m stor, 0,15 m djup 
Belägenhet: x7078,5 y8275, vallavsnitt A2:II
Anläggningen framkom under vallpackningen och överlagrades av ett 0,05 
m tjockt sildager. Den var rundad, 0,7 m stor och 0,15 m djup med en 
huvudsakligen enskiktad stenpackning av 0,05.0,2 m stora kantiga och rundade 
stenar varav enstaka var skörbrända. Anläggningen hade en plan botten och 
var djupast i den N delen. Anläggningen vilade på silt med inslag av små
sten.

A237
LERPLATTA/LERHÄRD, rektangulär, 1,8x1,0 m stor, 0,25 m tjock 
Belägenhet: x7076,5 y8276, vallavsnitt A2:II
Anläggningen framkom vid rensning och var belägen i vallavsnitt A2:II. 
Den utgjordes av en rektangulär lerplatta, 1,8 m lång och 1,0 m bred, 
anlagd intill och SV om ett större block, 1,5x1,0x0,6m, i vallen. Blocket 
var mycket eldskadat. Lerplattan omgavs av en glesare krans av 0,6-0,8 m 
stora randade och enstaka kantiga stenar. Lerplattan var 0,25 m tjock med 
två mindre fördjupningar, 0,3 m djupa och 0,25 m stora i anläggningens S 
och SV del. Lerskiktet var kraftigt rödbränt. 1 leran fanns enstaka kolbitar 
men inget sotlager. Anläggningen vilade på silt med inslag av småsten.

Fig 67. Sektioner från anläggningar inom RAA 235. 
Skala 1:50.
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A238
GROP, rund 0,8x0,6 m stor 0,2 m djup 
Belägenhet: x7092,5 y8264,5, vaUavsnitt A2:II
Anläggningen framkom under vallpackningen. Den var rundad, 0,8x0,6 m 
stor och 0,2 m djup med en fyllning av svagt mörkfärgad silt med enstaka 
inslag av mindre kolbitar. Enstaka mindre stenar, 0,05-0,1 m stora, fanns i 
gropen. Anläggningens N del låg på berg och silt i den S.

A239
SOTGROP, rund, 0,5 m stor, 0,15 m djup 
Z:35,40/35,23 möh
Belägenhet: x7096 y8264,5, vallavsnitt A2:II
Anläggningen framkom under vallpackningen där mittblockspackningen 
A8 anslöt till vallen. Fyllningen utgjordes av sot/kol med inslag av enstaka 
mindre kantiga stenar. I anläggningen påträffades brända ben. Anläggningen 
var lagd på berggrunden.
Fynd
F29 Brända ben 

A240
HÄRDGROP, rund, 0,5 m stor, 0,2 m djup 
Belägenhet: x7097,5 y8264, vallavsnitt A2:II
Anläggningen framkom under vallpackningen. Den var rundad, 0,5 m stor 
och 0,2 m djup och anlagd mot berggrunden i N. I gropen fanns en fler- 
skiktad packning av 0,1-0,3 m stora, kantiga stenar. Fyllningen var mörk
färgad med ställvisa inslag av mindre sotlinser med kol.

A241
SOTGROP, rund, 0,4 m stor, 0,15 m djup 
Belägenhet: x7080 y8291,5 vallavsnitt Al .TV
Anläggningen påträffades vid slutavbaning med maskin och var belägen 1 
m S om vallavsnitt A1:IV och framkom under ett 0,1 m tjockt sildager. 
Anläggningen utgjordes av en rund grop 0,4 m stor och 0,15 m djup med 
en fyllning av sot och kol.
Kolprovnr: 175

A242
HÄRDGROP, oval, 2,5x1,5 m stor, 0,25 m djup 
Z:37,52/37,22
Belägenhet: x7071 y8301,5, vallavsnitt A2:1V/Område D
Anläggningen framkom vid kontrollavbaning med maskin och var belägen 
1 m S om vallen och 4 m V om ingången till densamma. Anläggningen var 
anlagd intill och N om ett stort markfast block och var kraftigt penetrerad 
av granrötter. Vid undersökning visade sig anläggningen bestå av två delar. 
En större del belägen närmast blocket var rundoval, 1,7x1,5 och 0,25 m 
djup med en flerskiktad stenpackning av 0,05-0,4 m stora, stenar. Ett stort 
antal stenar var skörbrända. De större stenarna var markant koncentrerade 
i gropens N del, där de utgjorde gräns till anläggningens mindre del. Denna 
var närmast oval, 0,9x0,7 m bred och 0,15 m djup. Fyllningen i den större 
gropen utgjordes av ett 0,1-0,15 m tjockt övre sotbemängt siltlager. Där
under vidtog ett 0,1-0,15 m tjockt sot/kollager. Fyllningen i den mindre 
och N gropen utgjordes av rödaktig silt med mindre sot/kolinslag. I dess 
NV-del fanns ett mindre parti med ett knappt 0,1 m tjockt sot/kollager. I 
den större gropen påträffades ett jämföremål, en knacksten och i den min
dre påträffades delar av en jämkniv? samt enstaka brända ben.
Fynd
F787 Kniv (?), järn 
F583 Knacksten 
F30 Brända ben 
Kolprovnr: 201 
Makroprovnr: 59

A244
KERAMIKKONCENTRATION, rund 0,7 m stor, 0,15 m djup 
Belägenhet: x7077 y8304, vallavsnitt A2:IV
Vid undersökning av ingången, vallavsnitt A2:IV, framkom en 0,7 m stor 
och 0,15 m djup keramikkoncentration. Keramiken låg spritt utan någon

markering i en glesare småstenspackning med fyllning av silt.
Fynd
F580 Keramik 
F589 Föremål, järn

A245
KERAMIKKONCENTRATION, rund 1,0x0,7 m stor, 0,1 m djup 
Belägenhet: x7077 y8306, vallavsnitt A2:IV
Vid undersökning av ingången, vallavsnitt A2:IV, påträffades en 1,0x0,7 m 
stor och 0,1 m djup keramikansamling. Keramiken låg spritt. Inga 
konstruktionsdetaljer i den glesa småstenspackningen kunde noteras. Fyll
ningen utgjordes av silt.
Fynd
F581 Keramik 

A246
HÄRDGROP, rund, 0,8 m stor, 0,3 m djup 
Z:38,18/37,78
Belägenhet: x7075,5 y8304,5, vallavsnitt A2:IV
Anläggningen framkom i samband med undersökningen av härdgropen, 
Al 86. Den var belägen i den N delen av ingången i vallavsnitt A2:IV. Den 
var närmast rund, 0,8 m stor och 0,3 m djup, med ett 0,2 m tjockt övre 
lager av mörkfärgad sotbemängd silt med inslag av enstaka kolbitar samt 
ett undre 0,1 m tjockt sot/kollager. Merparten av anläggningens stenpackning 
återfanns i det undre lagret. Stenarna var 0,05-0,2 m stora, varav enstaka 
var skörbrända. Anläggningen som vilade på gulgrå silt hade en markant 
skålad profil.
Kolprov: Ua-6542: BP 1965 ±80, Ua-6630: BP 2190 ±75 
Makroprovnr: 99

A249
HÄRD, rund, 1,0x0,8 m stor, 0,1 m djup 
Belägenhet: x7076,5 y8308, vallavsnitt A2:V
Anläggningen framkom i den NV delen av vallavsnitt A2: V och framkom 
under den V delen av en 2,5x1,5 m stor stensättningsliknande packning. 
Härden bestod av kantiga och rundade stenar, 0,05-0,2 m stora, lagda i 
ett-två skikt, varav enstaka var skörbrända. Fyllningen utgjordes av mörk
färgad silt med inslag av mindre, cm-tjocka sotlinser samt enstaka små kol
bitar. Anläggningen vilade på silt och mindre stenar.

A250
BLOCKGRAV (?), rektangulär, ca 0,5 m 
Utan identifierbart gravskick 
Z: 37,76/ möh 
Belägenhet: x7110 y8275,6
Anläggningen framkom vid rensning och var belägen mellan block och 
berg i dagen, i en naturlig skreva i berget. Den var svår att avgränsa och 
syntes som ett mörkare skikt, ca 0,5m stort, med skärvig sten i ytan. Stenen 
förekom i rikligare mängd Ö om blocket och V om berg i dagen. En kon
centration av harts påträffades relativt samlat. O om hartskoncentrationen 
låg enstaka benfragment. Benen kunde inte identifieras. Fyllningen bestod 
av humusblandad svart mo med inslag av gråbrun sand och skärvig sten.

Fynd
Fl 82 Brända ben
F250 Harts 
Makroprovnr: 145

A283
HÄRD, oval, 1 x0,7 m stor,
Z: 33,30/32,94 möh 
Belägenhet: x7089,85 y8256,5
Anläggningen framkom vid rensning och var belägen på den V terrassen. 
Den var belägen precis intill A253. I ytan syntes den bestå av liknande 
material som A253, dvs mörkfärgad moig sand med skörbrända stenar och 
kolstänk. Vid undersökning kunde de två anläggningarna separeras från var
andra. Fyllningen utgjordes av fet, svart, moig sand och skörbrända stenar. 
Det undre lagret bestod av gulvit finmo/sand.
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A284
HÄRD, dubbel, avlång, 1 x2 m stor,
Z: 33,18/32,78 möh 
Belägenhet: x7090,3 y8255,6
Anläggningen syntes efter rensning som en 1 x2 m stor, väl avgränsad fläck 
med skörbränd sten och kolstänk i ytan. Mörkfärgningen visade sig vid 
undersökning vara två härdar. Fyllningen bestod av fet, svart, moig sand 
och skörbrända stenar. Anläggningarna vilade på gulvit finmo/sand.

Makroprovnr: 171, 172,
Kolprovnr: 149, 150

A289
HÄRD, rund, 1,5 m i diam,
Z: 30,44/30,08 möh 
Belägenhet: x7056,6 y8249,l
Anläggningen framkom vid avbaning och låg på område E, ett avfallsområde 
i brant V-sluttning. Anläggningen syntes efter rensning som en rund, 1,5 m 
stor mörkfärgning. Vid undersökning framkom ett 0,1 -0,2 m tjockt lager 
av sotig, sandig mo som överlagrade ett undre lager, ca 0,2 m tjockt av 
kolrik, moig sand. Stenen i anläggningen var rundade och kantiga i storle
ken 0,1-0,15 m. Anläggningen hade ett skålformat tvärsnitt och var belä
gen på sand.
Kolprovnr: 157

m.ö.h. N

♦37.00

Fig 68. Sektioner från anläggningar inom RAA 235. Skala 1:50.
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A301
STOLPHÅL, runt, 0,5 i ytterdiam, 0,35x0,35 m i innerdiam,
Z: 34,70/34,60 m ö h 
Belägenhet: x7046 y8287,75
Anläggningen framkom vid rensning och var belägen på S terrassen, innan
för den V terrasskanten. Fyllningen bestod av sotig, svart finmo och röd
brun mo med inslag av grus. Det fanns sten i botten och i ena kanten, 0,1 m 
stora. Anläggningen hade en flack, svagt rundad botten och var belägen i 
gulröd finmo.

A302
STOLPHÅL (?), runt, 0,32 m i ytterdiam, 0,25 m i innerdiam och 0,2 m 
djupt
Z: 35,14/34,92 möh 
Belägenhet: x7046 y8292,7
Anläggningen framkom vid rensning och var belägen på V delen av S ter
rassen. I den N och S delen fanns två större stenar, 0,3-0,55 m stora, i den 
Ö något mindre stenar, 0,08-0,1 m, vilka tolkats som ev stenskoning. 
Förmultnade rotrester i anläggningens V del, medförde att anläggningen 
var svårbedömd. Fyllningen bestod av mörkbrun mo med inslag av grus 
och kolstänk. Anläggningens botten var rund och belägen på gul finmo.

Kolprovnr: 172 

A304
HÄRD, rund, 0,7 m i diam 
Z: 34,02/33,76 möh 
Belägenhet: x7034,75 y8301,25
Anläggningen framkom vid avbaning och låg S om område D:s S terrass- 
kant. I ytan syntes kol, sot och skörbränd sten. Fyllningen i det 0,12 m 
djupa övre lagret utgjordes av sotig morän, kol, skörbränd och skärvig sten. 
Det undre lagret var 0,14 m tjockt och bestod av mörkbrun morän. 1 bot
ten fanns även ett sotiager. Stenarna i anläggningen var 0,04-0,1 m stora. 
Anläggningens botten var skålformad och belägen i röd morän.
Kolprovnr: 179 

A317
SOTGROP, rund, 0,3 m i diameter och 0,15 m djup 
Belägenhet: x7069 y8305, vallavsnitt A2:IV/Område D 
Anläggningen framkom vid slutavbaning med maskin under ett ca 0,1 m 
tjockt siltlager, 2,5 m SSO om ingången i vallavsnitt A2:IV. Anläggningen, 
som var lagd intill och NO om ett större markfast block, var rund, 0,3 m 
stor och 0,15 m djup med en fyllning av sot och kol.

A318
SOTGROP, rund, 0,3 m i diameter och 0,15 m djup 
Belägenhet: x7070,5 y8309,5, vallavsnitt A2:V/Område D
Anläggningen framkom i samband med slutavbaning med maskin och var 
belägen utanför ingången till vall A2, 1 m SSV om vallavsnitt A2:V. Den 
var rund 0,3 m stor och 0,15 m djup med en fyllning av sot och kolbitar.

A322
STOLPHÅL, runt, 0,45x0,4 m stort,
Z: 32,07/31,79 möh 
Belägenhet: x7098,5 y8244,5
Anläggningen framkom vid rensning och låg på den V terrassens NV del. 
Den syntes som en rund, cirka 0,4 m stor, mörkfärgad, stenfri yta som 
omgärdades av ett fåtal 0,1 m stora stenar. Fyllningen bestod av mörk, 
mullblandad mo med småstenar, 0,04-0,06 m stora, ställvis i anläggningen. 
Spridda bitar bränd lera förekom. Anläggningens botten var spetsig. Den 
var nedgrävd i moig morän under vilken det kom grå, grusig mjäla.

Fynd
F778 Bränd lera 
F779 Lerklining 
Makroprovnr: 77

A323
STOLPHÅL, delvis stenskott, runt, 0,6x0,55 m 
Z: 31,98/31,68 möh 
Belägenhet: x7096,5 y8247,5
Anläggningen framkom vid rensning och låg på den V terrassens östra del. 
Den syntes som en rund, relativt stenfri yta. Fyllningen bestod av mörk 
myllblandad mo. Centralt i fyllningen syntes ett ca 0,1 m brett, stenfritt 
parti omgivet av 0,05-0,1 m stora, runda stenar på båda sidorna. I anlägg
ningen fanns stenar, 0,1-0,2 m stora, som eventuellt tillhörde en skoning. 
Anläggningens botten var spetsig. Den var nedgrävd i grusig morän. 
Makroprovnr: 80

A325
STENPACKNING MED BRÄND LERA, rund, 1x0,8 m och 0,1 m hög 
Z: 31,87/31,69 möh 
Belägenhet: x7093,75 y8247,25
Anläggningen framkom vid rensning och låg centralt på den V terrassen, 
mellan två härdgropar, i Hus II. Stenpackningen låg i anslutning till en 
avlång stenpackning i norr, A93. Den syntes först som ett område med hårt 
packad sten och moig mjäla, ställvis något sotig. Efter ytterligare rensning 
framkom en rund, glest lagd stenpackning vilken ev hängde samman med 
A93. Fyllningen över och i stenpackningen bestod av hårt packad, moig 
mjäla. Stenpackningen bestod av 0,05-0,15m stora, randade stenar. Ovanpå 
och mellan stenarna i packningen låg bränd lera. Även enstaka fragment av 
keramik påträffades. Under anläggningen vidtog grå, grusig mjäla.
Fynd
F780, 782 Bränd lera
F781.783 Keramik

A327
STOLPHÅL, runt, 0,2 m i diameter, 0,2 m djupt 
Belägenhet: x7090,5 y8241,6
Anläggningen framkom vid rensning och låg på den V terrassens SV del, i 
en svag sluttning motV. Den syntes som en 0,2 m stor, rand mörkfärgning. 
Fyllningen bestod av myllblandad mo med fragment av keramik och bränd 
lera. Anläggningen hade skålad, svagt spetsig botten som vilade på moig 
morän. Anläggningen ritades ej.

Administrativa uppgifter
Lägesangivelse: den Ekonomiska kartans blad 1II 3d Odensala och 1II 3c 
Kolhammar
Koordinaten x6618,8 y!615,l och x6618,8 yl614,7 
Koordinatsystem: Banverkets 
Höjdsystem: Rikets (RH 1900)
Länsstyrelsens tillstånd: 1993-06-08, dnr 220-1993-14928 
RAÄ/UV Stockholm dnr: ST 93/095 
Undersökningstid: 7/6-19/11 1993
Undersökt yta: arbetsområde ca 20 000 m2, RAA 235: 10 000 m2, RAA 
288: 5 000 m2.
Arkeologisk personal: Michael Olausson, Helena Hedelin och Helena Fennö, 
amanuenser: Åsa Elmesiöö, Christoph Kilger, Jakub Kubicha, Cecilia Lindfors, 
Cecilia Lidström Holmberg, Hans Lind, Barbro Lindh, Henrik Ljunqvist, 
Göran Werthwein, Agneta Åkermark (28/6-30/7)
Arkeologbiträden: Ulf Angelsiöö, Johan Ax, Carolina Jarvenius-Rössner, 
Madelaine Lindqvist, Ebba Orton, Gunnar Rasmusson, Karin Sjöström. 
Kartering: Karlis Graufelds 
Tekniker: Kjell Johansson
Fyndkonservering: Lena Holmqvist Olausson, AFL/SU 
Fyndteckningar: Franciska Sieurin-Lönnqvist, RAÄ/UV 
Makrofossilanalys: Ann-Mari Hansson, AFL 
Osteologisk analys: Helena Hedelin RAÄ/UV 
Fosfatanalys: Kjell Persson, AFL/SU 
Lipidanalys: Sven Iskaksson, AFL/SU
Flygfoto: Roland Forsberg, Lantmäteriverket och Satellitbild, samt Jan Norr
man RAÄ/F
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Fig 69. Sektioner från anläggningar inom RAÄ 235. Skala 1:50, samt den nedre långsektionen skala 1:75.
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2.9.2 Odensala Prästgård, RAA 288

Al
HÄLLKISTA i STENSÄTTNING
Form: Stensättningen rund, ca 7 m i diam och 0,4 m hög, m kantkedja. 
Hällkistan rektangulär 3,4x1,5 m, 0,64 m hög (hällar inräknade), VNV- 
OSO riktning
Konstruktionsdetaljer: kantkedja, 7 m i diameter 
Gravskick: skelettgrav m två sekundära bengropar 
Höjd/djup: +26,50/+26,10 (kistans fyllning)
Läge: x7138 y8108,5
Anläggningen var belägen på undersökningsområdets östra del. Den syntes 
före avtorvning som en ca 5 m i diam stor, svag förhöjning i markytan. 
Enstaka stora stenar stack upp genom torven.

Efter rensning framstod anläggningen som en ca 7 m i diam stor sten- 
sättning med en centralt placerad hällkista. Stenpackningen var välvd och 
hade en höjd av ca 0,4 m. Den bestod av i huvudsak rundade stenar, 0,2- 
0,4 m stora och mellan dessa fanns småsten och grus. Småstensfyllningen 
var koncentrerad till anläggningens mitt, men fanns även delvis ut mot 
kanterna. Packningen var tämligen gles, framför allt på den norra sidan och 
var inte särskilt vällagd. Stenpackningen var enskiktad. En otydlig och gles 
kantkedja framkom i stenpackningens ytterkanter. Den utgjordes av cirka 
15 stenar i storleken 0,45-1 m. Stenarna låg på oregelbundet avstånd från 
varandra. Kantkedjan var 7 m i diameter. Fyllningen utgjordes förutom 
grus och småsten av mjäla.

Hällkistan var ca 3,3x1,5 m stor, orienterad i VNV-OSO riktning. 
Den bestod av 10-15 kantställda stenar av storleken 0,5-0,8x0,1-02 m, 
vilka var nedstuckna upp till 0,5 m i fyllningen. Dessa fanns i huvudsak i de 
båda långsidorna samt den västra kortsidan. Vid den östra kortsidan däre
mot var stenarna mindre och rundade och låg ytligt ovanpå kistans fyllning.
I kistans norra halva fanns en 2,0-0,5 m stor nedgravning. Den syntes först 
i ytan som en oregelbunden ca 1,5 m stor mörkfärgning, men framträdde 
ett par cm djupare ned som en oval, distinkt mörkfärgning. Den var ca 0,4 
m djup och innehöll enstaka, spridda brända ben, harts, en mindre mängd 
kol samt en flintpilspets, dessutom fanns spår av obrända ben spritt i hela 
mörkfargningen. Benen var mycket dåligt bevarade och endast en mindre 
mängd (ca 1/2 dl) kunde tas till vara, däribland ett par tandffagment som 
låg i kistans mitt. Utanför mörkfargningen, i kistans södra halva påträffades 
ett skifferhänge. Den osteologiska analysen visade att benen kommer ffån 
två människor, i form av ett obränt tandffagment samt brända ben ffån 
kranium, de långa rörbenen och ett fingerben. Fyllningen i kistan utgjordes 
av mjäla med grus och småsten. Några 0,1-0,4 m stora stenar låg på ytan 
inuti kistan.

1 stenpackningen påträffades två sekundärbegravningar i form av två 
bengropar, dels NV (A10) dels öster (A9) om kistan, se anläggnings- 
beskrivningen. Benen i A9 tillhörde människa, 7-14 år. Fragmenten kom 
ffån kraniet, tänder och de långa rörbenen. Benen i Al 0 tillhörde även de 
människa, 7-14 år gammal. Ben ffån kranium, bål och de långa rörbenen 
identifierades. Omedelbart intill anläggningen, på den östra sidan, fanns 
ytterligare en eller ev två stensättningar (A2 och A3). Avgränsningen mel
lan Al och A2 var svår att urskilja. Under anläggningen vidtog ljus, grusig 
morän.

Fosfatprover togs inom ett ca 3,5 m stort område innanför kistan. Så
väl kol som obrända ben insamlades för l4C-prover.

Fynd
Fl-6 Keramik 
F42, 44 Flintavslag, knacksten 
F55-59 Bränd lera 
F124-126 Jämföremål (recenta?)
Fl 32 Skifferhänge 
Fl 33 Flintpilspets 
F136 Keramikskärvor m ornamentik 
Fl 38-141 Harts
F182-195, Brända ben. Osteologiskt bestämda till två individer av män- 
217,218 niska genom ett obränt tandffagment samt brända ben ffån kra

niet, rörben och fingerben.
Kolprov: Ua-6133: BP 3585 ±55, Ua-6134: BP 3630 ±55 
Makroprov nr: 6

A2
STENSÄTTNING, rund, ca 2 m i diam, med kantkedja 
Brandgrop
Z: 26,24/25,82 m ö h 
Belägenhet: x7137,00 y8115
Anläggningen var belägen i områdets N del, intill och Ö om Al. Anlägg
ningen låg på en svagt förhöjd moränrygg i en sammanhängande, oval eller 
närmast päronformad, stenpackning i vilken både Al, A2 och All var be
lägna. All låg intill och Ö om A2. Efter ff amrensning var anläggningen 
mycket svår att avgränsa ffån A11. Fler anläggningar förmodades framkomma 
i stenpackningen.

Kantkedjan, som delvis var förstörd, bestod av stenar, 0,15-0,5 m stora. 
Avgränsningen mot Ö och Al 1 var oklar. Stenpackningen, som var ojämnt 
lagd, bestod av stenar av storlek 0,1-0,25 m, och hade en fyllning av små
sten, grus och mylla. I packningen fanns även tre större block, 0,8x0,5, 
0,5x0,5 och 0,7x0,6 m. Under skikt 1 kom ytterligare ett lager sten, rela
tivt tätt och vällagt, med 0,05-0,25 m stora stenar. Mitt i anläggningen låg 
ett skikt av flata stenar ca 0,3x0,4 m stora. Under stenskiktet framkom ett 
mörkt lager med inslag av sot och kol. Fyllningen utgjordes av fet, mörkfär- 
gad mo. V om anläggningen, dvs i ett smalt parti mellan Al och A2, fanns 
morän, medan området N och S om A2 huvudsakligen bestod av myllblan- 
dad mo.

Intill en av de större stenarna i kantkedjans S del ffamkom en brand
grop med fet jord, kol, sot och en mindre mängd brända ben. Gropen var 
0,2x0,3 m stor, 0,14 m djup och ffamkom vid xl 736,4 y8120,2. Den 
avgränsades av platta kantställda stenar och av den tidigare nämnda stenen 
i kantkedjan. Gropen omgavs av morän. Benen ffån anläggningen kunde 
inte identifieras.
Fynd
F196-199 Brända ben, 3,2 g, identifikation ej möjlig 
F62 Bränd lera 
Kolprov nr: 65, 78 
Makroprov nr: 38, 57

A3
MITTBLOCKSSTENSÄTTNING, oval, ca 9x8 m stor, med kantkedja 
Bengrop
Z: 30,73/30,28 m ö h 
Belägenhet: x7163 y8067
Efter avbaning och rensning syntes anläggningen som en oval, 9x8 m stor, 
mittblocksstensättning, orienterad i N-S riktning med tydlig begränsning i 
form av en kantkedja. A3 låg i en brant sluttning mot Ö. Området nmt 
anläggningen bestod av sandig/moig morän med spridda stenar av varie
rande storlek. Kantkedjan var vällagd i V och N delen, men utrasad och 
något svårdefinierad i den Ö och S delen. Den bestod av 0,4-0,8 m stora 
stenar. I den Ö delen av kantkedjan fanns enstaka större stenblock, 1-1,5 m 
i diameter. Anläggningens stenpackning låg i ett skikt i den V delen och i 
två skikt i den Ö. Stenpackningen var tät och bestod av 0,3-0,8 m stora 
stenar. Skikt 1 utgjordes främst av mindre stenar, ca 0,3-0,5 m stora, såväl 
rundade som skärviga. I SV delen var stenpackningen något glesare. Skikt 2 
bestod av kantställda stenar, vilka stöttade upp hela anläggningen i sluttnings- 
delen. Det undre skiktet utgjordes av sten i den större skalan, 0,5-0,8 m 
stora.

Fyllningen mellan stenarna bestod av mörkt gråbrun, sandig mo. 1 fyll
ningen kom även mindre stenar, 0,1-0,25 m, delvis skärviga i den SV de
len. Mittblocket var 3x1,5 m stort och höjde sig 1,9 m över den omgi
vande stenpackningen. SO om mittblocket fanns en bengrop, 1,5x1,25 
stor och mellan 0,2 och 0,3 m djup. I gropen ffamkom en riklig mängd 
brända, tvättade ben. Bengropen sträckte sig ett par decimeter in under 
mittblocket. Benen härrör ffån en människa, 14-22 år. I fyllnadslagret ovanpå 
och alldeles intill bengropen låg en knacksten. Anläggningen var belägen 
på rödbrun morän. Under A3:s kantkedja, i dess V del, framkom ett stolp- 
hål, A85, och en sotfläck, vilka antogs höra till boplatslämningama S om 
A3.
Fynd
F200-201 Brända ben, 553,8 g, varav 79,6 g har identifierats. Människa.

Ålder: juvenilis.
F43 Knacksten 
Makroprov nr: 2
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Fig 70. RAÄ 288. Plan (skala 1:100) och sektion (skala 1:50) genom A2, 
All och Al39.
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A5
RÖJNINGSRÖSE, oregelbundet, 6x4 m stort 
Z: 26,48/26,08 m ö h 
Belägenhet: x7142,5 ySlOO
A5 var belägen intill och V om Al vid foten av bergssluttningen. Anlägg
ningen antogs till en böljan vara en mittblocksstensättning. A5 hade dock 
ingen påtaglig kantkedja men enstaka större stenar, 0,5-0,8 m stora, fanns i 
anläggningens utkanter. I den N och SO delen låg två block, som var 2,5 
respektive 1,5 m i diameter. A5 utgjordes av såväl rundade som kantiga 
stenar i storlek 0,05-0,5 m uppslängda mot stenblocken. Fyllningen i den 
oregelbundna stenpackningen bestod i ytan av mylla. Längre ner kom ett 
lerblandat lager med inslag av kol, bränd lera samt enstaka brända ben. 
Benen kunde inte identifieras. Lagret antogs vara en del av det kulturlager 
som fanns i området runt anläggningen. S om det största blocket fanns en 
grop, som innehöll mo med inslag av kol. Två fynd av stridsyxekeramik 
framkom i utkanten av anläggningen. Keramiken bedömdes tillhöra det 
underliggande kulturlagret. Anläggningen var belägen på lera.

Fynd
F202-206,Brända/obrända ben 3,7 g, varav 1,1g brända och 2,6 g obrända. 
219 Identifikation ej möjlig.
F7-11 Keramik
F46 Kvartsavslag
F63-71 Bränd lera
Kolprov nr: 58, 79, 100 
Makroprov nr: 44, 45, 47

A6
RÖJNINGSRÖSE, oregelbunden form, 6 m i diam, 0,38 m hög 
Z: 25,26/24,12 m ö h 
Belägenhet: x7107 y8118
Anläggningen låg i odlingsmark, i svag SO-sluttning. S om anläggningen 
passerade ett dike. N om A6 låg åkermark med boplatslämningar, bl a Hus 
II. Vid avtorvning och rensning framkom en flack stenpackning, som tyd
ligt kunde avgränsas mot N, SO och S. Två block, 1-2,5 m stora, låg i 
anläggningens NNO del. Stenpackningen bestod främst av mindre stenar, 
0,1 -0,4 m stora. Anläggningen var enskiktad i den S delen där den sluttade 
ner mot åkermarken. Den N halvan var något mer välvd och tvåskiktad 
med 0,1-0,2 m stora stenar.

Fyllningen var i den övre delen humusblandad mo. Anläggningen var 
belägen på ett kulturlager av grusig lera med inslag av kol, fnyk av bränd 
lera och keramik. Omedelbart S om det mittersta blocket fanns en kol
koncentration. I toppen och botten av stenpackningen låg två malstenar, 
underliggare.
Fynd
Fl 2 Keramik
F47 Knacksten
F50-52 Malstenar 
F72-73 Bränd lera 
Kolprov nr: 67

Fig 71. RAÄ 288. Plan (skala 1:150) samt sektion (skala 1:75) genom A3.



Katalog 87

.30,00

A124

Fig 72. Sektioner genom anläggningar från RAA 288. Skala 1:50.
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All
STENSÄTTNING, rund, ca 3,5x4 m i diam, ca 0,5 m hög, med kantkedja 
Bengrop
Z: 25,96/25,76 m ö h 
Belägenhet: x7137 y8117,5
Anläggningen framkom i en sammanhängande stenpackning på en svagt 
förhöjd moränås. Strax V om All låg A2 och Al. S och N därom låg 
åkermark. Al 1 var ca 4x3,5 m stor med en oregelbunden stenpackning och 
en diffus kantkedja. Efter borttagandet av ett skikt sten framträdde en otydlig 
kantkedja av 0,4-0,7 m stora stenar. Stenarna i kantkedjans Ö del var större 
än i den V. De låg relativt ytligt. Stenpackningen var en-två-skiktad och 
bestod av rundade samt enstaka skärviga och skörbrända stenar.

Fyllningen bestod av ett tunt lager sandblandad mylla och i anlägg
ningens S del något mörkare och fetare mylla. Under stenpackningen fram
trädde fläckar av mörkfärgad mo med inslag av kol, brända ben och fhyk av 
bränd lera. Fläckarna antogs tillhöra ett kulturlager i boplatslämningen Ö 
om Al 1. Jordmånen under anläggningen var i övrigt rödbrun morän. Strax 
S om anläggningen övergick moränen i ett grått, något grusigt lerlager med 
inslag av kol samt stänk av bränd lera.

I Al 1 :s södra del framträdde en grop av mörkfärgad mo med enstaka 
brända ben spritt. Benen kom bl a från kraniet av människa. Ålder och kön 
okänt.
Fynd
F211-212 Brända ben, 2,2 g, varav 0,5 g har identifierats. Människa. Ålder 

och kön okänt.
F76 Bränd lera

A12
HÄRDGROP, oval, 1x0,4 m stor, 0,18 m djup 
Z: 26,27/26,03 m ö h 
Belägenhet: x7144,25 y8101,6
Anläggningen var belägen på N delen av området mellan ett antal stora 
stenar. Vid rensning syntes den som en 1 x0,4 m stor, oval härd med en 
ansamling av brända ben, skärvig samt skörbränd sten i ytan. Anläggningen 
var 0,18 m djup med flackt rundad botten. Fyllningen bestod av myllblan- 
dad mo/mjäla, ställvis kol- och sotbemängd med inslag av skörbränd sten. 
Spritt i anläggningen fanns enstaka bitar bränd lera, brända ben och keramik- 
skärvor. Under anläggningen vidtog grusig, sandig morän. I nära anslutning 
till härdgropen, men utanför själva anläggningen, påträffades en koncentra
tion av tunnväggig, finmagrad mörk keramik. Keramikskärvoma bestod delvis 
av buk och mynningsbitar tillhörande samma kärl. Under koncentrationen 
vidtog myllblandad mo.
Fynd
Fl 6 Keramik
F77 Bränd lera
F213 Brända ben 
Kolprov nr: 56 
Makroprov nr: 40

A22
HÄRDGROP/KOKGROP, halvcirkelformad, 1,2x0,8 m i diam 
Z: 31,91/31,59m öh 
Belägenhet: x7123,8 y8016,4
Anläggningen framkom vid avbaning. Den syntes som en stor mörkfärgning, 
Ö-V orienterad, i områdets SV del. I anläggningens SÖ kant fanns en 0,8 
m stor jordfast sten och i den N kanten fanns en 0,5 m stor, rundad, sten, 
vars sida som vette in mot härden var eldpåverkad. Anläggningens begräns
ning var något diffus. Anläggningen hade skålformad botten och dess fyll
ning bestod av ett övre skikt av gråbrun mo med kolffagment och enstaka 
skärvstenar. Därunder fanns ett lager med svartbrun mo med kol, sot och 
mycket skörbränd sten, ca 0,05-0,2 m i storlek. Under detta var ett lager 
med stora mängder kol, sot och lite skärvsten. Kollagret täckte anläggning
ens botten. I anläggningen fanns ca 1 kg skärvsten Anläggningen vilade på 
ett infiltrationslager och var nedgrävd i steril morän. Övergången mellan 
lagren var oskarp och diffus. På botten i anläggningens Ö del fanns en större 
sten som fortsatte in i moränen.
Fynd
F Knacksten
Kolprov nr: 13-23,101 
Makroprov nr: 11, 12

A36
GROP, rund, 0,5x0,2 m i diam 
Z: 29,54/29,42 m ö h 
Belägenhet: x7136,15 y8069,4
Anläggningen var belägen på en platå ovanför en NO-sluttning, ca 0,3 m 
från fast berg. Den syntes som två sotfläckar med kolsplitter. Rikligt med 
kol påträffades. Anläggningen vilade på ljus, steril morän. I ytan, ca 0,1 m 
NV om A36, hittades tegel eller rödsten, och ca 0,1 m V därom hittades 
mer av samma material.
Kolprov nr: 93, 99

A85
STOLPHÅL, rund form, 0,45 m i diam 
Z: 30,34/30,04 m ö h 
Belägenhet: x7162,25 y8063
Anläggningen låg i den NV delen av undersökningsområdet och överlagra
des av A3, en mittblocksstenssättning. Anläggningen framkom under en av 
kantkedjestenama i den V delen av stensättningen. Fyllningen, som utgjor
des av mörk, något fet mo, var lös och skiljde sig markant från omgivande 
lager. Anläggningen var nedgrävd i ljus, moig morän. Alldeles intill och Ö 
om stolphålet framkom en sotfläck, Al37.
Makroprov nr: 42 

A98
GROP OCH RÄNNA, oval grop, 0,45 m, långsmalt dike, 1,3x0,2 m 
Z: 25,32/25,07 m ö h 
Belägenhet: x7116,5 y8114,5
Anläggningen påträffades i området kring Hus II, dvs S delen av RAÄ 288.1 
ytan syntes anläggningen som en mörkfärgad, oval fläck. Den täcktes delvis av 
en stenpackning av 0,08-0,15 m stora stenar. Anläggningen bestod av två delar, 
en grop och en ränna. Gropens fyllning utgjordes av grå lera och i någon mån 
småsten. Den hade en relativt plan botten och var cirka 0,1 m djup.

Rännans V kant låg i direkt anslutning till gropens S del. Rännan var 
l,3x0,2moch sträckte sig i Ö-V-lig riktning. Fyllningen bestod av brungrå 
lera med orangefärgade stänk. Anläggningen hade en triangulär profil och 
var cirka 0,1 m djup.

A149
STOLPHÅL, dubbelt, oval form, 0,3x0,15 m i diam, delvis stenskott 
Z: 26,07/25,95 m ö h 
Belägenhet: x7137 y8111,7
Anläggningen var belägen på undersökningsområdets Ö del. Den framkom 
under A1. Stolphålen syntes som två mörkfärgningar omedelbart intill var
andra. De omgavs i N, Ö och V av en halvcirkel av fyra stenar 0,2-0,3 m 
stora. Stolphålen hade spetsig botten. Mellan dem låg några mindre stenar, 
0,05 m stora. Fyllningen utgjordes av mörk, något grusig mjäla.

Administrativa uppgifter
Lägesangivelse: den Ekonomiska kartans blad 1II 3d Odensala och 1II 3c 
Kolhammar
Koordinaten x6618,8 yl615,l och x6618,8 y!614,7 
Koordinatsystem: Banverkets 
Höjdsystem: Rikets (RH 1900)
Länsstyrelsens tillstånd: 1993-06-08, dnr 220-1993-14928 
RAÄ/UV Stockholm dnr: ST 93/095 
Undersökningstid: 7/6-19/11 1993
Undersökt yta: arbetsområde ca 20 000 m2, RAA 235: 10 000 m2, RAÄ 
288: 5 000 m2
Arkeologisk personal: Michael Olausson, Helena Hedelin och Helena Fennö, 
amanuenser: Åsa Elmesiöö, Christoph Kilger, Jakub Kubicha, Cecilia Lindfors, 
Cecilia Lidström Holmberg, Hans Lind, Barbro Lindh, Henrik Ljunqvist, 
Göran Werthwein, Agneta Åkermark [28/6-30/7)
Arkeologbiträden: Ulf Angelsiöö, Johan Ax, Carolina Jarvenius-Rössner, 
Madelaine Lindqvist, Ebba Orton, Gunnar Rasmusson, Karin Sjöström 
Kartering: Karlis Graufelds 
Tekniker: Kjell Johansson
Fyndkonservering: Lena Holmqvist Olausson, AFL/SU 
Fyndteckningar: Francsiska Sieurin-Lönnqvist, RAÄ/UV 
Makrofossilanalys: Ann-Mari Hansson, AFL 
Osteologisk analys: Helena Hedelin RAÄ/UV 
Fosfatanalys: Kjell Persson 
Lipidanalys: Sven Iskaksson båda, AFL/SU
Flygfoto: Roland Forsberg, Lantmäteriverket och Satellitbild, samt Jan Norr
man RAÄ/F
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2.9.3 Rössberget, Slåsta/Rössberga, RAA 159

VALLSCHAKT 
10x2 m stort
Ett schakt 10x2 m stort undersöktes i den innersta av anläggningens fyra 
vallar, inom ett avsnitt där vallen var som högst och bredast.

Före undersökningen var vallen ca 5 m bred och 0,5 m hög med en 
stenpackning av 0,2-0,7 m stora huvudsakligen kantiga stenar. Stenmaterialet 
var ringa övertorvat/övermossat.

Några egentliga konstruktionsdetaljer kunde ej observeras. Vallens ovan
sida var närmast plan och mellan 1,5-2 m räknat från vallens utsida var ett 
svagt men markant krön. Detta kunde följas i vallens längdriktning mot N 
och en bit mot S. En ansats till krön fanns även på vallens insida, tre m 
innanför och V om vallen var ett uppskjutande parti av berggrunden. Mel
lan detta och vallen var en mindre gräs/risbevuxen yta. Terrängen Ö om 
och utanför vallen sluttade svagt och utgjordes av ställvis storstenig morän 
rikligt beväxt med sly. Schaktet utanför vallen omfattade en yta av ca 2x2 
m.

Vid undersökningen framkom en flerskiktad stenpackning i den 6 m 
breda vallen. Stenen var företrädesvis kantig, flisig 0,05-0,8 m stor (0,3- 
0,7), och låg blandat. Ställvis var materialet vittrat/eldpåverkat men inte 
direkt skörbränt. En ansamling av större stenar påträffades dock i anslut
ning till vallens krön. Några inre konstruktionsdetaljer kunde ej observeras. 
Vallen saknade fyllning i form av sand/småsten.

Kol och sot påträffades runt om i vallen på olika nivåer. Ingenting togs 
dock tillvara pga av alltför osäker kontext. I vallens botten framkom blockig 
och storstenig morän med mellanliggande fyllning av sand och småsten.

Enstaka större stenar 1,0x0,9 och 0,7x0,8 m stora fanns i vallens inre samt 
yttre del.

1 det som tolkades som den ursprungliga markytan påträffades enstaka 
skörbrända stenar vilka insamlades för TL-provtagning.

Fyllningen innanför vallen utgjordes av ett tunt torv/risskikt samt ett 
0,05-0,1 m tjockt delvis sandblandat myllager. I botten framkom sandig 
morän med inslag av småsten samt enstaka större rundade stenar. Fyllningen 
utanför vallen var snarlik den innanför, dock med inslag av ett något tjock
are torvskikt här. I botten framkom ställvis berggrunden.

Inga fynd registrerades.
TL-prov: R-924437, 385 e Kr +/-150, R-924438, 206 e Kr +/-160. 

Administrativa uppgifter
Lägesangivelse: den Ekonomiska kartans blad 1II 3d Odensala 
Koordinater: x6619,2 yl 618,8 
Koordinatsystem: Banverkets 
Höjdsystem: Rikets (RH 1900)
Riksantikvarieämbetets tillstånd: 18/6-92, dnr RAÄ 5058/92, dnr UV Stock
holm ST 92/101 
Undersökningstid: juli 1992 
Undersökt yta: 20 m2
Arkeologisk personal: Cecilia Lindfors, Francsiska Sieurin-Lönnqvist, Mi
chael Olausson
Kartering: Karlis Graufelds, RAÄ/UV Stockholm 
Foto och renritning: Michael Olausson
Arkivmaterial: fotografier, planer och sektion i skala 1:1 000 och 1:20 för
varas på RAÄ/UV Stockholm

Fig 73. Sektion genom RAA 159. Skala 1:50.
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STUDIER FRÅN 

UV STOCKHOLM
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J
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rie. Texterna vänder sig 

både till forskare, pro

fessionella kollegor samt 

en bredare arkeologiskt 

och kulturhistoriskt in

tresserad allmänhet.

Bakom termen "fornborg" återfinns kronologiskt, rumsligt och funktionellt olika typer av 
hägnader. Det enda gemensamma är att en yta avgränsas och ett rum innesluts. Studien Det 
inneslutna rummet vill ge en annan bild och framförallt ett annat förhållningssätt till denna 
fornlämningskategori.

Slutsatserna som baserar sig på ett flertal undersökningar i Uppland, varav en totalunder- 
sökt hägnadsanläggning, ger en uppdelning i fyra olika kategorier: fornborgar (befästningar), 
vallanläggningar, kultiska hägnader och höjdbosättningar. Dessa fornlämningar har kunnat 
påvisas redan under bronsåldern i Uppland.

Hägnader utgör ett betydelsefullt arkeologiskt källmaterial, bland annat i det att flera 
kan anses utgöra lokala och regionala centra. De framstår därmed som ett uttryck för olika 
socio-politiska grupper och kan ge en möjlighet att rekonstruera en politisk geografi. Häg- 
nadsanläggningar rymmer därför en stor kunskapspotential vid studier av förhistoriska sam
hällen.
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