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Sammanfattning 

Under perioden 2011-10-26 till 2011-10-31 genomförde Kulturparken Småland/Smålands 
Museum, enligt ett samarbetsavtal med Blekinge museum, en arkeologisk utredning inom 
fastigheten Hosaby 16:22 m.fl.  

Den aktuella platsen ligger mellan de tre historiska bytomterna: Hosaby (RAÄ 120), Mjällby 
(RAÄ 124) samt Hörby (RAÄ 119).  

Totalt drogs sökschakt motsvarande en yta på ca 4600 m². Detta resulterade i att 58 st 
anläggningar och 7 st föremålsfynd påträffades. Anläggningskoncentrationen var som störst i 
den nordöstra delen av exploateringsområdet vilket är den del som ligger närmast Hosaby 
bytomt.  

Med hänseende till den geografiska närheten till Hosaby bytomt förordas därför en 
förundersökning med syfte att öka kunskapen om den historiska bebyggelsen.  

 

 

 

Figur 1. Det geografiska läget för undersökningsområdet  



Inledning och bakgrund 

Kulturparken Småland/Smålands museum har enligt ett samarbetsavtal med Blekinge 
museum genomfört en särskild arkeologisk utredning inom fastigheten Hosaby 16:22 m.fl, 
Mjällby socken, Sölvesborg kommun. Arbetet utfördes enligt beslut av Länsstyrelsen i 
Blekinge och bekostades av markexploatören Sölvesborg kommun. 

Exploateringsytan ligger i angränsning till Mjällby samhälle och i närhet till de tre historiska 
bytomterna Hosaby (RAÄ 120), Mjällby (RAÄ 124) samt Hörby (RAÄ 119). 

Arbetet genomfördes under perioden 26-31 oktober 2011. Deltagare i fältarbetet var Carl 
Persson och Andreas Emilsson. Ansvarig projektledare är Andreas Emilsson som även svarar 
för rapportarbetet.  

 

Fornlämningsbild 

Exploateringsområdet ligger mitt på Listerlandet där de tre historiska bytomterna Hosaby, 
Mjällby och Hörby framträder som tydliga närliggande bygdecentrum.  
 
Undersökningsområdet ligger som närmast ca 25 meter från bebyggelse medtagen på 
storskifteskartan från år 1794 och ca 150 meter från den samlade delen av Hosaby bytomt 
(RAÄ 120). Namnet Hosaby har troligen en koppling till de så kallade husabyarna, som 
förknippas med den tidigmedeltida kungamakten och dess organisation. Troligen har även 
Husabyarna på en del platser haft någon form av maktposition under yngre järnålder (Anglert 
1984:31; Stenholm 2009:110f). Under 1200-talet verkar det som att Husabyarna överlag 
förlorade sin betydelse och funktion för kungamakten. I Hosabys fall kan det vara så att 
uppförandet av gamla Mjällby kyrka indikerar att Hosaby till viss del förlorade sin 
maktposition. Under början av 1500-talet ägde ärkebiskopen Birger Gunnarsson en skudgård i 
Hosaby, vilken hade en administrativ funktion med trolig koppling till landgille och arrende 
(Anglert 1984:31f) 

Ca 160 m norr om exploateringsområdet ligger Mjällby bytomt (RAÄ 124). Mjällby sågs 
tidigt som en viktig ort på Lister vilket kan ses genom uppförandet av Mjällby gamla kyrka på 
1100-talet, den revs sedan i slutet på 1700-talet (Anglert 1984:30). Under 1100-talet hade 
även den danska kungamakten en kungsgård i Mjällby (Stenholm 1986:147).  Namnet 
Mjällby hänsyftar troligen på betydelsen mellanbyn. Begreppet mellanbyn avspeglas i 
Mjällbys geografiska placering i förhållande till den ev. tidiga centralorten Hörby (Brink 
1998:320). 

Ca 400 m sydväst om exploateringsområdet ligger Hörby bytomt (RAÄ 119).  Namnet Hörby 
(Hör) kan ha en koppling till ordet harg, vilket i sin tur tolkas av en del forskare inneha 
betydelsen ”hednisk kultplats”. Enligt Brink kan Hörby ihop med Hörvik varit en centralort 
under förhistorisk tid på Listerlandet (Brink 1998:320). 



Inom närområdet finns även flera lämningar av förhistorisk karaktär såsom bland annat 
stenåldersboplatser (Mjällby 79:1 och Mjällby 80:1), en hällkista (Mjällby 25:1) samt ett 
gravfält (Mjällby 48:1).  

 

Utredningsområde 

Utredningsområdet ligger på tre åkerytor som är avskilda genom två öst-västliga stenmurar. 
Området ligger mellan Hosabyvägen (516) i öst, Mjällby samhälle i norr och väst samt 
Listervägen (512) i söder. Utredningsytan omfattar totalt ca 98 000 m2. 

Topografiskt är området relativt flackt men är som högst i nordöst samt har de lägsta nivåerna 
i sydväst.   

Jordmånen utgörs av ett relativt tjockt matjordslager med underliggande sand och glaciallera i 
större delen av området. Överlag är sandlagret tunt men på enstaka ytor låg fickor med tjock 
flygsand. Marken är relativt stenfri. I nordöst består undergrunden av sand/silt med inslag av 
morän och enstaka större stenar.  

 

Figur 2. Utredningsområdet placerat mitt emellan de historiska bytomterna, Hosaby, Mjällby och Hörby.  

Metod och syfte 

Syftet med utredningen är att ta reda på om fornlämningar berörs av den planerade 
exploateringen.  

Metoden innebar dragning av sökschakt med grävmaskin, för att på så sätt täcka av ytan och 
söka efter anläggningar och fynd. Schakten placerades delvis med hänsyn till de topografiska 
förutsättningarna inom ytan. Schakten drogs i intervaller ner till undergrunden, till ca 0,15-



0,60 meters djup. Handrensning genomfördes översiktligt med spade och intensivt med 
skärslev där anläggningar förekom. Flera av schakten drogs i öst-västlig riktning främst i den 
nordöstra delen av området för att på så sätt lättare hitta ev. huskonstruktioner. Schakten 
placerades även något tätare i den nordöstra delen.  

I enlighet med undersökningsplanen grävdes ett antal djupare schakt för att undersöka om det 
fanns överlagrade lämningar inom undersökningsområdet. Dessa placerades främst i områden 
med tjock ansamling av flygsand. 

Vidare genomfördes en analys av historiska kartor. Som underlag användes främst 
storskifteskartan från år 1794.   

Inmätning av schakt, anläggningar och fynd har gjorts med totalstation och dokumenterats i 
Intrasis. 

Resultat 

Schakt 

Totalt drogs 53 st schakt med en sammanlagd yta av ca 4600 m2 (se figur 4 samt bilaga 1).  

Matjordtjockleken varierade främst mellan 0,25-0,35 m. Undergrunden/botten består  i 
område 1, 2 och i större delen av område 3 av sand med underliggande glaciallera. I den östra 
delen av område 3 består undergrunden av sand med moräninslag. Då det rör sig om åkermark 
är även marken påverkad av plöjning.  

Schakten placerades spritt över hela ytan men förtätades något vid anläggningsförekomst för 
att försöka avgränsa dessa områden. Även viss hänsyn till topografin inom 
undersökningsområdet togs, där de högre lägena prioriterades något.  

Totalt grävdes 6 st djupare schakt för att undersöka huruvida det kan finnas överlagrade 
arkeologiska lämningar. Dessa placerades i S1846 (se figur 3), S2140, S2205 samt S2152. 
Djupet varierade mellan 0,75-0,90 m och var mellan 4-5 meter långa och ca 2 meter breda.  
Alla grävdes en bit ned i glacialleran. Inga överlagrande arkeologiska lämningar kunde dock 
hittas.  

 

Figur 3. Djupschakt i S1846. 0,40 m matjord, 0,40 m finkorning sand samt 0,05 m lera.  



 

 

Figur 4. Schaktens placering i undersökningsområdet. Området är indelat i tre områden kallade 1,2 och 3.  



 

Figur 5. S2381 mot söder.  

 

Anläggningar 

Totalt påträffades 58 st anläggningar, se bilaga 2 för närmare beskrivning.  Av dessa 
påträffades de flesta i den nordöstra delen av undersökningsområdet (se figur 9), i den del av 
området som ligger närmast Hosaby bytomt.   Totalt 46 anläggningar återfanns där, vilka 
utgjordes av: 15 st gropar/nedgrävningar, 11 st härdlikande anläggningar samt 20 st stolphål. 
En del av dessa lämningar kan dock vara av relativt ung karaktär, då detta område är något 
stört av en 1900-talsbyggnad.  Även i övriga schakt i den nordöstra delen förekommer vad 
som skulle kunna vara relativt moderna nedgrävningar.  

Fyllningen i ytan av anläggningarna bestod främst av brun till mörkbrun sand, med i vissa fall 
sotinslag. Ingen av anläggningarna undersöktes. 
 
I övriga delar av undersökningsområdet framkom främst spridda anläggningar av 
härdkaraktär (se figur 8). I den södra delen påträffades inga anläggningar (se område 1, figur 
4), vilket troligen hör samman med att detta var det topografiskt lägsta området inom 
undersökningsytan.  

   

Figur 6. A2322 Ett av stolphålen i S2291.                       Figur 7. A2066, härd i S2062       



 

Figur 8. Anläggningar i västra och mellersta delen av UO.  

 

Figur 9. Anläggningar i nordöstra delen av UO.  



Fynd 

Totalt påträffades 7 st fynd, dessa utgjordes av 6 st skärvor keramik (yngre rödgods) samt ett 
avslag/avfall av flinta. Fynden återfanns uteslutande i den nordöstra delen av 
undersökningsområdet. 4 st av fynden påträffades i ytan på anläggningar medan de övriga låg 
i nedersta delen av matjorden. Keramiken är troligen främst från 1600-1800-tal men F15002 
(se figur 10) skulle kunna ev. vara senmedeltida. Flintan F15001 uppvisar inga karaktäristiska 
drag och går ej att tidsmässigt att placera.  

                     

Figur 10. F15002. Keramik fragment från ett kärl.     Figur11. F15006. Svartglaserat rödgods och 15004 rödgods.        

 

 

 

Figur 12. F15003 Fat med våglinjeformad dekor.  

 



Kartanalys 

Enligt storskifteskartan från år 1794 (se figur 13 och 14) ligger den nordöstra delen av 
undersökningsområdet ca 25 meter ifrån närmsta byggnad som på kartan benämns nr 3. Dessa 
byggnader utgörs troligen av en mindre gårdsenhet. Delar av de fynd och anläggningar som 
framkom vid utredningen kan därför förmodligen härledas till aktivitet i samband med dessa 
eller andra byggnader kopplat till bytomten.   

Den häradsekonomiska kartan från år 1915-19 (Sölvesborg J112-4-11) visar på att det ligger 
en byggnad i den nordöstra delen av området vilken finns kvar på den ekonomiska kartan från 
år 1972 (Mjällby J133-3Ef74). Enligt en muntlig uppgift från en intill boende har det rört sig 
om ett hönshus.  Detta kan förklara några av de mer eventuella moderna spår som framkom 
vid schaktningen.  

 

 

Figur 13. Undersökningsområdet placerat i den nordvästra delen av kartan. Storskifteskartan från år 1794.  



 

Figur 14. Undersökningsområdet i förhållande till Hosaby bytomt och byggnader enligt storskifteskartan från år 
1794.  I norr skymtar Mjällby bytomt.  

 



Diskussion och åtgärdsförslag 

De anläggningar och fynd som framkom i den nordöstra delen av undersökningsområdet tyder 
på en möjlig relation till Hosaby bytomt under något tidsskede. Den geografiska närheten 
mellan denna del av UO och byggnader på storskifteskartan från år 1794 förstärker denna 
bild.  Då ingen del av Hosaby bytomt tidigare blivit undersökt är det därför av intresse att öka 
den vetenskapliga kunskapen om den historiska bebyggelsen. Därför förordas en 
förundersökning inom delar av UO. Se figur 15 för förslag på utbredning.  

De övriga anläggningar som framkom i undersökningsområdet bedöms på grund av deras 
spridda utbredning inte vara intressanta att undersöka vidare.   

 

 

Figur 15. Förslag på förundersökningsområde markerat med blått.  



Måluppfyllelse 

Utredningens syfte var att undersöka huruvida det under mark fanns dolda arkeologiska 
lämningar som berörs av den planerade exploateringen. Så har också skett. Fornlämning 
kunde konstateras i utredningsområdets NÖ-del. 

Riktlinjen var att schakta 4900 m2 eller 5 % av den totala undersökningsytan. Vid utredningen 
drogs schakt motsvarande 4600 m2 (4,7 %).  Alltså 0,3 % mindre än vad undersökningsplanen 
avsåg. Detta borde dock vara tillräckligt för att motsvara målsättningen.  

Vidare genomfördes en kartanalys, samt dokumentering genom totalstation och Intrasis.  

Genom den utförda utredningen kan målen betraktas som uppfyllda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tekniska och administrativa uppgifter 

 

Uppdragsgivare:    Sölvesborg Kommun  
Lst dnr:     431-3140-10 
Landskap:     Blekinge 
Län:     Blekinge 
Socken:     Mjällby 
Fastighet:     Hosaby 16:22 mfl 
Undersökningstyp:    Arkeologisk utredning 
Ansvarig institution:    Blekinge museum 
Fältarbetsperiod:    2011-10-26 - 2011-10-31 
Utredningsområdets yta:    98 000 m2 
Fältarbetets omfattning:     56 tim 
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Bilaga 1. Schakt 

Schakt  Underlag/undergrund  Area 

(M2) 

Matjords‐ 

djup (m) 

Schakt‐ 

djup 

(m) 

Övrigt 

1842  Ljus sand och enstaka 

uppstickande partier av 

glaciallera.  

60  0,40‐0,50  0,45‐

0,55 

Sanden är på några ytor lätt 

rostfärgad, troligen 

järnutfällningar i samband med 

vatten.  

1846  Ljus sand. Enstaka 

rostfärgade partier. 

165  0,35‐0,40  0,50  I schaktet grävdes tre djupschakt 

(4x2x0,75m)( 4x2x0,90m) 

(5x2x0,85m).  

1860  Ljus sand. Enstaka 

rostfärgade partier. 

98  0,30‐0,40  0,50   

1864  Ljus sand  61  0,35‐0,40  0,45   

1868  Ljus sand , lätt siltig med 

enstaka partier av 

uppstickande lera. Fåtal 

stenar mellan 0,10‐0,25m 

142  0,30‐0,40  0,45‐

0,50 

A1878 och A1886 

1895  Ljus sand/lätt rost färgad. 

Enstaka partier med 

uppstickande lera. 

56  0,30‐0,35  0,40   

1903  Ljus sand med ett visst 

grusigt inslag och enstaka 

större sten i den södra 

schaktdelen.  

45  0,30‐0,35  0,45  En del tydliga plogspår.  

1909  Ljus sand/lätt rost färgad. 

Enstaka partier med 

uppstickande lera. Ett 

fåtal mindre stenar. 

58  0,30‐0,35  0,45  A1917 samt A1934.  

1946  Ljus sand. Enstaka partier 

med uppstickande lera. I 

mellersta delen av 

schaktet är det ett mer 

siltigt inslag.  

116  0,30‐0,35  0,45  A1940, A1953 samt A1961.  

1969  Ljus sand. Enstaka partier 

med uppstickande lera 

21  0,35‐0,40  0,45   



1973  Ljus sand  39  0,30‐0,35  0,45  A1978 

1986  Ljus silt/sand med 

uppstickande partier av 

vit silt/lera. Enstaka 

mindre stenar 

86  0,30‐0,35  0,45   

1994  Ljus siltig lera  12  0,50‐0,65  0,75  Ligger i svacka med tjockt 

matjordslager, ev modern 

nedgrävning. 

1998  Ljus sand med enstaka 

grusiga partier. Sten 

mellan 0,05‐0,30 m 

53  0,30‐0,35  0,45   

2009  Ljus sand. Enstaka partier 

med uppstickande lera. 

63  0,25 – 

0,30 

0,30 – 

0,45 

 

2013  Ljus sand. Enstaka partier 

med uppstickande lera. 

Fåtal mindre stenar.  

85  0,25 ‐ 

0,30 

0,30 – 

0,35 

 

2021  Ljus sand. Enstaka  sten.  87  0,25‐0,30  0,30‐

0,45 

 

2027  Ljus sand/lätt rost färgad. 

Enstaka mindre sten. 

77  0,20‐0,25  0,25‐

0,35 

A2035 

2043  Ljus sand. Enstaka partier 

med uppstickande lera. 

Ett fåtal mindre stenar 

56  0,30  0,30‐

0,45 

 

2047  Ljus sand. Enstaka partier 

med uppstickande lera. 

51  0,20 ‐ 

0,25 

0,25 – 

0,35 

 

2051  Ljus sand. Enstaka partier 

med uppstickande lera. 

60  0,25‐0,40  0,35‐

0,40 

A2055 

2062  Ljus sand med inslag av 

flera stenar upp till ca 

0,40 m.  

103  0,20  0,20‐

0,30 

A2066, A2074 samt A2080. Fynd 

av keramik.  

2090  Ljus sand. Enstaka partier 

med uppstickande lera. 

21  0,30  0,40‐

0,45 

 

2096  Ljus sand. Enstaka partier 

med uppstickande lera. 

88  0,35  0,40‐

0,50 

A2102 och A2108 

2114  Ljus sand. Enstaka partier  50  0,30‐0,40  0,35‐  



med uppstickande lera.  0,50 

2118  Ljus sand. Enstaka partier 

med uppstickande lera. 

Enstaka sten i mellersta 

delen av schaktet.  

111  0,20‐0,45  0,30‐

0,55 

 

2124  Ljus sand. Enstaka partier 

med uppstickande lera. 

46  0,40‐0,45  0,40‐

0,60 

A2128 

2136  Ljus sand. Enstaka partier 

med uppstickande lera. 

35  0,40  0,45   

2140  Ljus sand. Enstaka partier 

med uppstickande lera. 

122  0,25‐0,40  0,45‐

0,55 

Djupgrävning, 0,75 m.  

2152  Ljus sand. Enstaka partier 

med uppstickande lera. 

350  0,30‐0,35  0,40‐

0,50 

Djupgrävning, 0,80 m 

2159  Ljus sand. Enstaka partier 

med uppstickande lera.  

Ett stenigare parti i 

mitten av schaktet.  

280  0,25‐0,30  0,45   

2165  Ljus sand. Enstaka partier 

med uppstickande lera. 

Enstaka mindre stenar 

86  0,30  0,30‐

0,40 

 

2169  Ljus sand. Enstaka partier 

med uppstickande lera. 

162  0,30‐0,35  0,35‐

0,50 

 

2173  Ljus sand/lätt rost färgad. 

Enstaka partier med 

uppstickande lera. 

48  0,30  0,40  Enstaka plogspår.  

2180  Ljus sand. Enstaka partier 

med uppstickande lera 

82  0,30  0,40 ‐

0,50 

 

2186  Ljus sand/lätt rost färgad. 

Enstaka partier med 

uppstickande lera 

37  0,30 ‐ 

0,35 

0,40 ‐

0,45 

 

2193  Lera med enstaka sandiga 

partier. Enstaka mindre 

sten. 

50  0,25‐0,30  0,40   

2199  Ljus sand. Enstaka partier 

med uppstickande lera 

60  0,30‐0,35  0,40‐

0,50 

 



2205  Ljus sand. Enstaka partier 

med uppstickande lera.  

135  0,20‐0,25  0,25‐

0,45 

Djupschakt 0,90 m. A2213 och 

A2218.  

2224  Ljus sand med morän 

inslag 

107  0,25‐0,30  0,40  A2251 och A2259  

2281  Ljus sand.  Inslag av sten 

mellan 0,20‐0,35 m.  

62  0,15‐0,25  0,15‐

0,35 

A2274 och A2267 

2287  Ljus sand.  51  0,20‐0,30  0,35   

2291  Ljus sand med morän 

inslag och sten upp till 

0,35 m. 

151  0,30‐0,35  0,40  Flera stolphål.  

2360  Ljus sand med morän 

inslag och sten upp till 

0,25 m. 

134  0,30‐0,35  0,40‐

0,45 

A2366 och A2372 

2381  Ljus sand, enstaka fläckar 

med lera.  

113  0,20‐0,25  0,35  A2393 och A2387 

2400  Ljus sand med morän 

inslag. Sten upp till 0,20 

m. En del matjordsfickor 

med tegelrester.  

82  0,30‐0,35  0,40‐

0,50 

Tegelfragment.   

2407  Ljus sand med morän 

inslag. Sten upp till 0,20 

m. En del matjordsfickor. 

83  0,30‐0,35  0,40‐

0,50 

Plogspår. A2411 och A2417.  

2423  Ljus sand med morän 

inslag 

78  0,30‐0,40  0,45‐

0,50 

Modern, ej inmätt nedgrävning.   

2427  Ljus sand.   45  0,30‐0,40  0,45   

2432  Ljus sand med enstaka 

stenar upp till 0,50 m.  

88  0,25  0,30‐

0,35 

A2440 mfl.  

2458  Ljus sand med enstaka 

stenar upp till 0,50 m. 

36  0,25  0,40  Två större lätt sotiga 

nedgrävningar, troligen relativt 

moderna.  

2500  Ljus sand med morän 

inslag samt stenar mellan 

0,05‐0,30 m 

48  0,30‐0,40  0,40‐

0,50 

A2509, A2514 ,A2523 

2539  Ljus sand med morän 

inslag. 

133  0,40‐0,50  0,45‐

0,55 

A2523, A2558, A2572, A2565 

A2497, A2230, A2235, A2241 



Bilaga 2. Anläggningar 

1878  Möjlig grop/stolphål rund. F15007. 

1886  Möjlig grop/härd oval 

1917  Oformlig nedgrävning, sotig fläck. Svår definerad 

1934  Härd, brun/mörkbrun sand med lätt sotinslag. Enstaka sten.  

1940  Härd, brun/mörkbrun sand med lätt sotinslag. Enstaka sten. 

1953  Härd, brun/mörkbrun sand med lätt sotinslag. Enstaka sten. 

1961  Grop sotig, nedgrävning.  

1978  Grop 

2002  Härd/grop 

2035  Härd/grop med småsten ev skörbränd 

2055  Stolphål/grop. F15005 

2066  Härd, sotig med skörbränd sten 

2074  Härd, grop. Småsten lätt sotig.  

2080  Grop, mörkt färgad.  

2102  Härd, brun sand, sotiga partier och enstaka små sten 

2108  Härd, brun sand, sotiga partier, enstaka småsten.  

2128  Härd, brun sand, skörbränd sten och sotiga fläckar.  

2146  Härd, brun/mörkbrun sand. Lätt sotig.  

2213  Härd, sotig med skörbränd sten.  

2218  Härd/grop sotig med stenar.  

2230  Härd 

2235  Stolphål 

2241  Grop/oformlig nedgrävning/lager 

2251  Grop med rödgods 

2259  Grop/härd 



2267  Härd? Ljusbrun sand småsten 

2274  Härd inslag av sot och sten 

2297  Grop 

2304  Stolphål, brun/mörkbrun sand 

2309  Stolphål, brun/mörkbrun sand 

2316  Stolphål, brun/mörkbrun sand 

2322  Stolphål, brun/mörkbrun sand 

2327  Stolphål, brun/mörkbrun sand 

2334  Stolphål, brun/mörkbrun sand 

2342  Stolphål, brun/mörkbrun sand 

2347  Härd, brun/mörkbrun sand. Lätt sotig 

2355  Stolphål 

2366  Stolphål ev stenlyft 

2372  Grop, lätt sotig med mindre sten 

2387  Stolphål 

2393  Grop 

2411  Stolphål/stenlyft med modern karaktär.  

2417  Stolphål/stenlyft med modern karaktär 

2440  Grop rund, mörkfärgad sand.  

2446  Stolphål 

2451  Grop 

2462  Grop, lätt sotig större nedgrävning, troligen modern  

2472  Grop, lätt sotig större nedgrävning, troligen modern 

2484  Stolphål 

2497  Grop/nedgrävning. F15004 

2509  Härd, lätt sotig  



2514  Grop, lätt sotig i ytan 

2523  Grop, brun/mörkbrun sand. 

2529  Grop, brun/mörkbrun sand. 

2553  Stolphål, brun/mörkbrun sand. 

2558  Stolphål, brun/mörkbrun sand. F15006.  

2565  Stolphål, brun/mörkbrun sand. 

2572  Stolphål, brun/mörkbrun sand. 

 

 

Bilaga 3. Fynd 

Fynd  Accessionsnummer  Antal  Vikt (g)  Beskrivning 

15001  Blm 28258:1  1  1  Avslag/avfall av kr.flinta. 
40x10 mm. 

15002  Blm 28258:2  1  7  Keramik, 40x35 x5 mm 

15003  Blm 28258:3  4  160  Skärvor från keramikfat 
(yngre rödgods), vit 
glaserat med 
vågmönster.  

15004  Blm 28258:4  1  1,6  Yngre rödgods med 
piplerdekor. 20x20 mm.  

15005  Blm 28258:5  1  11  Yngre rödgods 45x35 7

mm, mynningsdel från 
kärl. 

15006  Blm 28258:6  1  14  Svartglaserad yngre 
rödgods. 40x25x 10mm. 
Kantdel från fat.  

15007  Blm 28258:7  1  8  Fragment av yngre 
rödgods, 50x30 mm 5 
mm tjock.  

 

 


