
Väg E22
Lösen–Jämjö
Arkeologerna Rapport 2020:37 
Blekinge Museum Rapport 2019:29 
Arkeologisk förundersökning 2019

Blekinge, Karlskrona kommun, Augerum,  
Lösen, Ramdala och Jämjö socknar

Carl Persson, Mats Anglert, Tyra Ericson,  
Mathilda Kjällquist och Per Lagerås



Den uppdragsarkeologiska processen
Arkeologisk
utredning

Arkeologisk
förundersökning

Arkeologisk
undersökning

Arkeologiska undersökningar brukar bestå av tre etapper: utredning, 
förunder sökning och undersökning. Processen syftar i första hand till 
att be vara fornlämningarna, vilket är grundtanken i kulturmiljölagen 
(KML). Arkeologisk utredning kan göras i två steg: steg 1 (AU1) inne
bär att tillgänglig kunskap i form av inventeringar och äldre undersök
ningar sammanställs och att en inventering görs i fält, i syfte att loka
lisera fornlämningar. Steg 2 utgör den särskilda utredningen (AU2) 
där sökschaktsgrävning utförs. Om det då konstateras förekomst 
av dolda fornlämningar så är en arkeologisk förundersökning (FU) 
 nästa steg i processen.

Om fornlämningen efter förundersökning bedöms vara  välbevarad 
och ha vetenskaplig potential görs en arkeologisk undersökning. 
De första etapperna, arkeologisk utredning (AU) och förundersök
ning (FU) utgör ett beslutsunderlag till länsstyrelsen inför pröv
ning av tillstånd till ingrepp i fornlämning i form av en arkeologisk 
undersökning.

Mer information om den uppdragsarkeologiska  processen finns på 
Riksantikvarieämbetets hemsida:  
(http://www.raa.se/kulturarvet/arkeologifornlamningarochfynd/
denuppdragsarkeologiskaprocessen/).

Uppdragsarkeologin regleras av 2 kap. 10–14§§ i Kulturmiljölagen 
(KML) och av föreskrifter.
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Sammanfattning
Med anledning av Trafikverkets planer på att bygga 
om en cirka 14 kilometer lång sträcka av väg E22 i 
Blekinge mellan Lösen och Jämjö har arkeologiska 
förundersökningar utförts på 14 platser. Projektet 
utfördes som ett samarbetsprojekt mellan Blekinge 
museum och Arkeologerna, Statens historiska 
museer (Lund). I enlighet med länsstyrelsens 
bedömning har förundersökningen genomförts med 
en hög ambitionsnivå. De arkeologiska insatserna 
har bekostats av Trafikverket och syftet har varit att 
skapa ett underlag för länsstyrelsens fortsatta hand-
läggning av ärendet. Inom sju förundersökningsom-
råden (301, 305, 306, 308, 319, 320/321 och 329) 
förordas fortsatta antikvariska insatser (tabell 1). 
Grunderna för att områdena rekommenderas för 

Tabell 1. Område där fortsatta antikvariska insatser rekommenderas.

Område Typ Datering Anmärkning

301 Blästbruksplats Förromersk järnålder För delar av området rekommenderas fortsatta antikvariska insatser.

305 Boplats Mellanmesolitikum 
Tidigneolitikum

För delar av området rekommenderas fortsatta antikvariska insatser. 

306 Boplats

Stensättning

Stenålder

Järnålder

För hela området rekommenderas fortsatta antikvariska insatser.

308 Boplats
Fossil åkermark

Förromersk järnålder
Medeltid

För delar av området rekommenderas fortsatta antikvariska insatser. 

319 Boplats

Stengrund

Långhög

Medeltid?
Tidigneolitikum

För hela området rekommenderas fortsatta antikvariska insatser. 

320/321 Boplats
Lägenhetsbebyggelse

Tidigneolitikum
Yngre bronsålder/äldre järnålder
1600–1800 tal

För delar av området rekommenderas fortsatta antikvariska insatser. 

329 Lägenhetsbebyggelse Första halvan av 1800-talet För hela området rekommenderas fortsatta antikvariska insatser.

fortsatta antikvariska insatser är skilda. Gemensamt 
är dock att de som enskilda lämningar har ett veten-
skapligt värde och kan sättas i ett vidare samman-
hang. Huvuddelen av de platser där fortsatta anti-
kvariska insatser inte rekommenderas var belägna 
i odlingsmarken på Ramdalaslätten, på tämligen 
fukthållande marker. Skadorna av plöjning inom de 
diskuterade områdena var betydligt kraftigare än 
vad som vanligen är fallet. Dessutom var undersök-
ningsytorna tämligen smala och i flera fall störda av 
tidigare arkeologiska insatser. På samtliga platser där 
fortsatta antikvariska insatser inte har rekommende-
rats påträffades dock boplatsspår. 14C-dateringar från 
dessa platser antyder mer intensiva aktiviteter under 
äldre bronsålder och förromersk järnålder. 
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Inledning
Trafikverket planerar att bygga om en cirka 14 
kilometer lång sträcka av väg E22 i Blekinge, mellan 
Lösen och Jämjö. I den västra delen, mellan Lösen 
och Ramdala, planeras befintlig väg att utvidgas 
utmed en sex kilometer lång sträcka. I öster planeras 
en åtta kilometer lång ny vägsträckning norr om 
Jämjö. På uppdrag av länsstyrelsen i Blekinge län 
genomförde Arkeologerna vid Statens historiska 
museer (Lund) under hösten 2015 en arkeologisk 
utredning steg 1. Denna omfattade en fältinvente-
ring som utfördes inom själva vägkorridoren som 
utgjorde ett cirka 2,5 kvadratkilometer stort utred-
ningsområde, samt en byråinventering av relevant 
arkivmaterial och litteratur (Söderberg, 2015). Under 
2017 genomförde Museiarkeologi Sydost/Kalmar 
läns museum en arkeologisk utredning steg 2. 
Utredningen ledde till att 15 platser med 16 fornläm-
ningar konstaterades (Åstrand m fl 2017). I samband 
med ledningsdragning utförde Museiarkeologi 
Sydost/Kalmar läns museum året därpå ytmässigt 
begränsade förundersökningar vid områdena 312 
och 313 (Åstrand 2018). De områden som beskrivits 
i utredningsrapporten har utgjort utgångspunkten 
för länsstyrelsens i Blekinge läns förfrågningsun-
derlag (431-4477-18). Länsstyrelsen bedömde att 
förundersökningen skulle genomföras med hög 
ambitionsnivå. Beträffande förhållandet mellan 
kunskapspotential och ambitionsnivå anges dessa 
i verkställighetsföreskrifter § 2 och i Vägledning Upp-
dragsarkeologi kap. 3.3.3. 

Förundersökningarna som avrapporteras i före-
liggande rapport utfördes våren 2019 och omfattade 
14 områden (figur 1 och 2a–c). Projektet utfördes 
som ett samarbetsprojekt mellan Blekinge museum 

och Arkeologerna, SHM (Lund). Samarbetet tillkom 
mot bakgrund av det begränsade kunskapsläget, där 
det gäller att ta tillvara både den kunskap som finns 
idag och den nya kunskap som undersökningen kom-
mer att generera. Blekinge museum har varit projek-
tets huvudman och haft det övergripande ansvaret. 
Personal från Sydsvensk Arkeologi AB har också 
deltagit vid fältarbetet och vid rapportarbetet. De 
arkeologiska insatserna har bekostats av Trafikver-
ket. Avrapporteringen av förundersökningarna avser 
att fungera som underlag för Trafikverkets fortsatta 
planering av utbyggnaden av väg E22.  

Antikvarisk och topografisk 
bakgrund
Naturgeografiska och 
kulturhistoriska förutsättningar
Blekinge indelas vanligen i kustbygden, mellanbyg-
den och skogsbygden där den tidiga indelningen 
i socknar, och ibland även byar, sträcker sig över 
samtliga bygder i en nord–sydlig riktning. Ram-
dala och Augerums by hade exempelvis en mycket 
långsmal utbredning från skogsbygden i norr till 
skärgården i söder. Härmed fanns det möjlighe-
ter till en blandekonomi som innefattade fiske, 
jordbruk och ett mångfacetterat skogsbruk. Den 
aktuella vägsträckningen går genom mellanbygden 
som även kallas bybygden. Blekinge karakteriseras 
av att den centrala jordbruksbygden är uppsplittrad 
i mindre bygder genom att skogsklädda höjdstråk 
skär genom landskapet från norr till söder (Björns-
son 1946). Den aktuella Ramdalaslätten utgör en 
av de största sammanhängande odlingsbygderna i 
Blekinge. På slätten kring Asarum och Ramdala har 

man under goda år kunnat producera ett begrän-
sat överskott i början av svensktiden. I övrigt har 
odlingen i Blekinge till stora delar varit otillräcklig 
(Björnsson 1946:45).

Den planerade vägsträckan skär både genom 
lätt tillgänglig öppen jordbruksmark i de centrala 
delarna av bygden och mer höglänt och delvis 
svårtillgänglig skogsmark i bygdens norra utkan-
ter. Detta innebär att såväl centrala som perifert 
belägna delar av Ramdalabygden berörs. Flera vat-
tendrag berörs av den planerade vägsträckningen. 
De mest väsentliga är Lillån och Brudbäcken som 
korsar befintlig väg E22 i väster, samt Hammarbyån 
med tillflöden vid den nya vägsträckningen i öster. 
Jordbruksmarken karakteriseras av finkorniga 
sjösediment, främst silt, medan skogsmarken i norr 
domineras av sandig morän, som bitvis är stor-
blockig, och en mer varierad topografi. Moräntäcket 
är i vissa fall tunt och urberget går i dagen på flera 
ställen. Nivåskillnaderna varierar påtagligt, med de 
lägsta nivåerna strax under cirka +5 meter i väster 
till drygt +55 meter i de östra delarna. Att delar 
av den planerade vägsträckningen ligger under 
+10 meter innebär att låglänta partier av områ-
det periodvis har utgjort strand eller legat under 
havsytan. Tidsintervallen cirka 8600–8300 f.Kr. 
(Ancylustransgressionen) samt cirka 5800–2000 
f.Kr. (Littorinatransgressionen), karakteriserades 
av nivåer på minst +5 meter (Berglund & Sandgren 
2010, Persson m.fl. 2014). Som högst nådde Litto-
rinatransgressionen cirka 8 meter över Östersjöns 
nuvarande yta, medan Ancylustransgressionen 
nådde cirka 5 meter över den nuvarande ytan. Från 
Littorinatransgressionen finns tydliga strandmär-
ken i form av strandvallar och strandsediment. 
Strandvallarna är i regel utbildade vid stormar och 
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deras krön ligger upp till 10 m ö h, exempelvis på 
Hasslö och Inlängan (Berglund & Sandgren 2010, 
Persson & Malmberg Persson 2016).

Den absoluta maxnivån för Littorinatransgres-
sionen som bestämts till +8 meter i förhållande till 
dagens havsnivå nåddes ca 4000 f.Kr. Vid denna tid 
nådde de innersta delarna av flera havsvikar upp till 
området för den aktuella vägen. De största vikarna 
har utgjorts av en smal vik i Lillåns nuvarande dal-
gång och en bredare vik vid Brudbäcken väster om 
Ramdala, men mindre vikar kan ha funnits väster 
om Lösen, väster om Öljersjö samt öster om Ram-
dala att döma av SGU:s jordartskarta i kombination 
med höjddata (figur 3 och 4)

Aktuell fornlämningssituation 
och bevarandeintressen
Landskapets naturgeografiskt betingade småskalig-
het och uppsplittringen i jämförelsevis små bygder 
innebär att kommunikationsstråken måste till-
mätas stor betydelse i analysen av kulturlandska-
pet. Den gamla kustlandsvägen – föregångaren till 
väg E22 – som dock snarare ska betraktas som en 
zon för rörelse än en regelrätt väg kan, tillsammans 
med segellederna i den närbelägna östra skärgår-
den, liknas vid pulsådrorna i bygdernas liv (Liham-
mer 2007). I den aktuella bygden har betydelsen 
av hamnplatser i Lyckebyåns dalgång i väster såväl 
som Hallarumsviken i öster framhållits inom 
forskningen. Från hamnarna ledde vägar i riktning 
mot kustvägen och vidare norrut. I den aktuella 
bygden framstår Lösen som en kommunikativt 
sett strategiskt belägen skärningspunkt, vilket kan 
förklara att en kungsgård etablerades på platsen 
under 1000-talet. Lösen nämns som kungalev i 
Kung Valdemars Jordebok (KVJ).

De registrerade fornlämningarna i den aktuella 
bygden återfinns sällan inom de centrala odlings-
markerna. Istället finns de på impedimenten och 
inom beskogade områden i utkanten av dagens 
odlingsmarker. Det är viktigt att slå fast att den bild 
som fornminnesregistret förmedlar är starkt miss-
visande. Den ska ses mot bakgrund av att större 
delen av bygden inte har inventerats sedan 1969, 
då man var inriktad på att redovisa synliga anlägg-
ningar, främst gravar. Detta innebär att under 
mark dolda fornlämningar, i synnerhet boplatser, 
är kraftigt underrepresenterade. Det faktum att 
endast ett fåtal arkeologiska undersökningar har 
utförts i bygden förstärker denna felkälla. De 
smärre revideringsinventeringar som senare har 
gjorts i olika sammanhang (exempelvis Jardbrink 
& Persson 1995, Henriksson & Persson 2008 och 
Persson 2009 a–d) har inte haft som syfte att 
detaljgranska odlingsmarken i detta avseende. Det 
har också framhållits att under mark dolda forn-
lämningar kan förväntas i betydande omfattning 
inom odlingsmarkerna, inte minst på grund av det 
geografiska läget med strandnära eller överlagrade 
stenåldersmiljöer, och man har konstaterat att den 
norra delen av vägområdet vid Jämjö ställvis är 
svårbedömt, på grund av hög vegetation (Henriks-
son & Persson 2008:3).

Sammantaget var endast fyra forn- och kultur-
lämningar registrerade inom det aktuella området 
samt ytterligare en handfull i dess omedelbara 
närhet, innan fältinventeringarna inom utredning-
ens första steg gjordes. De utgjordes av förhisto-
riska gravanläggningar (stensättning, rest sten, 
hög, röse), några hällristningslokaler samt områden 
med fossil odlingsmark och stenbrott. Historiska 
by- och gårdstomter finns också, dock oftast på 

något större avstånd. Vid fältinventeringen mång-
dubblades antalet forn- och kulturlämningar i 
området, och totalt registrerades totalt 26 nya 
forn- och kulturlämningar (FMI-enheter). Dessa 
föreföll främst ha anknytning till medeltid eller 
tidigmodern tid. De nyregistrerade lämningarna 
utgjordes av lägenhetsbebyggelse (11), fossil åker 
(6), brott/täkt (4), uppgift om gravfält (2), uppgift 
om röse (2) och hägn (1) (Söderberg 2015). Vid den 
efterföljande utredningsgrävningen fann man 
fornlämningar inom 15 av 24 utredningsområden. 
Här fanns sju boplatser, tre boplatsområden med 
gravar, en boplats med äldre odlingslämningar 
(fossil åker), tre äldre väglämningar och två platser 
med torpgrunder (så kallad lägenhetsbebyggelse) 
(Åstrand m.fl. 2017).

Närmaste riksintresse för kulturmiljön (Riks-
antikvarieämbetet) finns i Hallarumsviken (K20) 
som är en strandbunden fornlämningsmiljö från 
brons - och järnålder. Ytterligare några områden 
bör nämnas, som är medtagna i kulturminnes-
vårdsprogram för Blekinge län (1983). Längst i 
väster finns området ”Augerum, Lösen, Kropp och 
Öljersjö” som avgränsas av befintlig väg E22 i söder. 
Området karakteriseras som ett öppet och välhållet 
kulturlandskap med ett stort antal fornlämningar 
från skilda perioder. Området ”Berntorp, Björstorp, 
Tornby, Ramdala” domineras av åkermark i söder 
och hagmarker på den högre terrängen i norr. 
Inom området, som även det avgränsas av väg E22 
i söder, finns ett stort antal fornlämningar från 
skilda perioder. Slutligen tangeras området ”Jämjö 
centralbygd” i öster, som uppvisar liknande kvalite-
ter vad avser fornlämningarna.
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Figur 3. Förundersökningsområdena i relation till en vattennivå på cirka 9 m ö.h. Nivån motsvarar ett något 
högre vattenstånd än normalt vid tiden för Littorinatransgressionens maximum (cirka 4000 f.Kr.).
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Figur 4. Förundersökningsområdena markerade på jordartskartan (© Sveriges Geologiska undersökning). Av figu-
ren framgår att flertalet områden är belägna på områden där den huvudsakliga jordarten är silt. Den postglaciala 
silten är avsatt vid transgressioner som nått nivåer av cirka 9 m ö.h. 
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Tidigare utförda 
undersökningar i området
Trafikverket har genomfört flera utredningar för 
väg E22 i det berörda området under åren. År 
2009 färdigställdes vägutredningen där processen 
sammanfattas och alternativa förslag på vägsträck-
ningar analyseras (Vägutredning med miljökon-
sekvensbeskrivning E22). Under arbetets gång 
har Blekinge museum anlitats vid två tillfällen. År 
1995 utförde museet en kulturlandskapsutredning 
(Jardbrink och Persson 1995). I detta skede förelåg 
flera förslag på en längre sträcka, från Lyckebyån 
till länsgränsen: dels ett kustalternativ som innebar 
att befintlig sträckning delvis kunde behållas, dels 
två inlandsalternativ som medförde nya sträck-
ningar. Underlaget för denna mycket översiktliga 
utredning bestod av fornminnesinventeringen från 
1969 (FMIS) och en bebyggelse-och kulturland-
skapsinventering som museet hade genomfört 1989. 
År 2008 gjordes en fördjupad kulturmiljöutredning 
av vägsträckan Lösen–Jämjö (Henriksson och 
Persson 2008). Trafikverkets alternativ Mitt och 
Syd följde till stor del befintlig vägkorridor medan 
alternativ Nord till övervägande del berörde skogs-
markerna i norr. Utredningen innefattade kart- och 
arkivstudier som i detta fall följdes upp med fältre-
kognoscering av de olika alternativen med fokus på 
alternativ Nord.

Den nu aktuella korridoren följer i väsentliga 
avseenden de rekommendationer som museet 
föreslagit i utredningarna, vilket innebär ett 
undvikande av fornlämningsmiljöer. År 2015 
genomfördes en utredning, steg 1 (Söderberg 2015), 
som omfattade både byråinventering och fältin-
ventering. Utredningen inleddes med en arkivin-
ventering med syfte att skapa en översiktlig bild 

av landskapets historiska dimensioner och käll-
materialets karaktär. Därefter följde fältinventering 
och rekognoscering för pollenanalys. Resultaten 
från byråinventeringen visade att även begränsade 
kart- och ortnamnsanalyser inom området hade 
god kunskapspotential, och att det var önskvärt att 
sådana analyser fördjupas i samspel med arkeolo-
gin i den fortsatta uppdragsarkeologiska processen. 
Vid fältinventeringen registrerades totalt 26 nya 
forn- och kulturlämningar. Sammanlagt avgrän-
sades därutöver 29 utredningsobjekt. De utgjordes 
av gynnsamma terränglägen med troliga under 
mark dolda fornlämningar, främst boplatser, men 
även möjliga förhistoriska gravar och hällristnings-
lokaler. Sammanlagt ett tiotal matjordsfynd av 
bearbetad kristianstad- eller senonflinta, kvarts 
och bergart framkom inom sex av utredningsob-
jekten. Flertalet utredningsobjekt låg i åkermark 
utmed dagens väg E22 i den västra delen av den nya 
vägsträckan. Längst i öster vidtar utmark där inga 
äldre lämningar framkom. Att relativt sett stora 
områden i väster klassificerades som utrednings-
objekt berodde dels på svårigheterna att avgränsa 
under mark dolda fornlämningar i åkermark, dels 
på att förkunskapen kring lämningar i området var 
ofullständig. Rekognosceringen för pollenanalys 
visade att relevanta torvmarker i utredningsområ-
dets närhet är sällsynta. Två lokaler föreslogs för 
provborrning vid utredningens andra steg.

År 2017 genomfördes den arkeologiska utred-
ningens steg 2 av Museiarkeologi Sydost/Kalmar 
läns museum. Utredningen utfördes huvudsakligen 
genom sökschaktsgrävning. Vid fältarbetet fann 
man fornlämningar inom 15 av 24 utredningsom-
råden. Här fanns sju boplatser, tre boplatsområden 
med gravar, en boplats med äldre odlingslämningar 

(fossil åker), tre äldre väglämningar och två platser 
med torpgrunder (så kallad lägenhetsbebyggelse). 
Inom boplatserna hittades eldstäder, stolphål och 
fynd. Det bedömdes finnas olika typer av boplatser, 
både strandnära stenåldersboplatser och boplatser 
från brons- eller järnålder som legat i bra lägen för 
jordbruk. I vissa områden fanns en gles men ändå 
tydlig förekomst av fynd och boplatslämningar. 
Eftersom havsnivån tidigare varit högre fanns det en 
möjlighet att äldre stenåldersboplatser skulle kunna 
ha täckts över och skyddats under lager av avsatt 
sand. Av detta skäl grävdes också ett stort antal 
djupare schakt. Littorinahavets höga vattennivåer 
hade dock lämnat få spår efter sig och några över-
lagrade boplatser hittades inte (Åstrand m.fl. 2017). 
Vid en efterföljande förundersökning av område 312 
och 313 i samband med ledningsdragning påträffa-
des 7 anläggningar samt lager med kol och skärv-
sten (figur 2b). De två härdar som daterades vid 
förundersökningen var från förromersk järnålder 
(Åstrand 2018).

Väg E22 Lösen–Jämjö 13



Problemområden och 
frågeställningar
Det aktuella förundersökningsområdet ligger i östra 
Blekinge, i ett landskap som i flera avseenden fram-
står som arkeologiskt sett mindre väl känt. Några 
viktiga orsaker som framhållits är att fornminnesin-
venteringen är föråldrad, och att den uppdragsarkeo-
logiska aktiviteten varit låg. En del forskningsunder-
sökningar har utförts, men även de har varit tämligen 
begränsade. Den fält- och byråinventering som 
utfördes inom ramen för utredningen steg påvisade 
en hög potential för att skapa ny arkeologisk och 
historisk kunskap (Söderberg 2015). Detta antagande 
bekräftades av utförda arkeologiska utredningsgräv-
ningen steg II då fornlämningar av olika typ och med 
skilda dateringar påträffades (Åstrand m.fl. 2017). 
Klimatutvecklingen, landhöjningen och strandlin-
jeförändringarna är viktiga faktorer som har format 
landskapet och vegetationen genom årtusenden, 
liksom inte minst den agrara markanvändningen 
i form av odling, betesdrift och ängsbruk. Under 
stenåldern sträckte sig havsvikar in i de västliga 
delarna av utredningsområdet, vilket innebär att det 
finns förutsättningar att påträffa lämningar av olika 
slag från perioden. Indikationer finns även på att 
stenålderslämningar finns i anslutning till Hammar-
byåns vattensystem i inlandet norr om Jämjö. Vidare 
visar ett stort antal hällristningslokaler i anslutning 
till utredningsområdet att bronsåldersbygden är väl 
representerad. Belägenheten utmed befintlig väg 
E22 som passerar gravfält, sockenkyrkor, byar och 
en kungsgård visar med all önskvärd tydlighet att 
centrala delar av järnålders- och medeltidsbygden 
berörs i utredningsområdets västra och mellersta 
delar. I ett blekingskt perspektiv har Ramdalabygden 

haft goda agrara förutsättningar och kan dessutom 
beskrivas som strategiskt belägen i förhållande till 
sjöleder på överregional nivå. Det senare förhål-
landet är avläsbart vad beträffar bygdens lösfynd, 
skattfynd och gravar från brons- och järnålder, men 
märks också i fråga om exempelvis maritima spär-
ranläggningar, fornborgar, hällristningar. Förutom 
att skapa konkreta ramar för arkeologin har kart- och 
ortnamnsanalyserna gett flera intressanta uppslag 
och visar tydligt att även begränsade analyser av det 
skriftliga källmaterialet kan resultera i utvecklings-
bar ny kunskap. Som ett enskilt exempel kan beskriv-
ningen av kungalevet Lösen i Lunds stifts landebok 
(LSL II) framhållas, vilken märkligt nog inte har lyfts 
fram i tidigare forskning. Mer övergripande framstår 
uppgifterna om jordnaturen som närmast exceptio-
nella i ett jämförande perspektiv. De har visserligen 
diskuterats tidigare, men en förnyad granskning kan 
bland annat förväntas öppna upp för nya infallsvink-
lar på regionens politiska tillhörighet under yngre 
järnålder och medeltid. 

Syfte och 
undersökningsmetodik 
Syftet med förundersökningen har varit att beskriva 
det som är åtkomligt av fornlämningars karaktär, 
tidsställningar, utbredning, omfattning, samman-
sättning och komplexitet inom vägområdet. De plat-
ser som har undersökts inom ramen för föreliggande 
projekt är av olika natur och äger en varierande grad 
av komplexitet, varför undersökningsmetodiken 
varierat. Avbaning med grävmaskin har utgjort den 
grundläggande metodiken vid förundersöknings-
arbetet. Förundersökningen har utförts genom 

maskinavbaning av matjorden inom större samman-
hängande ytor. Detta för att klargöra förekomst av 
större tolkningsbara strukturer, så som exempelvis 
huslämningar, och lämningarnas generella kom-
plexitet. De avbanade ytorna har kompletterats med 
sökschakt för att avgränsa lämningarna. I de fall där 
förundersökningsområdena varit smala har endast 
sökschaktning utförts. Ett representativt urval av 
anläggningar på varje plats har undersökts.  Där 
förekomsten av kulturlager kunnat misstänkas har 
undersökning även skett genom grävning av rutor. 
På de platser där fyndspridningen kan komma att 
ha stor betydelse för tolkningen av resultaten från 
eventuella slutundersökningar har lösfynd mätts 
in i tämligen stor omfattning. I varierande grad har 
dock lösfynd mätts in och tillvaratagits även inom 
övriga undersökningsområden. De arkeologiska 
förundersökningarna har i vissa fall föregåtts av 
metalldetektering som utförts av Jonas Paulsson 
(bilaga 11). Fotogrammetrisk kartering användes 
inom områdena 308 och 312 för att ge en fördju-
pad kunskap om miljöernas mikrotopografi innan 
schaktning påbörjades. Jord- respektive kolprover 
för analys togs från utvalda anläggningar. För att 
kunna prioritera undersökningsresurserna och för 
att erhålla radiometriska dateringar så snabbt som 
möjligt har huvuddelen av makrofossilanalyserna 
utförts i fält av fil. dr Per Lagerås (bilaga 5).  Ved-
artsanalyserna har utförts av Ulf Strucke (Antraco) 
(bilaga 2 och 3). 14C-dateringar har utförts av Ång-
strömlaboratoriet vid Uppsala universitet (bilaga 6 
och 7). Analys av slaggmaterial har utförts av Erik 
Ogenhall vid Geoarkeologiskt laboratorium Uppsala 
(GAL) (bilaga 1). Analys av det litiska materialet från 
område 3015 har utförts av fil.dr Bo Knarrström. 
Resultatet återfinns i den löpande texten.
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Genomförande 
De arkeologiska förundersökningarna skedde 
under perioden 8 april–15 maj 2019. Fältarbetet 
utfördes under goda vädermässiga förhållanden. 
Eftersom många av undersökningsområden var 
belägna i anslutning till befintlig väg krävdes 
skyddsanordningar i form av TMA-bilar. Detta 
förhållande medförde att arbetstiden inte kunde 
disponeras optimalt. Vägprojektet har i närområdet 
varit omdiskuterat och inställningen till såväl väg-
projektet som de arkeologiska insatserna var hos 
huvuddelen av markägarna till en början tämligen 
negativ. Av detta skäl lades ovanligt mycket resur-
ser på att såväl i skrift som via telefon informera 
markägarna om när och hur de arkeologiska insat-
serna skulle utföras. Flera av markägarna ställde 
också krav på när de arkeologiska insatserna skulle 
utföras. I de flesta fall inspekterades undersök-
ningsområdena tillsammans med markägarna både 
innan och efter de arkeologiska insatserna. I de 
senare fallen skedde inspektionen innan schakten 
lades igen för att kontrollera att inga dräneringar 
skadades. Förundersökningsområdena fotografera-
des efter undersökningarna med hjälp av drönare 
för att dokumentera eventuella skador. Hänsyns-
tagandet till markägarnas önskemål medförde att 
ovanligt mycket tid fick läggas på administration. 
Bland annat inspekterades schakten i de flesta 
fallen av markägarna innan de lades igen för att 
kontrollera att inga dräneringar var skadade. Detta 
medförde att undersökningarna inte kunde utföras 
på logistiskt lämpligaste sätt. Prioriteringen mellan 
hänsyn till markägarna och det mest rationella 
sättet att genomföra arbetsföretaget diskuterades 
under fältarbetet med representanter från Tra-

fikverket som ansåg att hänsyn till markägarna 
borde prioriteras. Av detta skäl godkände Trafikver-
ket att budgeten för grävmaskiner överskreds. Det 
bör i sammanhanget nämnas att samarbetet med 
markägarna under fältarbetets gång utvecklades 
och ett gott förhållande etablerades. Tips och 
iakttagelser från markägarna har i flera fall varit 
av stor betydelse för de arkeologiska tolkningarna. 
Erfarenheterna från projektet visar      att hänsynen 
till, och samarbetet med, markägare bör prioriteras 
vid liknande projekt. För att sprida kunskap om 
projektet i närområdet hölls ett offentligt föredrag 
av Mikael Henriksson från Blekinge museum och 
Magnus Pettersson från länsstyrelsen den 17/3 
i församlingshemmet i Ramdala. Resultaten av 
förundersökningarna presenterades av Mikael 
Henriksson genom ett föredrag på samma plats 
den 15/10. Såväl press som radio inbjöds till under-
sökningarna vilket medförde att de arkeologiska 
insatserna uppmärksammades inom länet.  
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Resultat
Område 301
Lämningstyp: Blästbruksplats.
Förslag till åtgärder: Fortsatta antikva-

riska åtgärder föreslås inom en del av 
förundersökningsområdet.

Lämning: L1978:9799 (Augerum 667). 
Fastighet: Augerum 1:1
Förundersökningsytans storlek: ca 3676 m2

Topografi och markanvändning: Förunder-
sökningsområdet är beläget på den nordvästra 
sidan av Lösenrondellen och utgörs av två ytor 
med åkermark som är åtskilda av ett mellan-
liggande öppet dike. Terrängen sluttar svagt åt 
söder från ett mindre höjdparti som är beläget 
nordväst om förundersökningsområdet. Områ-
det är beläget på en höjd av 9–10 m ö.h.

Undersökt yta: 389 m2 fördelat på sex schakt 
samt en kvadratmeterruta.

Schaktdjup och stratigrafi: Cirka 0,3–0,4 
meter. Huvudsakligen plöjt till botten men inom 
mindre ytor förekom ett underliggande siltigt 
lager. 

Alv: Huvudsakligen silt samt lera i den östra delen. 
I anslutning till ugnskonstruktionerna något 
sandigare. 

Arkeologiska objekt: 6 stolphål, 4 gropar, 1 
härd, 1 kulturlager och 2 ugnar.

Fynd: 1 slagg, 1 bergartsavslag, 1 keramik och 1 
bränt ben.

Metalldetektering: Detekterad i samband med 
avbaning. 

Datering: Förromersk järnålder
Fornlämningar i anslutning till förunder-

sökningsområdet: (se figur 5)

Fornlämningsnr Fornlämningstyp

L1979:3188 (Lösen 82:1) Gårdstomt, Lösens Klockareboställe.

L1979:3468 (Lösen 93) Fyndplats för ythuggen pilspets av flinta. 

L1979:3439 (Lösen 13:1) Runristning. 

L1978:3539 (Augerum 227) Skålgrop/älvkvarn.

L1979:3564 (Lösen 25) Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn.

L1978:3629 (Augerum 231) Boplats, oviss utsträckning. Inom det markerade området påträffades ett par sönderplöjda härdar, spridda avslag av 
flinta samt ett slipat fragment av bergart.

L1979:3722 (Lösen 40:1) Fornlämningsliknande lämning.

L1979:3984 (Lösen 13:2) Runristning.

L1978:4089 (Augerum 240) Skålgrop/älvkvarn.

L1978:4362 (Augerum 235) Skålgrop/älvkvarn.

L1978:4581 Skålgrop/älvkvarn.

L1978:5041 (Augerum 284) Fossil åker bestående av ett 30-tal röjningsrösen och 3 stensträngar. 

L1979:5123 (Augerum 26:1) Stensättning, rund, 10 m diam.

L1978:9786 (Lösen 187) Rest av färdväg.

L1978:9799 (Augerum 667) Boplats, ingår i område 301.

L1978:9801 (Lösen 192) Stensättning, ingår i område 303. 

L1978:9810 (Lösen 193) Fyndplats av bergartsyxa. 

L1978:9820 (Lösen 187) Härd påträffad vid arkeologisk utredning. 

Fornlämningsbild
Flertalet fornlämningar i omedelbar närhet till 
förundersökningsområdet utgörs av fyndplatser 
och enstaka boplatsspår som påträffats i samband 
med den tidigare utförda arkeologiska utredningen. 
Möjligen har L1978:3629 som är en boplats med 
oviss utsträckning ett tidsmässigt och funktionellt 
samband med område 301. På de skogbevuxna 
höjderna i anslutning till åkermarken förekommer      
fossil åkermark och gravar i form av rösen och 
stensättningar (figur 5). 

Förutsättningar och syfte
Vid den arkeologiska utredningen framkom ett 
stolphål och ett störhål samt ytterligare två boplats-
anläggningar med fyllning av gråbrun silt. Ett fynd 

av flinta samt en keramikskärva gjordes i ett siltigt 
lager med spridda inslag av kol. Fynden indikerar 
att det under ploggången ställvis fanns fyndförande 
lager. Förekomsten av fynd och boplatsanlägg-
ningar var gles men bedömdes representera före-
komsten av en boplats. Boplatsspåren bedömdes 
tillhöra den yttre delen av en boplats med centrum 
inom den kända boplatslämningen L1978:3629 
(figur 5) (Åstrand m.fl. 2017). Förundersökningen 
syftade till att undersöka boplatsens karaktär och 
datera densamma.

Genomförande
Vid förundersökningen grävdes sex schakt med en 
hjulburen grävmaskin inom området. Den schaktade 
ytan motsvarande cirka 11 % av förundersöknings-
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Figur 5. Fornlämningar i anslutning till förundersökningsområdena 301 och 303. Schakt från förundersökningen rödmarkerade. 

250 m
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områdets yta. Schakten grävdes i anslutning till de 
ytor där anläggningar hittats vid utredningen. Tre 
anläggningar delundersöktes. 

Resultat
Vid schaktning kunde det konstateras att huvudde-
len av undersökningsytan var skadad av plöjning 
och att de östra delarna var tämligen vattensjuka. 
I områdets centrala del påträffades dock ett 
anläggningsförande område (O12045) (figur 6). 
I schaktet påträffades lagerrester samt en tydlig 
större mörkfärgning (A11908) som delundersöktes 
(figur 7). I anläggningen påträffades ett bränt ben 
och en keramikskärva av förhistorisk typ (fnr 143 
och 144). Möjligen rör det sig om ett mindre grop-
hus. I schaktet påträffades också två anläggningar 
med slaggförekomst (A12283 och 12302). Från 
A12283 tillvaratogs ett representativt fyndmaterial 
av förmodat slagg (fnr 131) (figur 8). I ett grått några 
centimeter mäktigt kulturlager (A11952) undersök-
tes en kvadratmeterruta (G1000162) utan att några 
fynd påträffades. Sannolikt utgör lagret som även 
påträffades vid utredningen inte ett kulturlager i 
egentlig mening utan ett bevarat siltigt lager mellan 
alven och ploggången. 

Analyser
I jordprov från anläggningen 11908 påträffades 
inga makrofossil utan endast måttliga mäng-
der kol (bilaga 5). Vid vedartsanalys kunde det 
konstateras att träkolen var av björk. Veden kom 
från björk som torkat och rötat före förbränning 
(bilaga 2). Ved av björk daterades till 2 291±33 BP 
vilket efter kalibrering motsvarar en datering till 
410–350 f.Kr. (66,1 %) (tabell 1). Den förmodade 
slaggen analyserades okulärt av Erik Ogenhall 

(2019) (bilaga 1) på Geoarkeologiskt laboratorium 
Uppsala (GAL) varvid det kunde konstateras att 
materialet består av ca 1,2 kg klumpar i storlek upp 
till cirka 10 cm. Inga fragment var magnetiska och 
de förföll lättare än vad slagg vanligtvis är. Efter 
tvätt av materialet framgick det att de flesta bitarna 
hade en heterogent grå-brun färg, ofta med släta 
blanka ytor som uppvisar flödesstrukturer, men 
vissa mörkare, rödbruna partier kunde också ses. 
Rundade mörkgrå inneslutningar/droppar anades 
i vissa av fragmenten. Insidan var rik på porer, 
vilket ses på brottytor, men blir ännu tydligare i 
sågade snitt (figur 9). De sågade ytorna förtydligar 
även den heterogena sammansättning som även 
kunde anas på fragmentens ytor. I lupp ses att det 
mesta förefaller smält och/eller porigt, även de 
mörkare dropparna (figur 10). Noterbara var även 
de större (upp till ca 1 mm) vita korn som sannolikt 
består av osmälta kristaller av kvarts eller möjligen 
fältspat. Inga av de undersökta fragmenten består 
av slagg utan snarare förefaller alla vara av hårt 
bränd/smält lera med en magring av kvarts eller 
möjligen fältspat. Materialet är mycket heterogent 
och smälta ytor kan ses på alla sidor av fragmenten. 
Ingen kol kunde hittas innesluten i några av de 
sågade fragmenten, ej heller kunde några avtryck av 
kol ses. Materialet representerar sannolikt mer eller 
mindre smälta ugnsväggar, troligen från schaktet 
av en blästugn. Dock hittas ingen slagg, vilket kan 

Tabell 2. 14C-analys från område 301.

Anl. nr Anl. typ Material Prov nr Lab. nr BP Kalibrerad datering, 1 σ Kalibrerad datering, 2 σ

11908 Grophus? Björk 12320 Ua-62894 2 291±33 410–350 f.Kr. (66.1%)
300–210 f.Kr. (29.3%) 

400–350 f.Kr. (61.0%)
280–260 f.Kr. (7.2%)

bero på att ugnslämningen ännu inte undersökts till 
fullo. Dock är det möjligt att fragmenten kommer 
från en ugn där schaktväggarna kollapsat på grund 
av för hög temperatur, möjligen utan att något järn 
(eller slagg) hann produceras.

Tolkning och rekommendation
Förundersökningen resulterade i att en järnfram-
ställningsplats påträffats. Sannolikt är ugnarna 
samtida med den daterade anläggningen vilket 
betyder att järnframställning skett på platsen under 
äldre delen av förromersk järnålder.  Även om läm-
ningarna är skadade av plöjning är dess vetenskap-
liga värde betydande varför fortsatta antikvariska 
insatser förordas inom en del av förundersöknings-
området. Det föreslagna slutundersökningsområdet 
framgår av figur 6.
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Figur 8. Lämning av blästugn (A 12283). På bilden kan den rikliga förekom-
sten av fragment från ugnsväggar ses. Foto: Thomas Linderoth.

Figur 10. I hög förstoring anas att mörkare 
partier och droppar förefaller helt uppsmälta, 
medan de ljusare delarna i högre grad verkar 
bestå av sintrade (hopsmälta) sandkorn. Bild 
från lupp, cirka 2×3 mm. Foto: Erik Ogenhall.

Figur 9. Tvärsnitt från två sågade fragment där den homogena sammansättningen tydligt 
ses. Notera de större ljusa kornen samt de talrika porerna. Skala 1:1. Foto: Erik Ogenhall.

2 cm
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Område 303
Stensättning. Framkom vid arkeologisk utredning 
2017 under ett torvlager, 2×2 meter av den han-
drensades fram. Stenstorleken varierade mellan 
cirka 0,05–0,15 m, där större sten fanns i kanten. I 
nordöst går packningen in mot en berghäll. Enstaka 
skärviga stenar påträffades men i övrigt inga fynd. 
(RAÄ dnr. 3.4.2-2093-2017).

Lämningstyp: Stensättning
Förslag till åtgärder: Fortsatta antikvariska 

insatser rekommenderas ej. 
Lämning: 1978:9801 (Lösen 192)
Fastighet Lösen 7:2
Förundersökningsytans storlek: 78 m2

Topografi och markanvändning: Stensätt-
ningen ligger i en brant sluttning som begränsar 
Lösens kyrkogård åt norr (figur 5). I dalsänkan 
norr om kyrkan löper den nuvarande E22. 
Området är beläget på en höjd av cirka 13 m ö h.

Undersökt yta: 3 m2, fördelat på tre mindre ytor.
Schaktdjup och stratigrafi: Cirka 0,20–0,50 

meter. 
Alv: Sten och hällberg.
Arkeologiska objekt: Möjlig stensättning
Fynd: Avslag av flinta (sydskandinavisk typ) samt 

sent flaskglas (tillvaratogs ej).
Metalldetektering: Ja
Datering: Stenålder
Fornlämningar i anslutning till förunder-

sökningsområdet: (se figur 5)

Fornlämningsnr Fornlämningstyp

L1979:3188 (Lösen 82:1) Gårdstomt, Lösens Klockareboställe.

L1979:3468 (Lösen 93) Fyndplats för ythuggen pilspets av flinta. 

L1979:3439 (Lösen 13:1) Runristning. 

L1978:3539 (Augerum 227) Skålgrop/älvkvarn, 2 st.

L1979:3564 (Lösen 25) Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn; Galte gryta, flyttblockskomplex

L1978:3629 (Augerum 231) Boplats, oviss utsträckning. Inom det markerade området påträffades ett par sönderplöjda härdar, spridda avslag av 
flinta samt ett slipat fragment av bergart.

L1979:3722 (Lösen 40:1) Fornlämningsliknande lämning; rest sten.

L1979:3984 (Lösen 13:2) Runristning.

L1978:4089 (Augerum 240) Skålgrop/älvkvarn, 1 st.

L1978:4362 (Augerum 235) Skålgrop/älvkvarn, 36 st.

L1978:4581 (Augerum 242) Skålgrop/älvkvarn, 47 st.

L1978:5041 (Augerum 284) Fossil åker bestående av ett 30-tal röjningsrösen och 3 stensträngar. 

L1979:5123 (Augerum 26:1) Stensättning, rund, 10 m diam.

L1978:9786 (Lösen 187) Rest av färdväg.

L1978:9799 (Augerum 667) Boplats, ingår i område 301.

L1978:9801 (Lösen 192) Stensättning, ingår i område 303. 

L1978:9810 (Lösen 193) Fyndplats för bergartsyxa 2017. 

L1978:9820 (Lösen 187) Härd påträffad vid arkeologisk utredning 2017. 

Fornlämningsbild
Den övergripande fornlämningsbilden framgår 
ovan vid beskrivningen av område 301 (figur 5). 
Nedanstående beskrivning fokuserar på Lösens 
kyrka och dess omedelbara närhet. Förundersök-
ningsområdet är beläget cirka 35 meter nordväst 
om Lösens kyrka och 75 meter norr om Lösens 
Klockareboställes tomt enligt karta från 1758 
(1978:3188).  Prästgården och bytomten med går-
dar ligger var för sig ca 300–400 meter norr kyr-
kan och dalsänkan. Tidigare har landsvägen gått 
öster om kyrkan (figur 11). I området kring Lösens 
by och kyrka föreligger uppgifter, som möjligen 
kan knytas till grav/gravfält (Svanberg 2003:313). 
Flera indikationer tyder på att ett, idag utplånat, 

gravfält har funnits vid Lösens kyrka. Bland 
indikationerna kan ett lösfynd av en pärla nämnas 
(SHM 5396:99). En spjutspets av Solbergs typ VIIB 
eller möjligen VII3A (SHM 9222:21) ”hittades vid 
Lösens kyrka under grävning alldeles norr om 
kyrkan där lämningarna efter en begravningsplats 
en gång fanns”. En uppgift från 1874 (ATA) nämner 
att en järnåldershög har plöjts bort precis öster om 
kyrkan (Ödman 1983:26). Det antogs att graven var 
en rest efter ett större gravfält. Till denna kontext 
kan även en runsten med eventuellt kors föras 
(Jacobsen & Moltke 1942, DR 365, Lösen-st. 2). 
Stenen är idag försvunnen, men Skonvig omtalar 
stenen omkr. 1627 då den låg framför altaret i kyr-
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kan. År 1746 fanns stenen på samma plats, men när 
Worsaae eftersökte stenen 1846 fanns det inga spår 
efter den. Stenen med inskription finns återgiven 
på två teckningar, men inskriptionen är inte helt 
tydbar. En trolig datering är ”För-Middelalder”. 
Runstenen uppvisar emellertid tydlig samhörighet 
med östsvensk runstenskultur. År 1746 låg vid 
altaret i kyrkan även en trapetsoid gravsten från 
äldre medeltid med (runor och) en unik årtals-
angivelse (1310–11) (Jacobsen & Moltke 1942, DR 
366, Lösen-st. 3). Ett brottstycke av denna sten 
har återfunnits på kyrkogården, vilket kanske ger 
en fingervisning var den försvunna runstenen kan 

finnas. Från Lösens kyrkogård finns även en beva-
rad gravsten med runor, som idag är uppställd på 
en mindre hög på kyrkogården (Jacobsen & Moltke 
1942, DR 364, Lösen-st. 1). Dateringen är romansk 
och stenen omtalas tidigast 1627 då den fanns på 
kyrkogården. Sydost om Lösens kyrka, på andra 
sidan en dalgång, ligger idag en gård med namnet 
Viet, vilket kan tolkas som ’den heliga platsen’ 
(Ödman 1983:26).

Förutsättningar, syfte och genomförande
Den begränsade förundersökningen innebar en 
utvidgning av utredningsschaktet och ett försök 

Figur 11. Detalj över Lösens by och kyrka på kartan över Storskiftet 1758. Den 
större landsvägen gick öster om kyrkogården. (Lantmäteriet: LSA I23-10:1).

att belägga fler anläggningar inom förundersök-
ningsområdet, som mätte endast ca 78 kvadrat-
meter (figur 12). Ytterligare undersökningar av den 
förmodade stensättningen skulle även göras för att 
försöka fastställa fornlämningsstatus. Utifrån den 
förmodade stensättningens läge gjordes bedöm-
ningen att ytterligare schaktning med maskin i 
den svårtillgängliga branten inte var lämplig. Tre 
mindre ytor grävdes inom undersökningsområdet 
(figur 13). Grävenheten 3925 lades i anslutning till 
utredningsschaktet där den eventuella stensätt-
ningen påträffades och de övriga ytorna lades väster 
respektive öster därom (figur 13–15). 

Figur 12. Förundersökningsområdet fotograferat från väster. Av bilden framgår platsens 
besvärliga läge mellan kyrkogården och nuvarande E22. Närmast i bilden syns ett förmo-
dat ledningsschakt som inte är en del av förundersökningen. Foto: Mathilda Kjällquist.
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Resultat, tolkning och rekommendation.
Ett avslag av sydskandinavisk senonflinta utan 
relation till en tydlig kontext påträffades i grävenhet 
3925. I grävenhet 3893 framkom löst liggande stenar 
av varierande storlek (0,05–0,30 m) i ett lager av 
mörkbrunt, kraftigt humös och grusig sand. Det 
kunde inte konstateras några tydliga konstruktioner 
av sten vid undersökningen. Stensättningar kan 
emellertid se olika ut och en stor variation förekom-
mer. För att med säkerhet kunna avgöra huruvida det 
förekom en stensättning på platsen skulle betydligt 
större ytor behövts avbanas. Den varierade storleken 
på stenarna och läget i en sluttning talar dock emot 
förekomsten av en stensättning från förhistorisk tid. 
Av dessa skäl förordas inga ytterligare antikvariska 
insatser inom förundersökningsområdet.

Figur 14. Grävenheterna 3889 (närmast), 3925 och 3893 fotograferade mot 
öster. Stensättningen från utredningen 2017 återfinns till höger om trädet i foto-
grafiets mitt. Foto: Tyra Ericson.

Figur 15. Grävenhet 3925 fotograferad mot söder. Foto: Mathilda Kjällquist.

Figur 16. Grävenhet 3893 fotograferad mot söder. Berget skymtar i 
den sydvästra hörnan. Foto: Mats Anglert.
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Område 305
Lämningstyp: Boplats.
Förslag till åtgärder: Fortsatta antikva-

riska åtgärder föreslås inom en del av 
förundersökningsområdet.

Lämning: L1978:9797 (Lösen 191).
Fastighet: Öljersjö 3:16
Förundersökningsytans storlek: ca 2847 m2
Topografi och markanvändning: Förunder-

sökningsområdet är beläget på den norra sidan 
av nuvarande E22. Hela förundersökningsområ-
det utgörs av åker. Området ingår i den dalgång 
som ligger öster om Lösens kyrka där Lillån 
utgör ett vattendrag. Områdets höjd är cirka 4–8 
m ö.h.

Undersökt yta: 283 m2 fördelat på fem schakt 
samt fyra kvadratmeterrutor.

Schaktdjup och stratigrafi: Cirka 0,3–2 meter. 
Huvudsakligen plöjt till botten men inom den 
östra delen förekom ett område med bevarade 
kulturlager. 

Alv: Silt samt lera i den östra delen. I anslutning till 
hyddkonstruktionen (A12401) något sandigare. 

Arkeologiska objekt: 1 kulturlager 1 grop och 1 
hydda.

Fynd: 69 flintor, 2 kvartsavslag och 9 
keramikskärvor. 

Metalldetektering: Detekterad i samband med 
sökschaktning. 

Datering: Mellanmesolitikum och 
tidigneolitikum.

Fornlämningar i anslutning till förunder-
sökningsområdet: (se figur 17)

Fornlämningsnr Fornlämningstyp

L1978:3164 (Lösen 130) Skålgrop/älvkvarn.

L1979:3165 (Lösen 106:1) Fossil åker

L1978:5156 (Lösen 142) Stensättning, rund, 7 m diameter

L1978:5348 (Lösen 144) Stensättning, rund, 5 m diameter

L1978:8314 (Lösen 177) Skålgrop/älvkvarn.

L1978:9783 (Lösen 188) Boplats, ingår i område 306.

L1978:9787 (Lösen 190) Stensättning, ingår i område 306.

L1978:9797 (Lösen 191) Boplats, ingår i område 305

Fornlämningsbild
Angående fornlämningarna i den omedelbara 
närheten saknade de huvudsakligen relevans för 
tolkningen av lämningen. Undantaget utgörs av 
boplatslämningarna från stenåldern inom område 
306 som återfinns i ett liknande landskapsläge 
(figur 17 och 28).

Förutsättningar och syfte
Inom förundersökningsområdet påträffades vid den 
arkeologiska utredningen slagen flinta i matjorden. 
Av dessa utgjordes huvuddelen av avslag men även 
en kärna och ett bränt spånfragment hittades. I två 
schakt påträffades fyndförande lager. I områdets 
mittdel återfanns fanns lager 245 som gick att följa 
längst en cirka 10 meter lång sträcka. Lagret bestod 
av en något gyttjig silt. Här påträffades ett mikrospån 
samt tre flintavslag, varav ett var ett slipat yxfrag-
ment. I områdets östra del fanns kulturlager 260 
som gick att följa längs en 3 meter lång sträcka. Detta 
lager hade ett inslag av sot och kol och här påträffa-
des två avslag i kristiandstadflinta. Vid djupschakt-
ning påträffades ej några spår efter överlagringar 
(Åstrand m.fl. 2017). Vid förundersökningen var det 
en angelägen uppgift att klarlägga de vid utredningen 
påträffade lagrens karaktär och datering. 

Genomförande
Vid förundersökningen grävdes fem schakt med en 
hjulburen grävmaskin inom området. Den schak-
tade ytan motsvarande cirka 10 % av förundersök-
ningsområdets yta. Fyra kvadratmeterrutor samt 
en mindre del av anläggning A12401 undersöktes. 

Resultat
Vid schaktning kunde det konstateras att markför-
hållandena i den västra delen (S12508) var tämligen 
fuktiga och att området var kraftigt skadad av plöj-
ning (figur 18). I det område där lager 245 påträf-
fades vid utredningen steg marken åt öster och 
kanten gav intryck av att ha skapats genom erosion 
vid en transgression. I S12494 kunde en omfattande 
lagerbildning under ploggången dokumenteras 
(figur 19). Lagerbildningen bedöms vara skapad 
genom sortering av havet samt genom igenfyllning 
av den svacka som bildats genom vattenerosionen. 
Endast ett fynd av en patinerad flinta påträffades 
vid rensning av schaktet (fnr 63). Lagret tolkas inte 
som kulturlager i egentlig mening utan som ett 
naturligt bildat lager med inslag av omdeponerade 
fynd.  I en svag svacka öster om en förhöjning (figur 
20) påträffades kulturlagret 260 från utredningen. 
Vid avbaning framkom en oval mörkfärgning med 
en bredd av cirka 4,2 meter (A12401), tolkad som 
en hyddlämning (figur 21 och 22). Anläggningen 
karaktäriserades av en tämligen riklig förekomst av 
skärvig sten samt fynd av flinta. Åt sydost vidtog ett 
under ploggången bevarat lager bestående av brun 
silt med inslag av skörbränd sten och flinta. Lagret 
mäktighet varierar mellan cirka 0,05 i den västliga 
delen och 0,20 m i den östliga delen. I den östliga 
delen av kulturlagret återfanns i tre schakt en cirka 
1,5 meter bred mörkfärgning som syntes löpa i 
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Figur 17. Fornlämningar 
i anslutning till förunder-
sökningsområdena 305 och 
306. Schakt från förunder-
sökningen är rödmarke-
rade. 

300 m
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sydväst riktning. Hyddans och kulturlagernas höjd 
inmättes till cirka 6,7–7 m ö.h. (figur 23).

Utifrån fältiakttagelserna tolkades alltså lag-
ret från utredningen (260) som en oval hydda 
(A12401). Eftersom kontexten syntes vara tämligen 
välbevarad bedömdes den ha ett stort vetenskapligt 
värde. Det var därför angeläget att inte undersöka 
den på ett sätt som minskade dess informationspo-
tential.  För att erhålla en bild av dess djup, samt för 
att ta källkritiskt goda prover handgrävdes en del 
av utredningsschaktet som tangerat anläggningen. 
Genom den profil som erhölls kunde det konstate-
ras det verkligen rörde sig om en hydda och att dess 
djup var cirka 0,24 meter. Det kunde också kon-

stateras att fyllningen var betydligt mörkare och 
kolrikare än det omgivande kulturlagret (figur 23). 
Iakttagelsen om anläggningens djup bekräftades 
genom ett stort antal stick med marksond. Vid 
rensning av det omgivande kulturlagrets överyta 
inmättes samtliga fynd. För att klarlägga kulturlag-
rets karaktär grävdes tre kvadratmeterrutor varvid 
samtliga fynd punktinmättes. Ytterligare en ruta 
grävdes i det mörkare lager som tolkades som en 
äldre bäckfåra. Vid undersökningen av denna ruta 
(G1000161) visade sig att det under det förmodade 
kulturlagret återfanns ett mörkt, något torvigt, 
lager. I lagret påträffades mycket fragmentarisk 
keramik (fnr 111). 

Figur 19. Schakt 12494 fotograferat mot sydost. I 
schaktväggen kan en stratigrafi med en mäktighet av 
närmare 2 meter ses. Vid rensning av botten påträffa-
des ett patinerat flintavslag. Lagerbildningen bedöms 
vara skapad genom naturliga processer. Foto: Carl 
Persson. 

Figur 20. Område 305 fotograferat mot väster. Hyddan 
A12401 med tillhörande kulturlager påträffades strax 
till vänster om förhöjningen i bildens centrala del. 
Sannolikt har förhöjningen skyddat boplatslämning-
arna gentemot transgressionen. I svackan har också ett 
något mäktigare matjordslager bildats vilket skyddat 
boplatsen från att plöjas bort. Foto: Carl Persson.

Figur 21. Hyddan A12401 och rutan G1000158 foto-
graferade mot nordväst. Hyddan framträder tydligt 
genom sin mörkfärgning och kulturlagrets avgräns-
ning åt väster kan ses bortom hyddan. Foto: Carl 
Persson.
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Figur 23. Profilritningar från hydda samt rutor. P = jordprover. 
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Analyser
Litiska analyser
Det litiska materialet från kulturlagret och A12401 
analyserades med syftet att fastställa potentialen 
för vidare undersökningar. Av denna anledning 
gjordes endast en översiktlig slitspårsanalys där 
målsättningen främst varit att erhålla en kvalitativ 
evaluering, snarare än att efterforska specifika 
funktioner och användningsområden. Preliminärt 
bedöms fyndsamlingen innehålla tre typer av 
flinta: senon-, danien- och kristianstadflinta. De 
två förstnämnda kategorierna benämns hädanefter 
sydvästskandinavisk flinta. Det kan inte uteslutas 
att det även föreligger enstaka små bitar ordovicisk 
flinta, härrörande från östersjöområdet. Kristi-
anstadflintan dominerar bland råmaterialen med 
80 %, följt av sydvästskandinavisk flinta (15 %), 
samt slutligen kvarts (5 %). Den sydvästskandina-
viska flintan är av mycket hög kvalitet, och några av 
bitarna tål att jämföras med råämnena för neoli-

tiska fyrsidiga yxor. Detta gäller även kvaliteten 
på den handfull spånfragment som tillvaratogs vid 
förundersökningen. 

Kvaliteten på kristianstadflintan varierar och 
får betecknas som medelgod. Det rör sig inte om 
råämnen från primärförekomster, utan snarare om 
noduler som insamlats vid exponerade moränlager. 
Förekomsten är vitt spridd i Skåne och Danmark 
varför en närmare geografisk lokalisering inte är 
möjlig (se Högberg & Olausson 2007), men man 
kan konstatera en västlig import av detta material. 
Den sydvästskandinaviska flintan uppvisar tät 
mikrostruktur och härrör med stor sannolikhet 
från sydvästra Skåne. Det är möjligt att några av 
de mest högkvalitativa flintorna skall kopplas till 
primärförekomsterna i kritlager söder om Malmö. 
Dessa exploaterades framförallt under neolitikum 
och möjligen skulle detta kunna ses som en krono-
logisk indikator. Kvartsen kommer med all sanno-
likhet från närområdet, antingen extraherad från 

ådror i exponerade berghällar eller insamlad från 
moränen.

Merparten av flintorna i materialet har bearbe-
tats med knacksten och förhållandet gäller i stort 
sett all kristianstadflinta och kvarts. Avslagen 
har i de flesta fall lossats från plattforms- och/
eller polygonalkärnor. Tekniken är universell och 
förekommer under sten-, brons- och järnålder 
varför en närmare datering inte kan göras uti-
från merparten av det föreliggande avslags- och 
avfallsmaterialet. 

Däremot finns ett antal spånfragment i syd-
skandinavisk och kristianstadflinta vilka tveklöst 
kan hänföras till stenålder. Spånen i den mer hög-
kvalitativa flintan har framställts med puns- eller 
tryckteknik och även om detta förekommer under 
neolitisk tid är det en betydligt vanligare företeelse 
i mesolitiska kontexter. Spånen i kristianstadflinta 
är tillverkade i direkt teknik med knacksten, och de 
är både tjockare och grövre än motsvarande objekt 
i sydskandinavisk flinta. En intressant detalj är 
förekomsten av bipolär teknik (t.ex. Fnr 52, kärna, 
sydskandinavisk flinta), vilket oftast förknip-
pas med brist på mer högkvalitativa råmaterial. 
Samma typ av reduktionsförfarande bör även 
kunna kopplas till den bearbetade kvartsen, men i 
detta fall är bipolär tillslagning snarare en basme-
tod för att producera användbara avslag. I materi-
alet föreligger ett avslag i sydskandinavisk flinta 
som uppvisar en diagnostisk vingeplattform (Fnr 
56, figur 24). Plattformskanten på ventralsidan har 
en distinkt utbildad läpp, och teknospåren anger 
sammantaget att avslaget lossats med hornklubba 
(jfr. Knarrström & Wrentner 1996). Teknologin 
kopplas kronologisk i första hand till yt- och flat-
huggning under neolitisk tid (Knarrström 2000).
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Figur 24. Slitspårsanalyserade spånfragment (Fnr 57 
och 94). Större spån (Fnr 38 samt avslag med vinge-
plattform i sydskandinavisk flinta (Fnr 56). Den typ 
av plattform bildas genom en eller flera så kallade 
parasitavspaltningar när den bredare träffytan från en 
hornklubba ”river” loss avslaget. Teckning: Bo Knarr-
ström.

1 cm

Fnr 94, ben

Fnr 38

Fnr 98

Fnr 57, trä Fnr 56

En översiktlig mikroskopanalys gjordes enbart 
med syfte att fastställa potentialen för funktionsbe-
stämningar av redskapen i platsens litiska material. 
Målet med föreliggande studie var alltså inte att 
kvantifiera hur stor andel av bitarna som bär spår 
av användning eller till vad de använts. Av denna 
anledning användes objektiv med 50× förstoring 
för merparten av flintorna. Kärnfragment och 

avfall, avslag med eggar understigande 2 cm i längd 
samt kraftigt brända objekt mikroskoperades inte. 
Spånfragment undantogs dock från längdkriteriet. 
Analysen omfattar inalles 24 objekt. De mikrosko-
piska spår som i regel brukar eftersökas fördelar sig 
på mikroavspaltningar, striationer och polering (dit 
räknas även gloss). Polering uppstår som ett resul-
tat av att en flintegg nöts mot ett kontaktmaterial 
genom repetitiva rörelser (Brink 1978, Juel Jensen 
1988). Striationer är repor som uppstår när flintans 
yta skrapas mot splitter (mikroavspaltningar) som 
lossnat då eggar på exempelvis slaktredskap stött 
emot ben eller hårda senor (Skriver 2006). Stria-
tioner uppkommer även när redskap för skörd av 
gräsväxter/cerealia skrapat mot gruskorn i växtfib-
rerna (Juel Jensen 1994). Flintorna rengjordes inför 
mikroskoperingen med en blandning av tensider, 
alkohol och vatten som inte lämnar bestående 
avtryck i ytstrukturen. Som analysinstrument 
används ett modifierat Nikon Optihot HPA mik-
roskop med 50–200× förstoring. Dokumentation 
skedde genom ett anpassat digitalt videosystem och 
några av flintorna har även dokumenterats med 
tekniska ritningar.

En översiktlig bedömning av materialet från 
platsen är att ett mindre antal av objekten utsatts 
för postdepositionell påverkan i en sådan omfatt-
ning att det påverkar kvaliteten i slitspårsanalysen. 
Detta rör i stort sett endast de sydskandinaviska 
flintorna, varav en tredjedel har högglansiga ytor. 
Troligen har förändringen uppstått på mekanisk väg 
genom vindpatinering. Patineringsfrekvensen varie-
rar dock kraftigt inom råmaterialkategorin, och en 
del bitar är helt opåverkade. Förhållandet kan kopp-
las till graden av postdepositionell exponering, och 
fynd deponerade i de djupare opåverkade lagren 

brukar erfarenhetsmässigt ha intakta ytstrukturer 
med bevarad mikrotopografi. Kristianstadflintorna 
är genom sin grovkorniga struktur mer motstånds-
kraftiga mot postdepositionell påverkan (Knarr-
ström 2007) och föremålen i detta råmaterial kan 
överlag konstateras vara i mycket gott skick. Ett litet 
antal har lätt färgpatinering som endast marginellt 
påverkar funktionsanalyser. Mikroskoperingen 
visar att det finns både hyvlar och skärredskap inom 
denna objektkategori. 

Explicita bestämningar av kontakmaterial kräver 
mer tidsödande insatser med högre förstorings-
grader. Av denna anledning gjordes i detta skede 
endast två exakta bestämningar för att verifiera 
de övergripande iakttagelserna (figur 24). Det ena 
objektet är ett spånfragment i sydvästskandinavisk 
flinta (fnr 94) (figur 25). Fragmentet har använts 
för att bearbeta ben/horn  och denna typ av redskap 
har paralleller i flera sydskandinaviska material från 
både äldre och yngre mesolitiska perioder (Karsten 
& Knarrström 2003, Knarrström 2001, Persson 
2012). Ett närliggande exempel är spånfragmenten 
från Ljungaviken (Sölvesborg 74) som även i vissa 
fall även kunde återsammansättas (Kjällquist m.fl. 
2019). Det andra objektet utgörs av ett spånfragment 
i kristianstadflinta vilket använts för att hyvla trä (fnr 
57). Mikroskopfotot av det sistnämnda redskapet 
(figur 26) är taget i den lägre förstoringsgraden för 
att visa utbredningen av poleringen längs ena eggen. 
Det kan sammanfattningsvis konstateras att det 
litiska materialet indikerar att det finns flera stenål-
dersfaser representerade på platsen. Det mesolitiska 
inslaget torde vara dominerande, men det finns även 
ett sannolikt neolitiskt inslag. Det kan också konsta-
teras att sten- och flintmaterialet från platsen lämpar 
sig mycket väl för fortsatta litiska analyser. 
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Figur 25. Slitspår från bearbetning av ben/horn dokumenterade på av kanten på ett 
avbrutet spån i sydskandinavisk flinta (fnr 94). Mikrotopografin har slipats ned till 
svagt glansiga förhöjningar och poleringen är endast måttligt utvecklad. 200×.  
Foto: Bo Knarrström.

Figur 26. Slitspår längs eggen på ett spånfragment i kristianstadflinta (fnr 57). Den 
tydligt avsatta poleringen anger att kristianstadflintorna har stor potential att bidra 
med information om platsens ekonomi och redskapsanvändning. Närmare analyser i 
högre förstoring avslöjade att redskapet nyttjats för att bearbeta trä. 50×.  
Foto: Bo Knarrström. 
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Naturvetenskapliga analyser
Från hyddan (A12401) togs två jordprover (figur 23). 
Vid analys påträffades inga makrofossil men en täm-
ligen riklig förekomst av träkol kunde konstateras 
(bilaga 5). Vid vedartsanlys påträffades träkol av tall 
och ek. Tallen var alltför liten för datering och frag-
menten av ek var för små för en bedömning av egen-
ålder (bilaga 2). Ved av ek daterades till 7 168±43 
BP (bilaga 7), vilket efter kalibrering motsvarar en 
datering till 6 110–5970 f.Kr. (93.4 %) (tabell 3). 

Från kulturlagret i G1000169 som antogs sam-
manhänga med hyddan togs ett kolprov som vid 
vedartsanalys visade sig innehålla träkol av alm. 
Almen var tätvuxen och från en frisk stam (bilaga 2). 
Träkolet daterades till 7 063±37 BP, vilket efter 
kalibrering motsvarar en datering till 6 020–5 870 
f.Kr. (95.4%) (tabell 3). Med ekens möjliga höga 
egenålder i åtanke är det inte osannolikt att date-
ringarna emanerar från i princip samtida aktiviteter 
(figur 27). Från rutan 1000161 togs två jordprover 
som vid makrofossilanalys inte visade sig innehålla 
några makrofossil utan endast träkol. Träkolen från 
botten av kulturlagret, i anslutning till keramiken, 
visade sig vid vedartsanalys stamma från asp, ek och 
tall. Endast få och små fragment var från asp och tall 
varför eken användes för datering. Eken kom från 
ved som hade en väl utvecklad struktur sannolikt 
betyder att den kom från en uppvuxen stam (bilaga 
2). Träkolet daterades till 5 279±36 BP vilket efter 
kalibrering motsvarar en datering till 4 240–3 990 
f.Kr. (95.4%) (tabell 3).

Tolkning och rekommendation
Förundersökningsresultatet tyder på att det inom 
området finns en hydda från mellanmesolitikum 
med ett omgivande kulturlager. Två källkritiskt 

goda 14C-analyser daterar aktiviteterna på plat-
sen till cirka 5 950 f.Kr. Delundersökningen av 
hyddan och kulturlagret tyder på att boplatsen är 
välbevarad. Antagandet stöds av den översiktliga 
litiska analys som utförts.  Det finns olika åsikter 
om transgressionsförloppet under perioden i fråga 
(Lagerås m.fl. i tryck) och det saknas dessutom en 
kurva som speglar de lokala förhållandena. Ur ett 
övergripande perspektiv synes det dock rimligt att 
boplatsen vid tiden för brukandet legat i anslutning 
till det snabbt stigande Littorinahavet. Platsen var 
då relativt skyddad från havet (figur 28) vilket till-
sammans med de mikrotopografiska förhållandena 
bidragit till de goda bevarandeförhållandena. Då 
transgressionen var tämligen hastig kan knappast 

Tabell 3. 14C-analyser från område 305.

Anl. nr Anl. typ Material Prov nr Lab. nr BP Kalibrerad datering, 1 σ Kalibrerad datering, 2 σ

12401 Hydda Ek 12543 Ua-62895 7 168±43 6 110–5970 f.Kr. (93.4%)
5 950–5 920 f.Kr. (2%)

6 065–6 000 f.Kr. (68.2%)

G1000169 Kulturlager Alm 12629 Ua-62896 7 063±37 6 020–5 870 f.Kr. 5 995–5 965 f.Kr. (22.9%)
5 955–5 900 f.Kr. (45.3%)

G1000161 Bäckfåra? Asp 12660 Ua-62897 5 279±36 4 240–3 990 f.Kr. 4 230–4 200 f.Kr. (13.7%)
4 170–4 090 f.Kr. (34.6%)
4 080–4 040 f.Kr. (20.0%)

Figur 27. Kalibrerade mellanmesolitiska dateringar från område 305.

boplatsen använts under någon längre tid vilket 
stöds av 14C-dateringarna. Vad det gäller lämning-
ens vetenskapliga potentiell bör det betonas att 
den inbegriper både en hydda och dess omgivning. 
Det finns således goda möjligheter att studera en 
sammanhängande boplatskontext. Den mycket 
välbevarade hyddan kan beskrivas som ett slutet 
fynd vilket möjliggör detaljerade analyser. Ur ett 
övergripande perspektiv bör jämförelser med de 
välbevarade och välundersökta hyddlämningarna 
i västra Blekinge vara givande (Henriksson m.fl. 
2016). Speciellt gäller detta frågor som rör mobilitet 
och de sociala närverkens utsträckning. Dateringen 
från den förmodade bäckfåran är mer problematisk 
i relation till strandlinjeförskjutningskurvan då den 
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vid tidpunkten borde ha legat under vatten. Det är 
sannolikt att det som tolkats som torv egentligen 
är nedbruten marin gyttja. Det neolitiska flint-
materialet och keramiken emanerar mer sannolikt 
från Littorinahavets regressionsfas. En rimlig 
datering grundad på strandlinjeförskjutningen 
är cirka 3 500 f.Kr. Det finns alltså två faser som 
båda relaterar till Littorinahavet representerade 
inom område 305. Den äldsta boplatsen från cirka 
5 950 f.Kr. har en stor vetenskaplig potential. Den 
yngre fasen som emanerar från tidigneolitisk tid är 
mer svårtolkad men har ett betydande vetenskap-
ligt värde. Fortsatta antikvariska insatser förordas 
inom en del av förundersökningsytan av de skäl 
som beskrivits ovan.  

Figur 28. Boplatsen 305 (röd markering) i relation till en vattennivå på 6,5 m ö.h. Boplatsen var vid denna vatten-
nivå belägen i ett skyddat men ändå havsnära läge. Område 306 är markerat med orange. 

3 km
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Område 306
Lämningstyper: Boplatsområde och stensättning
Förslag till åtgärder: Fortsatta antikva-

riska åtgärder rekommenderas  inom hela 
förundersökningsområdet.

Lämning: L1978:9783 (Lösen 188), L1978:9787 
(Lösen 190) 

Fastighet: Öljersjö 6:17 och 6:20
Förundersökningsytans storlek: 2 350 m2

Topografi och markanvändning: Förunder-
sökningsområdet är beläget söder om väg E22, 
mellan Lindås och Öljersjö. Det ligger på den 
södra kanten av Hammarsbacken, i en sydväst-
sluttning ned mot en anlagd våtmark som är en 
förlängning på Öljersjöviken. Marken används 
som hage, och är öppen och mer låglänt i väster 
och har inslag av träd- och buskvegetation på 
ett höjdläge i öster. Matjordstäcket är tunt inom 
hela området, och berg i dagen förekommer, lik-
som enstaka större stenar och block. Höjdnivån 
är 12–17 meter över havet. 

Undersökt yta: 200 m2 fördelat på fem schakt.
Schaktdjup och stratigrafi: Matjorden hade ett 

djup på mellan 0,3–0,5 meter inom den västra 
delen, och 0,05–0,3 meter på höjden i öster.

Alv: I väster sandig silt med mindre inslag av lera, i 
öster siltig sand med inslag av grus.

Arkeologiska objekt: 7 stolphål, 1 grop, 1 ler-
täktsgrop, 1 härd, 1 stensättning/röse, 1 uppallad 
sten, 1 lager.

Fynd:  16 keramikfragment, 16 bitar bränd lera, 2 
brända ben, 2 bergartsavslag, 1 bergartsspån, 
1 avslag i kristianstadflinta, 1 spån i kristian-
stadflinta, 1 spån i sydvästskandinavisk flinta, 
1 avslag i sydvästskandinavisk flinta, 1 avslag/

avfall i kvarts, 1 möjligt råämne i kvarts, 1 möj-
ligt råämne i kvartsit.

Metalldetektering: Ja
Datering: Stenålder och järnålder.
Fornlämningar i anslutning till förunder-

sökningsområdet: (se figur 17)

Fornlämningsnr Fornlämningstyp

L1978:3164 (Lösen 130) Skålgrop/älvkvarn.

L1979:3165 (Lösen 106:1) Fossil åker.

L1978:5156 (Lösen 142) Stensättning, rund, 7 m diameter

L1978:5348 (Lösen 144) Stensättning, rund, 5 m diameter

L1978:8314 (Lösen 177) Skålgrop/älvkvarn.

L1978:9783 (Lösen 188) Boplats, ingår i område 306.

L1978:9787 (Lösen 190) Stensättning, ingår i område 306.

L1978:9797 (Lösen 191) Boplats, ingår i område 305

Fornlämningsbild
Två fornlämningar registrerades inom området vid 
den arkeologiska utredningen steg 2, i form av ett 
boplatsområde (L1978:9783) och en stensättning 
(L1978:9787) (figur 17). De registrerade fornläm-
ningarna inom en kilometers radie utgörs i övrigt 
främst av stensättningar (åtta stycken), rösen (tre 
stycken) och fossil åkermark (fem stycken). Forn-
lämningar under mark är dåligt kända i området, 
men vid den arkeologiska utredningen registrera-
des två boplatser inom område 305 respektive 308.

Förutsättningar och syfte
Vid utredningen påträffades boplatslämningar samt 
en grav inom området. I den västra delen påträffades 
vad som bedömdes vara ett mindre kulturlager samt 
fyra andra boplatsanläggningar (nedgrävningar eller 
stolphål). I kulturlagret påträffades keramikfrag-

ment, brända ben samt ett flintavslag. I områdets 
östra del påträffades en stensättning som anlagts 
i ett krönläge. Vid utredningen avtorvades och 
rensades den västra och norra sidan av stensätt-
ningen. I anläggningens norra del påträffades en 
keramikskärva av förhistorisk typ. Någon urskiljbar 
kantkedja syntes inte inom det avtorvade partiet. 
Stensättningen var dock anlagd ovanpå en större, 
flack förhöjning som skulle kunna vara en större 
underliggande stensättning och som i så fall skulle 
ha en ungefärlig diameter av 6–8 meter (Åstrand 
m.fl. 2017). Boplatslämningarna och gravarna 
bedömdes ha en hög vetenskaplig potential som 
borde utvecklas genom en förundersökning där 
avgränsning, kronologi, komplexitet och samman-
hang stod i centrum. Förundersökningen syftade 
till att närmare avgränsa den underliggande möjliga 
stensättningen för att klarlägga dess status, närmare 
bedöma kulturlagret i väster samt att utröna om fler 
gravar och boplatsanläggningar fanns i området.

Genomförandet
Vid förundersökningen grävdes fem schakt inom 
området, motsvarande 9 % av förundersöknings-
områdets yta. Schakten grävdes i anslutning till de 
ytor där anläggningar hittats vid utredningen, dels 
inom den västra planare delen av området, dels i 
anslutning till stensättningen på höjden i den östra 
delen av området (figur 29).

En hjulburen grävmaskin användes till samt-
liga schakt, men stora delar av schakten på höjden 
i öster krävde avtorvning för hand, eftersom de 
underliggande stenarna låg ytligt. De flesta anlägg-
ningarna undersöktes. Stensättningen framrensa-
des delvis, för att närmare dokumentera konstruk-
tionen, men inga stenar lyftes.
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Resultat
Västra delen, Lösen 188
Inom den västra, öppnare delen av området påträf-
fades boplatslämningar i form av sju stolphål, två 
gropar, en härd och en lertäktsgrop (figur 31). Den 
anläggning som vid utredningen tolkats som ett 
mindre kulturlager, med keramik, brända ben 
och flintavslag visade sig vid undersökning vara 
en lertäktsgrop (A2421) (figur 30), och mer fynd-
material av samma karaktär påträffades, samt 
även ett troligt råämne av kvarts. I och vid härden 
(A2120) påträffades två keramikskärvor, varav 
en mynningsdel av förromersk karaktär, samt ett 
avslag i kristianstadflinta. Ytterligare ett mindre 
keramikfragment påträffades i ett stenlyft (A2005). 
Stolphålen låg inom två partier av ytan, och skulle 
kunna ingå i huskonstruktioner. Material från 
lertäktsgropen 14C-daterades till 250–430 e.Kr., 
liksom material från ett stolphål (A2408). Material 
från ett intilliggande stolphål (A2399) 14C-datera-
des till 770–990 e.Kr. (tabell 4). Det är tydligt att 
boplatsen brukats vid flera tillfällen, åtminstone 
under järnåldern.

Östra delen, Lösen 190
På höjden inom den östra delen av området är en 
stensättning registrerad. När den påträffades vid 
utredningen bedömdes stensättningens diameter 
vara fyra meter, med förbehållet att den var anlagd 
på en större, flack förhöjning som skulle kunna vara 
en underliggande del av stensättningen. 

Vid förundersökningen grävdes en större yta 
kring den södra kanten av stensättningen för att 
bättre bedöma konstruktionens storlek och möjliga 
kantkedjor. Stensättningen föreföll att ha fungerat 
som avstjälpningsplats för modernt material i form 

av glasflaskor, tegel, betongrör och eventuellt även 
enstaka stenar. Konstruktionens avgränsning mät-
tes fortsatt till fyra meter i diameter, med en möjlig 
kantkedja i den norra delen, bestående av fem 
stenar med en storlek på 0,8–0,4 meter i diameter 
(A2075) (figur 32). Den framrensade stenen inom 
stensättningen hade i övrigt en ganska blandad 
storlek, i huvudsak 0,1–0,3 meter i diameter. Ome-
delbar sydväst om stensättningen fanns en yta med 
sten som möjligen skulle kunna utgöra en stenpack-
ning, eller eventuellt en något påbättrad naturlig 

Figur 30. Sektion i lertäktsgrop A2421. Mot nordväst. Foto: Mathilda Kjällquist.

stenförekomst (A2092). I sydöst var stensättningen 
lagd direkt mot berghällen (figur 33).

Vid framrensningen av stensättningens södra 
kant påträffades ett litet avslag i senonflinta, och 
vid utredningen påträffades även en keramikskärva 
av förhistorisk typ (Åstrand m.fl. 2017:40).

Vid förundersökningen noterades även en 
uppallad sten fem meter söder om stensättningen 
(A2106) (figur 34). Den var 1,6×1 meter stor med flat 
undersida, och den var placerad på två underlig-
gande stenar varav en hade vält. En eller flera stenar 
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i nära anslutning kan tidigare ha utgjort ytterligare 
underliggare. En stensättning med en intilliggande 
uppallad sten på två stenar finns registrerad i när-
området inom fornlämningen Lösen 20:1, omkring 
en kilometer åt nordost.

I anslutning till den uppallade stenen grävdes ett 
schakt för att undersöka om något daterande mate-
rial eller gravrelaterade inslag fanns i närheten. 
Intill stenen, i en bergsskreva i schaktets östligaste 
del påträffades bearbetat stenmaterial (G1000031). 
Det utgjordes av tre spånfragment av kristianstad-
flinta, sydvästskandinavisk flinta samt troligen por-
fyrisk ryolit eller smålandsporfyr; två små avslag 
troligen av porfyrisk ryolit eller smålandsporfyr; 
ett råämne troligen av kvartsit samt ett litet avslag 
i kvarts. Fynden låg på 0,2–0,5 meters djup, i en 
äldre markhorisont (L110). Spånets karaktär talar 
för en mesolitisk datering, och indikerar att höjden 
har använts under stenåldern.

Analyser
Analyser av makrofossil och träkolsinnehåll 
gjordes i sju jordprover från fem stolphål, en grop 
och en härd (bilaga 3 och 5). De innehöll varierande 
mängder träkol och ett förkolnat stjälkfragment av 
fräken. Träkol från tre prover vedartsbestämdes, de 
innehöll ek, hassel, björk, lönn och lind. Träkol från 
dessa prover daterades genom 14C-analys (tabell 4).

Tolkning och rekommendation
Tolkningen av området som en fornlämning med 
grav- och boplatsområde kvarstår. De flesta läm-
ningarna är sannolikt från järnåldern. Antagandet 
stöds av såväl fyndmaterial som 14C-dateringar. 
Även stensättningen och den uppallade stenen på 
höjden i öster ingår troligen i en järnåldersmiljö. 
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2325 2325

Förslag till fortsatt undersökning
Berghäll/block
Grop
Grävenhet
Röse
Sten
Stolphål
Uppallad sten
Schakt
Förundersökningsområde

Ruta
Nedgrävning
Stensättning
Schakt

Utredning

Förundersökning

Figur 32. Plan över östra delen av område 306. Skala 1:200.

10 m

Tabell 4. 14C-analyser från område 306.

Anl. nr Anl. typ Material Prov nr Lab. nr BP Kalibrerad datering, 1 σ Kalibrerad datering, 2 σ

2399 Stolphål Björk 2478 Ua-62904 1136±32 880–975 e.Kr. 770–990 e.Kr.

2408 Stolphål Ek 2476 Ua-62905 1693±35 260–400 e.Kr. 250–420 e.Kr.

2421 Lertäktsgrop Hassel 2441 Ua-62906 1676±33 335–410 e.Kr. 250–430 e.Kr.
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Figur 33. Stensättningen fotograferad mot norr. I förgrunden syns en yta 
med sten som möjligen skulle kunna utgöra en stenpackning, eller eventuellt 
en något påbättrad naturlig stenförekomst. Till höger i bilden ligger stensätt-
ningen direkt mot berghällen. Foto: Mathilda Kjällquist.

Figur 34. Den uppallade stenen fotograferad mot öster. Längst till vänstersyns stensätt-
ningens södra kant.  Foto: Mathilda Kjällquist.

Det finns ett nittiotal uppallade stenar eller block 
på underliggare i Blekinge (Persson 2016). Inom 
fyra kilometer från förundersökningsområdet 
finns åtminstone sju platser med totalt nio uppal-
lade stenar (L1979:4111, L1979:4110, L1979:3033, 
L1979:6540, L1979:3161, L1979:3952,  L1979:3047, 
L1979:3583, L1979:3841 och L1979:3887). De ligger 
ofta i anslutning till stensättningar eller rösen. 
Inte mycket är känt om fornlämningstypen, men 
fornlämningskombinationerna och de topografiska 
lägena talar för en datering till yngre bronsålder/

äldre järnålder (Persson 2016:59). Området har 
alltså sannolikt använts vid flera tillfällen under 
järnåldern. Daterande material finns från flera 
perioder. Från förromersk järnålder finns en bit 
keramik från en härd samt troligen även den uppal-
lade stenen och möjligen även stensättningen, från 
romersk järnålder-folkvandringstid finns 14C-da-
terat träkol från en lertäktsgrop och ett stolphål, 
och från vendel–vikingatid finns också 14C-daterat 
träkol från ett stolphål. Därutöver finns slagen 
flinta av mesolitisk karaktär strax intill den uppal-

lade stenen, vilket innebär att höjden även kan ha 
utgjort en boplats/rastplats under stenåldern. 

Platsens vetenskapliga värde med tydliga inslag 
från järnålder och stenålder innebär att fortsatta 
antikvariska insatser rekommenderas inom hela 
förundersökningsområdet (figur 29). Om väg- och 
arbetsområdet berör ytor söder om aktuellt område 
på höjden rekommenderas även undersökning av 
dessa, för att bättre klargöra och kartlägga stensätt-
ningsmiljön som helhet.
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Område 308
Lämningstyper: Fossil åkermark och boplats.
Förslag till åtgärder: Fortsatta antikva-

riska åtgärder föreslås inom en del av 
förundersökningsområdet.

Lämning: L1978:9546 (Lösen 184) och 
L1978:9819 (Lösen 186) 

Fastighet: Öljersjö 3:16
Förundersökningsytans storlek: 8 746 m2

Topografi och markanvändning: Förundersök-
ningsområdet är beläget norr om väg E22. Mar-
ken sluttar svagt åt söder och väster. Den västra 
delen är öppen stenröjd betesmark medan den 
östra ligger i en betesmark bevuxen med träd och 
buskar, och med mindre stenröjda ytor. Mellan 
de båda är en stengärdsgård. I hela hagmarken 
växlar dränerade partier med mindre våtmar-
ker. Höjden i området ligger mellan 18 och 21 
meter över havet. Jordmånen består sandig siltig 
morän med inslag av sten. Enstaka större stenar 
och block sticker upp över markytan.

Undersökt yta: 420 m2 fördelat på nio schakt.
Schaktdjup och stratigrafi: Matjorden hade ett 

djup av 0–0,25 meter i den östra delen och ca 
0,3 meter i den västra.

Alv: Sandig siltig morän.
Arkeologiska objekt: 6 härdar, 1 kokgrop, 

8 röjningsrösen, 1 stenröjd odlingsyta och 1 
stenpackning. Dessutom påträffades täckdiken, 
varav ett stenfyllt.

Fynd: inga fynd
Metalldetektering: ja
Datering: Stenålder, förromersk järnålder, medel-

tid, efterreformatorisk tid.
Fornlämningar i anslutning till förunder-

sökningsområdet: (se figur 35)

Fornlämningsnr Fornlämningstyp

L1978:5347 (Lösen 143) Fossil åker

L1978:5094 (Lösen 138) Stensättning, rund, 7 m diam.

L1978:9546 (Lösen 184) Fossil åker, ingår i område 308.

L1978:9563 (Lösen 185) Lägenhetsbebyggelse, ingår i område 329.

L1978:9819 (Lösen 186) Boplats, ingår i område 308.

Fornlämningsbild
Två fornlämningar registrerades inom området i 
samband med den arkeologiska utredningen steg 
2: ett område med fossil åker (L1978:9546) och 
en boplats (L1978:9819). Cirka 150 meter sydväst 
om boplatsen återfinns en lägenhetsbebyggelse 
(L1978:9563, se område 329) och en stensättning 
(L1978:5094) (figur 35). Inom en kilometers radie 
finns registrerade fornlämningar som i huvudsak 
är synliga ovan mark: fyra områden med fossil 
åker, ett gravfält, fem stensättningar, tre rösen, en 
fornlämningsliknande bildning samt en byggnad. 
De under mark dolda fornlämningar påträffades 
samtliga vid den arkeologiska utredningen steg 2 
inom områdena 306 och 311. Inom en kilometers 
radie från område 308 finns även historisk bebyg-
gelse i form av Öljersjös by med gårdar och torp.

Förutsättningar och syfte
Undersökningsområdet har en bredare och en 
smalare del, där den bredare delen omfattar den 
stenröjda betesmarken och delar av den trädbe-
vuxna delen (figur 36). I denna del påträffades vid 
utredningen boplatsspår i form av fyra härdar 
(L1978:9819). Den smalare delen är registrerad som 
fossil åkermark (L1978:9546) och inom området 
påträffades fyra röjningsrösen och en stensträng 
inom den fossila åkermarken. I anslutning till 

stensträngen fanns ett tunt odlingslager. Dessutom 
kunde mindre stenröjda ytor anas (Åstrand m.fl. 
2017). Förundersökningen syftade till att karaktäri-
sera och datera boplatslämningarna. Vad det gäller 
den fossila åkern var målsättningen att undersöka 
dess uppbyggnad och huruvida de emanerade från 
skilda tidsperioder. Också förekomsten av eventu-
ella rituella drag var en prioriterad frågeställning. 

Genomförande
Förundersökningen inleddes med metalldetekte-
ring som inte resulterade i några fynd. En hjulbu-
ren grävmaskin användes inom den östra delen av 
området och en bandburen grävmaskin inom den 
västra delen. Sammanlagt motsvarande schakten 
cirka 5 % av förundersökningsområdet. Inom den 
östra delen grävdes tre schakt i sydöst–nordvästlig 
riktning för att undersöka om det fanns boplats-
lämningar inom den fossila åkermarken. För att 
undersöka stensträngen (A 2623) grävdes ett schakt 
tvärs över anläggningen. Ett röjningsröse torva-
des av för hand och snittades sedan med maskin, 
medan ett annat maskinsnittades utan föregående 
avtorvning. En stenröjd sannolik odlingsyta mättes 
in, och utöver de fyra röjningsrösen som var kända 
sedan tidigare mättes ytterligare fyra mindre tyd-
liga röjningsrösen in. Inom den västra delen gräv-
des fem schakt, ett av dem i kanten av en mindre 
våtmark (figur 36). Förutom odlingslämningarna 
undersöktes sex anläggningar.
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Figur 35. Fornlämningar i anslutning till förundersökningsområdena 308 och 329. 
Schakt från förundersökningen är rödmarkerade. 

300 m
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Resultat och analyser
Västra delen, Lösen 186
Anläggningarna inom denna del är fåtaliga men 
kan trots detta delas in i två grupper. I sydöst 
undersöktes två härdar som låg i kanten av en min-
dre våtmark. A2771 var cirka 1,6 meter i diameter 
och 0,22 meter djup och hade inslag av träkol och 
skörbränd sten i fyllningen (figur 37 och 38). A2765 
var endast 0,7 meter stor inom schaktet men i övrigt 
mycket lik A2771. Några makrofossiler påträffades 
ej i A2771 men träkol av al daterade anläggningen 
till äldre delen av förromersk järnålder (tabell 5, 
bilaga 3 och 5).

I norr, på mer väldränerad mark, påträffades en 
kokgrop, tre härdar och en stenpackning. Kokgro-
pen och två av härdarna undersöktes. Kokgropen 
A2887 var 1,2 meter i diameter och 0,3 meter 
djup. Fyllningen var sotig med skörbränd sten och 
anläggningen var delvis stenskodd (figur 39). I ett 
jordprov från kokgropen påträffades ett förkolnat 
frö av blåsuga, en växt som indikerar gräsmark. De 
båda härdarna A2904 och A2924 var 1,3×0,6 meter 
respektive 0,7 meter stora men liknade varandra 
i övrigt mycket, med djup av 0,15–0,23 meter och 
sotig fyllning med enstaka skörbrända stenar. Ett 
jordprov från A2924 innehöll ett frö av knavel, en 
växt som trivs på ruderatmark. Träkol från A2924 
har daterats till medeltid (tabell 5). Stenpackningen 
A2979 var 3×1,2 meter stor och bestod av ett skikt 
med stenar av skiftande format. Den tolkas som en 
naturbildning eller möjligen botten av ett i övrigt 
bortodlat röjningsröse. 

Östra delen, Lösen 184
Inom den fossila åkermarken undersöktes två 
röjningsrösen, en stensträng och en härd (figur 

Figur 37. Mats Anglert undersöker A2771 i schakt 2745, foto mot nordväst. Foto: Tyra Ericson.

40). Dessutom utfördes kompletterande kartering, 
för vilken årstiden (tidig vår) var väl lämpad. A 
2631 var det största och tydligaste röjningsröset 
på platsen, och valdes ut för undersökning genom 
avtorvning och maskinsnittning (figur 41 och 42). 
Röset var cirka 4 meter i diameter, svagt välvt, cirka 
0,3 meter högt och till större delen övertorvat. Det 
var upplagt mellan markfasta stenar i öster och 
väster, lagt i 3–4 skift och med ingående stenmate-
rial i de flesta fall 0,1–0,4 meter stora, med enstaka 
större stenar. Röset tolkades vara byggd i en fas, 
utan kantkedja eller andra urskiljbara konstruk-

tionsdetaljer. I jordprover från röset påträffades 
inga makrofossiler och endast måttliga mängder kol 
(bilaga 5). Kol från videart daterades till tidigneoli-
tisk tid (bilaga 3 och tabell 5). Det daterade träkolet 
bedöms inte ha något funktionellt samband med 
odlingsröset. 

Det andra röset som undersöktes var A2721 
(figur 43), beläget omedelbart sydöst om A2631. 
Det snittades med maskin utan föregående avtorv-
ning. Röset var cirka 4 meter i diameter, cirka 0,2 
meter högt och nästan helt övertorvat. Ingående 
stenmaterial var i de flesta fall 0,1–0,3 meter stora, 
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Figur 39. A2887, foto mot nordväst. Foto: Mathilda Kjällquist.

Tabell 5. 14C-analyser från område 308.

Anl. nr Anl. typ Material Prov nr Lab. Nr BP Kal. datering, 1 σ Kal. datering, 2 σ

2483 Härd En 2496 Ua-62907 337±31 1 480–1 640 e.Kr. 1 470–1 650 e.Kr.

2631 Röjningsröse Vide 1000015 Ua-62908 4 771±36 3 640 –3 520 f.Kr. 3 650 –3 380 f.Kr.

2721 Röjningsröse Ek 1000019 Ua-62909 385±32 1 440–1 620 e.Kr. 1 440–1 640 e.Kr.

2771 Härd Al 2783 Ua-62910 2 318±33 405–370 f.Kr. 480–230 f.Kr.

2924 Härd En 3015 Ua-62911 620±32 1 295–1 395 e.Kr. 1 290–1 410 e.Kr.

med enstaka större stenar. Stenarna var lagda i 
2–3 skikt och inte heller i detta röse kunde några 
särskilda konstruktionsdetaljer noteras. Några 
makrofossiler påträffades ej vid analys och mäng-
den träkol var liten. Träkol av ek daterades till 
1 440–1 620 e.Kr. (63.4 %) (tabell 5). 

A2623 tolkades vid utredningen steg 2 som en 
stensträng. Den snittades, och befanns vara en 
naturbildning. Det odlingslager som skulle finnas 
på ena sidan stensträngen kunde inte identifieras 
vid förundersökningen. Däremot registrerades ett 
möjligt röjningsröse (A 2507) i den västra änden av 
den förmodade stensträngen.

I den östra delen av området påträffades en 
mindre härd, A2483. Den var 0,6×0,4 meter stor 
och hade en fyllning av sotig humös sand med stänk 
av träkol. Då djupet endast var 0,04 meter tolkades 
anläggningen som en härdrest. Vid analys av jord-

prov från anläggningen påträffades rikligt med trä-
kol men inga makrofossiler (bilaga 5). Träkol av en 
från anläggningen daterades till 1 470–1 650 e.Kr. 
(95.4 %), vilket överensstämmer med dateringen av 
röse A2721. Dateringen indikerar att anläggningen 
kan ha att göra med röjningsbränning.

Tolkning och rekommendation
Tolkningen av område 308 som fossil åkermark och 
boplats kvarstår efter förundersökningen. 14C-da-
teringen till neolitikum emanerar mer sannolikt 
från en skogsbrand än från mänskliga aktiviteter. 
Genom en datering av en härd i anslutning till 
en mindre våtmark till förromersk järnålder har 
aktiviteter under denna tidsperiod fastställts. Från 
senmedeltid/efterreformatorisk tid finns tydliga 
indikationer på röjningsbränning och anläggande 
av röjningsrösen.

Dateringarna från de undersökta röjningsrösena 
och den närliggande härden pekar på dels någon 
händelse i området under stenåldern (sannolikt en 
skogsbrand), som avsatt träkol vilket sedan blivit 
inlagrat i röjningsröset A2631, dels en röjningsfas 
under senmedeltid och/eller efterreformatorisk tid. 
Strax väster därom, vid kanten av en våtmark, anla-
des härdar under förromersk järnålder. Kanske kan 
några av de icke undersökta röjningsrösena härröra 
redan från denna period? Längre norrut finns här-
dar och en kokgrop, varav en härd daterats till hög- 
eller senmedeltid. Även i denna fas kan röjningsrö-
sen ha anlagts. De medeltida och senare faserna av 
boplatsspår och fossil åker torde kunna sättas i sam-
band med Öljersjö by. Den fossila åkermarken inom 
Lösen L1978:9546 torde hänga samman med den 
fossila åkermarken inom L1978:5347, då områdena 
främst skiljs åt av våtmarksbetonad terräng.

Grundat på boplatslämningarnas glesa före-
komst och bristen på spår efter bebyggelse föreslås 
inga ytterligare antikvariska insatser för områdets 
nordvästra del. I den sydöstra delen, där fossil åker-
mark förekommer, finns det däremot potential att 
genom fler undersökta och daterade rösen kunna ge 
en tydligare bild av platsens historia. Av detta skäl 
förordas fortsatta antikvariska insatser inom detta 
område (figur 36). 
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Figur 41. A2631 efter avtorvning. 
Bilden skapad genom fotoscanning.
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Figur 43. A2721, foto mot sydväst. 
Foto: Tyra Ericson.

Figur 42. A2631, foto mot sydväst. Foto: Per Lagerås.
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Område 311
Lämningstyp: Boplats
Lämning: L1978:9826 (Ramdala 287)
Fastighet: Torstäva 12:3
Förslag till åtgärder: Fortsatta antikvariska 

insatser rekommenderas ej.
Förundersökningsytans storlek: 1240 m2
Topografi och markanvändning: Förunder-

sökningsområdet är beläget på den södra sidan 
av nuvarande E22 i åkermark. Områdets höjd 
var cirka 13–14 m ö.h.

Undersökt yta: 133 m2 fördelat på 4 schakt samt 
fyra 1 m2 rutor.

Schaktdjup och stratigrafi: Cirka 0,3–0,4 
meter. Huvudsakligen plöjt till botten men inom 
den centrala delen förekom ett område med 
bevarade lager under ploggången. 

Alv: Huvudsakligen silt samt lera i den västra 
delen. I den östra delen alltmer stenigt.

Arkeologiska objekt: 1 fyndförande lager.
Fynd: 2 flintor och 2 keramikskärvor.
Metalldetektering: Nej
Datering: Äldre bronsålder.
Fornlämningar i anslutning till förunder-

sökningsområdet: (se figur 44)

Fornlämningsnr Fornlämningstyp

L1978:5092 (Ramdala 192) Fossil åker.

L1979:6825 (Ramdala 81:1) Grav markerad av sten/block. Rest sten 
flyttad till nuvarande plats i samband 
med vägbygge. 

L1979:6826 (Ramdala 82:1) Gravfält med sju stensättningar. 

L1978:9775 (Ramdala 291) Härd påträffad vid arkeologisk 
utredning.

L1978:9778 (Ramdala 293) Fyndplats för ett ca 2 cm långt 
bronsföremål med djurornamentik och 
silverinläggningar i blanksilver och 
niello. Föremålet tolkas som en ev. 
doppsko, ingår i område 312.

L1978:9779 (Ramdala 294) Boplats, ingår i område 312

L1978:9785 (Ramdala 296) Boplats, ingår i område 311.

L1978:9822 (Ramdala 282) Fyndplats av ett kvartsavslag. 

L1978:9824 (Ramdala 284) Fyndplats för flintkärna.

L1978:9826 (Ramdala 287) Boplats, ingår i område 311.

Fornlämningsbild
Flertalet fornlämningar i omedelbar närhet till 
förundersökningsområdet utgörs av fyndplatser 
och enstaka boplatsspår som påträffats i samband 
med den tidigare utförda arkeologiska utredningen. 
L1978:9778 som är en fyndplats inom område 312 
för ett bronsföremål med djurornamentik utgör ett 
undantag som möjligen indikerar förekomsten av 
en sönderplöjd gravmiljö (figur 44). 

Förutsättningar och syfte
Vid utredningen framkom två mörka kulturlager 
med inslag av sot och kol (A395, A389). Vid gräv-
ning av provrutor påträffades sju brända benfrag-
ment, ett avslag i flinta samt mindre keramikfrag-
ment (Åstrand m.fl. 2017).  Förundersökningen 
syftade till att klarlägga de eventuella kulturlagrens 
karaktär och datering samt att beskriva förekom-
sten av fynd och anläggningar.

Genomförande
Vid förundersökningen grävdes fyra schakt med en 
hjulburen grävmaskin inom området. Den schak-
tade ytan motsvarande cirka 11 % av förundersök-
ningsområdets yta. Fyra kvadratmeterrutor samt 
en yta med måttet 2×3 meter handgrävdes. 

Resultat
Vid förundersökningen kunde det konstateras att 
det i schaktet 12708 och 12666 helt saknades beva-
rade lager under ploggången (figur 45). Likaså var 
ändarna av schakten 12673 och 12688 kraftigt ska-
dade av plöjning. I den mellersta delen av schakten 
återfanns dock ett mörkt lager under ploggången. 
Lagrets mäktighet varierande mellan någon centi-
meter och cirka 0,24 meter. Lagret påträffades i en 
mindre svacka vilken genom pålagring ackumulerat 
ett något mäktigare matjordslager vilket verkat som 
ett skydd vid plöjning. För att närmare undersöka 
lagret grävdes fyra kvadratmeterrutor i schakt 
12688. Lagret varierade något i färg och mäktighet. 
Fynd påträffades endast i G1000154. I den övre 
delen av lagret påträffades ett flintavslag (fnr 125) 
samt en mynningsskärva med dekor (fnr 122), 
sannolikt från järnåldern. I syfte att erhålla ett 
rikare fyndmaterial rensades noggrant en yta på 
cirka 6 kvadratmeter i det angränsande schaktet 
(S12673) ned till alven. Vid rensningen påträffades 
ett flintavslag (fnr 1). Den tydligaste stratigrafin 
och de flesta (men likväl fåtaliga) fynden återfanns 
således i G1000154. I profilen kunde en tendens till 
skiktning av det mörka lagret ses (figur 46). Dess 
övre del var något mörkare och med en något större 
frekvens skärviga stenar. I den undre delen åter-
fanns färre stenar och jordarten var något ljusare 
och sandigare. 
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Figur 44. Fornlämningar i anslutning till förundersökningsområdena 311 och 312. 
Schakt från förundersökningen rödmarkerade. 

300 m
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Figur 45. Översiktsplan över förundersöknings-
område 311 med schakt, handrensningsområde, 
lagerförekomst samt handgrävda områden.  
Skala 1:500. 25 m
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Analyser
Från undre, respektive nedre delen av lagret i 
G 1000154 togs kolprov med god stratigrafiska 
kontroll (tabell 6). Vid vedartsanalys av prov från 
den översta delen av lagret påvisades träkol av 
lönn. Träkol från lagret daterades till 3 163±42 BP, 
vilket efter kalibrering motsvarar en datering till 
1 530–1 370 f.Kr. (86.2 %) (figur 47). I provet från 
den nedersta delen förekom träkol av tall. Träko-
let kommer från extremt tätvuxen ved, sannolik 
kärnved (bilaga 2). Träkol daterades till 3 303±32 
BP, vilket efter kalibrering motsvarar en datering 
till 1 660–1 500 f.Kr. (95.4 %). 

Figur 46. Profilen i R 1000153 fotograferad mot söder. 
Kolprov för 14C-datering togs i den övre respektive 
nedre delen av det under ploggången befintliga lagret. 
Foto: Carl Persson.

Tabell 6. 14C-dateringar från område 11.

Anl. nr Anl. typ Material Prov nr Lab. nr BP Kalibrerad datering, 1 σ Kalibrerad datering, 2 σ

G1000154 Lager (övre) Lönn 1000022 Ua-62899 3 163±42 1 530–1 370 f.Kr. (86.2 %) 
1 350–1 300 f.Kr. (9.2 %)

1 500–1 405 f.Kr.

G1000154 Lager (nedre) Tall 1000021 Ua-62898 3 303±32 1 660–1 500 f.Kr. 1 620–1 530 f.Kr.

Figur 47. Kalibrerade dateringar från övre och undre delen av lagret i R1000153. 
Dateringarna stärker tolkningen att lagret bildats i en svacka under äldre brons- 
ålder. 

Tolkning och rekommendation
Dateringarna tyder på att lagret bildats under 
loppet av några hundra år cirka 1 500 f.Kr. Det före-
faller därför sannolikt att lagret inte bildats genom 
att organiskt material ansamlats i svackan under 
lång tid. Istället är det förmodligen så att lagret 
bildats genom mänskliga aktiviteter i närheten 
under tidig bronsålder. Det kan i sammanhanget 
noteras att den påträffade keramikskärvan som 
påträffades i den övre delen av lagret knappast är 
från den äldre delen av bronsåldern. Aktiviteter har 
således skett på platsen under minst två förhisto-
riska perioder. Eftersom huvuddelen av området 

var kraftigt skadat av plöjning är det dock svårt 
att bedöma boplatsens karaktär och utbredning. 
Det kan i sammanhanget noteras att den östra 
delen av undersökningsområdet och området norr 
därom (under befintlig väg) är väldränerade och 
därmed lämpliga lägen för förhistoriska boplatser. 
Sammantaget bedöms det undersökta kulturlagret 
utgöra en del av en större boplats som nu är förstörd 
genom plöjning och vägbygge. De fåtaliga fynden i 
kulturlagret motiverar dock inga fortsatta antikva-
riska insatser. 
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Område 312
Lämningstyper: Boplats och boplatslämning 

övrig
Förslag till åtgärder: Fortsatta antikvariska 

insatser föreslås ej.
Lämning : L1978:9779 (Ramdala 294), 

L1978:9785 (Ramdala 296)
Fastighet: Berntorp 1:1
Förundersökningsytans storlek: 4 280 m2

Topografi och markanvändning: Området är 
beläget norr om väg E22, söder om Berntorps 
gård mellan Öljersjö och Ramdala. Det ligger 
på den sandiga slätten mellan Torstäva och 
Ramdala, och omfattar en flack östsluttning ned 
mot allén som leder till Berntorps gård. Marken 
används som åker. Sluttningen är belägen 6–13 
m ö.h.

Undersökt yta: 760 m2 fördelat på elva schakt.
Schaktdjup och stratigrafi: Matjorden hade ett 

djup på mellan 0,35–0,6 meter, djupast längst 
ned i sluttningen mot öster.

Alv: I öster sandig silt, i väster grusig sand med 
siltigare partier.

Arkeologiska objekt: 17 stolphål, 13 gropar, 3 
härdar, 2 vattenhål, 2 diken, 2 lager, 1 ränna, 1 
stenlyft 

Fynd:  5 keramikfragment, 2 brända ben, 1 avslag 
i kristianstadflinta, 1 förarbete/kärna i kvarts, 
1 bränt avfall i kristianstadflinta, 3 mässingsk-
nappar från 1800–1850-tal, 2 mynt fr 1803 och 
1827, 2 fragment av kopparlegering, 1 fingerborg, 
1 blysmälta, 1 druvhagel, 1 sölja av kopparleger-
ing från medeltid eller senare, 1 järnspik/hästs-
kosöm, 1 oidentifierat järnfragment.

Metalldetektering: Ja

Datering: Äldre bronsålder, yngre bronsålder, för-
romersk järnålder, förromersk–romersk järnål-
der, vendeltid–vikingatid, medeltid, historisk tid

Fornlämningar i anslutning till förunder-
sökningsområdet: (se figur 44)

Fornlämningsnr Fornlämningstyp

L1978:5092 (Ramdala 192) Fossil åker; röjningsröseområde 
bestående av ett 15-tal röjningsrösen.

L1979:6825 (Ramdala 81:1) Grav markerad av sten/block; rest sten, 
borttagen 1983.

L1979:6826 (Ramdala 82:1) Gravfält med sju stensättningar. 

L1978:9775 (Ramdala 291) Härd påträffad vid arkeologisk 
utredning 2017.

L1978:9778 (Ramdala 293) Fyndplats för ett ca 2 cm långt 
bronsföremål med djurornamentik och 
silverinläggningar i blanksilver och 
niello. Föremålet tolkas som en ev. 
doppsko, ingår i område 312.

L1978:9779 (Ramdala 294) Boplats, ingår i område 312

L1978:9785 (Ramdala 296) Boplats, ingår i område 311.

L1978:9822 (Ramdala 282) Fyndplats av ett kvartsavslag. 

L1978:9824 (Ramdala 284) Fyndplats för flintkärna.

L1978:9826 (Ramdala 287) Boplats, ingår i område 311.

Fornlämningsbild
Tre fornlämningar registrerades inom området vid 
den arkeologiska utredningen steg 2, i form av en 
boplats i väster (Ramdala 294/ L1978:9779) och 
en övrig boplatslämning i öster (Ramdala 296/ 
L1978:9785), samt en fyndplats (Ramdala 293/ 
L1978:9778) för ett två centimeter stort fragment av 
en doppsko i brons med djurornamentik och silve-
rinläggningar i blanksilver och niello (figur 44).

De registrerade fornlämningarna inom en dryg 
kilometers radie utgörs i övrigt främst av boplatser 
(sju stycken), samtliga belägna längs med väg E22 

och påträffade vid de föregående arkeologiska 
utredningarna) gravfält (fem järnåldersgravfält) 
resta stenar (fyra stycken) och fossil åker (fyra 
röjningsröseområden). En ensam bronsåldershög 
ligger en halv kilometer söderut. En koncentration 
av gravfält, skålgropsförekomster och friliggande 
stensättningar och rösen finns en kilometer åt 
nordost, mellan Berntorp och Björstorp. 

Omkring 350 meter norr om förundersöknings-
området finns ett mindre gravfält (Ramdala 82). 
Söder om förundersökningsområdet har det funnits 
en rest sten (Ramdala 81), borttagen på 1980-talet. 
Stenen var flyttad i modern tid och hade tidigare 
stått norr om den äldre landsvägen (Persson 2017). 
Det är möjligt att stenen kan knytas till ett gravfält 
som ska ha funnits i anslutning till landsvägen vid 
Berntorp, enligt ett omnämnande av Cronholm 
1750 (Persson 2017). Vid utredningen påträffades 
ett fragment av en förmodad doppsko till en dolk- 
eller svärdsskida i brons med silverinläggningar 
(Ramdala 293). Fyndets karaktär indikerar att en 
högreståndsbosättning med tillhörande gravar från 
700-talet kan finnas i närområdet.

Förutsättningar och syfte
Vid utredningen påträffades ett stolphål samt ytter-
ligare fem nedgrävningar/stenlyft, samt en smälta 
av Cu-legering och det ovan nämnda fragmentet av 
en förmodad doppsko (Åstrand m.fl. 2017). Fyndet 
kunde stilmässigt dateras till vendeltid eller tidig 
vikingatid (dvs. 700-talet) och hade hög hantverks-
mässig kvalitet. Vid en ledningsdragning genom 
området januari 2018 utfördes en förundersökning 
i form av schaktningsövervakning där ytterligare 
minst 22 boplatsanläggningar påträffades (Åstrand 
2018). Dessa utgjordes av stolphål, gropar, rännor, 
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härdar, kulturlager och en eventuell brunn eller 
vattenhål, vilket styrkte boplatstolkningen. Vid 
schaktningsövervakningen påträffades också en 
del av en nedgrävning med stenpackning, som 
misstänktes kunna vara en grav. Ett stolphål och en 
avfallsgrop daterades till bronsålder medan en härd 
daterades till förromersk järnålder.

Förundersökningen 2019 syftade till att klar-
lägga karaktär, datering och omfattning av boplats-
lämningarna inom förundersökningsområdet, samt 
att söka efter och karaktärisera eventuella gravar. 
Det högkvalitativa metallföremål som påträffades 
vid metalldetekteringen under den arkeologiska 
utredningen visade liksom andra indikationer på 
att det sannolikt fanns sönderplöjda gravar, och då 
även högreståndsgravar i och/eller i nära anslut-
ning till undersökningsområdet. Ambitionen var 
även att under förundersökningen söka efter fler 
föremål från dessa typer av kontexter.

Genomförande
Vid förundersökningen grävdes elva schakt inom 
området med en sammanlagd yta av 750 kvadrat-
meter, motsvarande 17 % av förundersöknings-
områdets yta (figur 48). Schakten grävdes med 
bandburen grävmaskin, främst i anslutning till ytor 
där anläggningar och fynd tidigare påträffats. De 
flesta anläggningarna undersöktes. Metalldetek-
tering av matjorden utfördes dessförinnan i mars, 
inför schaktningen, och elva fynd insamlades. 
Vid schaktningen utfördes ytterligare detektering 
av matjord och anläggningar, och ytterligare ett 
metallfynd insamlades.

Resultat
Direkt väster om det aktuella området påträffades 
flera anläggningar vid förundersökningen 2018, i 
form av en större grop, en ränna och tre stolphål. 
Träkol från ett av stolphålen 14C-daterades då till 
1 090–900 f.Kr, motsvarande yngre bronsålder. 
Öster om dessa fanns ett lägre parti med lagerres-
ter, eventuellt fuktpåverkat. Då en yta (schakt 3472, 
figur 49) nu togs upp inom denna del av det aktuella 
förundersökningsområdet framkom fläckvisa 
färgningar som bedömdes som naturliga variatio-
ner, möjligen fuktpåverkade, men inga ytterligare 
anläggningar påträffades.

Något längre österut påträffades en ränna och en 
större grop vid förundersökningen 2018 (Åstrand 
2018). I rännan påträffades då ett tiotal bitar flinta, 
ett kvartsavslag samt ett par keramikskärvor. När 
ett schakt (3364, figur 49) nu öppnades norr om 
rännan, visade det sig att endast en mycket tunn 
rest av samma anläggning fanns kvar inom denna 
yta (A3289). Rännan avgränsades, men inga ytterli-
gare fynd påträffades.

Längre österut dokumenterades spår av den 
äldre landsvägen vid förundersökningen 2018, och 
även inom den västra delen av schakt 3154 (figur 50) 
påträffades nu rester av landsvägen. Inom samma 
schakt dokumenterades två något konvergerande 
stolphålsrader som preliminärt tolkades som möj-
liga rester av ett hus. Träkol från ett av stolphålen 
(A3158) 14C-daterades dock till medeltid, 1160–1270, 
och sammantaget blev hägnadsrester därför en troli-
gare tolkning. I den norra delen av schaktet påträf-
fades en härd (A3713), och träkol från den daterades 
till förromersk/romersk järnålder.

Sydost om denna yta, inom schakt 3430 (figur 
50), undersöktes en anläggning som vid förunder-

sökningen 2018 bedömdes som en möjlig stensatt 
grav. När en större yta nu kunde öppnas upp och 
anläggningen undersöktes visade den sig bestå av 
rester av en härd som hade skurits av ett stenfyllt 
dike (A3376, figur 52 och 53). Tre stolphål och en 
grop påträffades inom samma yta. Ytterligare en 
större grop, daterad till äldre bronsålder, påträf-
fades direkt öster om denna yta vid förundersök-
ningen 2018. Omkring 30 meter österut, i schakt 
3731 (figur 50), påträffades en grop (A3736) med två 
fragment av brända ben, och i övergången mellan 
matjord och sand påträffades en kvartsnodul samt 
en bit bränd kristianstadflinta.

I förundersökningsområdets östra del påträf-
fades flera gropar (schakt 3130, figur 51), varav en 
innehöll ett par grovmagrade, upplösta keramik-
fragment (A 3094). Inom denna del av ytan påträf-
fades fragmentet av den förmodade doppskon vid 
utredningen, vilket föranledde intensifierad metall-
detektering, både av matjord och anläggningar. 
Därför påträffades merparten av metallfynden inom 
denna del av ytan, men samtliga bedömdes vara 
från historisk tid. Längre österut i schaktet påträffa-
des en stolphålsrad, vilket ledde till att schakt öpp-
nades både norr och söder om denna i sökande efter 
spår av ett möjligt hus. Ingen tydlig huskonstruk-
tion framträdde dock. I det södra schaktet (3709) 
påträffades dock två eller tre möjliga stolphål samt 
fyra gropar och en härd. I det norra schaktet (3520) 
påträffades ett vattenhål/brunn (A3525). Träkol 
från stolphål A3080 samt från härden A3612 14C-da-
terades båda till äldre bronsålder.

Ytterligare knappt 20 meter österut (schakt 
3274, figur 51), undersöktes ännu ett vattenhål/
brunn (A3210), som påträffades vid utredningen 
och som undersöktes med en provruta vid förun-
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Figur 48. Översiktsplan över 
område 312. Skala 1:2000. 100 m
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dersökningen 2018. Vattenhålet var 0,5 m djupt. I 
ett jordprov från anläggningen påträffades ett frag-
ment av ospecificerat sädeskorn, ett skalfragment 
av hasselnöt samt ett frö av humlelusern. Hassel-
nötsskalet 14C-daterades till förromersk järnålder. 
I en grop (A3237) som låg i direkt anslutning till 
vattenhålet påträffades mer material av samma 
karaktär i form av två fragment av ospecificerade 
sädeskorn och ett skalfragment av hasselnöt från 
ett jordprov. Ytterligare två gropar påträffades i 
anslutning till vattenhålet.  

Analyser
Analyser av makrofossil och träkolsinnehåll 
gjordes i 24 jordprover från 14 stolphål, 5 gropar, 
3 härdar och 2 vattenhål/brunnar. Utöver en härd 
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Utredning
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Schakt

Förundersökning

som hade rikligt med träkol var förekomsten av trä-
kol mycket sparsam. Två prover innehöll förkolnade 
växtmakrofossil. Provet från vattenhålet A3210 
innehöll ett fragment av ospecificerat sädeskorn, ett 
skalfragment av hasselnöt och ett frö av humlelu-
sern (bilaga 5). Provet 14C-daterades till förromersk 
järnålder (tabell 7). Provet från grop A3237 innehöll 
två fragment av ospecificerat sädeskorn och ett 
skalfragment av hasselnöt. De två groparna låg 
intill varandra. Den likartade sammansättningen 
av växtmakrofossil talar för att de är samtida. Trä-
kol från fyra prover vedartsbestämdes (bilaga 3), de 
innehöll ek, al, ask, björk och rönn/hagtorn. Träkol 
från dessa prover samt ett hasselnötsskal daterades 
genom 14C-analys (tabell 7).

20 m

Figur 49. Plan över i västra delen av område 312. Skala 1:500.

58 Väg E22 Lösen–Jämjö



Figur 50. Plan över mellersta delen av område 312. Skala 1:400.
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Tabell 7. 14C-dateringar från område 312. 

Anl. nr Anl. typ Material Prov nr Lab. nr BP Kalibrerad datering 1 σ Kalibrerad datering 2 σ

3080 Stolphål Rönn/hagtorn 3288 Ua-62912 3 270±37 1610–1500 e.Kr. 1630–1450 e.Kr.

3612 Härd Al 3708 Ua-62915 3 210±36 1 510–1 435 f.Kr. 1 610–1 410 f.Kr.

32 FU2018 Avfallsgrop Brända djurben  Ua-58983 3 176±32 1 500–1 420 f.Kr. 1 510–1 390 f.Kr.

8 FU2018 Stolphål Ek  Ua-58984 2 828±32 1015–925 f.Kr. 1 090–900 f.Kr.

3210 Vattenhål/brunn Hasselnötsskal 3285 Ua-62914 2 171±35 360–170 f.Kr. 370–110 f.Kr.

42 FU2018 Härd En  Ua-58985 2 124±30 200–105 f.Kr. 350–50 f.Kr.

3713 Härd Ek 3730 Ua-62916 1 967±34 0–75 e.Kr. 50 f.Kr.–120 e.Kr.

3158 Stolphål Ek 3546 Ua-62913 826±32 1185–1255 e.Kr. 1160–1270 e.Kr.
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Figur 51. Plan över östra delen av område 312. Skala 1:400.
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Tolkning och rekommendation
Sammanfattningsvis förefaller stora delar av 
förundersökningsytan att ha ingått i boplatsom-
råden under flera tidsperioder. Anläggningarna 
ligger främst på de mest väldränerade ytorna och 
boplatserna från olika perioder överlappar därmed 
varandra. Utifrån den rumsliga och tidsmässiga 
spridningen av 14C-dateringar blir tolkningen 
att området framför allt använts aktivt under 
perioderna 1 600–1 400 f.Kr., motsvarande äldre 
bronsålder, samt 350 f.Kr.–100 e.Kr., motsvarande 

förromersk och romersk järnålder. Förekomsten 
av kärnor av obestämt sädesslag i anläggningar 
med material från förromersk järnålder ger belägg 
för agrar verksamhet i området under perioden. 
Därutöver finns även spår av aktivitet på platsen 
under yngre bronsålder, 1 100–900 f.Kr., och med-
eltid, 1160–1270 e.Kr., i form av träkolsdateringar 
från två stolphål. Fyndet av den möjliga doppskon 
som dateras till 700-tal indikerar aktiviteter under 
vendel-/vikingatid. Det finns inga indikationer på 
att någon del av ytan har utgjort ett centralt parti 

20 m
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Figur 53. Sektion genom härd 3376, med all sten bortta-
gen från det stenfyllda diket. I botten syns en färgning 
av sot och träkol som skärs av diket. Foto mot söder: 
Mats Anglert.

Figur 52. Härd 3376, som vid förundersökningen 2018 bedömdes som en möjlig grav, 
samt det stenfyllda diket som skar anläggningen. Foto mot öster: Mats Anglert.

av en boplats. Baserat på en mycket gles fyndsprid-
ning och avsaknad av tydliga konstruktioner finns 
det inte några belägg för att gravar har legat inom 
förundersökningsområdet.

Tolkningen av området som en boplats under 
flera tidsperioder kvarstår alltså. Det finns ett stort 
värde i att boplatsen lokaliserats, då förhistoriska 
boplatser är dåligt kända i stora delar av östra 
Blekinge, och dokumentationen bidrar till bilden av 
förhistoriskt och historiskt landskapsutnyttjande. 
Den utgör ett viktigt komplement till de ovan mark 

synliga lämningarna, som järnåldersgravfälten 
och bronsåldersgravhögen i närområdet. Efter-
som sammanlagt 46 % av den aktuella ytan nu 
har undersökts genom utredning och förunder-
sökningar, och inga tydliga konstruktioner eller 
gravar framträtt, förefaller dock möjligheten till 
ytterligare kunskapsfördjupning liten vid fort-
satta undersökningar. Av detta skäl rekommen-
deras inga fortsatta antikvariska åtgärder inom 
förundersökningsområdet.
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Område 313
Lämningstyp: Boplats
Förslag till åtgärder: Fortsatta antikvariska 

åtgärder föreslås ej.
Lämning: L1978:9827 (Ramdala 288) och 

L1978:9747 (Ramdala 306).
Fastighet: Berntorp 4:1
Förundersökningsytans storlek: ca 2 219 m2

Topografi och markanvändning: Förunder-
sökningsområdet ligger mitt ute på slätten mel-
lan Torstäva och Ramdala på den norra sidan av 
väg E22. Ytan utgörs huvudsakligen av åkermark 
utom i västra delen av förundersökningsområdet 
där området ligger inom en fruktodling. Områ-
det lutar svagt mot öster med en svag förhöjning 
i anslutning till fruktodlingen. Området är 
beläget 5–6 m ö.h. 

Undersökt yta: 222 m2 fördelat på 5 schakt samt 
fyra kvadratmeterrutor.

Schaktdjup och stratigrafi: Cirka 0,3–0,4 
meter. Huvudsakligen plöjt till botten men i 
anslutning till fruktodlingen förekom bevarade 
lager under ploggången. 

Alv: Huvudsakligen silt.
Arkeologiska objekt: en härd
Fynd: Inga
Metalldetektering: Detektering vid avbaning.
Datering: Förromersk järnålder
Fornlämningar i anslutning till förunder-

sökningsområdet: (se figur 54)

Fornlämningsnr Fornlämningstyp

L1979:3094 (Ramdala 75) Fornlämningsliknande lämning.

L1979:6282 (Ramdala 76) Fornlämningsliknande lämning.

L1979:6722 Stensättning (rösebotten), ca 10 m i 
diameter.

L1978:9515 (Ramdala 273) Gravfält, uppgift om. Två högar, S 
delen av en skeppsformad stenkrets 
och ett 10-tal resta stenar. Finns utsatt 
på storskifteskartan från 1776 (LSA 
127-38.3). Inga spår av gravar över jord. 
Tangeras av område 315.

L1978:9747 (Ramdala 306) Härd, ingår i område 313.

L1978:9777 (Ramdala 292) Boplats, ingår i område 314.

L1978:9784 (Ramdala 295) Boplats, i matjorden insamlades ett 
10-tal flintor, ett bergartsavslag samt två 
kvartsavslag.

L1978:9792 (Ramdala 297) Härd.

L1978:9796 (Ramdala 301) Boplats, ingår i område 315.

L1978:9798 (Ramdala 302) Boplats, ingår i område 315.

L1978:9800 (Ramdala 303) Boplats, ingår i område 314.

L1978:9807 (Ramdala 304) Boplatslämning övrig i form av ett 
mörkt siltlager som innehöll mindre 
keramikfragment. Ingår i område 314.

L1978:9808 (Ramdala 305) Boplats, ingår i område 315.

L1978:9821 (Ramdala 286) Färdväg, ingår i område 316.

L1978:9823 (Ramdala 283) Fyndplats av flintavslag.

L1978:9821 (Ramdala 286) Färdväg, ingår i område 315 (två 
markeringar i figur).

L1978:9827 (Ramdala 288) Boplats, ingår i område 313.

L1978:9828 (Ramdala 289) Härd, ingår i område 313.

Fornlämningsbild
Flertalet fornlämningar i omedelbar närhet till 
förundersökningsområdet utgörs av fyndplatser 
och enstaka boplatsspår som påträffats i samband 
med den tidigare utförda arkeologiska utredningen. 
L1978:9778 som är en fyndplats inom område 312 
för ett bronsföremål med djurornamentik utgör ett 
undantag som möjligen indikerar förekomsten av 
en sönderplöjd gravmiljö (figur 54). 

Förutsättningar och syfte
Inom fruktodlingen påträffades vid utrednings-
schaktning två härdar. Strax öster om dessa 
påträffades två fynd i form av en kölformad skrapa 
i flinta samt en bit keramik. Fynden påträffades i 
övre delen av ett grått lager med oklart ursprung 
som fanns inom hela det aktuella schaktet. De 
påträffade lämningarna hade en förhållandevis gles 
spridning inom förundersökningsområdet (Åstrand 
m.fl. 2017). Vid en efterföljande förundersökning 
i samband med ledningsdragning påträffades 
ytterligare sju anläggningar samt två lager med 
inslag av kol och skärvsten i anslutning till de 
tidigare gjorda boplatsfynden. Anläggningarna låg 
väl samlade och verkar ingå i ett härdområde. De 
två härdar som daterades vid denna förundersök-
ning var från förromersk järnålder (Åstrand 2018). 
Förundersökningen syftade till att klarlägga om det 
fanns stenålderslämningar i det grå lagret samt att 
karaktärisera och datera övriga lämningar. 

Genomförande
Vid förundersökningen grävdes fem schakt med en 
bandburen grävmaskin inom området. Den schak-
tade ytan motsvarande cirka 10 % av förundersök-
ningsområdets yta. Fyra kvadratmeterrutor samt 
en anläggning undersöktes. 

Resultat
Vid förundersökningen kunde det konstateras den 
östra delen av förundersökningsområdet belägen 
i åkermarken var kraftigt skadad av plöjning och 
ledningsnedläggning (S11695, 11710 och 11728). 
Mellan fruktodlingen och en mindre väg upptogs 
ett schakt (S11664) varvid förekomsten av ett under 
ploggången förekommande lager konstaterades. 
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Figur 54. Fornlämningar i anslutning till förundersökningsområdena 312, 313, 314, 315 och 316.

500 m
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Figur 55. Översiktsplan över 
område 313. Skala 1:1300. 

Lagret (A1000293) var gråbrunt och bestod av silt. 
Fyra kvadratmeterrutor grävdes för att undersöka 
lagrets karaktär. Lagret hade en mäktighet av 
0,06–0,12 meter och var ej fyndförande (figur 55). 
Undersökningsområdet mellan fruktodlingen och 
väg E22 kunde ej undersökas då det rörde sig om en 
smal remsa där en fiberledning var nedlagd. Områ-
det inom fruktodlingen var huvudsakligen stört av 
ledningsnedläggning och den tidigare utförda förun-
dersökningen (Åstrand 2018). Ett schakt kunde dock 

tas upp (S11650) varvid en större härd påträffades 
(A11631) och undersöktes i sin helhet (figur 56). 

Analyser
Vid analys av jordprov från anläggningen A11631 
påträffades ej några makrofossil (bilaga 5). Vid ved-
artsanalys visade sig provet huvudsakligen inne-
hålla träkol av björk. Träkolet kom från ett träd med 
en klen dimension, sannolikt understeg egenåldern 
30 år (bilaga 2). Träkolet daterades till 2 102±32 BP, 

vilket efter kalibrering motsvarar en datering till 
210–40 f.Kr. (95,4 %) (tabell 8).

Tolkning och rekommendation
Vid förundersökningen påträffades inga fynd och 
endast en anläggning. Resultatet förklaras delvis av 
skador i form av plöjning, tidigare undersökningar 
samt ledningsnedläggning. Till de två 14C-date-
ringarna till förromersk järnålder från den tidigare 
undersökning (Åstrand 2018) kunde ytterligare en 

50 m
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Figur 56. Plan över undersökta rutor och anläggningar inom område 313 samt schakt inom område 314. Skala 1:500.
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Tabell 8. 14C-dateringar från område 313

Anl. nr Anl. typ Material Prov nr Lab. nr BP Kalibrerad datering, 1 σ Kalibrerad datering, 2 σ

11631 Härd Björk 11649 Ua-62893 2 102±32 210–40 f.Kr. 180–90 f.Kr. (61.7 %)
70–50 f.Kr. (6.5 %)

datering till denna tidsperiod läggas. Dateringarna 
tyder på att det i anslutning till fruktodlingen finns 
ett aktivitetsområde från denna tid. Det kan noteras 
att två härdar från område 314 daterades till samma 
period. Mycket talar således för att aktiviteter skett 
över ett betydande område i anslutning till Brud-
bäcken under förromersk järnålder. Då i princip hela 
den ostörda anläggningsförande ytan undersökts vid 
två förundersökningar finns det ingen anledning att 
förorda några ytterligare antikvariska insatser. 
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Område 314
Lämningstyp: Boplats
Förslag till åtgärder: Fortsatta antikvariska 

åtgärder föreslås ej.
Lämning: L1978:9777
Fastighet: Ramdala 33:1
Förundersökningsytans storlek: ca 4 721 m2

Topografi och markanvändning:  Förunder-
sökningsområdet ligger på den södra sidan av 
väg E22 och höjden varierar mellan 4,5 och 5,5 
m ö h. Hela området utgörs av öppen åkermark, 
terrängen är flack men den östra delen sluttar 
svagt österut ned mot den uträtade Brudbäcken

Undersökt yta: 275 m2 fördelat på sex schakt.
Schaktdjup och stratigrafi: Cirka 0,3–0,4 

meter. Huvudsakligen plöjt till botten men östra 
delen förekom bevarade lager under ploggången. 

Alv: Huvudsakligen silt.
Arkeologiska objekt: åtta härdar, två gropar och 

ett stolphål.
Fynd: Inga
Metalldetektering: Nej
Datering: Förromersk järnålder
Fornlämningar i anslutning till förunder-

sökningsområdet: se område 313

Fornlämningsbild
Flertalet fornlämningar i omedelbar närhet till 
förundersökningsområdet utgörs av fyndplatser 
och enstaka boplatsspår som påträffats i samband 
med den tidigare utförda arkeologiska utredningen. 
L1978:9778 som är en fyndplats inom område 312 
för ett bronsföremål med djurornamentik utgör ett 
undantag som möjligen indikerar förekomsten av 
en sönderplöjd gravmiljö (figur 54). 

Förutsättningar och syfte
I den östra delen av området påträffades vid utred-
ningen en samling med fyra härdar samt vad som 
föreföll vara ett kulturlager utan fynd. I den meller-
sta delen fanns ytterligare ett mörkt siltlager som 
här innehöll mindre keramikfragment. Ett 100-tal 
meter åt väster fanns en mindre nedgrävning, en 
härd samt ett kulturlager med fynd av keramik. 
Ytterligare cirka 200 meter västerut påträffades en 
flathuggen pilspets av flinta i ett mörkt siltlager som 
kan vara ett kulturlager. Lämningarna var förhål-
landevis spridda men tolkades i utredningsrap-
porten som ett samlat boplatssammanhang på den 
västra sidan av Brudbäcken (Åstrand m.fl. 2017). 
Förundersökningen syftade till att karaktärisera 
och datera lämningarna inom området. 

Genomförande
Vid förundersökningen grävdes sex schakt med 
en hjulburen grävmaskin inom området. Den 
schaktade ytan motsvarande cirka 6 % av för-
undersökningsområdets yta. Sju anläggningar 
delundersöktes.  

Resultat
Vid förundersökningen kunde det konstateras att 
det områdets västra del (S10097, 10093 och 10031) 
förekom enstaka anläggningar i form av härdrester 
(figur 57). Den centrala delen (S10137 och 10141) 
var helt sönderplöjd och präglad av tämliga fuktiga 
markförhållanden. I den östra delen (S10567) som 
sluttade ned mot den numera utdikade Brudbäcken 
var förhållandena något mer väldränerade. I en 
mindre del av schaktet var också matjordsdjupet så 
mäktigt att plogen inte nått alven. I detta område 
påträffades ett antal anläggningar som i vissa fall 
var tämligen välbevarade (figur 58, 59 och 60).  

Analyser
Jordprov togs från härdarna 10182, 10155 och 
10173. Samtliga innehöll rikligt med träkol. Två 
av proverna innehöll också enstaka förkolnade 
fröer av starr och pilört som indikerar fuktig mark 
(bilaga 5). Vedartsanalys av kol från A10182 påvi-
sade en varierad vedartssammansättning. Såväl 
al, ask, asp, björk, lind och tall kunde beläggas i 
provet. Träkol av björk daterades till 2 126±30 BP, 
vilket efter kalibrering motsvarar en datering till 
210–50 f.Kr. (88.1 %). I provet från A10155 påträffa-
des träkol från en, hassel och lind. Träkol av hassel 
daterades till 2 156±32 BP, vilket efter kalibrering 
motsvarar en datering till 260–90 f.Kr. (59.6 %) 
(tabell 9 och figur 61). 

Tolkning och rekommendation
Av förundersökningen framgå tydligt att aktiviteter 
skett i anslutning till Brudbäcken under förromersk 
järnålder. Eftersom anläggningarna påträffades 
inom ett område med tjockare matjord förefal-
ler det rimligt att anläggningsförekomsten som 
dokumenterades vid förundersökningen endast 
utgör en del av betydligt större sammanhang som 
numera är förstört genom plöjning. Spår av dessa 
aktiviteter återfinns inom såväl område 313 som 
314. Aktiviteterna i anslutning till Brudbäcken är ur 
ett principiellt perspektiv av vetenskapligt intresse. 
Dess vetenskapliga värde begränsas dock av de bit-
vis dåliga bevarandeförhållandena. Det kan också 
noteras att undersökningsområdet var tämligen 
smalt (cirka 9 meter) i det anläggningsförande 
området. Det område som skulle komma i fråga vid 
en eventuell fortsatt arkeologisk insats är således 
begränsad. Av dessa skäl förordas inga fortsatta 
antikvariska insatser vad det gäller område 314. 

66 Väg E22 Lösen–Jämjö



4

5

6

7

8

3

9

10

9

6

10

5

3

4

5

5

5

3
3

6

3

4

5

5

6
6

8

5

3

5

5

6

5
5

4

5
3

9

10567

11728
11695 11710

11664

10097

10131

10141

10093

11650

10137

Arkeologiska objekt
Schakt

Arkeologiska objekt
Schakt

Utredning

Förundersökning (schaktningsövervakning)

Grävenhet
Arkeologiska objekt
Topografiska objekt
Schakt
Förundersökningsområde

Förundersökning

Figur 57. Översiktsplan över 
område 314. Skala 1:2500. 100 m
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Figur 58. Plan över schakt 10567 i den östra delen av område 314. Skala 1:400.
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Tabell 9. 14C-dateringar från område 314.

Anl. nr Anl. typ Material Prov nr Lab. nr BP Kalibrerad datering, 1 σ Kalibrerad datering, 2 σ

10182 Härd Björk 10609 Ua-62887 2 126±30 350–310 f.Kr. (7.3 %)
210–50 f.Kr. (88.1 %)

200–100 f.Kr.

10155 Härd Hassel 10607 Ua-62886 2 156±32 360BC (35.8 %) 270BC
260BC (59.6 %) 90BC

360–290 f.Kr. (30.3 %)
230–220 f.Kr. (1.1 %)
210–160 f.Kr. (34.1 %)
130–120 f.Kr. (2.6 %) 
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Figur 59. Schakt 10567 fotograferat mot väster. I denna del av området var matjor-
den något tjockare varför plogen inte nått alven. Förmodligen beroende på att 
matjord samlats i sluttningen. Längre upp i sluttningen var plogskadorna omfat-
tande. Foto: Carl Persson.

Figur 60. Anläggningarna i schakt 10567 var förhållandevis välbevarade men 
tämligen urlakade. Anläggningen på bilden är A10182 som daterades till förromersk 
järnålder.

Figur 61. Kalibreringar av dateringar från område 314. 
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Område 315
Lämningstyp: Boplats.
Förslag till åtgärder: Fortsatta antikvariska 

åtgärder föreslås ej.
Lämning: L1978:9808 (Ramdala 305), 

L1978:9796 (Ramdala 301) och L1978:9798 
(Ramdala 302)

Fastighet: Ramdala 33:1
Förundersökningsytans storlek: ca 9 417 m2

Topografi och markanvändning:  Förunder-
sökningsområdet ligger inom den östra sidan av 
fullåkerslandskapet mellan Torstäva och Ram-
dala. Höjden varierar mellan 5–9 m ö.h.

Undersökt yta: 1 267 m2, varav 10 m2 rutgrävt.
Schaktdjup och stratigrafi: Cirka 0,3–0,4 

meter matjord. Huvudsakligen plöjt till botten.
Alv: Silt.
Arkeologiska objekt: 2 vägrester, 2, härdar, 5 

gropar och 12 stolphål.
Fynd: 3 flinta, 4 keramik, 1 blyplomb och 1 yngre 

rödgods. 
Metalldetektering: Nej.
Datering: Mellersta bronsålder och 

folkvandringstid. 
Fornlämningar i anslutning till förunder-

sökningsområdet: se område 313

Fornlämningsbild
Fornlämningsbilden i närområdet präglas huvud-
sakligen av de tidigare utredningsinsatserna inom 
E22-projektet. Mestadels utgörs lämningarna av 
spridda härdar och gropar. I anslutning till förun-
dersökningsytan återfinns dock också gravfältet 
L1978:9515 (figur 54). Gravfältet, som bestod av två 
högar, södra delen av en skeppsformad stenkrets 
och ett 10-tal resta stenar, finns utsatt på storskif-

teskartan från 1776 (LSA 127-38.3) (Söderberg 
2016). Idag finns inga synliga spår av gravfältet.

Förutsättningar och syfte
Vid arkeologisk utredning påträffades åtta nedgräv-
ningar, två stenskodda stolphål, en ränna samt ett 
större kulturlager. Vid rutgrävning påträffades ett 
bergartsavslag, ett flintavslag samt ett fragment 
från en bergartsyxa den västra delen påträffades 
ett fragment från en tunnbladig flintyxa samt tre 
flintavslag vid övergången mellan matjord och 
underliggande silt. Vid djupschaktning i utred-
ningsområdets västra del kunde förekomsten av 
en homogen, ljus silt ned till schaktdjupet på 1,7 
meter konstateras. Några spår av överlagringar eller 
svallningszoner kunde ej konstateras. inga tydliga 
indikationer på aktiviteter under mesolitisk/tidig-
neolitisk tid på platsen kunde beläggas vid utred-
ningen (Åstrand m.fl. 2017). Av speciell betydelse 
vid förundersökningen var undersökningen av det 
större kulturlagret samt att undersöka om det fanns 
bevarade rester av gravfältet L1978:9515. Förunder-
sökningen syftade också till att karaktärisera och 
datera boplatslämningarna inom området. 

Genomförande
Vid förundersökningen grävdes sexton schakt med 
en bandburen grävmaskin inom området. Den 
schaktade ytan motsvarande cirka 13 % av för-
undersökningsområdets yta. Två 2×2 meter rutor 
samt två kvadratmeterrutor undersöktes. Tretton 
anläggningar delundersöktes. 

Resultat
Vid schaktning kunde det konstateras att stora 
delar av undersökningsområdet var plöjt till ett 

betydande djup (bitvis mer än 0,5 meter). Vid sam-
tal med markägaren framkom att man för några 
decennier sedan med regelbundenhet djupharvat 
åkern. Avsikten var att bryta plogsulan som utveck-
lats på grund av matjordens fina fraktion. Denna 
djupharvning har haft en betydande negativ inver-
kan på bevarandeförhållandena inom förundersök-
ningsområdet. De enda områdena som inte påver-
kats av detta ingrepp var belägna i svackor eller 
där matjordsdjupet i en sluttning var      mäktigare. 
Dessa mer välbevarade områden påträffades från 
schakten 11171 samt 10874 och åt väster (figur 62). 
I denna del av området sluttade marken mot väster 
och var tämligen fukthållande. Det mest väldrä-
nerade området var beläget på en höjd av cirka 8,5 
m ö.h. i anslutning till S10698 i områdets nordöstra 
del. Området utgjorde den södra delen av en svag 
förhöjning som sträckte sig norrut. Då tydligaste 
boplatsspåren återfanns i schakten 10698 och 11591 
där en härd, en grop och nio stolphål påträffades 
(figur 63). 

I anslutning till det bortodlade gravfältet 
(L1978:9515) upptogs schakten 11179 och 11135 
vilka var helt plöjda till botten. Några fynd eller 
anläggningar påträffades ej (figur 64 och 65). 
Även schakt 11171 saknade synliga spår i form av 
anläggningar och fynd.  I schaktet undersöktes 
ett grått cirka 0,07 meter tjockt lager (A1000294) 
under ploggången genom grävandet av två 2×2 
meter stora rutor. En bit flinta (fnr 128) påträffades 
i G1000147. Samma lager undersöktes i genom grä-
vandet av 2 kvadratmeterrutor i schakt 11376. Vid 
undersökningen påträffades en keramikskärva (fnr 
118) i G1000145 och ytterligare en keramikskärva 
(fnr 117) samt ett flintavslag (fnr 112) i G1000144. 
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Undersökningen bekräftade iakttagelser från 
utredningsgrävningen att det förekom ett fyndfö-
rande lager inom området. I samma schakt rensa-
des även en äldre vägbana med en bredd av cirka 
åtta meter fram (A11437) (figur 66). Vägresten är 
sannolikt tämlig recent. En sämre bevarad vägbana 
dokumenterades i schakt 11205 längre västerut.

Analyser
Vid analys av jordprov från H11573 (figur 67) 
påträffades ej några makrofossil (bilaga 5). Vid 
vedartsanalys visade sig provet huvudsakligen 

Figur 63. Plan över schakten 10698 och 11591 i den nordöstra delen av undersökningsområdet. Skala 1:600.
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25 m

innehålla träkol av ask och björk. Träkolet kom från 
rakvuxna stammar av de båda träslagen (bilaga 2). 
Träkol av björk daterades till 2 727±33 BP (tabell 
10), vilket efter kalibrering motsvarar en datering 
till 930–800 f.Kr. (95.4 %). I den centrala delen 
av undersökningsområdet 14C-daterades en härd 
belägen i en mindre svacka (A10942) (figur 64 och 
68). Sannolikt har det funnits betydligt fler anlägg-
ningar i närheten vilka förstörts genom plöjning.  
Vid analys av jordprov påträffades ej några mak-
rofossil (bilaga 5). Vid vedartsanalys visade sig 
provet huvudsakligen innehålla träkol av hassel 

samt några bitar Lönn (bilaga 2). Träkol av hassel 
daterades till 1 607±31 BP, vilket efter kalibrering 
motsvarar en datering till 390–540 e.Kr. (95.4 %) 
(tabell 10). 

Tolkning och rekommendation
I den nordöstra delen av förundersökningsområdet 
påträffades tydliga boplatsspår i form av stolphål, 
gropar och anläggningar. Området var hårt plöjt 
och bevarandeförhållandena var inom denna del 
dåliga. Sannolikt tillhör de påträffade anläggning-
arna den södra delen en större boplats som huvud-
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Figur 64. Plan över mellersta delen av förundersökningsområde 315. Skala 1:600.

Tabell  10. 14C-dateringar från område 315

Anl. nr Anl. typ Material Prov nr Lab. nr BP Kalibrerad datering, 1 σ Kalibrerad datering, 2 σ

11573 Härd Björk 11617 Ua-62892 2 727±33 930–800 f.Kr. 900–830 f.Kr.

10942 Härd Hassel 11616 Ua-62891 1 607±31 390–540 e.Kr. 400–440 e.Kr. (25.6 %)
450–470 e.Kr. (6.3 %)
480–540 e.Kr. (36.3 %)
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Figur 66. Den välbevarade vägresten A11437 mot nordöst. Foto: Carl Persson.

Figur 67. Härd 11573 från schakt 11591 som daterades till 930–800 f.Kr. (95.4 %), vilket 
motsvarar mellersta delen av bronsåldern. Foto mot nordöst: Carl Persson.

Figur 68. A10942 från schakt 10870 som daterades till 390–540 e.Kr. (95.4 %), 
Anläggningen är belägen i en svacka där att mäktigare matjordslager bildats. Av 
detta skäl har anläggningen inte skadads av plöjning. Foto mot sydöst. Foto: Carl 
Persson.

Väg E22 Lösen–Jämjö 75



sakligen är belägen på de mer väldränerade ytorna 
norr om undersökningsområdet. Datering till 
mellersta bronsåldern indikerar aktiviteter under 
denna tid. Men med det tämligen goda boplatsläget 
i åtanke har förmodligen aktiviteter skett även 
under andra tider. Det kan i sammanhanget noteras 
att höjden över havet är densamma som de tidig-
neolitiska anläggningarna på område 319. Det är 
möjligt att de flintor som påträffats inom området 
vid utredningen härrör från strandnära aktiviteter 
under denna tid.

Bevarandeförhållandena i den västra delen av 
undersökningsområdet var bättre. I det grå siltiga 
lagret under ploggången påträffades enstaka 
fynd. Sannolikt rör det sig inte om ett kulturlager 
i egentlig mening. Mer troligt är att silt genom 
naturliga processer ansamlas i sluttningen mot 
väster. I en svacka undersöktes en välbevarad härd 
som      daterades till vendeltid. I detta område 
dokumenterades också två tämligen recenta 
vägsträckor. Det råder således inget tvivel om att 
aktiviteter skett inom större delen av förundersök-
ningsområdet under förhistorisk tid. Boplatsspå-
ren ter sig dock som föga sammanhängande vilket 
till stor del förklaras av de stora skador som åsam-
kats platsen genom plöjning. Platsen är således 
svår att vid en fortsatt arkeologisk insats sätta i ett 
meningsfullt vetenskapligt sammanhang. Av ovan 
beskrivna skäl förordas inga fortsatta insatser 
inom område 315.

Område 316
Lämningstyp: Färdväg
Förslag till åtgärder: Fortsatta antikvariska 

åtgärder föreslås ej.
Lämning: L1978:9821 (Ramdala 286)
Fastighet: Ramdala 33:1
Förundersökningsytans storlek: ca 576 m2

Topografi och markanvändning:  Förunder-
sökningsområdet är beläget på Ramdalaslätten 
söder om befintlig väg på en nivå mellan 4,5–5 
m ö.h.  Ytan utgörs av åkermark

Undersökt yta: 51 m2.
Schaktdjup och stratigrafi: Cirka 0,3–0,4 

meter. Huvudsakligen plöjt till botten.
Alv: Silt
Arkeologiska objekt: en färdväg
Fynd: Inga
Metalldetektering: Nej
Datering: Recent
Fornlämningar i anslutning till förunder-

sökningsområdet: se område 313

Figur 69. Framrensad äldre vägbeläggning i schakt 12264. Foto: Thomas Linderoth.
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Förutsättningar, resultat och 
rekommendationer
Vid utredningen påträffades spår efter en äldre 
väg i form av en grusig yta med intilliggande dike 
(Åstrand m.fl. 2017). Utifrån äldre kartor har den 
gamla kustlandsvägen haft ungefär samma sträck-
ning som den nuvarande. Förundersökningen 
avsåg främst att datera väglämningen. Vid förun-
dersökningen kunde det konstateras att området 
plöjts till botten. Likväl påträffades en välbevarad 

äldre vägbeläggning som inmättes och fotogra-
ferades (figur 69 och 70). Det bedömdes inte som 
möjligt att 14C-datera vägen. Det kan noteras att 
vägen har en annan karaktär än de vägrester som 
påträffades inom område 315. Sannolikt emanerar 
de från skilda faser av brukande. På grund av den 
begränsade exploateringsytan och plogskadorna 
bedöms lämningen ha ett ringa antikvariskt värde 
varför några fortsatta antikvariska insatser ej 
rekommenderas.
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Område 319
Lämningstyp: Boplats
Förslag till åtgärder: Fortsatta anti-

kvariska åtgärder föreslås inom hela 
förundersökningsområdet

Lämning: L1978:9795 (Ramdala 300), L1978:9793 
(Ramdala 298) och L1978:9818 (Ramdala 285) 

Fastighet: Vinberga 19:1
Förundersökningsytans storlek: ca 5 941 m2

Topografi och markanvändning: Förunder-
sökningsområdet är beläget i åkermark och 
höjden varierar mellan 7–9 meter över havet.

Undersökt yta: 843 m2. 
Schaktdjup och stratigrafi: Cirka 0,4–1,2 

meter. Delar av området ej plöjt till botten. 
Alv: Silt.
Arkeologiska objekt: en husgrund/väg, två 

kulturlager, en hydda, tre härdar och tre gropar.
Fynd: ett bergartsavslag, 13 flintor, sju kera-

mikskärvor, tre slagg, en miniatyrflaska, ett 
järnföremål, två hästskor, tre obestämbara 
metallföremål, en knapp och en blykula. 

Metalldetektering: Ja
Datering: Medeltid?, bronsålder och 

tidigneolitikum.
Fornlämningar i anslutning till förunder-

sökningsområdet: (se figur 71)

Fornlämningsnr Fornlämningstyp

L1978:3165 (Ramdala 146) Skålgrop/älvkvarn.

L1979:3260 (Ramdala 68) Röse, cirka 10 m i diameter.

L1979:3261 (Ramdala 69) Röse, cirka 10 m i diameter.

L1979:3262 (Ramdala 70) Stensättning.

L1978:3827 (Ramdala 144) Skålgrop/älvkvarn.

L1979:3853 (Ramdala 67) Hög, sju meter i diameter.

L1979:3979 (Ramdala 71) Stensättning.

L1979:3997 (Ramdala 70) Stensättning.

L1978:4616 (Ramdala 148) Skålgrop/älvkvarn.

L1978:7335 (Ramdala 171) Husgrund från historisk tid.

L1978:7354 (Ramdala 169) Bytomt, läget för Vallby vid storskiftet 
1798.

L1978:7404 (Ramdala 170) Bytomt, läget för en av gårdarna i Vallby 
vid storskiftet 1798.

L1978:7530 (Ramdala 184) Stridsvärn.

L1978:9500 (Ramdala 271) Röse, uppgift om. Enligt 
storskifteskartan från 1786 finns här en 
markering som kan vara en hög eller 
ett röse.

L1978:9502 (Ramdala 272) Röse, uppgift om, enligt 
storskifteskartan från 1786. 

L1978:9575 (Ramdala 281) Gravfält, uppgift om, enligt 
storskifteskartan 1767. Bestående av 
rundlar 5-30 meter i diameter. Antingen 
gravar eller röjningsrösen. 

L1978:9793 (Ramdala 298) Stensättning med oklar utbredning, 
ingår i område 319.

L1978:9784 (Ramdala 295) Boplats där ett 10-tal flintor, ett 
bergartsavslag samt två kvartsavslag 
insamlats. 

L1978:9792 (Ramdala 297) Härd.

L1978:9795 (Ramdala 300) Färdväg, ingår i område 319.

L1978:9818 (Ramdala 285) Boplats, ingår i område 319.

L1978:9829 (Ramdala 290) Röse eller hög, tolkad som grav, som 
är markerad på kartan över Vinberga 
1693. Ovisst läge, marken brukas idag 
som åker och ingen markering är synlig 
ovan jord.

Fornlämningsbild
Omedelbart söder om den västra delen av områ-
det återfinns L1978:4616 som är en skålgropslo-
kal belägen på ett impediment (figur 86). Cirka 
170 meter väster om förundersökningsområdet 
återfinns boplatsen L1978:9784 i ett liknande 
landskapsläge som område 319. Det finns ett antal 
förmodade gravar/gravfält i närheten (L1978:9829, 
L1978:9575, L1978:9502 och L1978:9500) som 
givits fornlämningsstatus utifrån tolkningar av 
äldre kartmaterial. Det bör i sammanhanget beto-
nas att tolkningarna är osäkra. De möjliga gravar-
nas landskapslägen är tämligen låglänta vilket är 
atypiskt i jämförelse med övriga gravar i området. 

Förutsättningar och syfte
Vid utredningen påträffades boplatslämningar i 
form av anläggningar, kulturlager och fynd inom ett 
cirka 190 meter långt parti av utredningsområdet 
(L1978:9818) (figur 71). Lämningarna fanns inom 
områdets högre belägna mittdel. Sammantaget 
påträffades två härdar, en sotfläck och fem mindre 
kulturlagerrester. Vid rensning och rutgrävning 
i kulturlager och anläggningar påträffades fyra 
keramikfragment och en bit bränt ben. I matjor-
den påträffades ett slipat yxfragment av flinta, en 
spånskrapa samt närmare ett tjugotal flintavslag 
varav ca en tredjedel var kristianstadflinta. Fynden 
var av allmän förhistorisk typ med undantag av det 
slipade yxfragmentet som var neolitiskt. Att två tred-
jedelar av flintan var av icke-lokalt proveniens tyder 
på att boplatsen ingått i ett mönster av interregional 
mobilitet eller utbyta av råmaterial. Inom en yta i 
den lägre, östra delen av förundersökningsområdet 
påträffades lämningar efter en sannolik äldre väg 
(L1978:9795) med nord–sydlig riktning, samt en 
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Figur 71. Fornlämningar i anslutning till förundersökningsområdet 319. Schakt från förundersökningen rödmarkerade. 
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intilliggande stensättning (L1978:9793). Anmärk-
ningsvärd var både vägens bredd på 6,5 meter, den 
väl lagda stenläggningen och att den inte kan spåras 
i det äldre kartmaterialet. Stenläggningen eller 
vägen låg i anslutning till en kulverterad bäck. Sten-
sättningen låg omedelbart öster om den förmodade 
vägbanken på ett djup av 0,7 meter under marken 
(Åstrand m.fl. 2017). Förundersökningen syftade till 
att karaktärisera och datera boplatslämningarna och      
lagerbildningarna samt att klarlägga vilken typ av 
lämningar som den förmodade vägen/stenlägg-
ningen och stensättningen egentligen utgjorde. 

Genomförande
Vid förundersökningen grävdes fem schakt med en 
bandburen grävmaskin inom området. Den schak-
tade ytan motsvarande cirka 15 % av förundersök-
ningsområdets yta. En kvadratmeterruta undersök-
tes och fyra anläggningar delundersöktes. 

Resultat
A10013
Vid förundersökningen avgränsades stenlägg-
ningen (A10013) i alla riktningar genom schaktning 
(figur 72). Efter rensning kunde det konstateras 
att konstruktionen bestod av ett ramverk av större 
stenar (upp till 0,5 meter) med en fyllning av min-
dre stenar. Formen var trapezoid med en längd av 
cirka 15 meter. I den södra delen var bredden cirka 
7 meter och i den norra cirka 3 meter. På grund av 
dess robusta konstruktion var skadorna i dess övre 
del av plöjning begränsade. Genom anläggningens 
norra del löper dock två diken. För att klarlägga 
fyllningens karaktär rensades två remsor i väst–
östlig riktning noggrant (figur 73, 74 och 75). Det 
kunde då konstateras att stenläggningen var mer 
kompakt i den södra delen av anläggningen. Ste-

narna var inte kompakterade, vilket skulle kunna 
förväntas om det rört sig om en vägbana eller ett 
golv. Snarare gav stenarna intryck av att utgöra 
en fyllning i en stenkista eller en husgrund.  Den 
förmodade stensättningen L1978:9793 visade sig 
vid schaktning fortsätta österut varför det kunde 
konstateras att det sannolikt inte rörde sig om en 
avgränsad grav. I anslutning till den västra sidan 
av (A10013) rensades stenläggningen fram varvid 
det visade sig att den var vällagd och att den anslöt 
till den större stenkonstruktionen. Sannolikt var 
A10013 byggd på denna stenläggning som åter-
fanns cirka 0,8 meter under markytan. Det kan i 
sammanhanget noteras att sten förekom sparsamt 
i omgivningen varför all sten måste ha transpor-
terats till platsen för att användas vid bygget av 
konstruktionen.  

Vid schaktning och rensning av schakten i anslut-
ning till A10013 påträffades enstaka fynd av hästskor 
och slagg. Fynd påträffades dock inte vid rensning 
av själva konstruktionen. Sannolikt hör alltså fynden 
inte till anläggningen utan snarare till matjordslag-
ret. Angående stratigrafin kan det konstateras att 
A10013 är belägen i en svacka (figur 76). I schaktet 
väster om anläggningen dokumenterades en profil 
ned till alven (figur 73) vilken återges i figur 77.  
Lagerföljdens mäktighet var över en meter och de 
nedre två lagret var avsatta i stillastående vatten, 
eventuellt i samband med Littorinatransgressionen. 
Från ett jordprov i det nedersta lagret erhölls tyvärr 
ej tillräckligt med träkol för datering. De överlig-
gande humösa lagren med en mäktighet på över 
0,8 meter utgörs sannolikt av ett colluvium. Som 
beskrivits ovan var stenläggningen som A10013 var 
byggd på belägen cirka 0,8 meter under markytan. 
Nivån motsvarar ungefär nedre delen av lagret med 
gråbrun humös sandig sandig silt i figur 67.

Övriga ytor 
Inom det övriga förundersökningsområdet drogs 
långa schakt för att undersöka hur anläggningar och 
lager relaterade till lagerbildningen i sluttningen 
(figur 72). Det kunde då konstateras att delar av 
undersökningsområdet var helt plöjt till botten (figur 
78). Speciellt gällde detta den sydvästra delen av 
undersökningsområdet. Längre ned i sluttningen 
återfanns ett bevarat lager under ploggången. 
Som framgår av figur 77 finns det ingen anledning 
att förmoda att det i sin helhet rör sig om ett kul-
turlager. Det är mer troligt som att det rör sig om 
vattenavsatta lager och äldre markytor som täcks 
av colluvium. Det är följaktligen svårt att på ett 
tydligt sätt belägga vilka lagerbildningar som utgör 
egentliga kulturlager. Det förefaller dock troligt att 
den nordligaste schaktet (S10325) och området runt 
A10013 huvudsakligen karaktäriseras av naturliga 
lagerbildningar. Tydliga kulturlager kunde noteras 
i den östra delen av S11007 där ett mörkgrått kol-
bemängt lager kunde ses (figur 78 och 79). I lagret 
förekom ett mörkare färgning (A11051) med en 
storlek av cirka 6×2 meter. Anläggningen skars av ett 
dräneringsdike och dess utbredning åt norr var något 
oklar. I anläggningen grävdes en ruta (G1000149) 
varvid det kunde konstateras att lagrets mäktighet 
var cirka 0,2 meter och att fyllningen bestod av siltig 
sand med inslag av sot och kol. Vid undersökningen 
påträffades en keramikskärva (fnr 119). Det förefaller 
sannolikt att A11051 utgör en hydda från tidigneoli-
tisk tid (se nedan) och att även det omkringliggande 
lagret är fyndförande. Tunna lagerrester förekom 
även i längre västerut i anslutning till anläggningarna 
10230 och 10984.
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Figur 72. Översiktsplan över 
område 319. Skala 1:900. 50 m
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Figur 73. Av lodfotot över A10013 framgår tydligt dess trapezoida form. Till vänster om den rensade ytan i 
mitten av anläggningen kan en framrensad stenläggning ses. Stenläggningen fortsätter åt vänster i schaktet 
och dess form som den framgår i fotot beror förmodligen huvudsakligen på den utförda rensningen. Provpunk-
ten för träkol av björk som 14C-daterats (P 11002), från omedelbart ovan stensättningen, är rödmarkerad. I det 
mindre schaktet som löper åt höger kan platsen för den ritade profilen ses (jmf figur 74). Foto: Mattias Svensson, 
Photogravity.

Figur 74. Rensad yta av A 10013 fotograferad mot väster. 
Man kan notera att stenfyllningen är homogen men inte 
vällagd. Det ter sig således inte som en vägbana eller ett 
golv. I bakgrunden kan schaktet där en profil upprättades 
ses. Foto: Carl Persson.
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Figur 75. Plan över schakt och anläggningar i den östra delen av område 319. Skala 1:500.
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Analys
Jordprov togs från colluviet omedelbart ovan sten-
packningen bredvid stenkonstruktionen (A10013) 
(figur 73). Vid analys av jordprovet påträffades ej 
några makrofossil och endast små mängder träkol 
(bilaga 5). Vedartsanalysen påvisade förekomst 
av träkol från ung, frisk björk (bilaga 2). Träkol 
daterades till 557±30 BP, vilket efter kalibrering 
motsvarar en datering till 1300–1370 e.Kr. (47.2 %), 
alternativt 1380–1430 e.Kr. (48.2 %) (tabell 11). Den 
osäkra kalibreringen beror på en platå i kalibre-
ringskurvan (figur 80). Det är möjligt att stenlägg-
ningen är nedgrävd genom colluviet eller att en 
äldre kolbit hamnat ovanpå stenläggningen. Det är 
dock mer sannolikt att det daterade kolet är sam-
tida eller yngre än stenpackningen. Om så är fallet 
så torde A10013 kunna ges en datering terminus 
ante quem till 1300- eller 1400-talet. 

Från rutan G1000149 i den förmodade hyddan 
togs ett jordprov där inga makrofossiler kunde 
påvisas (bilaga 5). Träkolet bestod huvudsakligen 
av björk men även lind påträffades (bilaga 2). 
Träkol av björk daterades till 4 933±43 BP, vilket 
efter kalibrering ger en ålder av 3 800–3 640 f.Kr. 
(95.4 %) (figur 95). I lertäktsgropen G10230 (figur 
82) påträffades 22 keramikskärvor som bedöms 
vara från trattbägarkultur, ett bergartsavslag och 
fyra flintavslag (fnr 21–25). Vid analys av jordprov 
från anläggningen påträffades ett frö av åkerbinda 
(bilaga 5). Träkolet bestod av ask, hassel, lind och 
salix (bilaga 2). Träkol av hassel daterades till 
5 051±33 BP, vilket efter kalibrering motsvarar 
3 960–3 770 f.Kr. (95.4 %) (figur 81). Från kokgro-
pen 10984 (figur 83) togs ett jordprov (P10996) 
där inga makrofossiler kunde påvisas vid analys 
(bilaga 5). Träkolet från anläggningen bestod 

Tabell 11. 14C-dateringar. 

Anl. nr Anl. typ Material Prov nr Lab. nr BP Kalibrerad datering, 1 σ Kalibrerad datering, 2 σ

10013 Stenläggning Björk 11002 Ua-62890 557±30 1300–1370 e.Kr. (47.2 %)
1380–1430 e.Kr. (48.2 %)

1320–1345 e.Kr. (30.6 %)
1390–1420 e.Kr. (37.6 %)

 11051 Hydda? Björk 11001 Ua-62889 4 933±43 3 800–3 640 f.Kr. 3 760–3 740 f.Kr. (13.7 %)
3 730–3 650 f.Kr. (54.5 %) 

10230 Grop Hassel 10237 Ua-62885 5 051±33 3 960–3 770 f.Kr. 3 950–3 850 f.Kr. (53.7 %)
3 820–3 790 f.Kr. (14.5 %) 
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Figur 76. Av den LIDAR-baserade kartan framgår att A10013 (rödmarkerad) är belägen i en svacka i landskapet. 

300 m

Figur 77. Profilritning över stratigrafin i anslutning 
till A10013. Nivån som A10013 är byggd på motsvarar 
ungefär nedre delen av lagret med gråbrun humös 
sandig silt.

uteslutande av al (bilaga 2).  Träkol daterades till 
2 960±31 BP, vilket efter kalibrering motsvarar en 
datering till 1 270–1 050 f.Kr. (95.4 %) (tabell 11).

Tolkning och rekommendation
Angående de förhistoriska boplatslämningarna 
kan det konstateras att de delvis är välbevarade 
och inte skadade av plöjning. Att de återfinns delvis 
överlagrade av colluvier medförde att lämningarna 
vid fältarbetet var tämligen svåra att avgränsa och 
karaktärisera. För att uppnå en fullständig klarhet 

1

2

3

4

5

Ploggång

78 m ö.h.

PM

0,8 m

1. Brun humös sandig silt
2. Gråbrun humös sandig silt
3. Mörkbrun humös lera
4. Gråbrun svagt humös sandig silt
5. Ljusgul steril lerig sand

av förhållandena borde stora ytor av kulturlagret 
handgrävts vilket inte var möjligt inom ramen 
för förundersökningen. Utifrån de utförda insat-
serna förefaller det dock sannolikt att de rikaste 
boplatslämningarna återfinns inom den SV delen 
av undersökningsområdet som också är dess mest 
väldränerade del. Fynden och anläggningarna 
uppträder sannolikt med ojämn spridning i kul-
turlagret. Undersökningen av A10230 tyder på att 
jämförelsevis stora fyndmängder kan förväntas vid 
fortsatta arkeologiska insatser. 

Utredningsresultatet indikerar förekomsten av 
en stenåldersboplats på platsen med en datering 
till neolitikum.  Dessa indikationer har till fullo 
bekräftats vid förundersökningen och genom två 
14C-dateringar har aktiviteterna tidsfästs till tidig-
neolitikum (citka 3 750 f.Kr.). Som beskrivits ovan 
är förståelsen av strandlinjeförskjutningen i områ-
det inte fullständig. En strandlinje på cirka 9 m ö.h. 
ter sig dock som rimlig under tidigneolitisk tid. Som 
framgår av figur 84 var platsen då belägen i ett från 
havet skyddat läge och i den lilla viken nedanför 
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Figur 78. Foto över förundersökningsområdet tagit med drönare. Av fotot kan anas att huvuddelen av det västra 
delen är helt plöjd till botten. Att lager bevarats under ploggången i den övriga delen beror på att ytorna ligger i 
sluttning till en sänka där colluvier ansamlats. Foto: Mattias Svensson, Photogravity.
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25 m

86 Väg E22 Lösen–Jämjö



Figur 80. Kalibrerad datering från nivån omedelbart ovan 
stenläggningen bredvid A10013 (jmf figur 73).

Figur 81. Kalibrerade dateringar från de tidigneolitiska anläggningarna 11051 
och 10230.

boplatsen rann en bäck ut i en mindre lagun. De 
neolitiska lämningarna är välbevarade, tämligen 
fyndrika, tidmässigt väl avgränsade och i en tolk-
ningsbar geografisk kontext. Lämningarna är väl 
ägnade att besvara frågor om mobilitet och närings-
fång under tidigneolitisk tid i östra Blekinge. Av 
dessa skäl bedöms de ha ett högt vetenskapligt 
värde och bör omfattas av fortsatta antikvariska 
insatser. En datering av en kokgrop påvisar aktivi-
teter under mellersta delen av bronsåldern. Av spe-
ciellt intresse är i detta fall är närheten till en lokal 
med skålgropar. Också detta förhållande meriterar 
fortsatta antikvariska insatser. 

Trots tämligen intensiva fältarkeologiska insat-
ser måste tolkningen av A10013 sägas vara något 
oklar. Som beskrivits ovan ligger konstruktion i en 
tydlig svacka (figur 76) och stenpackningen bredvid 

anläggningen ligger under ett upptill 0,8 meter 
mäktigt colluvium. Liksom vid den föregående 
utredningen har någon konstruktion som kan sät-
tas i samband med A10013 inte kunnat identifieras 
i det äldre kartmaterialet. De tillgängliga historiska 
kartorna över Vinberga by visar att loppet av den 
nu kulverterade bäcken benämnts ”Bäckarännan” 
eller ”Bäckarännan”, och ner mot A10013 löpte 
”Törnängen”, med renen mellan åkrarna”. Renen 
förefaller med tiden utvecklats till en mindre väg, 
enligt häradsekonomiska kartans teckenförklaring 
betecknad som ”sämre körväg”. Denna väg kan 
tydligt ses på en dräneringskarta från det första 
decenniet av 1900-talet (figur 85). En möjlig tolk-
ning som utgår från det sena kartmaterialet är att 
anläggningen utgör resterna av en väg eller snarare 
en bro. Mot tolkningen talar att anläggningen är 

trapezoid och saknar vägbeläggning. Det kan också 
konstateras att vägen saknar fortsättning utan 
synes sluta vid konstruktionen. Den arbetsinsats 
som krävts för att bygga konstruktionen måste ha 
varit tämligen omfattande och det ter sig förvå-
nande att mödan lagts på en markväg som slutar 
i en sänka. Om konstruktionen är från slutet av 
1800-talet ter sig även de mäktiga colluvier som 
täcker anläggningen och den erhållna 14C-date-
ringen som svårförklarade. Man skulle också kunna 
tänka sig att det funnits en betydligt äldre väg på 
platsen som övergivits innan 1600-talet. Vägen 
skulle då ha blivit ”Törnängen” vilken sedan åter 
blivit en markväg. 

En annan tänkbar förklaring är att konstruk-
tionen är en grav. Det skulle kunna röra sig om 
en grav från brons- eller järnåldern. Antagandet 
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Figur 82.  Lertäksgropen A10230 fotograferad mot söder. I gropen påträffades 
tämligen rikliga mängder trattbägarkeramik. Kol från anläggningen daterades till 
3 960–3 770 f.Kr. (95.4 %), tidigneolitikum. Foto: Carl Persson.

Figur 83. Kokgropen A10984 fotograferad mot sydväst. Kol från anläggningen 
daterades till cirka 1270–1050 f.Kr. (95.4 %), mellersta bronsålder. I bakgrunden kan 
impedimentet där skålgropslokalen L1978:4616 är belägen ses. Foto: Carl Persson.

stöds av uppgifterna om närliggande gravar. Som 
beskrivits ovan är dock uppgifterna osäkra och de 
är belägna på topografiskt oväntade platser. A10013 
är belägen i en sänka vilket är ännu mer atypiskt. 
Det är också möjligt att det rör sig om någon annan 
form av kultisk konstruktion brons- eller järnål-
dern. En alternativ tolkning är att det rör sig om 
en mycket välbevarad långhög från tidigneolitisk 
tid. Långhögar uppfördes under tidigneolitisk tid 
innan byggandet av dösarna inleddes. Långhögar-
nas funktion är något oklar och de kan ha fungerat 
som både kulthus, ceremoniella platser och gravar. 

Såväl formen, storleken som konstruktionen av 
A 10013 överensstämmer mycket väl med arkeo-
logiskt undersökta långhöger (Rudebeck 2006). 
Också landskapsläget i anslutning till havet, eller 
möjligtvis en våtmark, stämmer väl med läget för 
tidigneolitiska ceremoniella center i Sydsverige 
(Andersson m.fl. 2016). Mot tolkningen talar att 
inga tidigneolitiska fynd påträffades vid rensningen 
av anläggningen. Detta kan förklaras att av att 
eventuella fynd finns i anläggningen snarare än på 
den. Om A10013 är en långhög från tidigneolitisk 
tid är det en upptäckt av stor vetenskaplig betydelse
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Figur 84. Undersökningsområdet 
319 och de två daterade anlägg-
ningarna (rödmarkerade) i rela-
tion till en havsnivå på 9 m ö.h. 
vilket ungefär motsvarar förhål-
landet under tidigneolitisk tid.

2 km
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En tredje tänkbar tolkning är att det rör sig om 
ett dämme eller en stengrund till en kvarn som 
övergivits redan under medeltiden. Denna tolkning 
stämmer väl med den erhållna dateringen och det 
faktum att anläggningen överlagrats av colluvier. 
Tolkningen stämmer också väl med det faktum att 
konstruktionen är välbyggd och med en form som 
inte motsvarar en väg. Den rikliga förekomsten av 
sten schaktet som löper åt öster kan då förklaras 
som rester av en kanalisering av bäcken (Bäckar-
ännan). Den ovan beskriva ”Törnängen” kan då 
tänkas vara en under medeltiden övergiven väg 
som lett ned till en kvarn eller ett dämme. Mot 
tolkningen saknas att relevanta jämförelseobjekt 
saknas och att 14C-dateringen inte med säkerhet 
daterar övergivandet av anläggningen.

Det finns således flera tänkbara tolkningar 
av konstruktionen. Det är dock klart att det rör 
sig om en substantiell och välbevarad konstruk-
tion som enligt den erhållna dateringen har 
en avsevärd ålder. Den har helt klart ett högt 
vetenskapligt värde och fortsatta antikvariska 
insatser rekommenderas. De olika lämningarna 
inom förundersökningsområdet har således 
alla ett betydande vetenskapligt värde varför 
fortsatta antikvariska insatser förordas för hela 
förundersökningsområdet.

Figur 85. A10013 markerad på en dräneringskarta från det första decenniet av 1900-talet. 

300 m
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Figur 86. Förundersökningsområdet fotograferat mot 
söder. Impedimentet till höger i bild är platsen för 
skålgropslokalen L1976:4616. Grävmaskinen står vid 
det tidigneolitiska kulturlagret som påträffades i schakt 
11007. Jordhögen till vänster i bild markerar platsen för 
A10013. Av bilden framgår att förundersökningsområdet 
låg på den södra sidan av en svacka. Foto: Carl Persson.
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Område 320/321
Lämningstyper: Boplatsområde, båtsmanstorp 

och lägenhetsbebyggelser.
Förslag till åtgärder: Fortsatta antikvariska 

föreslås för delar av förundersökningsområdet. 
Lämningar: L1978:9531 (Ramdala 275), 

L1978:9532 (Ramdala 276) och L1978:9794 
(Ramdala 299) 

Fastighet: Rosendal 2:2 och Vallby 9:4
Förundersökningsytans storlek: 15 727 m2

Topografi och markanvändning: Större 
delen av undersökningsområdet utgörs av 
odlingsmark. I söder berörs den skogbevuxna 
foten av en bergknalle. Inom undersöknings-
området finns även två vägar och delar av två 
impediment. Marken sluttar inom stora delar av 
området svagt åt väster mot en idag kulverterad 
bäckfåra, medan den mindre delen av området, 
väster om bäckfåran, sluttar mot öster. Längst 
i öster sluttar marken åt norr. Höjden varierar 
mellan 16–23 meter över havet. 

Undersökt yta: 768 m2 fördelat på sju schakt.
Schaktdjup och stratigrafi: Matjorden hade 

ett djup av 0,3–0,4 meter inom odlingsmarken. 
Inom den östra delen av Ramdala 299 fanns ett 
område med ett cirka 0,1 meter tjockt kulturla-
ger mellan matjorden och alven.

Alv: silt, svämsediment, och sand. Berg går i dagen 
på impedimenten och närmast bergknallen.

Arkeologiska objekt: en brunn, 22 gropar, två 
husgrunder, fyra härdar, sju lager, tre rännor, 
två spisrösen, tre stenpackningar, en röjnings-
vall och 46 stolphål. 17 av stolphålen tolkas ingå 
i en huskonstruktion. Dessutom påträffades 
täckdiken, varav två stenfyllda.

Fynd: Ett avslag/avfall i kvarts, ett avfall och ett 
spån i flinta, två fragment djurben, en kritpipa, 
11 fragment förhistorisk keramik, ett fragment 
fajans, 10 fragment yngre rödgods, sex knappar, 
ett beslag av kopparlegering och två kopparmynt

Metalldetektering: ja
Datering: stenålder, yngre bronsålder, äldre 

romersk järnålder, efterreformatorisk tid/nutid
Fornlämningar i anslutning till förunder-

sökningsområdet: (se figur 87)

Fornlämningsnr Fornlämningstyp

L1979:3144 (Ramdala 64) Rösebotten, 9 m i diameter.

L1979:3145 (Ramdala 65) Stensättning, oregelbunden.

L1979:3525 (Ramdala 110) Stensättning, oregelbunden.

L1979:3576 (Ramdala 60) Rund stensättning, 7 m i diameter.

L1979:3597 (Ramdala 60) Röse, 7 m i diameter.

L1979:3873 (Ramdala 66) Lägenhetsbebyggelse.

L1979:3917 (Ramdala 59) Röse, 8 m i diameter.

L1979:3918 (Ramdala 60) Röse, 7 m i diameter.

L1979:4041 (Ramdala 61) Röse, 7 m i diameter.

L1979:4042 (Ramdala 62) Fornlämningsliknande lämning.

L1979:4043 (Ramdala 63) Hällristning bestående av 6 skepp, en 
ränna och 13 skålgropar.

L1978:1946 (Ramdala 137) Boplats

L1978:3165 (Ramdala 146) Skålgrop/älvkvarn.

L1978:3827 (Ramdala 144) Skålgrop/älvkvarn.

L1978:4472 (Ramdala 145) Skålgrop/älvkvarn.

L1978:7321 (Jämjö 176) Husgrund, historisk tid.

L1978:7351 (Jämjö 186) Bytomt, Läget för Duverum vid 
storskiftet 1762.

L1978:7354 (Ramdala 169) Bytomt, läget för Vallby vid storskiftet 
1798.

L1978:7404 (Ramdala 170) Läget för en av gårdarna i Vallby vid 
storskiftet 1798.

L1978:7435 (Ramdala 162) Övrig kulturhistorisk lämning, stenbrott.

L1978:7436 (Ramdala 163) Röse, 8 m i diameter.

Fornlämningsnr Fornlämningstyp

L1978:7437 (Ramdala 164) Stensättning, rund, 6 m diameter.

L1978:7438 (Ramdala 165) Lägenhetsbebyggelse.

L1978:7468 (Ramdala 161) Lägenhetsbebyggelse.

L1978:9530 (Ramdala 274) Övrig kulturhistorisk lämning, stenbrott.

L1978:9531 (Ramdala 275) Lägenhetsbebyggelse, ingår i 320/321.

L1978:9532 (Ramdala 276) Övrig kulturhistorisk lämning, stenbrott.

L1978:9533 (Ramdala 277) Lägenhetsbebyggelse, ingår i 320/321.

L1978:9534 (Ramdala 278) Lägenhetsbebyggelse, ingår i 320/321.

L1978:9542 (Ramdala 279) Lägenhetsbebyggelse.

L1978:9575 (Ramdala 281) Gravfält, uppgift om, enligt 
storskifteskartan 1767. Bestående av 
rundlar 5–30 meter i diameter. Antingen 
gravar eller röjningsrösen. 

L1978:9794 (Ramdala 299) Boplats, ingår i 320/321.

L1979:3144 (Ramdala 64) Rösebotten, nio m i diameter.

L1979:3145 (Ramdala 65) Stensättning, oregelbunden.

L1979:3525 (Ramdala 110) Stensättning, oregelbunden.

L1979:3576 (Ramdala 60) Rund stensättning, sju m i diameter.

L1979:3597 (Ramdala 60) Röse, 7 m i diameter.

L1979:3873 (Ramdala 66) Lägenhetsbebyggelse.

L1979:3917 (Ramdala 59) Röse, 8 m i diameter.

L1979:3918 (Ramdala 60) Röse, 7 m i diameter.

L1979:4041 (Ramdala 61) Röse, 7 m i diameter.

L1979:4042 (Ramdala 62) Fornlämningsliknande lämning.

L1979:6300 (Ramdala 128) Fyndplats för två fragment av 
järnålderskeramik.

Fornlämningsbild
Tre fornlämningar registrerades inom området 
vid den arkeologiska utredningen, i form av en 
lägenhetsbebyggelse (Ramdala 275/L1978:9531) 
och en boplats (Ramdala 299/L1978:9794). Dess-
utom berörs en mindre stentäkt (Ramdala 276/
L1978:9532) delvis av förundersökningsområdet. I 
anslutning till bergknallen sydöst om förundersök-
ningsområdet är platserna för tre lägenhetsbebyg-
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Figur 87. Fornlämningar i anslutning till förundersökningsområdet 320/321. Schakt från förundersökningen är 
rödmarkerade.

500 m

gelser (Ramdala 277–279/L1978:9533, L1978:9534 
och L1978:9542) och ett större stentäktsområde 
(Ramdala 162/L1978:7435). På toppen av bergknal-
len ligger ett röse (Ramdala 59:1/L1979:3917). Cirka 
40 meter norr om Ramdala 276 finns en annan 
mindre stentäkt (Ramdala 247/L1978:9530). Ett 
hundratal meter sydväst om förundersökningsom-
rådet finns platsen för ett bortodlat gravfält (Ram-
dala 281/L1978:9575) (figur 87).

Inom skogsområdena på några hundra meters 
avstånd runt om förundersökningsområdet finns 
ovan mark synliga gravar i form av ett femtontal 
stensättningar och rösen samt en hög. Norr om 
Vinberga finns ett område med fossil åker registre-
rat. I omgivningen finns också flera skålgropsblock. 
Från senare tid finns Vallby och Duverums by- och 
gårdstomter samt ett fåtal lägenhetsbebyggelser. 
Norr om Duverum finns flera stentäkter. Endast ett 
fåtal fornlämningar som inte är synliga ovan mark 
är kända i närområdet. I anslutning till område 319 
finns en boplats, en stensättning och en färdväg 
registrerade, och i närheten till dem platserna för 
tre rösen. Cirka 600 meter söder om området finns 
två boplatser registrerade. De är daterade till yngre 
bronsålder och förromersk järnålder.

Förutsättningar och syfte
Vid utredningen påträffades ett fyrtiotal anlägg-
ningar i form av lagerrester, härdar, gropar och 
stolphål samt fynd av slagen flinta och förhistorisk 
keramik. En del av keramiken bedömdes kunna 
vara så kallad östersjökeramik. Dessutom gjordes 
begränsade insatser i anslutning till husgrun-
der i den södra delen av området (L1978:9531). 
Utredningen visade även på förekomsten av ett 
äldre kartmaterial från 1700- och 1800-talet över 
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området. På dessa äldre lantmäteriakter förekom 
en omfattande lägenhetsbebyggelse äldre än 1850, 
tillhörande Vallby by (Söderberg 2016; Åstrand 
m.fl. 2017). Syftet med förundersökningen var att 
beskriva fornlämningarnas karaktär, datering, 
utbredning, sammansättning och komplexitet. 
Förundersökningen syftade också till att genom 
fördjupade studier av det äldre kartmaterialet och 
det äldre skriftliga källmaterialet skapa en ökad 
förståelse av lägenhetsbebyggelsen.  

Genomförande
Fältarbetet inleddes med metalldetektering, varvid 
ett tiotal fynd av koppar/kopparlegering togs 
tillvara ur matjorden (bilaga 11, figur 90). Både 
hjulburen och bandburen grävmaskin användes 
vid avbaning. Inom den sydöstra delen utfördes 
punktvis avverkning av träd och buskar, och valda 
strukturer rensades för hand. De husgrunder som 
var synliga ovan mark synliga dokumenterades 
översiktligt. Inom den västra delen av förundersök-
ningsområdet grävdes två schakt. Det ena schaktet 
(S1790) låg strax väster om en kulverterad bäck. 
Inom den nordöstra delen av området grävdes 
fem schakt (figur 89). Sammantaget undersöktes 
33 anläggningar. Inom ramen för rapportarbetet 
utfördes även en fördjupad analys av de historiska 
kartorna över området och det skriftliga källmateri-
alet rörande den historiska bebyggelsen. 

Figur 88. Ortofoto med område 320/321 markerat. Skala 1:2 000.

Förundersökningsområde100 m
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Figur 90. Förundersökningsom-
rådets östra del fotograferad mot 
sydväst. I förgrunden kan schaktet 
764 ses. Foto: Mikael Henriksson.
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Det historiska källmaterialet och 
lägenhetsbebyggelsen
Förundersökningsområdet sträcker sig rakt igenom 
en samlad bebyggelse på storskifteskartan från 
1781 (figur 91). Bebyggelsen utgjorde utbyggen till 
den egentliga gårds- och bybebyggelsen som låg 
längre söderut på Vallbys marker. I den senare Laga 
skifteskartan från 1826 (figur 92) ges en indirekt 
beskrivning av denna äldre bebyggelse. Laga skiftet 
innebar att flertalet av gårdarnas brukare flyttade ut 
från gamla bytomten med en lokalisering till de nya 
ägorna. Den nya vägen kom då att gå genom den 
nordvästra delen av skiftet R, som tillhörde Jonas 
Svensson. I beskrivningen till kartan från 1826 
anges att Jonas Svensson emellertid kom att bo kvar 
på den gamla bytomten (gård nr 49). De nya ägorna, 
som låg i ett samlat skifte, fick ägonummer från 
1820 till 1899. Två eller tre tomter anges i beskriv-
ningen. I övrigt anges åkrar (inrösade och avrösade) 
i anslutning till möllare hagen (1823), till gammalt 
båtsmanstorp (ägonummer 1825–1838, 1841–1842, 
1849–1851), till Jonas Svenssons lycka (1839–1840, 
1852–1853) samt till smedens torp (1859–1862).

Två tydliga bebyggelseskikt återges alltså på 
kartorna från 1781 0ch 1826, vilka har varit utbygg-
nader till Vallby by. Beskrivningen till akten från 
1826 pekar även på olika verksamhetsområden. 
Inom förundersökningsomåde 321 har enligt 
kartan från 1781 ett flertal båtsmanstorp legat 
med en bebyggelse bestående av ett hus på varje 
torptomt. Båtsmanstorpen har samma benämning 
som modergården, dvs. 48,50, 51, 52 56 och 57. 
Gårdarna 48, 50, 51, 51 och 56 tillhörde Vallby by, 
medan gård 57 var Rosendahls gård och tillhörde 
inte byn. Två, eller tre, av byggnaderna faller inom 
förundersökningsområdet.

Förundersökningsområdet för anslutningsvägen 
från söder beskrivs 1826 som Jonas Svenssons 
lycka som rymmer tre byggnader, bl.a. Ramdala 
275 och Ramdala 280. Dessa förekommer inte på 
storskifteskartan från 1781, utan tillhör en yngre 
fas som tycks sammanfalla med att båtsmanstor-
pen flyttar något norr ut (figur 92). Under senare 
delen av 1700-talet har Vallby by legat någorlunda 
samlad i den södra delen av utmarken, nära 
inägorna (figur 91). Någon gård tycks inte ha legat 
på inägorna. I beskrivningen till storskifteskartan 
1781 har utmarken delats upp i olika kategorier 
A–D. Kategori A utgörs ”af intag, täppor och 
Båtmanslyckor”, kategori B av ”Gat- och ut-marck 
omkring intag och täppor”, kategori C låg ”uti stora 
Utmarcken” samt kayegori D ”uti Damkärret”. 

Samtidigt speglar det förmodligen även i hög 
grad en variation av markens utnyttjande från 
söder till norr. Av speciellt intresse är att de tidi-
gaste båtsmanstorpen har legat tätt tillsammans 
och utgjort en mycket samlad enhet. Detta innebär 
att etablerandet av båtsmanstorpen måste ha 
skett utifrån ett kollektivt agerande mellan byns 
jordägare.

Båtsmanstorpen har funnits på platsen sedan 
den senare delen av 1600-talet, vilket framgår av de 
båtsmanslängder som är bevarade (tabell 12). Deras 
lokalisering i landskapet framgår av storskifteskar-
tan från 1781. Redan omkring 1710 hade danskarna 
mobiliserat för ett återtagande av de förlorade 
provinserna, som dock slogs tillbaka. Fler angrepp 
befarades, och då även till sjöss, varvid den nya 
marinbasen i Karlskrona fick en central roll. Redan 
under 1680-talet hade flera båtsmän från Finland 
placerats i Blekinge och Södra Möre. Uppskatt-
ningsvis placerades 1000–1100 båtsmän här under 

åren 1681–82, samt ett ytterligare antal så kallade 
fördubblingsbåtsmän. Båtsmännen var organise-
rade under indelningsverket i rotar på samma sätt 
som soldaterna. Skaran båtsmän utökades och 1696 
fanns det 2 356 indelta båtsmän i området som 
kunde kallas in vid behov. Det är högst troligt att 
några av dessa har varit lokaliserade till sydöstra 
Blekinge.

Befolkningsutveckling och social stratifiering 
kan hämtas från Tabellverket som bygger på präs-
ternas upprättade befolkningstabeller (se Tabell-
verket 1749–1859, http://rystad.ddb.umu.se:8080/
Tabellverket/Tabverk). Uppgifterna byggde på kyr-
kobokföringen, främst husförhörslängderna, varför 
riktigheten vilar på prästernas noggrannhet. Även 
om uppgifterna är svåra att kontrollera i detalj, 
visar jämförelser med mantalslängderna en tämli-
gen god överensstämmelse (Furuhagen 1996:40ff). 
Eftersom tabellverkets uppgifter bygger på kyrkans 
bokföring presenteras de sockenvis. Uppgifterna 
för Vallby innefattas därmed i förteckningen över 
Ramdala socken och kan inte särskiljas. Folk-
mängden i Ramdala socken uppgick år 1785 till 
1 662 personer, ungefär jämnt fördelade mellan 
kvinnor och män. År 1825 uppgick befolkningen till 
2 455 personer, med ett visst övertal för kvinnor. 
I tabellverket förekommer en kategorisering av 
olika grupper, vilket bygger på demografiska (ålder, 
kön, civilstånd), juridiska (rättigheter/skyldigheter 
och besittningsrätt till jorden), sociala (status, 
arbetsuppgifter, relationer till andra grupper) samt 
ekonomiska (graden av materiellt välstånd) krite-
rier. Bönder utgjorde exempelvis en tämligen väl 
avgränsad grupp genom att de ägde eller kontrolle-
rade jorden de levde av, centralt hade de företrädare 
i ståndsriksdagen, lokalt var de nämndemän i 
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tinget och deltog i sockenstämman. De hade således 
en högre status och bättre ställt materiellt.

Gruppen torpare utgjorde en bred och varierad 
grupp med betydande variationer. De hade generellt 
en högre standard än övriga obesuttna även om 
de inte hade någon större kontroll över den jord de 
brukade. Gränsen mellan en torpare som hade det 
bättre ställt och en bonde som inte varit välbeställd 
har inte alltid varit så stor. Soldater och båtsmän 
var en grupp som avgränsades av den speciella 
uppgift de hade i samhället. Så länge de var soldater 
i kronans tjänst hade de genom sitt rusthåll tillgång 
till ett torp, en årslön och ett visst underhåll från 
rusthållsgården. Det största problemet kring för-
sörjning av dessa familjer uppstod när de lämnade 
sin tjänstgöring eller dog i strid. Längst ned på 
samhällsstegen fanns en större och inte speciellt 
homogen grupp som var obesuttna och gick under 
benämningen ”inhyses- och gatufolk” i Tabell-
verket. Förmodligen samlades de personer som 
inte kunde klassificeras enligt de ovan beskrivna 
kriterierna till en högst blandad grupp bestående av 
inhyseshjon och backstugusittare.

Den största sociala gruppen i Ramdala socken 
var år 1810 bönder på egna hemman som uppgick 
till 153, samt fyra på andras hemman. Den näst 
största gruppen som går att utläsa utgjordes av 
102 soldater och båtsmän, vilken alltså utgjorde en 
påtaglig grupp. Antalet torpare i socknen uppgick till 
38, medan arbetsföra backstugusittare och inhyses 
män angavs till 20 respektive 15. Väljer man att 
betrakta bondegruppen i sin helhet framgår att 1 455 
personer kan räknas hit av socknens samtliga 2 058 
personer, unga som gamla. Där ingår även änkor 
och änklingar, ogifta över 15 år, ungdom under 15 år. 
Här ingick förmodligen även pigor och drängar.

Lägenhetsbebyggelsens 
vetenskapliga potential 
Två tydliga bebyggelseskikt framgår av kartorna 
från 1781 0ch 1826. Beskrivningen till akten från 
1826 pekar även på olika verksamhetsområden. 
Inom området 321 har ett flertal båtsmanstorp legat 
1781 med ett hus på varje torptomt. Det rörde sig 
om ett båtsmanstorp till varje gård i Vallby by samt 
ett till gården Rosendahl. Två av tomterna hade 
sina hus markerade inom undersökningsområdet. 
Det gäller båtsmanstorpet nr 57 längst i väster 
(närmast vägen), vilket tillhörde Rosendahls gård, 
och båtsmanstorpet nr 51 till gården med samma 
nummer i Vallby by. Några fysiska lämningar efter 
dessa byggnader ovan mark fanns inte vid under-
sökningstillfället. Förundersökningsområdet för 
anslutningsvägen från söder beskrivs 1826 som 
Jonas Svenssons lycka som rymmer tre byggna-
der, bl.a Ramdala 275 och Ramdala 280. Dessa 
förekommer inte på storskifteskartan från 1781, 
utan tillhör en yngre fas som tycks sammanfalla 
med att båtsmanstorpen flyttar något norrut. Inom 
Ramdala 275 återfinns även bebyggelse på platsen 
1898, vilket förmodligen innebär att platsen har 
varit bebyggd från 1826 och fram till omkring 1900. 
De historiska källorna kan, tillsammans med, de 
arkeologiska resultaten användas för att beskriva 
människors liv under 1700- och 1800-talen. Av 
speciellt intresse är att det rör sig om sociala grup-
peringar som sällan kommit att intressera histori-
evetenskapen och arkeologin. I detta fall rör det sig 
om människor som hört till de lägre sociala skikten 
på landsbygden. 

Tabell 12. Båtsmän som bodde på torpet tillhörande 
gården Vallby 51 i Ramdala socken. Informatio-
nen är hämtad från: http://www.bygdeband.se/
plats/2464510/sverige/blekinge-lan/karlskrona/jam-
jo-forsamling1/ramdala/vallby/vallby-4/.

Årtal Beskrivning

Ca 1690– efter 1709 Båtsman JönsiIngelsson Äfwaryd. Tidigare 
båtsman i Förkärla tjänst på konvojskepp. 
Holländska expeditionen 1690.

1726–1758 Frälsebåtsman Jon Jonasson Efwary f ca 1710. 
Tjänst på Skeppet Freden 1743.

1758–1780 Båtsman Nils Gummesson Evaryd ca 1736–
1780. Far till bm Anders Grå/Väster i Duverum, 
Jämjö.

1781–1789 Frälsebåtsman Erik Andersson Walbom 
1753–1789. Son till bm Anders Mårtensson 
Strand i Vallby.

1789–1822 Frälsebåtsman Peter Larsson Walbom 1763–
1822. Far till bm Åke Valberg i Vallby.

1825–1831 Båtsman Jonas Peter Sundström Walbom f ca 
1795. Fd Coopverdiekarl. Utstryken pga snatteri.

1832–1842 Frälsebåtsman Anders Larsson Walbom 
1808–1883. Straffadför stöld.

1850–1867 Båtsman Olaus Svensson Walbom (1832–1865).

1867–1895 Frälsebåtsman Peter Emanuel Johansson 
Walbom (1848–1915).

1897–1932 Båtsman Sven August Olsson Wahlbom 
(1876–1956). Sveriges siste antagne båtsman. 
Sägs att han aldrig bodde i torpet.

98 Väg E22 Lösen–Jämjö

http://www.bygdeband.se/plats/2464510/sverige/blekinge-lan/karlskrona/jamjo-forsamling1/ramdala/vallby/vallby-4/
http://www.bygdeband.se/plats/2464510/sverige/blekinge-lan/karlskrona/jamjo-forsamling1/ramdala/vallby/vallby-4/
http://www.bygdeband.se/plats/2464510/sverige/blekinge-lan/karlskrona/jamjo-forsamling1/ramdala/vallby/vallby-4/
http://www.bygdeband.se/plats/2464510/sverige/blekinge-lan/karlskrona/jamjo-forsamling1/ramdala/vallby/vallby-4/


Förundersökningsområde

Figur 91. Den planerade vägen kommer att gå rakt 
igenom den samlade bebyggelsen av båtsmanstorp 
tillhörande byns gårdar längre söderut. Storskifte 
1781, LMA 10-ram-49. Skala 1:2 500 100 m
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Förundersökningsområde

Figur 92.  I samband med Laga skifte 1826 flyttade 
den samlade båtsmanstorpstomten till en ny samlad 
tomt längre norr ut på utmarken till Vallby by. Laga 
skifte 1826, LSA I27-37:6 Skala 1:2 500
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Resultat
Boplatslämningar inom L1978:9794
Inom området väster om vägen upptogs två schakt 
varefter två härdar, en ränna, tre gropar, fyra stolp-
hål och en lagerrest undersöktes (figur 93 och 94). 
Groparna var i de flesta fall runt 1,5 meter stora med 
ett djup av cirka 0,2 meter. Rännan A1832 var 0,7 
meter bred och 0,1 meter djup, löpte nord–sydligt 
och tolkas preliminärt som en rest av ett gränsdike. 
Stolphålen kunde inte knytas till någon form av 
konstruktion. Keramik av förhistorisk typ tillvara-
togs ur stolphålet A1554. Träkol från härden A 1818 
längst i väster har daterats till yngre bronsålder, 
medan träkol från gropen A1536, längre österut, har 
daterats till (äldre) romersk järnålder. Inom den 
nordvästra delen (öster om vägen) av förundersök-
ningsområdet grävdes fem schakt som utvidgades 
efterhand (figur 95 och 96). Längst i nordöst, inom 
fastigheten Vallby 9:4, påträffades en härd (A1895). 
Träkol från härden daterades till stenålder. Ett tret-
tiotal meter sydväst därom påträffades en förmodad 
röjningsvall (A790). Den var utplöjd men tolkas 
utgöra en gräns mellan en stenröjd yta söder om 
och en oröjd yta norr om vallen. Innehåll av tegelflis 
daterar vallen till en tämligen sen period.

Längre västerut påträffades en förmodad brunn, 
A1866. I kanten av brunnen fanns två stenpack-
ningar, A291 och A299. I den senare av dem påträf-
fades bland annat delar av ett fat i yngre rödgods 
(fnr 36). Träkol från brunnens fyllning har daterats 
till perioden 1660–nutid. Söder om brunnen var ett 
ca 14×7 meter stort lager, A222, med mörk humös 
sand. Det tolkas preliminärt som ett odlingslager. 
Ytterligare några tiotal meter västerut påträffades 
en större mängd stolphål. Sjutton av dem bedöms 
ingå i hus 1, ett stolpbyggt hus med öst–västlig 

utsträckning och en bredd av cirka 5,2 meter. Delar 
av nord- och sydväggarna dokumenterades, liksom 
två stolphål som kan höra till den östra gaveln (figur 
97). Inga stolphål till inre takbärande stolpar kunde 
skönjas inom schaktet. Till sin karaktär påminner 
hus 1 om långhus från järnåldern, men förkolnade 
sädeskorn från ett av stolphålen har daterats till 
perioden 1650–nutid.

Närmast landsvägen i väster påträffades ett 
tiotal gropar, flera av dem mycket oregelbundna. De 
som undersöktes var relativt grunda och hade en 
skarp nedre begränsning som i flera fall vette mot 

tät vit silt. I en av groparna fanns en stenpackning, 
A1389, som skulle kunna vara ett spisröse. Gro-
parna och stenpackningen gav ett relativt modernt 
intryck, och torde kunna föras till någon av de 
senare faserna på platsen.

Fynd
De fynd som tillvaratogs vid förundersökningen 
utgjordes av dels metalldetekteringsfynd från 
matjorden, dels fynd från matjord och anläggningar. 
Av metallfynden var två mynt, daterade till 1700-tal 
eller tidigt 1800-tal (fnr 157) respektive 1819 (fnr 

Figur 93. A1536 fotograferad mot söder. Foto: Tyra Ericson.
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Figur 94. Västra delen av område 320/321. 
Förundersökningens schakt och anläggningar 
samt utredningsschakt. Skala 1:400.
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Figur 97. Norra väggen av hus 1, fotograferad mot öster. Foto: Tyra Ericson.

159). Sju fynd utgjordes av knappar. De flesta av 
dessa torde vara från 1800-tal men enstaka kan gå 
ner i 1600-/1700-tal. Även en del av ett bronsbeslag 
och en skärva från en malmgryta påträffades. Övriga 
fynd var fåtaliga och utgjordes av enstaka fragment 
bearbetad kvarts och flinta, små mängder brända 
ben, ett fragment av en kritpipa, förhistorisk kera-
mik samt keramik från efterreformatorisk tid.

Lägenhetsbebyggelse inom L1978:9531
Inom den sydöstra delen av förundersökningsområ-
det undersöktes två bebyggelselämningar (figur 98).

Ramdala 275 (A1936)
Torpruin i SSV–NNO riktning, som inte kunde 
avgränsas åt NNO. Ruinen hade en längd av >6,5 
meter och en bredd av cirka 5 meter. Byggnaden 
finns återgiven på Laga skifteskartan från 1826 och 
har legat på kanten till höjden/berget i öster. Under 
perioden 1910–1930-talet låg här ett stenbrott. I 
anslutning till ruinen åt bergssidan låg en lastramp 
i två steg dit sten från stenbrottet troligen förts i 
vagnar på en mindre transporträls. Närheten till 
den relativt nyanlagda järnvägen genom Blekinge 
har säkerligen spelat en stor roll för stenbrytning-
ens lokalisering (figur 99 och 100).

I husgrundens gavel åt SSV ligger en tydlig trös-
kelsten. I övrigt mätte grundstenarna ca 0,30–0,60 
meter, och bestod av marksten. Den framrensade 
grunden bestod inte av någon huggen sten. Bygg-
nadens långsida åt väster kunde följas till en trolig 
längd av 9,5–10,0 meter, men var svår att bedöma 
på grund av växtlighet och yngre huggen sten samt 
skräp från stenbrottet.

Spår efter ett möjligt spisröse framkom i det 
nordöstra hörnet av ruinen. Centralt i husgrunden 

undersöktes en grävenhet (1×1 m) och på ett djup 
av 0,30–0,45 meter framkom berggrunden. Lagret 
i grävenheten bestod av mörkbrun, siltig torv och 
mycket sten (0,10–0,50 meter). Ytligt påträffades 
en skärva yngre rödgods med piplerdekor och 
grön glasyr (1700/1800-talet). Ett miljöprov från 
lagret analyserades. En igenfylld, trolig brunn/
stensatt grop påträffades cirka 17 meter sydväst om 
husgrunden. Brunnen, som var rund och cirka 1,5 
meter i diameter, var fylld med sten. Ett miljöprov 
från anläggningen analyserades.

Ramdala 280 (A1961)
Lägenhetsbebyggelse kallad ”Hyreskasernen”, 
enligt informant, som uppfördes för arbetarna i 
stenbrottet under 1910-talet (se även Östra Ble-
kinge hembygdsförening). Hyreskasernen har 
legat ut mot vägen som leder mot Vallby by i söder. 
Husgrunden avtecknar sig genom kraftiga grund-
murar på 1,0–1,2 meters tjocklek (figur 101). Vid 
inmätningen, efter en grov upprensning av ruinen, 
uppmättes byggnaden med en längd av cirka 8,7 
meter (längs vägen) och en bredd av ca 5,8 meter, 
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Figur 98.  Sydöstra delen av område 320/321. Förundersök-
ningens schakt och anläggningar samt utredningsschakt. 
Skala 1:600.
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Figur 99. I den grovt framrensade husgrunden (A 1936) grävdes en provruta där yngre rödgods 
påträffades. Foto mot norr. Foto: Per Lagerås.

Figur 100. Karta upprättad 1898–1899 över expropriation inför byggandet Östra Blekinge järnväg. 
Bebyggelsen på bergskanten söder om den planerade stationen ligger på ”samma” plats som Ram-
dala 275 (LMA 10-JVG-VII:1).

106 Väg E22 Lösen–Jämjö



motsvarande en yta på cirka 50 kvadratmeter. På 
baksidan, centralt placerad, har förmodligen ugnen 
legat. Grundmurarnas tjocklek talar även för att det 
kan ha varit mer än en våning. På Laga skifteskar-
tan från 1826 finns en mindre husmarkering strax 
norr om ”Hyreskasernen”, som rimligtvis hör till en 
annan tid och en annan kontext.

Analyser
Analyser av makrofossil och träkolsinnehåll gjor-
des av 28 prover från 320/321 (bilaga 5). Två prover 
från de historiska lämningarna innehöll oförkol-
nade fröer som bedömdes kunna härröra från 
anläggningarnas brukningstid. Prov från torprui-
nen A1936 (figur 98) innehöll rikligt med oförkol-
nade fröer av krypbjörnbär, hallon och fläder, som 
troligen speglar köksavfall. Därutöver innehöll 
det enstaka fröer av hampdån, majsmörblomma 
och nunneört. Oförkolnade fröer påträffades även 
i gropen 1204 (figur 95). Provet innehöll en kärna 
av vindruva, 14 hallonkärnor, samt fröer av foder-
växter (starr) och flera åkerogräs (svinmålla, blå/
rödmålla, åkerspärgel, penningört). Vindruvan och 
möjligen hallonkärnorna speglar köksavfall. Troli-
gen härrör vindruvan från torkade druvor (russin) 
inhandlade för konsumtion.). Tre prover innehöll 
förkolnade sädeskorn (samtliga fragmenterade). 

PM1480 från stolphål 492 i hus 1 (figur 95) inne-
höll en kärna av skalkorn samt ytterligare en kärna 
av ospecificerat sädesslag. Skalkornet daterades 
till modern tid (tabell 13). Från his 1 analyserades 
också ett prov från stolphål 466 som innehöll en 
kärna av ospecificerat sädesslag.  Från ett annat 
prov än det ovan refererade från A1204 en kärna 
av skalkorn och en av trolig råg. Ytterligare tre 
prover innehöll enstaka förkolnade fröer av diverse 

Figur 101. Grunden till ”Hyreskasernen” (A1961) bestod av huggen sten. Foto mot söder: Mats Anglert.

Tabell 13. 14C-analyser från område 320/321.

Anl. nr Anl. typ Material Prov nr Lab. Nr BP Kalibrerad datering, 1 σ Kalibrerad datering, 2 σ

295 Lager Björk 717 Ua-62917 163±32 1660–1950 e.Kr. 1660–… e.Kr.

1536 Grop Al 1986 Ua-62918 1 863±35 80–220 e.Kr. 70–240 e.Kr.

1818 Härd Al 1926 Ua-62919 2 813±34 1 005–920 f.Kr. 1 060–840 f.Kr.

1895 Härd Vide 1911 Ua-62920 4 929±38 3 760–3 650 f.Kr. 3 790–3 640 f.Kr.

492 Stolphål Förkolnade sädeskorn 1480 Ua-62921 175±31 1660–1950 e.Kr. 1650–... e.Kr.
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åkerogräs och gräsmarksväxter (svinmålla, 
småsnärjmåra, gräs och fryle). Inför 14C-datering 
utfördes vedartsanalyser av träkol från fyra prover 
(bilaga 3). Från lager 295 i områdets östra del 
(figur 96) daterades träkol av björk till modern tid 
(tabell 13). Härden 1895 i samma område daterades 
till tidigneolitisk tid. I områdets västra del (figur 
93) daterades träkol av al från härden 1536 till 
romersk järnålder. Härden 1818 belägen ytterligare 
cirka 70 meter åt väster daterades till mellersta 
bronsåldern.  

Tolkning och rekommendation 
Bedömningen av område 320/321 som dels boplats-
område, dels lämningar efter båtsmanstorp och 
lägenhetsbebyggelser kvarstår. De senare visar sig 
ha en utbredning som delvis överlappar boplats-

området. Dateringarna uppvisar en stor spännvidd 
och förundersökningen kunde inte på ett tydligt 
sätt knyta tidsmässigt avgränsade aktiviteter under 
förhistorien till specifika områden. Då marken är 
tämligen väldränerad och tydliga boplatslämningar 
påträffades från olika perioder bedöms dock plat-
sen ha en god arkeologisk potential. Lämningarna 
från senare perioder visade sig vara mer spridda än 
vad som väntades. En arkeologisk undersökning 
av lägenhetsbebyggelsen som existerat på platsen 
sedan slutet av 1600-talet har en stor potential att 
belysa människors liv på landsbygden. Av speciellt 
intresse är i detta sammanhang att det rör sig om 
människor som tillhört en relativt sett låg social 
grupp. Av dessa skäl förordas fortsatta antikvariska 
insatser inom större delen av förundersökningsom-
rådet (figur 89).
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Område 329
Lämningstyper: Bebyggelselämning, 

lägenhetsbebyggelse
Förslag till åtgärder: Fortsatta anti-

kvariska åtgärder föreslås inom hela 
förundersökningsområdet.

Lämning: L1978:9563 (Lösen 185) 
Fastighet: Öljersjö 8:25
Förundersökningsytans storlek: ca 606 m2.
Topografi och markanvändning: Berghäll med 

impedimentmark.
Undersökt yta: <90 m2.
Schaktdjup och stratigrafi: Framrensning av 

grundmurar.
Alv: Urberg med postglacial sand.
Arkeologiska objekt: Husgrund.
Fynd: -
Metalldetektering: Ja.
Datering: före 1817.
Fornlämningar i anslutning till förunder-

sökningsområdet: (se figur 35)

Fornlämningsnr Fornlämningstyp

L1978:5347 (Lösen 143) Fossil åker; röjningsröseområde med ett 
20-tal röjningsrösen.

L1978:5094 (Lösen 138) Stensättning, rund, 7 m diam.

L1978:9546 (Lösen 184) Fossil åker, ingår i område 308.

L1978:9563 (Lösen 185) Lägenhetsbebyggelse, ingår i område 329.

L1978:9819 (Lösen 186) Boplats, ingår i område 308.

Fornlämningsbild
Lägenhetsbebyggelsen har legat på gatumarken/
utmarken till Öljersjö by. Öljersjö bys gårdar har 
legat utspridda längs gränsen i nord-sydlig riktning 
mellan byns inägor och gatumarken/utmarken i 
öster. Gatumarken, på kartan från 1809, var uppde-
lad i olika sammanhållna ägor till respektive gård i 

byn, där en lägenhetsbebyggelse bestående av båts-
manstorp låg. Området med platsen för den aktu-
ella lägenhetsbebyggelsen har vid denna tid tillhört 
byns gård nr 23, som har legat ett stycke längre 
norr ut (figur 35) I åkermarken på enskifteskartan 
från 1817 förekommer även en del markeringar som 
förmodligen ska tolkas som röjningsrösen (LSA 
I23-20:11). På utmarken i norr har förmodligen 
resterna efter ett större gravfält även markerats. 
Former liknande skeppssättningar förekommer. 
Av intresse kan även den planerade/anlagda större 
trädgården till gård nr 19 vara.

 Förutsättningar och syfte
Den arkeologiska utredningen steg 1 och 2 hade 
visat på en större husgrund av sten som även 
utnyttjat bergets kanter som väggar i nordväst och 
nordöst (figur 102) (Söderberg m.fl. 2016). Under 
utredningens båda faser (AU1 och AU2) registre-
rades husgrunden som fornlämning (L1978:9563). 
Kartstudier i samband med utredningen visade 
att byggnaden med största sannolikhet uppfördes 
mellan 1809 och 1817 (FMIS Lösen 185). Byggnaden 
bedömdes vara en linbasta, vilket även bekräfta-
des av att växtfibrer som påträffades i en provruta 
(Åstrand m.fl. 2017). Förundersökningen syftade 
till att kartera byggnads och beskriva dess kon-
struktion och funktion. Då växtfibrerna ej artbe-
stämdes inte vid den arkeologiska utredningen 
steg 2 var det vid förundersökningen en prioriterad 
uppgift att belägga om huset varit en linbasta. 

Genomförande
Den arkeologiska förundersökningen bestod av 
flera delar, dels en fördjupad studie av de historiska 
lantmäteriakterna över området, dels en fördjupad 
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undersökning av husgrunden, dels en paleoekolo-
gisk provtagning. Inom historisk arkeologi utgör 
de samtida kartorna och arkivhandlingarna viktiga 
materiella lämningar. Kartstudierna inriktades 
på en ökad förståelse av sambanden mellan olika 
delar av bebyggelsen i ett landskapssammanhang. 
Förundersökningen inriktades på att rensa fram 
en tydligare struktur av byggnaden. Någon hjälp av 
maskin var inte möjlig, varför murarna fick rensas 
fram för hand (figur 103). Ambitionen var att doku-
mentera stengrunden med hjälp av ”foto-skanning”. 
En provtagning genomfördes för att om möjligt 
bedöma byggnadens funktion. Vid utredningen 
hade växtfibrer framkommit centralt i en mindre 
provgrop.

Resultat
Historiska kartor
På den äldsta kartan från 1758 över platsen kallas 
hela hällområdet för Södra gatebacken, som den 
äldre landsvägen gör en nordlig böj runt (figur 
104). Söder om Södra gatebacken låg ett större 
hällområde kallat Geta hols Backen. Området låg 
på utmarken till Öljersjö by, som låg utsträckt på 
inägorna längs gränsen mot utmarken i öster. Går-
darna 25 och 26 låg intill dessa hällområden, men 
området tillhörde gård nr 23. Något längre norrut 
låg Fläska hallar med en utlöpare åt väster kallad 
badstufve Berget, alldeles invid gård nr 20 och 21. 

I samband med Laga delning 1809 förekom-
mer på Charta öfver Gatumarck till Öljersjö by 
en mindre yta kallad Badstugu plan i anslutning 
till vad som 50 år tidigare kallades Södra gate-
backen (figur 105). På denna gatumark låg även de 
båtsmanstorp som tillhörde byns gårdar. Gatu-
marken var indelad i ägor till varje gård där även Figur 102. Husgrunden med fornlämningsområde L1978:9563. Skala 1:500.
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respektive båtsmanstorp låg. Badstugu plan låg på 
gatumarken tillhörande gård 23. Längre norrut på 
Gatumarken finns även en Badstugu tomt på gård 
19:s del av Gatumarken alldeles intill utmarken. 
Före båtsmanstorpens tillkomst på gatumarken har 
förmodligen denna del tillhört utmarken.

På enskifteskartan från 1817 är de tidigare 
båtsmanstorpen inte längre markerade, men 
odlingsmarken kvarstår. Troligtvis har en 
förändring skett mellan 1809 och 1817 där en 
omlokalisering av torpen har skett. På enskifteskar-
tan från 1817 över Öljersjö by framgår att ett mindre 
hus har legat inklämt mellan några hällar på den 
tidigare kallade Södra gatebacken (figur 106). 
Huset är återgivet som övriga hus på kartan, men 
saknar åkermark. Troligen har byggnaden flyttats 
från Båtsmanstomten med åkermark som tidigare 
låg alldeles norr om. Situationen är oförändrad på 
Laga skifteskartan från 1828 (LMA 10-lös-68).

Figur 104. Ingen bebyggelse är angiven i närheten av ”Södra gatebacken” på den äldsta kartan över gatumarken 
till Öljersjö by från 1758. Gårdarna i byn har legat utspridda i nord–sydlig riktning längs kanten av inägorna. På 
utsnittet av kartan ses gårdarna med nr 25 och 26, men den angränsande gatumarken har tillhört gård nr 22 och 
23. Lantmäteriet: LSA I23-10:1. 

Figur 103. Ytan för husgrunden var delvis röjd från 
buskar och träd. Foto mot öster. Foto: Mats Anglert.
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Figur 105. På karta över Laga delning 1809 över gatumarken till Öljersjö by namngavs ett mindre område Badstuguplan alldeles intill den aktuella lägenhetsbebyggelsen, som 
uppfördes i klippskrevan i sydost. Norr om vägen låg ”Båtsmans Torp till nr 23”. Lantmäteriet: LSA I23-20:9.
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Figur 106. På enskifteskartan över Öljersjö by från 1817 är byggnaden mellan klipphällarna uppförd (Lantmäteriet: LSA I23-20:11).

Väg E22 Lösen–Jämjö 113



Arkeologisk förundersökning av husgrunden
Förundersökningsområdet med lägenhetsbebyg-
gelsen var täckt av en buskvegetation och en del 
mindre träd varför en röjning fick göras inlednings-
vis. Undersökningen av byggnadens vall i söder 
och öster visade sig rymma en vällagd stenmur 
eller grund av cirka 0,9 meters tjocklek (figur 107). 
Murarna var lagda i gul lera. Stenmuren gick att 
följa fram till de mer eller mindre ”raka” bergväg-
garna. Längs bergväggen i norr låg mycket sten i 
den östra delen (inrasad). Den västra bergväggen 
gick inte att bedöma på grund av växtlighet och 
buskage, men en möjlig mur mot bergväggen ana-
des. Efter framrensning av grundmurarna i söder 
och öster gjordes en fotoskanning som samman-
ställdes till ett ortofoto (figur 108).

Den sydvästra grundmuren var mycket vällagd 
och hade en tjocklek av cirka 0,9 meter. Den gick 
att följa från bergväggen i nordväst, men ungefär 8 
meter i sydostlig riktning upphörde den eller låg dju-
pare. Där det södra hörnet borde ha legat, sluttade 
marken rejält. I denna del saknades även en sträcka 
av den sydöstra grundmuren. Uppskattningsvis har 
muren varit ca 9 m. Den sydöstra muren föreföll 
inte lika vällagd, vilket kan bero på att den inte var 
tillräckligt framrensad eller var mer skadad då den 
låg på kanten till en sluttning. I södra hörnet av 
husgrunden framträdde emellertid resterna efter 
ett spisröse som låg i tydlig stötfog mot den södra 
väggen (se figur 109). Resterna av spisen bestod av 
stenar lagda i gul lera som i hög grad var rödbränd, 
och bör ha utgjort fundamentet för spisen.

Analyser
Fem jordprover tagna i en stor husgrund som 
preliminärt tolkades som en linbastu analyserades 

(bilaga 5). Proverna innehöll inga rester av lin, 
varken fröer, frökapslar eller stjälkar. Däremot 
innehöll de rikligt med förkolnad halm, det vill 
säga strån från sädesslag. De innehöll också rikligt 
med förkolnade sädeskorn, främst råg (89 stycken) 
men även fyra kärnor av brödvete. Det fanns också 
enstaka axleder av råg. Utöver sädesslagen innehöll 
proverna flera förkolnade fröer och fröbaljor av 
duvvicker samt ett frö av råglosta. Både duvvicker 
och råglosta har antagligen vuxit som ogräs i råg-
åkern och följt med sädeskärvarna.

I samband med den arkeologiska utrednings-
schaktningen noterades förkolnade växtfibrer som 
gav associationer till lin, men materialet analyse-
rades inte (Åstrand m.fl. 2017). Den analys som nu 
utförts gav inga fynd av lin, varken fröer, frökapslar 
eller stjälkfragment. Däremot fanns det rikligt med 
förkolnad halm. Möjligen var det den som noterades 
vid utredningen. Analysen tyder på att byggnaden 
har varit en ria för att torka säd, även om den också 
kan ha haft andra funktioner, till exempel som bads-
tuga eller bakstuga. Den kan även ha använts för att 
torka lin, men något belägg för det gav inte analysen.

Tolkning och rekommendation
Bedömningen av husgrunden som en fornlämning 
med en datering till första halvan av 1800-talet 
kvarstår efter förundersökningen. Husgrundens 
konstruktion, och därmed funktion, framstår 
emellertid som fortfarande oklar. För att klarlägga 
konstruktionen måste en mer omfattande fram-
rensning göras. Längs bergväggarna i nordväst och 
nordost gjordes ingen upprensning, varför ingen 
bedömning har gjorts av hur dessa fungerat/anslu-
tit till byggnadskroppen. I nuläget är det även svårt 
att bilda sig en uppfattning hur överbyggnaden till 

denna grundkonstruktion kan ha sett ut. Husgrun-
dens yta tycks ha varit i det närmaste fyrkantig 
med väggar på mellan 8–9 meter, vilket bör ha varit 
problematiskt att lägga tak över. Någon inre upp-
delning av byggnaden kunde inte konstateras.

Analysen av de äldre lantmäteriakterna visade 
på en föränderlighet i platsens nyttjande, vilket 
även borde avteckna sig i byggnaden/erna. Valet 
av byggnadsplats framstår som tämligen speciellt. 
Platsen har på de olika lantmäteriakterna legat 
på utmarken/gatumarken till Öljersjö by. Med 
utgångspunkt i den arkeologiska utredningen och 
förundersökningen har funktioner som badstuga, 
torkhus och båtsmanstorp diskuterats för husgrun-
den. Makrofossilanalyser från grunden har tydligt 
visat att den tidigare tolkningen som linbasta var 
felaktig. Byggnadens lokalisering på avstånd från 
övrig bebyggelse på gatumarken kan tyda på att 
det har varit en brandfarlig verksamhet förknippad 
med byggnaden. En badstuga behöver dock tillgång 
på vatten, men någon vattenkälla i närheten är 
inte känd. På 1500- och 1600-talet var renligheten 
starkt eftersatt, varför ett tydligt behov av badstu-
gor fanns (Englund 1991; Duerr 1994). Under 1700-
talet kom förordningar kring att placera eldfängd 
verksamhet utanför bebyggt område, och de är 
oftast uppförda av byborna gemensamt på byarnas 
gemensamma utmarker. Ett ofta förekommande 
alternativ är att funktionerna som badstuga och 
allmän torkstuga har varit samlokaliserade (Talve 
1960). Makrofossilanalysen tyder på att byggnaden 
har varit en ria för att torka säd, vilket dock inte 
utesluter att byggnaden haft andra funktioner 
under den tid då den nyttjats. 

Husgrunden har ett vetenskapligt värde på flera 
plan. Utifrån ett byggnadsarkeologiskt perspektiv 
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Figur 108. På ortofotografiet framgår de båda 
grundmurarna som anslöt till bergväggar 
i sydväst och sydost. I södra hörnet har ett 
spisröse legat. Innanför den sydöstra muren 
försvårades framrensningen av grundmuren 
av rötterna till ett träd som sågades ned inför 
undersökningen. Skala 1:60. Foto: Mathilda 
Kjällquist.2,5 m
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framstår husgrunden och byggnadsskicket som 
speciellt. Ur ett socialt perspektiv är det även 
viktigt att betrakta platsen utifrån både ett by- och 
gårdsperspektiv. Vilka verksamheter kopplade 
till husgrunden har varit gemensamma för den 
utspridda byn Öljersjö och vilka kan relateras till 
den enskilda gården? Vad gäller organiseringen av 
båtsmanstorpen i Öljersjö framstår även en jäm-
förelse med båtsmanstorpen i Vallby som fruktbar 
(se Område 320/321 Vallby). Av dessa skäl rekom-
menderas fortsatta antikvariska insatser inom hela 
förundersökningsytan. 

Tolkningar och åtgärdsförslag
Som framgått ovan finns det flera lämningar av 
olika karaktär där fortsatta antikvariska insatser 
förordas vid en eventuell exploatering. De områden 
där fortsatta antikvariska insatser förordas är 301, 
305, 306, 308, 319, 320/321 och 329 vilka återfinns 
i figur 110 och sammanfattas i tabell 14. Fortsatta 
antikvariska insatser rekommenderas alltså inte för 
områdena 303, 311, 312, 313, 314, 315 och 316. 

Grunderna för att områdena rekommenderas för 
fortsatta antikvariska insatser är skilda. Gemen-
samt är dock att de som enskilda lämningar har ett 
vetenskapligt värde och kan sättas i ett vidare sam-
manhang. Denna värdering betyder dock inte att 
övriga lämningar helt saknar vetenskapligt värde. 
Resultaten från områdena som inte rekommende-
rats för fortsatta antikvariska insatser kan mycket 
väl i framtiden visa sig vara av betydelse. För att i 
någon mån underlätta framtida tolkningar kommer 
de därför att nedan kort beskrivas ur ett generellt 
och källkritiskt perspektiv. Det som framförallt 

Tabell 14. Områden där fortsatta antikvariska insatser rekommenderas.

Område Typ Datering Anmärkning

301 Blästbruksplats Förromersk järnålder För delar av området rekommenderas fortsatta antikvariska insatser.

305 Boplats Mellanmesolitikum 
Tidigneolitikum

För delar av området rekommenderas fortsatta antikvariska insatser. 

306 Boplats
Stensättning

Stenålder
Järnålder

För hela området rekommenderas fortsatta antikvariska insatser.

308 Boplats
Fossil åkermark

Förromersk järnålder
Medeltid

För delar av området rekommenderas fortsatta antikvariska insatser. 

319 Boplats
Stengrund
Långhög?

Medeltid?

Tidigneolitikum

För hela området rekommenderas fortsatta antikvariska insatser. 

320/321 Boplats
Lägenhetsbebyggelse

Tidigneolitikum
Yngre bronsålder/äldre järnålder
1600–1800 tal

För delar av området rekommenderas fortsatta antikvariska insatser. 

329 Lägenhetsbebyggelse Första halvan av 1800-talet För hela området rekommenderas fortsatta antikvariska insatser.

Figur 109. Fotografiet visar på stötfogen mellan den sydöstra grundmuren och spisröset. 
Observera den rödbrända leran. Foto: Mathilda Kjällquist.
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Figur 110. Områden där fortsatta antikvariska insatser rekommenderas är grönmarkerade. Övriga områden rödmarkerade.  Man kan 
notera att flertalet områden där fortsatta insatser ej rekommenderas är belägna på Ramdalaslätten (område 311–316). Den huvudsak-
liga förklaringen till detta förhållande är att områdena plöjts ovanligt djupt och därmed skadats. De erhållna dateringarna tyder på att 
området nyttjats mer intensivt under äldre bronsålder och förromersk järnålder (jmf figur 111). 

500 m

kommer att betonas är lämningarna 311–315 som 
samtliga var belägna i odlingsmarken på Ramdalas-
lätten. Huvuddelen av förundersökningsytorna var 
belägna tämligen lågt i landskapet och därmed på 
tämligen fukthållande marker. Förundersöknings-
områdena var i de flesta fall tämligen smala och i 
flera fall skadade av en tidigare förundersökning 
inför ledningsnedläggning.

Det kan konstateras att det inom samtliga 
områden på Ramdalaslätten påträffades fynd och 
daterade anläggningar från förhistorisk tid. Det 
finns en tydlig tendens till att bevarade anlägg-
ningar påträffats på de platser där jordlagret var 
något mäktigare. Antalet boplatsspår står alltså i en 
direkt relation till skadorna av plöjning. Vid under-
sökningarna kunde det konstateras att plogen nått 

ovanligt djupt, ofta 0,5 meter, på Ramdalaslätten. 
Som beskrivits ovan kunde markägaren till Ram-
dala 33:1 (område 313, 314, 315 och 316) berätta att 
djupharvning varit flitigt använd metod för några 
decennier sedan. Syftet var att bryta plogsulan 
och metoden skall förmodligen förstås i skenet av 
att silt utgör den huvudsakliga beståndsdelen av 
matjorden. Det kan alltså konstateras att skadorna 
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av plöjning inom de diskuterade områden var 
betydligt kraftigare än vad som vanligen är fallet. 

Angående boplatslämningarnas sammanhang 
kan det konstateras att de undersökta ytorna var för 
små och alltför förstörda för att ges någon definitiv 
tolkning. Det kan dock noteras att några egentliga 
huskonstruktioner inte påträffades. Möjligen är 
det så att de undersökta områdena varit perifert 
belägna i förhållande till de centrala boplatsytorna. 
En Ytterligare indikation på detta förhållande är att 
endast ett fåtal makrofossil av sädesslag påträffades 
på område 312 (bilaga 5). Vid undersökningarna av 
de övriga områdena påträffades inga makrofossil 
av sädesslag. Antagandet att undersökningsytorna 
varit perifert belägna i förhållande till de centrala 
boplatsytorna ter sig logiskt ur ett topografiskt 
perspektiv då de huvudsakligen är belägna i mindre 
väldränerade lägen. De samlade 14C-dateringarna 
från såväl den föreliggande som tidigare förunder-
sökningar (tabell 15) utgör ett av få källmaterial 
som kan användas för att bidra till kunskap om 
under vilka tider som de mindre väldränerade 
delarna av Ramdalaslätten nyttjats (område 

311–315). Av figur 111 framgår att de radiometriska 
dateringarna inte är jämnt spridda över tid. Äldre 
bronsålder och förromersk järnålder urskiljer sig 
tydligt som perioder vilka avsatt daterbara spår. 
Dateringar från dessa perioder förekommer också 
på de platser där vidare antikvariska insatser 
rekommenderats. Speciellt bör järnframställnings-
platsen på område 301 från förromersk järnålder 
noteras i detta sammanhang. Fynd från denna tid 
påträffades även på område 306 och en datering 
denna tidsperiod erhölls från område 308. Varför 
dessa perioder avsatt så tydliga spår kan inte klar-
läggas inom ramen för denna rapport. En tänkbar 
förklaring är dateringarna avspeglar perioder av 
extensivt nyttjande av landskapet. det är också möj-
ligt att det under tidig bronsålder och förromersk 
järnålder rått torrare klimatförhållanden vilket 
medfört att de tämligen dåligt dränerade markerna 
kunnat tas i anspråk. Det är givetvis också möjligt 
att resultatet beror på slumpen. Det kan hur som 
helst konstateras att även de områden som inte 
rekommenderats till fortsatta antikvariska insatser 
rymmer intressant vetenskaplig information.

Figur 111. Aggregerade dateringar från Ramdalaslätten (område 311–315). Äldre bronsålder och förromersk 
järnålder är perioder som enligt dateringarna karaktäriseras av mer intensiva aktiviteter.  Analysen är utförd 
med Calpal 2007 (Weninger & Jöris 2007).

Tabell 15. Daterade anläggningar från Ramdalaslätten 
(område 311–315).

Område Anläggning/prov Datering (BP)

311 P100021 3 303±32

311 P100022 3 163±42

312 (FU 2018) A32 3 176±32

312 (FU 2018) A8 2 828±32

312 (FU 2018) A42 2 124±30

312 A3080 3 270±37

312 AS3158 826±32

312 AS3210 2 171±32

312 A3612 3 210±32

312 A3713 1 967±34

313 A11631 2 102±32

313 (FU 2018) A58 2 094±30

313 (FU 2018) A83 2 165±31

314 A10182 2 126±31

314 A10155 2 156±32

315 A10942 1 607±31

315 A11573 2 727±32
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Måluppfyllelse 
Fältarkeologisk verksamhet är till sin natur till viss 
del styrd av slumpmässiga faktorer. Få förunder-
sökningar av den storlek som avrapporteras i denna 
rapport utförs utan att överraskande fynd görs och 
att oväntade problem uppstår. Det är också sällan 
som mängderna fynd och anläggningar exakt mot-
svarar förväntningarna. Så har också varit fallet vid 
denna förundersökning. Som beskrivits ovan var 
hänsynstagandet till markägarna högre prioriterat 
än vad som vanligen är fallet. Dessa problem löstes i 
samråd med Trafikverkets representanter.

Några fyndsammanhang var tämligen oväntade. 
Ett exempel på detta var järnframställningsplatsen 
på område 301. Även stengrundskonstruktionen 
i område 319 visade sig vara mer svårtolkad än 
vad som kunde förväntas. Fynden av boplatsläm-
ningar som relaterat till Littorinatransgressionen 
på område 305, 306 och 319 var däremot inte helt 
oväntade. Vad det gäller lägenhetsbebyggelsen var 
förkunskaperna goda varför få resultat var överras-
kade. Sammantaget är det vår mening att förun-
dersökningen tämligen väl lyckats att karaktärisera 
och datera fornlämningarna. Rekommendationerna 
som givits ovan ter sig därför som välgrundade 
både när det gäller vilka platser som bör undersö-
kas vid en eventuell exploatering och vilka som inte 
bör undersökas. Ur ett övergripande perspektiv 
har projektets resurser resulterat i en rapport som 

är väl ägnad att utgöra utgångspunkten för den 
fortsatta handläggningen av ärendet.

Detta betyder dock inte att alla insatser varit 
optimala. Förväntningarna på de tämligen omfat-
tande makrofossilanalyserna infriades inte till 
fullo. Förvånansvärt lite makrofossil påträffades, 
vilket möjligen kan förklaras av att undersök-
ningsområdena i många fall var belägna i tämligen 
fuktiga områden som sannolikt var perifera i för-
hållande till de centrala delarna av boplatserna. Att 
makrofossilanalyser utfördes i fält hade dock den 
stora fördelen att material snabbt kunde skickas till 
14C-datering. Att erhålla dateringar inom ramen för 
avrapporteringsperioder på 6 månader är annars 
ofta ett problem. Också resultaten från metallde-
tekteringen var mindre än vad som förväntades. 
Möjligen kan också detta förhållande förklaras 
av att förundersökningarna huvudsakligen inte 
berörde de centrala delarna av boplatserna. Även 
mängden ben var mindre än vad som förväntades. I 
undersökningsplanen fanns det också en beredskap 
för att erhålla kvartärgeologisk experthjälp vid 
tolkningen av de strandnära boplatserna. Sådana 
boplatser påträffades men dess kvartärgeologiska 
komplexitet var begränsad varför tolkningen kunde 
utföras av arkeologer inom projektet. Av dessa skäl 
kommer inte de budgeterade kostnaderna för litiska 
analyser, kvartärgeologisk konsultation, makro-
fossilanalyser samt osteologiska analyser att i sin 
helhet belasta uppdragsgivaren. 
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Bilagor
Bilaga 1. Ugnsväggar från Augerum

GAL PM 2019:04
Geoarkeologisk undersökning

Okulär analys av bränd och smält lera från en 
boplats.

Blekinge, Karlskrona kommun, Augerum socken, 
fornlämning L1978:9799 (Augerum 667)

Erik Ogenhall

Sammanfattning
På uppdrag av Carl Persson (firma Fornforskaren 
AB) som på uppdrag av Blekinge Läns museum 
gjort förundersökningar inför byggnation av 
ny motorväg förbi Blekinge har Arkeologerna i 
Uppsala (Geoarkeologiskt laboratorium) okulärt 
analyserat vad som antogs vara slagger i påträffade 
ugnsrester. Anläggningen heter 12283 (figur 1) och 
är belägen på en tämligen fuktig yta i anslutning 
till en numera utdikad bäck. I anslutning till 12283 
påträffades två andra anläggningar som förmodli-
gen har med järnframställning att göra.

Frågeställningarna har gällt att i stora drag för-
stå från vilken form av verksamhet som materialet 
härstammar samt anläggningarnas ålder (genom 
att försöka hitta daterbart kol i slaggen).

Resultatet visar att materialet snarast är ugns-
väggar vilka smält och troligen kollapsat på grund 
av (för?) hög värme. Ingen slagg (eller kol) kunde 
konstateras i materialet, men det bedöms som 

Figur 1. Anläggning A12283 mot söder. Bild från uppdragsgivaren.

sannolikt att detta framkommer vid en slutunder-
sökning av anläggningen.

Metod
Okulär granskning av slagg 
och teknisk keramik
Slagg och teknisk keramik (bränd lera) granskas 
okulärt och karaktäriseras med avseende på bland 
annat form och typ. Slagger karaktäriseras även 
med avseende på grad av magnetism. Proven delas 

och tvärsnittet undersöks för att få ytterligare 
information om sammansättning och till exempel 
om de är homogent eller heterogent uppbyggda.

Okulär analys (och ibland mikrofoto) sker 
huvudsakligen med hjälp av en Zeiss Stemi (DV4) 
stereolupp där mineralogi, kornstorlek, texturer, 
strukturer m.m. studeras på provets (ofta vittrade) 
yta samt på eventuellt sågade snitt.

Även eventuellt inneslutet kol för datering fram-
kommer genom delning av proven

Väg E22 Lösen–Jämjö 123



Resultat
Materialet består av cirka 1,2 kg klumpar i storlek 
upp till cirka 10 cm (figur 2). Inga fragment är 
magnetiska och de förefaller lättare än vad slagg 
vanligtvis är. Efter tvätt av materialet framgår att 
de flesta har en heterogent grå-brun färg, ofta med 
släta blanka ytor som uppvisar flödesstrukturer 
(figur 3), men vissa mörkare, röd-bruna partier kan 
också ses (figur 2).

Rundade mörkgrå (svarta?) inneslutningar/
droppar anas i vissa av fragmenten (figur 4). 

Figur 2. De flesta fragment är efter tvätt gråbruna, men mörkare och rödaktiga  
varianter/ytor kan ses.

Figur 3. Flytstrukturer, liknande de hos stearinslagg, ses på ytan av  
många fragment

Insidan är uppenbarligen rik på porer, vilket ses på 
brottytor (figur 5), men blir ännu tydligare i sågade 
snitt (t.ex. figur 6–7). De sågade ytorna (figur 6) 
förtydligar även den heterogena sammansättning 
som även anas på fragmentens ytor. I lupp ses att 
det mesta förefaller smält och/eller porigt, även de 
mörkare dropparna (figur 7–8).

Noterbara är även de större (upp till cirka 1 mm) 
vita korn som sannolikt består av osmälta kristaller 
av kvarts eller möjligen fältspat.
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Figur 4. I högra delen av detta fragment ses en rundad 
(ihålig) inneslutning med mörkare färg.

Figur 5. På brottytorna ses att materialet är rikt på 
porer.

Figur 6. Tvärsnitt från två sågade 
fragment där den homogena sam-
mansättningen tydligt ses. Notera 
de större ljusa kornen samt de 
talrika porerna.

Slutsats och diskussion
Inga av de undersökta fragmenten består av slagg 
utan snarare förefaller alla vara av hårt bränd/
smält lera med en magring av kvarts eller möjli-
gen fältspat. Materialet är mycket heterogent och 
smälta ytor kan ses på alla(?) sidor av fragmenten.

Ingen kol kan hittas innesluten i några av de 
sågade fragmenten, och heller inga avtryck av kol 
kan ses.

Materialet representerar sannolikt mer eller 
mindre smälta ugnsväggar, troligen från schaktet 
av en blästugn. Dock hittas ingen slagg, vilket kan 
bero på att ugnslämningen ännu inte undersökts till 
fullo. Dock är det möjligt att fragmenten kommer 
från en ugn där schaktväggarna kollapsat på grund 
av för hög temperatur, möjligen utan att något järn 
(eller slagg) hann produceras. Troligen kan detta 
fastställas genom en fullständig arkeologisk under-
sökning av anläggningen där även kol för datering 
kan framkomma.
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Figur 8. En större mörk droppe (samma som ses i figur 4) omgiven av ljusare (sandi-
gare?) material. Notera de enstaka större vita kornen som sannolikt består av kvarts 
eller möjligen fältspat samt de talrika porerna. Bild från lupp, cirka 10×15 mm.

Figur 7. I hög förstoring anas att mörkare partier och droppar förefaller helt upp-
smälta, medan de ljusare delarna i högre grad verkar bestå av sintrade (hopsmälta) 
sandkorn. Bild från lupp, cirka 2×3 mm

Administrativa uppgifter
SHMM:s dnr: 5.1.5-00538-2019.
SHMM:s projektnr: 720614236.
Undersökningstid: Maj 2019.
Projektgrupp: Erik Ogenhall och Lena Grandin 

(granskning).
Foto: Erik Ogenhall, om inget annat anges.

Denna rapports referens:
Ogenhall, E. 2019. Ugnsväggar från Augerum. 

Okulär analys av bränd och smält lera från en 
boplats. Blekinge, Karlskrona kommun, Auge-
rum socken, L1978:9799. GAL PM 2019:04.
Geoarkeologisk undersökning. Statens his-
toriska museer. Arkeologerna. Geoarkeologiskt 
Laboratorium. Uppsala.
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Bilaga 2. Vedartsanalys

Projekt ID 2176

Provnr Vikt (g) Analyserad 
vikt (g)

Fragment Analyserat 
antal

Bark Al Alm Ask Asp Björk Ek En Hassel Lind Lönn Salix sp Tall Förkolnat 
frö

Kommentar

P10237 0,9 0,8 152 70 5* 14 42 3* 6* Provet rensades från silt och finsand samt en 
mindre mängd obrända rottrådar. Ett blandat 
material med såväl utvuxna stamdelar som 
små kvistar. För datering valdes ett stycke 
ung hassel.

P10607 0,1 0,1 87 70 37 20 13 Provet rensades från silt. En stor andel av 
träkolet var sekundärt sönderbrutet. Framför 
allt enen är därför kraftigt överrepresenterad. 
För datering valdes ung stam eller gren av 
hassel.

P10609 0,2 0,1 67 59 2* 1* 4* 34 16 4 Provet rensades från silt som var lätt 
rödbränd och hade bildat små sotfärgade 
kulor.  Träkolet kom från såväl vuxna 
stamdelar som unga kvistar och grenar. Somt 
var rötat före förbränning och annat kom från 
välbevarade stycken av träd. 

P10996 0,5 0,5 33 33 33 Provet rensades från en mindre mängd 
silt och sand. Träkolet var homogent med 
en likartad cellstruktur oavsett graden av 
fragmentering.

P11001 0,9 0,7 101 60 1* 57 3* 1 Provet rensades från silt och sand. Ett 
blandat material med träkol från såväl yngre 
som äldre träd. I provet en ett- till tvåårig kvist 
av björk som lämpade sig för datering.

P11002 0,1 0,1 18 18 18 Provet rensades från finsand samt ytligt 
fastsittande silt. Den inre cellstrukturen 
relativt fri från beläggning. Träkolet kom från 
ung, frisk björk.

P11616 1,0 0,8 105 52 50 2* Provet rensades från finsand och silt. Två 
kraftigt rötade fragment av lönn påträffades 
i den andel som analyserades. Träkolet av 
hassel kom till del från ung stam/gren av 
hassel. De fragment som kom från kraftigare 
stam av hassel var i likhet med lönnen rötade 
och angripna av insekter.

P11617 1,0 1,0 43 4 24 19 Provet rensades från oförkolnade växtrester 
samt silt och sand.  
Träkolet kom från rakvuxna stammar av de 
båda träslagen.
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Provnr Vikt (g) Analyserad 
vikt (g)

Fragment Analyserat 
antal

Bark Al Alm Ask Asp Björk Ek En Hassel Lind Lönn Salix sp Tall Förkolnat 
frö

Kommentar

P11649 0,5 0,5 35 35 7* 27 1* Provet var täckt av sotfärgad silt som delvis 
var hårt fastetsad på träkolet. Vidare fanns 
små korn av sotig silt. Björken utgjordes 
av träkol från trä med en klen dimension. 
Egenåldern understiger 30 år.

P12320 0,5 0,4 61 43 1* 1* 41 Träkolet var täckt av rödbränd silt. I provet 
även små runda korn av bränd silt som 
innehöll finfördelat träkol. Björken kom från 
trä som torkat och rötat före förbränning.

P12543 <0,1 <0,1 4 4 3 1* Provet innehöll förutom träkol även små korn 
av hårt sammanpressad silt med kolsplitter. 
Tallen var alltför liten för datering och 
kasserades. Fragmenten av ek var små för 
en bedömning av egenålder. 

P12629 0,2 0,2 10 10 10 Skört träkol som sönderföll under rensning. 
Almen var tätvuxen och från frisk stam.

P12660 0,1 0,1 37 37 4* 32 1* Orent prov med såväl en ytlig beläggning 
av silt som av humussalter utefter träkolets 
cellväggar. Träkolet var också mycket skört 
och föll under rensningen sönder i ett stort 
antal små fragment. Eken kom från ved som 
hade en väl utvecklad struktur motsvarande 
uppvuxen stam.

PK1000021 0,1 0,1 11 11 11 Ytterst lättfragmenterat träkol. Träkolet 
kommer från extremt tätvuxen ved. Tyller i 
merparten av kärlen antyder att det rör sig 
om kärnved. 

P1000022 <0,1 <0,1 3 3 3 Lättfragmenterat prov som rensades 
från finsand och silt. På träkolets yta hårt 
fastkittad silt. Den inre strukturen däremot 
ren och fri från saltinlagring.

*ej tillvaratagna
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Radialsnitt av hassel från P10237.

Radialsnitt av en från P10607

P10607

P10609

P10996

I P11001 påträffades också 
ett förkolnat frö.

P11001

P11002

Radialsnitt av ung björk från ett av  
kolstyckena i provet.

P10237
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P11616

P11617 P12543

P12629P11649

P12320

Insektsgnag i förkolnad ved av hassel

Tvärsnitt av förkolnad ask i P11617

Björken hade spruckit upp av torka 
innan den brändes.

Tvärsnitt av ek från provet.
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PK1000021

P1000022P12660

Till höger i bilden syns de förkolnade 
resterna av parenkymceller (tyller).
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Bilaga 3. Vedartsanalys
Provnr Anl. nr Vikt (g) Analyserad vikt (g) Fragment Analyserat antal Al Ask Asp Björk Ek En Hassel Lind Lönn Maloideae Salix sp Tall Barr- 

träd
Lövträd 

(rot)

Lokal 306
PM2478 AG2399 0,3 0,3 11 11 1* 4 6*

Kommentar Provet var rent och endast en mindre mängd sand rensades bort. Träkolet var väl bränt och kom från frisk stamved. För datering valdes fragment av björk.

PM2476 AG2408 0,5 0,,5 13 13 13

Kommentar Provet rensades på en  mindre mängd siltig sand. De förkolnade fragmenten av ek var kompakta med breda märgstålas samt tyller i kärlen. Sannolikt kärnved med en ålder över 30 år.

PM2441 AG2421 2,5 2,0 17 17 2* 11 1* 3*

Kommentar Provet rensades på en mindre mängd silt och sand. Vedcellerna var fyllda med en kraftig gulvit beläggning. Merparten av träkolet var angripet av insekter med flykthål,  
gångar och gnagmärken i veden. För datering valdes de friska unga kvistarna av hassel.

Lokal 308
PM2496 AH2483 2,3 2,3 67 67 46 18 3*

Kommentar Orent prov med rottrådar, bark från rötter samt oförkolnad rotved av lövträd. Merparten av träkolet kommer från ung ene. Då tallen endast var delvis förkolnad valdes ene för datering.

PM1000015 A2631 2,3 2,3 13 13 1* 1* 1* 13

Kommentar Beläggningen på träkolets yta var hårt fastkittad, men den inre cellstrukturen var relativt fri från beläggning. För datering valdes en grenklyka av videart (Salix sp).

PM1000019 A2721 0,1 0,1 11 11 10 1*

Kommentar I likhet med röse 2631 satt den siltiga beläggningen hårt fast på träkolet. Eken hade även en gulvit beläggning utefter cellväggarna. Tyller i vårveden och kraftiga märgstrålar kan tjäna som indikation på 
kärnved.

PM2770 A2765 1,5 1,5 44 44 2* 41 1*

Kommentar Provet rensades från sand och silt. Bortsett från tre mindre fragment av lönn respektive välvuxen ek, bestod prover av hassel. En gulbrun beläggning täckte väggarna på ekens kärl.

PM2783 A2771 2,0 2,0 34 34 34

Kommentar Provet rensades på silt och sand. Den inre strukturen var ren med endast små klumpar av humusavlagringar. Alen kommer både från stam occh grenar.  
För datering valdes ett stycke från ytveden av en gren.

PM3015 A2924 0,1 0,1 3 3 2 1

Kommentar Mycket litet prov. De två daterbara styckena kommer från ene. Det tredje fragmentet saknade särdrag, men var av förkolnat barrträd.

Lokal 312
PM3288 AS3080 0,6 0,6 18 18 4* 8* 4* 2

Kommentar Provet var rent. Endast en mindre mängd sand rensades bort. Fragmenten av al resp. ask var kraftigt rötade före de bränts.  
För datering valdes en frisk välvuxen, grövre kvist eller gren av Maloideae (vanligen rönnsläktet eller hagtorn).

PM3546 AS3158 0,1 0,1 3 3 3

Kommentar Ett mycket litet, men rent prov. Träkolet kom från ekens vårved, men det var inte möjligt att avgöra egenålden på fragmenten.

PM3708 AH3612 0,8 0,7 Över 50 30 30

Kommentar Kraftig rostbrun beläggning. Träkolet något rötat före förbränning. I provet fanns såväl stamved som kvistar och grenfragment. För datering valdes kvist med en egenålder under 20 år.

PM3730 AH3713 0,4 0,3 72 50 3* 47

Kommentar Provet bestod av ett stort antal små fragment av ek samt björk. Den senare med spår efter insektsgnag och röta. Eken var skör och sekundärt fragmenterad.  
Tyller i vårvedens kärl och mycket kraftiga märgstrålar kan tas som en indikation på kärnved. Sannolikt över 30 år.
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Provnr Anl. nr Vikt (g) Analyserad vikt (g) Fragment Analyserat antal Al Ask Asp Björk Ek En Hassel Lind Lönn Maloideae Salix sp Tall Barr- 
träd

Lövträd 
(rot)

Lokal 320/321
PM717 L295 0,6 0,5 63 63 16* 18* 42 4*

Kommentar Provet innehöll  en del hårda klumpar av jord och små rottrådar. Träkolet hade också en ytlig beläggning av rostbrun silt. Några fragment var endast lätt förkolnade. Insektsgnag var vanligt 
förekommande i träkolet från den lätt rötade veden. För datering valdes björk från välvuxen stam.

PM1986 AG1536 1,0 1,2 Över 100 69 37 26 2* 3 1*

Kommentar Delvis rent prov, men ett antal av fragmenten hade en kraftig gulvit beläggning utefter cellerväggarna. De sköra träkolet var sekundärt krossat vilket framför all drabbat alen.  
Hasseln var delvis rötad före förbränning och hade ett flertal flykthål och gångar efter insekter. Ett stycke al från frisk välvuxen stam valdes för datering.

PM1926 AH1818 1,0 0,7 Över 50 69 36 18 14 1*

Kommentar Provet rensades från sand och silt. En kraftig rostbrun beläggning täckte cellväggarna. Träkolet var generellt sett lätt rötat före förbränning. För datering valdes en alkvist med en egenålder under 20 år.

PM1911 AH1895 1,5 1,4 Över 100 51 1* 50

Kommentar Provet rensades på silt sand. Utefter cellväggarna satt en kraftig rödbrun beläggning. Vidare var veden rötad före förbränning. Av detta skäl är bestämningen något osäker.  
Den sammantagna bedömningen är ändå att det rör sig om  en art ur videsläktet (Salix sp).

*ej tillvaratagen

PM2478, AG2399, lokal 306 PM2441, AG2421, lokal 306 PM1000015, A2631, lokal 308

PM2476, AG2408, lokal 306 PM2496, AH2483, lokal 308 PM1000019, A2721, lokal 308

Till höger radialsnitt av björk från PM2478

Till höger i nederkant syns en av ekens kraftiga märgstrå-
lar.

Till höger del av enkvist från PM2496.

Till höger detalj från grenklyka av videart i PM1000015.

I kärlet till vänster syns igensättningen med 
parenkymceller (tyller)
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PM2770, A2765, lokal 308

PM2783, A2771, lokal 308

PM3015, A2924, lokal 308

PM3288, AS3080, lokal 312

PM3546, AS3158, lokal 312

PM3708, AH3612, lokal 312

PM3730, AH3713, lokal 312

Till höger en gulvit beläggning täckte ekens kärl.

Till höger radialsnitt av al i 
PM2783.
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PM717, L195, lokal 320/321

PM1986, AG1536, lokal 320/321

PM1926, AH1818, lokal 320/321

PM1911, AH1895, lokal 320/321

Till höger radialsnitt av björk från PM717

Till höger ett av många av insekter genomborrade kolstyckena.

Till höger kvist av al från PM1926

Till höger. Träkolet från PM1911 var rötat före förbränning och 
hade en kraftig beläggning i kärlen.
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3 km

Bilaga 4. Förundersökningsområdena i relation till 
en havsnivå på 8 meter över havet.
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Bilaga 5. Arkeobotanisk analys av växtmakrofossil från förundersökningen

Per Lagerås

Inledning
Som en del av den arkeologiska förundersökningen 
gjordes en arkeobotanisk analys av jordprover från 
de kontexter som undersöktes. Målsättningen var 
att få en uppfattning om förekomsten av växtmak-
rofossil (sädeskorn, fröer, etc.) och därmed poten-
tialen för utökade analyser i samband med en arke-
ologisk undersökning. Målet var också att redan i 
förundersökningen få en första inblick i odlingen 
och växtutnyttjandet inom området. Eftersom 
mycket få arkeobotaniska analyser gjorts tidigare 
i denna del av Blekinge, var kunskapen om vilka 
grödor som har odlats under vilka perioder så gott 
som obefintlig, och detsamma gäller för nyttjandet 
av vilda växter. Ytterligare en målsättning var att ta 
fram lämpligt växtmaterial för C14-datering av de 
arkeologiska kontexterna.

Metod
Jordprover insamlades kontinuerligt under fältar-
betets gång. För flotering och analys av proverna 
upprättades en tillfällig station i Blekinge museums 
lokaler på Rosenholm. Den rumsliga närheten 
gjorde det enkelt för arkeologerna i fält att leverera 
prover efter hand. Den underlättade också för 
undertecknad att delta i provtagning och geologisk 
bedömning i fält. Preliminära analysresultat levere-
rades till arkeologerna under fältarbetets gång.

Sammanlagt floterades och analyserades 96 
prover. Provvolymen varierade mellan 0,1 och 3,0 
liter, med ett medelvärde på 1,0 liter (de enskilda 
provernas volym framgår av tabell 1). Vid flote-

ringen användes en sikt med maskvidden 0,4 mm. 
Det framsiktade materialet torkades före analysen. 
Vid analysen användes ett stereomikroskop med 
8–80× förstoring. Samtliga identifierbara växtres-
ter (sädeskorn, fröer, etc.) bestämdes så långt som 
bevaringen tillät.

Den metriska analysen (mätning av längd, bredd 
och höjd) av sädeskorn gjordes med stereomikro-
skop, live link-kamera och mjukvaran Cell Sens.

Resultat allmänt
Förkolnade sädeskorn eller andra förkolnade fröer 
påträffades i 18 av de 96 proverna, medan träkol i 
varierande mängd förekom i så gott som samtliga 
prover (tabell 1). Flera prover innehöll även enstaka 
oförkolnade fröer, men dessa bedömdes i de flesta 
fall som sentida nedrörning. Undantaget är två 
anläggningar från historisk tid på plats 320/321, 
där artsammansättningen hos det oförkolnade 
frömaterialet tydde på att det härrörde från anlägg-
ningarnas brukningstid.

Identifierade sädeskorn och fröer redovisas 
i tabell 2. Sammanlagt 99 sädeskorn noterades, 
samtliga förkolnade. Flertalet av sädeskornen 
(89 stycken) kom i tre prover från en och samma 
kontext (den förmodade linbastun; se nedan). 
Övriga tio sädeskorn var fördelade på fem olika 
kontexter.

Sädeskornen speglar hantering av säd och med 
all sannolikhet lokal odling. Andra fynd speglar 
insamlade och inhandlade ätliga växter: en oför-
kolnad kärna av vindruva, två förkolnade skal-
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Tabell 1. Samtliga floterade och analyserade jordprover. Tabellen visar provvolym, mängden träkol (* lite, ** måttligt, *** mycket), 
samt vilka prover som innehöll makrofossil. Identifierade makrofossil presenteras i tabell 2.

Plats Provnr Anl.nr Volym (l) Träkol Makro

301 12320 11908 1,9 **

301 12321 11988 1,5 **

305 12543 12401 0,7 ***

305 12588 12401 1,3 ***

305 12660 12611 1,3 **

305 12661 12611 0,4 **

306 2134 AH2120 0,7 *

306 2441 AG2421 2,8 ***

306 2475 AS2369 1,4 ***

306 2476 AS2408 1,3 *** X

306 2477 AS2453 0,4 *

306 2478 AS2399 0,9 **

306 2474 AS2347 0,6 *

308 2496 AH2483 0,3 ***

308 2770 2765 0,5 ***

308 2783 2771 1,5 ***

308 2903 AH2887 1,5 * X

308 2923 AH2904 1,8 *

308 3015 AH2924 1,2 * X

308 1000015 Röse 2631 1,1 *

308 1000016 Röse 2631 1,5 *

308 1000018 Röse 2721 0,9 *

308 1000019 Röse 2721 0,9 *

312 3285 A3210 2,0 ** X

312 3286 AS3062 0,4 *

312 3287 AS3071 0,6 *

312 3288 AS3080 0,6 **

312 3374 G3237 0,8 * X

312 3375 G3251 0,6 *

312 3535 AS3201 1,2 *

312 3536 AS3192 0,9 *

312 3537 AS3184 0,4 *

312 3538 AS3175 0,4 *

312 3539 AS3167 0,5 *

Plats Provnr Anl.nr Volym (l) Träkol Makro

312 3540 AS3403 0,6 **

312 3541 A3376 0,1 *

312 3546 AS3158 1,0 *

312 3558 AS3547 0,5 *

312 3568 AZ3525 1,4 *

312 3704 3573 0,1 *

312 3705 S3581 0,4 *

312 3706 3695 0,7 *

312 3707 AG3637 1,0 *

312 3708 AH3612 1,1 **

312 3730 AH3713 0,5 ***

312 3747 AG3736 1,4 *

312 0 AG3094 1,4 *

313 11649 AH11631 1,0 **

314 10607 10155 1,2 ***

314 10608 10173 1,3 *** X

314 10609 10182 1,2 *** X

315 11464 10753 0,8 *

315 11466 10739 0,7

315 11616 10942 1,1 ***

315 11617 11573 1,0 **

319 10003 Lerlager 0,3 *

319 10237 AL10130 1,5 *** X

319 10274 AL10248 1,5 *** X

319 10275 AL10248 1,5 ***

319 10983 AG10421 0,8 **

319 10996 AG10984 0,5 ***

319 11001 Profil 1,0 ***

319 11002 A10013 1,1 *

320/321 221 AS200 1,1 *** X

320/321 717 L295 1,5 ***

320/321 761 AG718 1,5 **

320/321 762 AG1204 1,4 ** X

320/321 1480 AS492 0,5 ** X

Plats Provnr Anl.nr Volym (l) Träkol Makro

320/321 1481 AS521 0,5 *

320/321 1482 AG572 0,5 * X

320/321 1483 AS822 0,4 * X

320/321 1488 AS960 0,4 *

320/321 1489 AG843 0,5 *

320/321 1490 AS466 0,5 * X

320/321 1491 AH772 0,3 ***

320/321 1492 AL222 3,0 ***

320/321 1493 AG1204 1,4 ** X

320/321 1880 AS280 0,5 **

320/321 1911 AH1895 1,5 ***

320/321 1926 AH1818 1,3 ***

320/321 1927 AR1832 1,3 **

320/321 1949 G1945 1,5 * X

320/321 1960 A1950 0,5 **

320/321 1985 AG1518 1,4 **

320/321 1986 AG1536 1,5 ***

320/321 1987 AS1554 0,6 *

320/321 1988 AS1565 0,3 *

320/321 1989 AS1577 0,3 *

320/321 1990 AS1589 1,0 *

320/321 1991 AG1628 1,2 *

320/321 1992 AG1728 1,4 *

329 3859 L100 0,3 *

329 3868 L102 0,6 *

329 3873 L104 0,1 * X

329 3879 L105 1,1 *** X

329 3888 L104 0,1 ** X
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fragment av hasselnöt, många oförkolnade och ett 
förkolnat frö av hallon, samt oförkolnade fröer av 
krypbjörnbär och fläder. Därutöver fanns 27 förkol-
nade och 164 oförkolnade fröer av olika åkerogräs, 
ruderatväxter och gräsmarksväxter.

Resultat plats för plats
Nedan presenteras analysresultaten plats för plats. 
För detaljer om innehållet i proverna, se tabell 1 och 2.

Plats 115
Två prover analyserades. De innehöll inga växtmak-
rofossil och så gott som inget träkol.

Plats 301
Två prover analyserades. Båda innehöll måttligt 
med träkol men inga växtmakofossil.

Plats 305
Fyra prover analyserades. De innehöll måttligt eller 
rikligt med träkol men inga växtmakrofossil.

Plats 306
Sju prover analyserades. De innehöll varierande 
mängder träkol och ett förkolnat stjälkfragment av 
fräken.

Plats 308
Tio prover analyserades. Träkol förekom rikligt i tre 
prover från härdar, men sparsamt i övriga pro-
ver. Två av härdarna innehöll enstaka förkolnade 
ogräsfröer (knavel och blåsuga). Träkol från härden 
med knavel (PM3015) 14C-daterades till medeltid 
(Ua-62911, 620 ± 32 BP, kal 2σ 1290–1410 e.Kr.). 
Prover från röjningsrösen innehöll sparsamt med 
träkol och inga fröer.

Plats 312
24 prover analyserades. Utöver en härd som hade 
rikligt med träkol var förekomsten av träkol mycket 
sparsam.

Två prover innehöll förkolnade växtmakrofossil. 
PM3285 från AS3210 innehöll ett fragment av ospe-
cificerat sädeskorn, ett skalfragment av hasselnöt 
och ett frö av humlelusern. Provet 14C-daterades till 
förromersk järnålder (Ua-62914, 2171 ± 35 BP, kal 
2σ 370–110 f.Kr.). PM3374 från grop 3237 innehöll 
två fragment av ospecificerat sädeskorn och ett 
skalfragment av hasselnöt. De två groparna låg 
intill varandra. Den likartade sammansättningen 
av växtmakrofossil talar för att de är samtida.

Plats 313
Ett prov analyserades. Det innehöll måttligt med 
träkol och inga växtmakrofossil.

Plats 314
Tre prover analyserades. Samtliga innehöll rikligt 
med träkol. Två prover innehöll enstaka förkolnade 
fröer av starr och pilört som indikerar fuktig mark.

Plats 315
Två prover analyserades. De innehöll måttligt till 
rikligt med träkol men inga växtmakrofossil.

Plats 319
Åtta prover analyserades. Flertalet av dem inne-
höll rikligt med träkol. Två prover innehöll vardera 
ett förkolnat frö av hallon och åkerbinda. Provet 
med åkerbinda (PM10237) 14C-daterades till 
tidigneolitikum (Ua-62885, 5051 ± 33 BP, kal 2σ 
3960–3770 f.Kr.).

Plats 320/321
28 prover analyserades. Mängden träkol varierade 
från liten till riklig. Både förkolnade och oförkol-
nade växtmakrofossil noterades.
Tre prover innehöll förkolnade sädeskorn (samt-
liga fragmenterade). PM1480 från stolphål 492 
innehöll en kärna av skalkorn och en av ospecifi-
cerat sädesslag och 14C-daterades till modern tid 
(Ua-62921, 175 ± 31 BP, kal 2σ 1650-rec. e.Kr.). 
PM1490 från stolphål 466 innehöll en kärna av 
ospecificerat sädesslag, och PM1493 från grop 1204 
innehöll en kärna av skalkorn och en av trolig råg 
(osäker bestämning). Ytterligare tre prover innehöll 
enstaka förkolnade fröer av diverse åkerogräs och 
gräsmarksväxter (svinmålla, småsnärjmåra, gräs 
och fryle).

Två prover från de historiska lämningarna 
innehöll oförkolnade fröer som bedömdes kunna 
härröra från anläggningarnas brukningstid. PM762 
från ett framschaktat lager innehöll en kärna av 
vindruva, 14 hallonkärnor, samt fröer av foder-
växter (starr) och flera åkerogräs (svinmålla, blå/
rödmålla, åkerspärgel, penningört). Vindruvan och 
möjligen hallonkärnorna speglar köksavfall. Troli-
gen härrör vindruvan från torkade druvor (russin) 
inhandlade för konsumtion.

Det andra provet med oförkolnade fröer var 
PM1949, taget i en provruta i torpgrund 1936. Det 
innehöll rikligt med fröer av krypbjörnbär, hallon 
och fläder, som troligen speglar köksavfall. Därutö-
ver innehöll det enstaka fröer av hampdån, majs-
mörblomma och nunneört.

Plats 329
Fem prover analyserades. Samtliga var tagna i en 
stor husgrund som preliminärt tolkades som en lin-
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bastu. Proverna innehöll inga rester av lin, varken 
fröer, frökapslar eller stjälkar. Däremot innehöll 
de rikligt med förkolnad halm, det vill säga strån 
från sädesslag (figur 1). De innehöll också rikligt 
med förkolnade sädeskorn, främst råg (89 stycken) 
men även fyra kärnor av brödvete. Det fanns också 
enstaka axleder av råg.

Utöver sädesslagen innehöll proverna flera 
förkolnade fröer och fröbaljor av duvvicker samt 
ett frö av råglosta. Både duvvicker och råglosta har 
antagligen vuxit som ogräs i rågåkern och följt med 
sädeskärvarna.

I samband med den arkeologiska utrednings-
schaktningen noterades förkolnade växtfibrer som 
gav associationer till lin, men materialet analysera-
des inte (Åstrand m.fl. 2017, s.46–47). Den analys 
som nu utförts gav inga fynd av lin, varken fröer, 
frökapslar eller stjälfragment. Däremot fanns det 
rikligt med förkolnad halm. Möjligen var det den 
som noterades vid utredningen.

Analysen tyder på att byggnaden har varit en 
ria för att torka säd, även om den också kan ha haft 
andra funktioner, till exempel som badstuga eller 
bakstuga. Den kan även ha använts för att torka lin, 
men något belägg för det gav inte analysen. 

Resultat av metrisk analys
Längd, bredd och höjd mättes på 50 slumpvis 
utvalda rågkärnor från det mest rika provet 
(PM3873) på plats 329. Än så länge finns inget 
jämförelsematerial från Blekinge, men en jämförelse 
med mätningar på rågkärnor från några undersök-
ningar i Skåne, visar att de från plats 329 är ovanligt 
stora. Det kan bero på att skörden har rensats och att 
stora kärnor siktats fram för något särskilt ändamål. 
Men kanske mer troligt är en förändring över tid, 
där förädling och utvecklande av lokalt anpassade 
sorter lett till allt större kärnor. Även om materialet 
än så länge är litet ger sammanställningen i tabell 3 
indikationer på en sådan utveckling.

Slutsatser och rekommendation
Utöver de rika proverna från den förmodade linbas-
tun på plats 329 (som snarare var en ria), var inne-
hållet av förkolnade makrofossil magert. Plats 329 
undantaget noterades 10 sädeskorn och 14 andra 
förkolnade fröer fördelade på 89,3 liter floterad och 
analyserad jord. Det ger ett snitt på 0,1 sädeskorn 
och 0,2 övrigt frö per liter jord. Halten makrofossil 
i boplatskontexter brukar vara betydligt högre. Som 
jämförelse hade prover från järnåldersboplatsen 
Lussabacken norr i västra Blekinge ca 5 sädeskorn 
per liter (Broström & Lagerås i manus), medan 
undersökta järnåldersboplatser i Skåne brukar 
ha mellan 5 och 20 sädeskorn per liter (Lagerås 
2013, Lagerås & Magnell 2017, Lagerås & Vanhanen 
2019). Den låga halten sädeskorn och andra makro-
fossil i proverna från förundersökningen kan tyda 
på att många av de provtagna kontexterna inte är 
boplatslämningar.

Trots den generellt låga halten makrofossil finns 
det intressanta resultat att lyfta fram:

På plats 312 framkom indikationer på en förhis-
torisk agrar bosättning. Där noterades kärnor av 
obest. sädesslag och fragment av hasselnötsskal i 
två anläggningar.

Det ena provet 14C-daterades till förromersk 
järnålder. På plats 320/321 gav förekomsten av 
förkolnade kärnor av sädesslag (skalkorn, trolig råg 
och obest. sädesslag) i två stolphål och en grop ett 
förhistoriskt intryck men en 14C-datering från ett av 
proverna gav modern tid. 

Det rika materialet av främst rågkärnor och 
halm i proverna från husgrunden på plats 329, som 
preliminärt tolkades som en linbastu, tyder på att 
det rör sig om en ria. Byggnaden har utifrån äldre 
skifteskartor daterats till tidigt 1800-tal. Rian kan 

Figur 1. Förkolnad halm och rågkärnor från PM3837 taget i rian på Plats 329. Foto: Per Lagerås.
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Tabell 2. Samtliga identifierade makrofossil. 

Plats 306 308 308 312 312 314 314 319 319 320/321 320/321 320/321 320/321 320/321 320/321 320/321 320/321 329 329 329

Anl.typ Grop Kokgrop Härd Grop Grop Lager Lager Lager Lager Stolphål Lager Stolphål Grop Stolphål Stolphål Grop Husgrund Husgrund Husgrund Husgrund

Anl.nr 2408 2887 2924 3210 3237 10173 10182 10130 10248 200 ? 492 572 822 466 1204 1936 104 105 104

PM 2476 2903 3015 3285 3374 10608 10609 10237 10274 221 762 1480 1482 1483 1490 1493 1949 3873 3879 3888

C14 BP 1693±35 620±32 2171±35 5051±33 175±31

Volym (l) 1,3 1,5 1,2 2 0,8 1,3 1,4 1,5 1,5 1,1 1,4 0,5 0,5 0,4 0,5 1,4 1,5 0,1 1,1 0,03

Oförkoln. × ×

Odlade
Skalkorn Hordeum distichon/vulgare Kärna 1 1

Råg Secale cereale Kärna 69 18 2

Råg Secale cereale Axled 6

Råg cf. Secale cereale Kärna 1

Brödvete Triticum aestivum Kärna 4

Ospec. sädesslag Cerealia indet. Kärna 1 2 1 1

Ospec. sädesslag Cerealia indet. Strå *** ** **

Importerade
Vinranka Vitis vinifera Kärna 1

Insamlade
Hassel Corylus avellana Skalfragm. 1 1

Krypbjörnbär Rubus sect. Corylofolii Frö 23

Hallon Rubus idaeus Frö 1 14 13

Fläder Sambucus nigra Frö 3

Ogräs/ruderat
Svinmålla Chenopodium album Frö 70 1

Blå-/rödmålla Chenopodium glaucum/rubrum Frö 7

Åkerbinda Polygonum convolvulus Frö 1

Humlelusern Medicago lupulina Frö 1

Duvvicker Vicia hirsuta Frö 9 2

Duvvicker Vicia hirsuta Bavlja 3

Åkerspärgel Spergula arvensis Frö 11

Knavel Scleranthus sp. Frö 1

Penningört Thlaspi arvense Frö 8

Linmåra/
småsnärjmåra

Galium spurium Frö 1

Hampdån Galeopsis speciosa Frö 5

Råglosta Bromus secalinus Frö 1

Gräsmark
Blåsuga Ajuga pyramidalis Frö 1

Majsmörblomma Ranunculus auricomus Frö 1

Gräs Poaceae Frö 1

Frylen Luzula sp. Frö 1

Våtmark/strand
Starr Carex sp. Frö 1 50

Pilört Polygonum lapathifolium Frö 3

Lövskog

Nunneörter Corydalis Frö 12

Ospec.
Fräken Equisetum Stjälk 1



ha använts till att torka olika typer av agrarproduk-
ter, och den kan även ha haft helt andra funktioner, 
till exempel för bakning, tvätt och bad. Här finns 
god potential att belysa detta med utökade analyser 
som täcker de olika delarna av byggnaden och även 
marken utanför.

Utöver förkolnade växtmakrofossil fanns det 
oförkolnade fröer i proverna från de flesta platser. 
I två prover från plats 320/321 talar artsamman-
sättningen för att fröerna härrör från hushållsavfall 
och speglar växthantering och konsumtion då 
platsen var bebodd. Det ena var taget i ett lager i 
de svårtolkade lämningar som schaktades fram i 
åkern. Det innehöll bland annat en vindruvskärna 
och flera hallonkärnor. Det andra kom från golvlag-
ret i en av de övervuxna torpgrunderna, och inne-

höll fröer av krypbjörnbär, hallon och fläder. I båda 
fallen har utökade analyser potential att belysa 
hushållet och växthanteringen under historisk tid.

Sammanfattningsvis har analysen i samband 
med förundersökningen visat att makrofossil 
förekommer sparsamt, och att fortsatta analyser 
i samband med en arkeologisk undersökning kan 
koncentreras till några platser med säkra boplats-
lämningar. På dessa platser har en utökad analys 
god potential att ge intressant information om 
hushållsekonomi, odling och annan växthantering, 
inte minst med tanke på att så lite är känt om detta 
i östra Blekinge. Förundersökningen visar också att 
stora mängder jord behöver floteras för att få fram 
tillräckligt med bestämbart material för välunder-
byggda tolkningar.

Tabell 3. Mätningar på rågkärnorna från plats 329 i jämförelse med några andra  
projekt. Måtten anger medelvärdet för alla mätta kärnor i respektive prov.  
n = antalet mätta kärnor.

Projekt/plats Prov (PM) Datering (e.Kr.) n Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm)

E22 Lösen–Jämjö/329 3873 1800-talet 50 5,83 2,27 2,11

Fjelie 69794 1600–1750 50 5,13 2,62 2,30

Fjelie 16555 1500–1650 17 4,63 2,17 1,99

Fjelie 101756 1200–1425 16 4,19 2,13 1,87

Fjelie 101755 1200–1425 20 4,18 2,00 1,85

Östra Grevie 40488 760–920 59 4,79 2,19 1,95

Stanstorp 48950 440–640 7 4,69 2,12 1,86

Referenser
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och järnålder. Färdigt manus för publicering 
i en planerad bok från projektet Nya väg E22, 
Sölve–Stensnäs

Lagerås, P. 2013. Den agrara ekonomin och växtut-
nyttjandet i Örja – analyser av växtmakrosfossil 
och pollen. I: Schmidt Sabo, K. (red.) Örja 1:9. 
Riksantivarieämbetet UV Rapport 2013:68

Lagerås, P. & Magnell, O. 2017. Arkeobotanisk och 
osteologisk analys. I: Bolander, A. (red.) Östra 
Grevie 9:30 och 12:14: där backe möter slätt – 
mellan mosse och lund. Arkeologisk undersök-
ning 2015. Statens historiska museer. Arkeolo-
gerna rapport 2017:18

Lagerås, P. & Vanhanen, S. 2019. Analys av växt-
makrofossil och pollen. I: Bolander, A., Söder-
berg, B. (red.) Hjärup 7:1 och 22:1 – järnålders-
boplats och senneolitiskt gravfält. Arkeologisk 
undersökning 2017. Statens historiska museer. 
Arkeologerna rapport 2019:33
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Bilaga 6. 14C-resultat
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Bilaga 7. 14C-resultat
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Bilaga 8. Anläggningstabell
IntrasisID Område Typ Tillhör ID Tillhör typ Und. andel Beskrivning Koordinater N/E

100 Matjord Lager 0 0 0

101 329 Lager 0 0 0

102 329 Lager 0 0 0

103 329 Lager 2 Fyllning: bränd rödbrun siltig lera. Djup: ca 0,04-0,08 m 0 0

104 329 Lager 2 Fyllning: brun humös silt med enstaka stora kolbitar inklusive förkolnad halm. Djup: 0,14-0,20 m. 0 0

105 329 Lager 2 Fyllning: sprött träkolslager. Djup: 0,01-0,04 m. 0 0

106 329 Lager 2 Fyllning: ett tunt lager gul bränd hård lerig silt, med 5 knytnävsstora stenar mot botten. Djup: 0,03-0,05 m. 
Tolkning: möjlig ugnsbotten. 

0 0

108 303 Lager 0 0 0

110 306 Lager 1 Siltig sand m inslag av grus i botten, ej påtagligt humöst. Fynd av litiskt material på 0,2-0,5 m dj. Fynd 
främst i bergsskreva. Samtl fynd inom 1 kvm närmast dösen. Längre västerut mest berghäll. Tolkning: 
äldre ”matjord”. 

0 0

200 320/321 Stolphål 50 diameter 0,35 m, djup 0,20 m fyllning brungrå humös sand med stänk av träkol och enstaka ca 0,1 m 
stora stenar tolkning: stolphål  

6227756,228 549153,8

212 320/321 Stolphål 50 diameter 0,25 m, djup 0,14 m fyllning brungrå humös sand med enstaka stänk träkol tolkning: stolphål 
störd av flera djurgångar, därför inte tagit makroprov 

6227756,597 549153,077

222 320/321 Lager 2 storlek 14×7 m, djup 0,04-0,14 m fyllning mörk humös sand delar genomschaktat med maskin; en 
grävenhet om 1×1 m handgrävd tolkning: odlingslager? 

6227761,279 549187,08

260 320/321 Grop 0 ev rest av lager 222 6227759,495 549189,32

276 320/321 Störning 0 modernt täckdike 6227762,169 549198,179

280 320/321 Lager 50 diameter 0,4 m, djup 0,05 m fyllning mörkgrå humös sand tolkning: rest av överliggande lager 222 6227761,469 549187,889

291 320/321 Stenpackning 1866 Brunn 0 stenpackning intill brunnen A1866 6227764,964 549185,735

295 320/321 Lager 1866 Brunn 0 Fyllning i brunnen A1866. 6227766,485 549184,723

299 320/321 Stenpackning 1866 Brunn 0 stenpackning intill brunnen A1866 6227767,862 549183,808

328 320/321 Stolphål 0 6227756,781 549151,906

338 320/321 Stolphål 0 6227756,947 549151,782

348 320/321 Stolphål 0 6227756,655 549151,637

358 320/321 Stolphål 0 6227756,598 549151,126

369 320/321 Stolphål 0 6227756,667 549150,296

379 320/321 Stolphål 0 6227754,478 549148,804

387 320/321 Stolphål 50 diameter 0,35 m, djup 0,07 m fyllning brungrå humös sand  tolkning: stolphål 6227753,322 549148,126

400 320/321 Stolphål 0 6227752,414 549147,343

410 320/321 Stolphål 1000274 Stolphus 0 tolkning: väggstolphål 6227750,454 549145,601

420 320/321 Stolphål 1000274 Stolphus 0 tolkning: väggstolphål 6227750,395 549145,98

429 320/321 Stolphål 1000274 Stolphus 0 tolkning: väggstolphål 6227750,382 549146,337

439 320/321 Stolphål 1000274 Stolphus 0 tolkning: väggstolphål 6227750,426 549146,675

448 320/321 Stolphål 1000274 Stolphus 0 tolkning: väggstolphål 6227750,4 549147
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IntrasisID Område Typ Tillhör ID Tillhör typ Und. andel Beskrivning Koordinater N/E

457 320/321 Stolphål 1000274 Stolphus 0 tolkning: väggstolphål 6227745,302 549149,424

466 320/321 Stolphål 1000274 Stolphus 50 Diameter 0,26 m, djup 0,06 m fyllning brungrå humös sand tolkning: väggstolphål 6227745,227 549149,044

475 320/321 Stolphål 1000274 Stolphus 0 tolkning: väggstolphål 6227745,191 549148,656

483 320/321 Stolphål 1000274 Stolphus 0 tolkning: väggstolphål 6227745,238 549148,28

492 320/321 Stolphål 1000274 Stolphus 50 Storlek 0,2×0,27 m, djup 0,08 m fyllning brungrå humös sand med stänk av träkol och bränd lera tolkning: 
väggstolphål 

6227750,379 549147,338

501 320/321 Stolphål 1000274 Stolphus 0 tolkning: väggstolphål 6227750,387 549147,686

511 320/321 Stolphål 1000274 Stolphus 0 tolkning: väggstolphål 6227750,347 549148,026

521 320/321 Stolphål 1000274 Stolphus 50 storlek 0,28×0,22 m, djup 0,07 m fyllning brungrå humös sand med stänk av träkol tolkning: väggstolphål 6227750,372 549148,393

531 320/321 Stolphål 1000274 Stolphus 0 tolkning: väggstolphål 6227750,431 549148,869

543 320/321 Stolphål 1000274 Stolphus 0 tolkning: väggstolphål 6227750,421 549149,254

572 320/321 Grop 0  6227750,145 549149,655

587 320/321 Stolphål 0 ingår ev i konstruktion 6227749,734 549149,81

596 320/321 Grop 0 6227750,036 549150,795

610 320/321 Lager 0 6227750,176 549151,182

623 320/321 Stenlyft 10 6227750,687 549151,27

632 320/321 Stenlyft 10 6227750,177 549151,502

718 320/321 Grop 0 Undersökt med sticksond: djup 0,22 m 6227732,706 549136,348

772 320/321 Härd 50 storlek 0,7×0,5 m, djup 0,03 m fyllning sotig sand med stänk av träkol och enstaka fragment skörbränd 
sten tolkning: härdrest 

6227769,736 549222,718

781 320/321 Stolphål 0 6227771,066 549222,681

790 320/321 Röjningsvall 25 Bredd ca 1,4 m. Består av stenar av varierande storlek, blandade med matjord och med en tegelflisa. 
Sannolikt en gles sträng röjningssten, betecknas som röjningsvall. Avgränsar ett område med mycket 
sten i matjorden, norr om A 790. Ej inmätt i schaktets u ...

6227775,333 549220,06

795 320/321 Lager 0 mörkgrått humöst fuktigt lager, troligen försumpat 6227780,471 549216,502

799 320/321 Stenlyft 10 6227749,591 549151,773

812 320/321 Stenlyft 50 diameter 0,22 m, djup 0,03 m fyllning gråbrun kraftigt humös sand (matjord) tolkning: stenlyft 6227749,133 549151,934

822 320/321 Stolphål 1000274 Stolphus 50 storlek 0,34×0,20 m, djup 0,10 m fyllning brungrå humös sand med stänk av träkol tolkning: gavelstolphål 6227748,776 549151,478

833 320/321 Stolphål 1000274 Stolphus 0 tolkning: gavelstolphål 6227748,122 549151,501

843 320/321 Grop 50 storlek 0,5×0,4 m, djup 0,06 m fyllning: brungrå humös sand tolkning: gropbotten el lagerrest 6227749,582 549148,828

859 320/321 Grop 0 6227748,835 549148,794

879 320/321 Grop 0 6227747,265 549148,319

903 320/321 Ränna 0 6227743,303 549148,736

914 320/321 Ränna 0 6227746,839 549148,802

928 320/321 Stolphål 0 6227741,143 549131,976

938 320/321 Stolphål 0 6227740,82 549131,386

951 320/321 Stolphål 0 6227737,213 549134,24

960 320/321 Stolphål 50 diameter 0,20m, djup 0,08 m fyllning mörkt brungrå humös sand/grus tolkning: stolpål 6227738,782 549132,301
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970 320/321 Stolphål 0 6227738,538 549127,44

982 320/321 Stolphål 0 6227738,308 549129,888

993 320/321 Stolphål 0 6227737,993 549129,407

1001 320/321 Stolphål 0 6227737,62 549129,074

1012 320/321 Stolphål 0 6227737,004 549129,312

1023 320/321 Stolphål 0 6227735,566 549129,088

1034 320/321 Störning 0 recent dike (täckdike el återfyllt dike) 6227739,539 549131,22

1041 320/321 Grop 10 storlek 2,3×0,8 m, djup 0,09 m fyllning mörkt brungrå mycket humös sand med enstaka stänk av träkol; 
nedåt mycket skarp begränsning mot delvis vit kompakt sand, delvis gulaktig sand/grus tolkning: 
täktgrop? 

6227730,687 549137,732

1078 320/321 Grop 0 Undersökt med sticksond, djup 0,20 m 6227730,405 549134,825

1159 320/321 Grop 0 6227728,911 549132,277

1170 320/321 Stolphål 0 6227728,744 549131,734

1179 320/321 Grop 0 6227730,061 549131,727

1191 320/321 Grop 0 6227730,724 549131,542

1204 320/321 Grop 3 storlek 6,4×3,5 m, djup 0,10 m fyllning mörkt brungrå mycket humös sand med horisontella strimmor av 
ljusare sand/grus; nedåt mycket skarp kant mot vit kompakt sand tolkning: täktgrop? 

6227734,307 549132,429

1389 320/321 Stenpackning 0 En samling sten i ytan av gropen A1204. Eventuellt spisröse. 6227734,446 549132,409

1404 320/321 Stolphål 0 6227731,928 549131,814

1414 320/321 Grop 0 6227731,774 549132,085

1442 320/321 Grop 0 6227730,501 549132,647

1502 320/321 Störning 0 recent täckdike 6227658,993 549073,713

1510 320/321 Störning 0 recent täckdike 6227673,545 549070,837

1518 320/321 Lager 25 storlek 1,8×0,8 m, djup 0,03 m fullning grå humös silt/sand uttunnande mot kanterna tolkning: lagerrest 6227663,777 549076

1536 320/321 Grop 25 storlek 1,6×1,4 m, djup 0,22 m fyllning grå humös sand/silt med stänk av träkol och enstaka skörbrända 
stenar tolkning: ev förvaringsgrop (plan botten) 

6227661,391 549073,198

1554 320/321 Stolphål 50 diameter 0,30 m, djup 0,14 m fyllning grå humös silt med stänk av träkol små mängder keramik i ytan 
tolkning: AS1554 och AS1565 är två stolphål som sitter ihop; pga uttorkning omöjligt att säkert avgöra 
vilket som är grävt genom vilket, men troligen är AS ...

6227660,495 549072,141

1565 320/321 Stolphål 50 diameter 0,20 m, djup 0,04 m fyllning ljust grå svagt humös silt tolkning: AS1554 och AS1565 är två 
stolphål som sitter ihop; pga uttorkning omöjligt att säkert avgöra vilket som är grävt genom vilket, men 
troligen är AS1554 yngst 

6227660,562 549071,915

1577 320/321 Stolphål 100 diameter 0,23 m, djup 0,04 m fyllning grå humös silt tolkning: stolphål 6227663,185 549070,73

1589 320/321 Stolphål 50 storlek 0,5×0,4 m, djup 0,11 m fyllning brungrå humös silt tolkning: stolphål 6227663,545 549070,061

1601 320/321 Utgår 25 Nedpressad matjord 6227664,249 549072,336

1628 320/321 Grop 20 oregelbunden nedgrävning, storlek 2,4×1,2 m, djup 0,20 m fyllning grå humös silt med strimmor av 
ljusare silt tolkning: ev täktgrop (på flera ställen är undergrunden fin grus) 

6227664,667 549070,404

1684 320/321 Stolphål 0 6227664,961 549069,109

1694 320/321 Grop 0 6227666,293 549070,303

1728 320/321 Grop 25 storlek 1,7×0,75 m, djup 0,20 m fyllning grå humös sand/silt tolkning: grop med okänd funktion 6227668,464 549068,716
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1742 320/321 Grop 0 6227669,668 549068,787

1759 320/321 Grop 0 6227671,091 549068,417

1773 320/321 Grop 0 6227672,52 549067,85

1803 320/321 Lager 0 Humös silt. Lagret har troligen samband med den utdikade bäck som löpt öster om schaktet. 6227625,78 549018,141

1809 320/321 Härd 50 storlek 0,4×0,2 m, djup 0,02 m fyllning sotig silt och en skörbränd sten tolkning: härdrest 6227622,989 549015,867

1818 320/321 Härd 50 diameter 0,8 m, djup 0,12 m fyllning gråsvart (sotig) sandig silt tolkning: härd 6227625,389 549014,305

1832 320/321 Ränna 20 storlek 3×0,7 m, djup 0,10 m fyllning gråbrun humös silt med enstaka stänk träkol tolkning: rest av 
gränsdike? 

6227624,871 549012,516

1866 320/321 Brunn 2 Denna anläggning tolkades ursprungligen som ett källarlager (295) med svaga syllstensrader (291, 299). 
En grävenhet (768) grävdes för hand, men vattenfylldes snabbt. Efter att schaktet utvidgats stod det klart 
att 1866 snarare är en brunn, där 291 och 299 ...

6227766,571 549185,292

1881 320/321 Dike 0 Stenfyllt dike, ca 0,6 m brett. 6227794,558 549245,474

1887 320/321 Störning 0 modernt täckdike 6227796,022 549246,02

1895 320/321 Härd 50 storlek 0,7×0,8 m, djup 0,08 m fyllning grå humös silt med stänk av träkol tolkning: härdrest 6227797,062 549245,041

1912 320/321 Dike 0 stenfyllt dike, bredd ca 0,8 m 6227801,604 549245,862

1936 320/321 Husgrund 0 6227682,904 549144,107

1940 320/321 Spisröse 0 6227684,652 549146,921

1950 320/321 Brunn 0 6227664,858 549132,869

1961 320/321 Husgrund 0 6227610,15 549121,73

1967 320/321 Spisröse 0 6227607,647 549124,939

1971 320/321 Husgrund 0 6227602,741 549121,582

1976 320/321 Husgrund 0 6227606,171 549120,392

1980 320/321 Husgrund 0 6227608,444 549119,62

2005 306 Stenlyft 50 Djup 0,12 m, fyllning brun humös lera/grus med enstaka stänk träkol och tegelflis. 6227525,468 543692,895

2018 306 Stenlyft 50 Matjordsfyllt stenlyft. 6227522,164 543688,293

2033 306 Störning 0 6227518,168 543685,403

2048 306 Utgår 0 Rest av utredningsschakt. 6227522,8 543690,368

2075 306 Stensättning/
Röse

0 6227494,168 543741,869

2092 306 Stenpackning 0 6227491,772 543739,655

2106 306 Uppallad sten 0 6227487,09 543740,183

2120 306 Härd 100 Fyllning: sotig grus/silt med skörbränd sten. Storlek: 0,4 m i diam. Djup: 0,06 m. Tolkning: härdrest. 6227519,547 543716,604

2161 306 Sten 0 6227485,799 543741,889

2171 306 Sten 0 6227486,383 543741,585

2180 306 Sten 0 6227487,16 543741,932

2188 306 Sten 0 6227487,541 543741,391

2195 306 Sten 0 6227488,105 543740,764

2204 306 Sten 0 6227488,862 543738,977
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2213 306 Sten 0 6227486,659 543740,431

2237 306 Sten 0 6227491,859 543740,282

2256 306 Sten 0 6227495,706 543742,872

2265 306 Sten 0 6227496,046 543742,426

2272 306 Sten 0 6227496,154 543741,761

2281 306 Sten 0 6227495,946 543740,919

2289 306 Sten 0 6227496,906 543740,675

2295 306 Sten 0 6227487,046 543740,561

2347 306 Stolphål 50 Fyllning: gråbrun svagt humös silt. Storlek: 0,35 m i diam. Djup: 0,06 m. Tolkning: stolphål. 6227511,381 543701,791

2358 306 Utgår 50 Vittrad sten. 6227511,322 543702,896

2369 306 Stolphål 50 Fyllning: gråbrun humös silt med stänk av träkol. Storlek: 0,6x0,35 m. Djup: 0,14 m. Tolkning: ev stolphål. 6227514,19 543704,067

2384 306 Grop 0 6227520,345 543718,503

2399 306 Stolphål 50 Fyllning: brungrå humös silt/grus. Storlek: 0,3 m i diam. Djup: 0,10 m. Tolkning: stolphål. 6227519,484 543718,552

2408 306 Stolphål 50 Fyllning: brungrå humös silt/grus med stenar. Storlek: 0,50 m i diam. Djup: 0,12 m. Tolkning: stenskott 
stolphål. 

6227518,936 543720,055

2421 306 Grop 50 Fyllning: gråbrun träkolsblandad lerig silt, samt två större stenar. Fynd av keramik o brända ben. Storlek: 
1,6x1,5 m. Djup: 0,35 m. Tolkning: lertäktsgrop. Fortsätter utanför schaktet. 

6227532,026 543698,475

2444 306 Stolphål 0 6227519,042 543720,502

2453 306 Stolphål 25 Fyllning: brungrå något humös silt/grus. Storlek: 0,6x0,35 m. Djup: 0,08 m. Tolkning: ev stolphål. 6227517,922 543721,518

2463 306 Stolphål 0 6227518,113 543722,034

2483 308 Härd 50 storlek 0,6x0,4 m djup 0,04 m fyllning sotig mycket humös sand med stänk av träkol tolkning: sotfläck/
härdrest 

6227021,194 544493,493

2507 308 Röjningsröse 0 Eventuellt röjningsröse, beläget i V änden av tänkt struktur som visade sig vara naturbildning. Diameter 
1,2 m, höjd över nuvarande markyta 0,1 m. Övertorvat med enstaka uppstickande stenar.  

6227030,91 544501,612

2515 308 Röjningsröse 0 röjningsröse, övertorvat storlek ca 2 x 3 m höjd ca 0,3 m över dagens markyta synligt stenmaterial 
mestadels 0,2-0,3 m, enstaka större, samt en flack häll  

6227057,58 544443,032

2540 308 Odlingsyta 0 Mestadels stenröjd yta, ungefärlig utbredning. 6227052,486 544459,252

2623 308 Utgår 10 Vid AU2 tolkad som stensträng. Snittades med maskin och befanns vara en naturbildning. I den s k 
stensträngens västra ände har ett eventuellt röjningsröse dokumenterats (A2507).  

6227025,639 544510,026

2631 308 Röjningsröse 50 Röjningsröse, diameter ca 4 m och höjd ca 0,3 m över dagens markyta. Svagt välvt. I hög utsträckning 
övertorvat. Upplagt mellan markfasta stenar i öster och väster. Ingående stenmaterial 0,1-0,4 m, någon 
upp till 0,7 m. 3-4 skift. Mellan stenarna överst h ...

6227055,201 544451,144

2689 308 Röjningsröse 0 troligt röjningsröse storlek ca 2,5 x 2 m hjöd över nuvarande markyta 0,3 m svagt välvt, mycket övertorvat 
synligt stenmaterial 0,3-0,7 m röset har ev en fortsättning i V: ett flackt block och två mindre stenar 

6227063,437 544449,622

2699 308 Röjningsröse 0 eventuellt röjningsröse, övertorvat storlek ca 2,5x2 m höjd 0,3 m över nuvarande markyta flackt, 
oregelbundet, sannolikt plundrat på sten då intilliggande stenmur uppfördes synligt stenmaterial 0,2-0,4 
m samt en större sten 

6227065,501 544430,131

2708 308 Röjningsröse 0 Ett större block med röjningssten upplagd intill södra och västra delen. Storlek (inkl blocket) ca 5x4 m.  6227048,069 544464,012

2721 308 Röjningsröse 50 Röjningsröse, diameter ca 4 m, höjd 0,2 m över dagens markyta. I hög utsträckning övertorvat. Ingående 
stenmaterial 0,1-0,3 m, enstaka upp till 0,6 m. Stenar i 2-3 skikt. Mellan stenarna överst humös brun 
sandig siltig morän, längre ner svagt humös rostbr ...

6227052,935 544456,417
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2737 308 Röjningsröse 0 Eventuell rest av röjningsröse, beläget under elstängsel ut mot dikesren/väg. Endast delen norr om 
elstängslet är inmätt. Övertorvat, ojämnt och glest. Diameter ca 4 m. Består av ett block (1,6x0,6x0,5 m) 
samt diverse kringliggande stenar. Enligt uppgift  ...

6227047,887 544451,539

2765 308 Härd 50 diameter 0,7 m, djup 0,15 m fyllning sotig lerig/sandig morän med skörbränd sten och stänk av träkol 
belägen i kant av våtmark tolkning: härd 

6227107,688 544390,313

2771 308 Härd 50 storlek 1,60x1,65 m djup 0,22 m fyllning i kanterna: gråbrun humös silt med stenar, delvis skörbrända 
fyllning centralt: sotig silt med träkol och skörbränd sten tolkning: härd 

6227103,325 544395,748

2848 308 Stenlyft 0 6227133,019 544361,396

2858 308 Stenlyft 0 6227133,736 544364,4

2868 308 Stenlyft 0 6227136,1 544365,184

2887 308 Kokgrop 50 diameter 1,20 m, djup 0,3 m fyllning sotig sand/lera med skörbränd sten närmast stenskodd tolkning: 
kokgrop 

6227137,231 544363,061

2904 308 Härd 50 storlek 1,3x0,6 m djup 0,15 m fyllning sotig sandig lera, enstaka skörbrända stenar en större sten i botten 
tolkning: härd (-botten) 

6227140,322 544379,938

2924 308 Härd 50 diameter 0,7 m djup 0,23 m fyllning sotig sandig lera med enstaka skörbrända stenar och enstaka stänk 
träkol tolkning: härd 

6227139,548 544380,696

2940 308 Härd 0 6227138,563 544379,799

2957 308 Dike 0 stenfyllt dike 6227156,353 544341,763

2974 308 Störning 0 recent täckdike 6227136,465 544381,268

2979 308 Stenpackning 0 en 3x1,2 m stor samling stenar av skiftande format, sannolikt naturbildning men möjligen botten av ett 
(utplöjt) röjningsröse 

6227139,238 544382,839

3020 312 Störning 0 6226722,27 545846,686

3024 312 Störning 0 6226722,718 545841,739

3030 312 Störning 0 6226722,306 545839,383

3037 312 Störning 0 6226720,349 545832,169

3041 312 Dike 0 6226718,945 545817,729

3049 312 Störning 0 6226717,793 545814,351

3054 312 Störning 0 6226714,931 545796,912

3062 312 Stolphål 50 Fyllning: ljus humös sand. Storlek: 0,2 m. Djup: 0,09 m. Tolkning: ev takbärare med 3071 och 3080. 6226703,993 545696,805

3071 312 Stolphål 50 Fyllning: grå humös sand. Storlek: 0,25 m. Djup: 0,18 m. Tolkning: ev takbärare med 3062 och 3080. 6226703,475 545694,812

3080 312 Stolphål 50 Fyllning: sotig sand. Storlek: 0,25 m. Djup: 0,10 m. Tolkning: ev takbärare med 3062 och 3071. 6226702,888 545692,974

3090 312 Lager 0 6226700,681 545681,362

3094 312 Grop 50 Fyllning: siltig ljust brungrå sand, enstaka träkol, lite keramik (allm förhist). Storlek: 0,63x0,6 m. Djup: 
0,36 m. Tolkning: grop med oklar funktion. Fortsätter utanför schakt. 

6226700,403 545677,24

3105 312 Grop 0 6226699,495 545674,145

3119 312 Grop 50 Fyllning: grått humöst grus, något flammigt. Storlek: 0, 55 m i diam. Djup: 0,09 m. Tolkning: botten av 
grop, alt. lagerrest. 

6226698,286 545667,835

3144 312 Stolphål 0 6226681,911 545582,849

3158 312 Stolphål 50 Fyllning: grått humöst grus. Storlek: 0,45 m. Djup: 0,30 m. Tolkning: Ev takbärare. 6226685,801 545577,14
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3167 312 Stolphål 50 Fyllning: grå humös sand. Storlek: 0,30 m i diam. Djup: 0,28 m. Tolkning: ev takbärare i par med 
3175/3184. 

6226686,232 545576,178

3175 312 Stolphål 50 Fyllning: grå humös sand. Storlek: 0,25 m i diam. Djup: 0,9 m. Tolkning: ev takbärare med 3167 m fl. 6226685,04 545575,849

3184 312 Stolphål 50 Fyllning: grå humös sand. Storlek: 0,25 m i diam. Djup: 0,13 m. Tolkning: ev takbärare med 3167 m fl. 6226685,187 545575,676

3192 312 Stolphål 50 Fyllning: mörkt grå humös sand. Storlek: 0,22 m i diam. Djup: 0,14 m. Tolkning: ev takbärare med 3167 m 
fl. 

6226685,2 545574,082

3201 312 Stolphål 50 Fyllning: mörkt grå humös sand. Storlek: 0,28 m i diam. Djup: 0,29 m. Tolkning: ev takbärare med 3167 
m fl. 

6226685,396 545572,667

3210 312 Vattenhål 30 Fyllning: gråbrun humös grovsand, i botten grå något humös grovsand med ett fåtal stenar. Djup: 0,50 m. 
Tolkning: Vattenhål/brunn. Gropen vattenfylldes. Skuren av elkabeldike i S. 

6226708,113 545718,336

3237 312 Grop 50 Fyllning: mörkt gråbrun humös sand. Storlek: 0,77x0,36 m. Djup: 0,17 m. Tolkning: grop med oklar 
funktion. 

6226708,602 545717,367

3251 312 Grop 50 Fyllning: gråbrun, något humös sand. Storlek: 0,85x0,50 m. Djup: 0,15 m. Tolkning: grop med oklar 
funktion. 

6226709,534 545717,874

3264 312 Grop 0 6226710,307 545717,923

3289 312 Ränna 50 Fyllning: grått humöst grus. Storlek: längd 1,25 m. Djup: 0,07 m. Tolkning: grund ränna, alt. lagerrest. 6226671,755 545508,704

3334 312 Störning 0 6226673,796 545502,976

3340 312 Stenlyft 0 6226672,417 545507,428

3376 312 Härd 50 Fyllning: svart/gråsvart sotig grusig silt med mycket skörbränd sten. Storlek: 0,25x0,78 m. Djup: 0,08 m. 
Tolkning: härd. Skärs av stenfyllt dike. 

6226681,406 545584,134

3388 312 Dike 1 6226681,103 545586,442

3395 312 Stolphål 50 Fyllning: grått humöst grus med enstaka träkolsbitar. Storlek: 0,20 m i diam. Djup: 0,05 m. Tolkning: 
stolphål. 

6226678,676 545583,828

3403 312 Stolphål 50 Fyllning: grått humöst grus med enstaka träkolsbitar. Storlek: 0,30 m i diam. Djup: 0,07 m. Tolkning: 
stolphål. 

6226678,78 545584,172

3413 312 Grop 0 6226679,974 545588,314

3436 312 Utgår 50 Matjord i svacka. 6226670,959 545465,266

3449 312 Utgår 50 Naturlig variation i marken. 6226670,152 545467,599

3464 312 Störning 0 6226672,192 545464,466

3483 312 Lager 0 6226684,355 545567,654

3489 312 Utgår 50 Nedtryckt matjord, djurgång. 6226704,745 545687,436

3502 312 Utgår 50 Matjordsrest. 6226705,299 545687,409

3525 312 Vattenhål 20 Fyllning: 1. gråbrunsvart humös sandig silt, enstaka träkol, 2. grå humös sand, 3. beige sandig lera, 
4. ljusbrun sand, 5. grå sand, 6, grå fuktig finsand. Grävd till 0,5 m djup, ej botten. Tolkning: vattenhål/
lertäkt. Fortsätter utanför schaktet. 

6226706,984 545693,551

3547 312 Stolphål 50 Fyllning: grått humöst grus. Storlek: 0,25 m i diam. Djup: 0,06 m. Tolkning: stolphål. 6226685,137 545578,308

3559 312 Stolphål 50 Fyllning: grått humöst grus. Storlek: 0,20 m i diam. Djup: 0,20 m. Tolkning: stolphål. 6226684,646 545579,3

3573 312 Stolphål 50 Fyllning: grå, svagt humös sand. Storlek: 0,18 m i diam. Djup: 0,05 m. Tolkning: otydligt stolphål. 6226702,463 545700,393

3581 312 Stolphål 50 Fyllning: svagt humös grovsand. Storlek: 0,25 m i diam. Djup: 0,12 m. Tolkning: otydligt stolphål. 6226702,257 545700,155

3590 312 Grop 0 6226701,777 545697,808

162 Väg E22 Lösen–Jämjö



IntrasisID Område Typ Tillhör ID Tillhör typ Und. andel Beskrivning Koordinater N/E

3600 312 Grop 0 6226699,552 545699,698

3612 312 Härd 50 Fyllning: grå humös sand med stenar och skörbränd sten. Storlek: 1,10x1,20 m. Djup: 0,08 m. Tolkning: 
härdbotten.  

6226699,145 545697,04

3637 312 Grop 50 Fyllning: överst mörkt grå humös sand, underst brungrå humös sand. Storlek: 1,2 x 0,8 m. Djup: 0,21 m. 
Tolkning: grop med okänd funktion. 

6226699,356 545695,335

3654 312 Grop 0 6226698,492 545692,208

3681 312 Grop 0 6226697,579 545690,142

3695 312 Stolphål 50 Fyllning: grå humös sand. Storlek: 0,25 m i diam. Djup: 0,09 m. Tolkning: stolphål. 6226700,27 545692,674

3713 312 Härd 50 Fyllning: sotig sand/grus med skörbränd sten. Storlek: inom schakt 1,6 m bredd. Djup: 0,15 m. Tolkning: 
härd. Fortsätter utanför schakt. 

6226687,976 545574,359

3736 312 Grop 50 Fyllning: gråbrun grusig sand, ev 2 mkt små bitar bränt ben. Storlek: 0,88x0,69 m. Djup: 0,24 m. Tolkning: 
grop med oklar funktion. Fortsätter utanför schakt. (I schaktet påträffades 2 bitar slagen flinta o 1 bit 
slagen kvarts.) 

6226694,465 545621,779

3748 329 Syllstensrad 0 6227182,482 544199,407

3762 329 Syllstensrad 0 6227183,112 544205,075

3772 329 Spisröse 0 6227181,826 544202,768

3776 329 Spisröse 0 6227183,626 544204,007

3797 329 Syllsten 0 6227185,656 544206,828

3803 329 Sten 0 6227183,643 544205,11

3813 329 Sten 0 6227183,081 544203,941

3822 329 Sten 0 6227182,397 544202,59

3826 329 Syllsten 0 6227181,153 544201,799

3831 329 Syllsten 0 6227182,044 544200,526

3836 329 Sten 0 6227183,539 544197,149

3841 329 Sten 0 6227182,059 544199,357

3902 303 Sten 0 6228257,795 542687,792

3908 303 Sten 0 6228257,957 542688,109

3914 303 Sten 0 6228257,688 542688,377

3919 303 Sten 0 6228257,102 542688,7

10013 319 Husgrund 0 Stengrund eller damm/kvarn anläggning. Inramas av större syllstenar. Fylld med mindre sten. 6227191,944 548218,595

10077 319 Kulturlager 0 Kulturlager som omger husgrund. 6227192,384 548222,797

10101 319 Härd 0 Härdrest. 6226736,168 546105,895

10110 319 Härd 0 Härdrest. 6226736,184 546103,585

10121 314 Grop 0 Härdbotten. 6226736,18 546141,687

10145 314 Härd 0 6226778,235 546509,396

10155 314 Härd 50 Djup: 0,12 m, grå sotig silt. 6226778,438 546511,276

10163 314 Grop 0 6226777,684 546511,07

10173 314 Härd 50 Djup: 0,06 m, svart sotig silt. 6226777,114 546514,233
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10182 314 Härd 25 Djup: 0,14 m, Brun sotig silt med kol. 6226777,279 546516,572

10221 319 Härd 50 Fyllning: Brungrå sand m inslag av sot och kol. Djup: 0,1. Tveksam anläggning. 6227182,402 548141,167

10230 319 Grop 50 Fyllning bestående av humös sand. Djup ca 0,3 m. Väl bevarad under ploggången, ligger ovan fin fin lera. 
Fynd av keramik.  

6227155,568 548107,904

10248 319 Kulturlager 2 Del av lagret norr om dränering undersökt. Fyllning: silt med inslag av kol. Enstaka fynd. 6227166,976 548185,204

10292 319 Dike 0 6227193,051 548219,802

10312 319 Grop 50 Härdbotten. 6227154,277 548155,145

10421 319 Grop 50 Fyllning: grå sotig silt. 6227158,439 548107,891

10433 319 Härd 50 Nästan helt bortplöjd härdrest. 6227161,296 548119,284

10510 314 Härd 50 Sotfläck 6226777,243 546495,47

10524 314 Härd 0 6226775,731 546491,751

10535 314 Stolphål 0 6226775,804 546489,447

10544 314 Härd 0 Sotfläck 6226774,401 546481,35

10557 314 Härd 50 Sotfläck. 6226774,15 546478,485

10646 315 Grop 0 Sannolikt recent. 6226900,303 547118,414

10668 315 Grop 50 Recent grop. 6226886,163 547075,17

10726 315 Stolphål 0 6226929,866 547142,086

10739 315 Stolphål 50 Fyllning: Uptill 0,4 m obrända stenar i botten. Även skärvig sten. 6226925,936 547128,771

10753 315 Grop 25 Fyllning: Grå sotig silt m enstaka skörbrända stenar. Djup: 0,25 m. En av få ej nedplöjda anläggningar 
inom området. 

6226920,929 547111,372

10776 315 Stolphål 50 Fyllning: brun silt, enst skörbrända stenar. 6226917,386 547102,842

10794 315 Stolphål 50 Fyllning: grå silt 6226916,126 547096,929

10858 315 Stolphål 0 6226902,782 547077,34

10933 315 Grop 25 Recent grop. 6226875,138 547011,681

10942 315 Härd 50 Fyllning: Brunsvart silt, skärvig sten. Djup ca 0,15 m. Ritpapper förstört. I svacka väl under ploggången. 6226872,083 547005,193

10947 315 Grop 0 6226871,076 547000,965

10984 319 Kokgrop 50 Skörbränd sten, upptill 0,25 m. Djup 0,3. 6227146,746 548125,136

11051 319 Hydda 0 Mörkare färgning i lager. I lagret grävdes en ruta på 1 kvadratmeter. 6227164,327 548179,596

11080 319 Härd 59 Ej ritad. 6227167,667 548179,733

11139 315 Stolphål 0 6226871,165 546964,435

11232 315 Stolphål 50 Fyllning: grå silt. Djup: 0,06. Tveksam. 6226836,341 546848,466

11298 315 Grop 50 Fyllning: sotig silt. Djup: 0,1 m. 6226835,399 546833,618

11306 315 Stolphål 0 Recent stolpe (telefonstolpe?) 6226834,586 546827,914

11319 319 Stenpackning 0 Rest av äldre väg. Större stenar i kanterna. 6226829,046 546788,848

11342 319 Stenpackning 0 Del av äldre väg. 6226834,954 546791,358

11437 319 Stenpackning 0 Rest av äldre väg, ca 4 m bred. Större stenar i kanterna. Framrensad. 6226855,656 546945,523

11467 315 Stolphål 50 Fyllning: grå silt. Djup: 0,08 6226928,459 547136,953

11483 315 Stolphål 50 Fyllning: Grå silt. 6226924,237 547132,408
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11492 315 Stolphål 50 Fyllning: grå silt. 6226923,783 547131,687

11528 315 Stolphål 50 Fyllning: grå silt. Djup: 0,2m. 6226917,65 547127,579

11538 315 Stolphål 50 Fyllning: grå silt. Djup: 0,22.  6226916,945 547128,344

11573 315 Härd 50 Fyllning: Skörbränd sten, sotig silt. Djup : 0,12 m. 6226918,26 547133,896

11599 315 Störning 0 6226914,037 547132,983

11631 313 Härd 75 Fyllning: Silt, rikligt med skärvsten, urlakade linser med kol och sot. Djup: ca 0,18 m. 6226789,837 546271,011

11740 313 Stolphål 0 6226806,149 546482,373

11794 301 Stolphål 0 6228451,601 542351,705

11803 315 Härd 0 Sotfläck 6228454,227 542346,945

11815 315 Härd 0 6228454,227 542349,891

11847 301 Grop 0 Mkt plogskadad. 6228464,017 542289,757

11865 301 Stolphål 0 6228463,471 542299,341

11882 301 Stolphål 0 6228462,994 542313,502

11891 301 Grop 0 mkt plogskadad 6228462,254 542313,788

11908 301 Grop 50 Möjligen grophus/hydda i anslutning till järnframställningsplats. Fyllning: Gråbrun siltig sand m inslag av 
lera. Sparsamt m sot och kol. Fynd av litet bränt ben. 

6228461,218 542332,035

11926 301 Grop 0 6228456,714 542332,008

11952 301 Kulturlager 0 Grått lager. 6228457,263 542335,998

11993 301 Härd 0 6228459,833 542333,931

12027 301 Stolphål 50 6228461,106 542336,222

12036 301 Stolphål 0 6228460,545 542338,708

12097 301 Stolphål 0 6228437,956 542370,435

12147 316 Stenpackning 0 Äldre väg, delvis framrensad. 6226784,229 546647,843

12283 301 Ugn 10 Ugnsrest, ej grävd. Slagg och ungsrester tillvaratagna för datering. 6228454,093 542334,049

12302 301 Ugn 0 6228452,124 542332,479

12401 305 Hydda 2 Fyndförande,, ca 0,27 m mäktig. Brunsvart silt med rikligt inslag av kol och skörbränd sten. 6227802,066 543484,97

12435 305 Kulturlager 5 Fyndförande kulturlager.Brun silt m sot. 6227796,252 543489,3

12462 305 Kulturlager 5 Torvigt i botten. möjligen äldre bäckfåra. 6227786,394 543493,813

12466 305 Kulturlager 0 Möjligen äldre bäckfåra. 6227790,345 543495,318

12562 305 Kulturlager 0 Möjligen äldre bäckfåra. 6227790,568 543501,564

12568 305 Grop 0 6227789,012 543502,569

12577 305 Kulturlager 0 Tunn kulturlagerrest, 6227792,546 543500,299

12603 305 Sten 0 6227799,579 543486,226

12604 305 Sten 0 6227800,005 543486,487

12605 305 Sten 0 6227800,009 543486,61

12606 305 Sten 0 6227800,009 543486,704

12607 305 Sten 0 6227799,952 543486,742
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12608 305 Sten 0 6227799,925 543486,749

12609 305 Sten 0 6227799,899 543486,802

12610 305 Sten 0 6227799,545 543486,812

12630 305 Sten 0 6227792,427 543489,873

12631 305 Sten 0 6227792,463 543489,923

12632 305 Sten 0 6227792,37 543489,953

12633 305 Sten 0 6227792,514 543490,041

12634 305 Sten 0 6227792,547 543490,133

12635 305 Sten 0 6227792,581 543490,175

12636 305 Sten 0 6227792,643 543490,139

12641 305 Sten 0 6227791,775 543494,719

12642 305 Sten 0 6227791,754 543494,106

12643 305 Sten 0 6227792,042 543494,837

12644 305 Sten 0 6227800,012 543485,338

12645 305 Sten 0 6227800,109 543485,236

12646 305 Sten 0 6227799,983 543485,283

12647 305 Sten 0 6227799,949 543485,213

12648 305 Sten 0 6227800,37 543484,955

12649 305 Sten 0 6227800,435 543484,877

12650 305 Sten 0 6227800,576 543484,865

12651 305 Sten 0 6227800,584 543484,8

12652 305 Sten 0 6227800,643 543484,703

12653 305 Sten 0 6227800,711 543484,704

12654 305 Sten 0 6227800,78 543484,61

12655 305 Sten 0 6227800,804 543484,56

12656 305 Sten 0 6227800,877 543484,575

12698 311 Kulturlager 5 Brun silt m inslag av sot och kol. Enstaka fynd. Möjligen ett försumpningslager. 6226656,657 545125,758

12712 311 Kulturlager 0 Brun silt m inslag av sot och kol. Enstaka fynd. Möjligen ett försumpningslager. Ca 0,04 m mäktigt, tunnar 
ut mot kanterna 

6226650,882 545131,09

1000270 319 Kulturlager 0 6227176,931 548179,484

1000271 319 Kulturlager 0 6227186,074 548153,427

1000272 319 Kulturlager 0 6227146,753 548121,706

1000273 319 Kulturlager 0 6227156,625 548107,888

1000274 320/321 Stolphus 0 Två parallela rader öst-västligt orienterade stolphål med ca 5,2 m avstånd; i östra änden två eventuella 
gavelstolphål. 

0 0

1000293 Lager 1 Siltigt lager under ploggång, föga fyndförande. 6226792,226 546300,389

1000294 Lager 1 Grått siltigt lager under ploggången, föga fyndförande. 6226865,783 546966,627
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1 311 1000005 Flinta Avslag 1 5 12686 Lager 12712 6226651,576 545129,854

2 till 5 saknas

6 306 1000023 Keramik Kärl Fragment 13 103 Grop 2421 6227532,026 543698,475

7 306 1000024 Bränd lera 16 4 Grop 2421 6227532,026 543698,475

8 306 1000025 Ben Avfall 2 1 Grop 2421 6227532,026 543698,475

9 306 1000026 Kvarts Bearbetat 1 122 Nodul m 1 avspaltn negativ. 
Påtr i anslutn till A2421, men 
ej i själva anl.

Grop 2421 6227532,026 543698,475

10 306 1000027 Keramik Kärl Fragment 1 11 Brätte, grovmagrat Härd 2120 6227519,547 543716,604

11 306 1000028 Flinta Avslag 1 1 Bruksretusch Härd 2120 6227519,547 543716,604

12 306 1000029 Keramik Kärl Fragment 1 14 Påträffad vid rensning intill 
AH2120

2119 Lager 100 6227519,58 543716,958

13 306 1000030 Keramik Kärl Fragment 1 1 Stenlyft 2005 6227525,468 543692,895

14 306 1000032 Flinta Spån Fragment 1 4 Retuscherat 1000031 Lager 110 6227487,264 543738,251

15 306 1000033 Flinta Spån Fragment 1 2 Bruksret dist fragm m bip 
avspaltn

1000031 Lager 110 6227487,264 543738,251

16 306 1000034 Bergart Spån Fragment 1 2 Porfyrisk ryolit/
smålandsporfyr? 
Proximalfragment

1000031 Lager 110 6227487,264 543738,251

17 306 1000035 Bergart Avslag/avfall 2 2 Porfyrisk ryolit/
smålandsporfyr? 

1000031 Lager 110 6227487,264 543738,251

18 306 1000036 Bergart Råämne 1 20 Kvartsit? Mindre bit m 1 trolig 
avspaltning

1000031 Lager 110 6227487,264 543738,251

19 306 1000037 Kvarts Avslag/avfall 1 1 1000031 Lager 110 6227487,264 543738,251

20 306 1000038 Flinta Avslag 1 1 2118 Stensättning/
röse

2075 6227492,506 543741,293

21 319 1000047 Keramik Kärl Fragment 17 251 trattbägarkeramik Grop 10230 6227155,568 548107,904

22 319 1000048 Keramik Kärl Fragment 4 62 trattbägarkeramik, ornerad Grop 10230 6227155,568 548107,904

23 319 1000049 Keramik Kärl Fragment 1 3 trattbägarkeramik, mynning Grop 10230 6227155,568 548107,904

24 319 1000050 Bergart 1 94 Grop 10230 6227155,568 548107,904

25 319 1000051 Flinta Avslag/avfall 4 48 Grop 10230 6227155,568 548107,904

26 320/321 1000052 Kvarts Avslag/avfall 1 35 Grop 843 6227749,582 549148,828

27 320/321 1000053 Flinta Avfall 1 1 259 Lager 100 6227762,887 549197,367

28 320/321 1000054 Flinta Spån Defekt 1 2 del av retuscherat spån 1477 Lager 100 6227728,106 549134,243

29 320/321 1000055 Ben Avfall Fragment 2 1 303 Stenpackning 299 6227768,204 549184,191

30 320/321 1000056 Keramik Kritpipa Fragment 1 5 ornerad 1479 Lager 100 6227730,64 549134,165

31 320/321 1000057 Keramik Kärl Fragment 4 8 1478 Grop 1078 6227729,329 549134,407

32 320/321 1000058 Keramik Kärl Fragment 1 1 rödgods Grop 572 6227750,145 549149,655
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33 320/321 1000059 Keramik Kärl Fragment 1 1 fajans, påträffat ytligt i gropen Grop 572 6227750,145 549149,655

34 320/321 1000060 Keramik Kärl Fragment 5 5 Stolphål 1554 6227660,495 549072,141

35 320/321 1000061 Keramik Kärl Fragment 2 16 mynning Stolphål 1554 6227660,495 549072,141

36 320/321 1000062 Keramik Fat Fragment 6 206 304 Stenpackning 299 6227768,168 549184,136

37 320/321 1000063 Keramik Fat Fragment 3 20 1945 Lager 100 6227681,661 549143,245

38 305 1000064 Flinta Avslag Intakt 1 148 Spånliknande 12345 Lager 12435 6227803,557 543488,393

39 saknas

40 305 1000065 Flinta Avslag Intakt 3 245 12346 Lager 12435 6227803,638 543488,579

41 305 1000066 Flinta Avslag Defekt 1 2 12334 Lager 12435 6227801,043 543486,763

42 305 1000067 Flinta Avslag Intakt 1 3 12333 Lager 12435 6227800,929 543486,545

43 305 1000068 Flinta Spån Defekt 1 4 12339 Lager 12435 6227800,893 543484,444

44 305 1000069 Flinta Avslag Intakt 1 1 12355 Lager 12435 6227792,656 543493,037

45 305 1000070 Flinta Avslag Intakt 1 0 12340 Lager 12435 6227801,654 543484,562

46 305 1000071 Flinta Splitter Fragment 1 0 12336 Lager 12435 6227801,542 543486,254

47 305 1000072 Flinta Avslag Intakt 1 5 12332 Lager 12435 6227800,006 543485,81

48 305 1000073 Flinta Avslag Intakt 1 2 12341 Lager 12435 6227802,126 543484,772

49 305 1000074 Flinta Avslag Intakt 1 0 mikrospånliknande 12327 Lager 12435 6227798,471 543486,81

50 305 1000075 Flinta Spån Defekt 1 3 12342 Lager 12435 6227802,115 543484,425

51 305 1000076 Flinta Avslag Intakt 1 1 12324 Lager 12435 6227793,69 543489,252

52 305 1000077 Flinta Avslagskärna Fragment 1 3 12337 Lager 12435 6227800,836 543485,413

53 305 1000078 Flinta Avslag Intakt 1 2 12342 Lager 12435 6227802,115 543484,425

54 305 1000079 Flinta Avslag Intakt 1 0 Patinerad? 12343 Lager 12435 6227802,752 543485,072

55 305 1000080 Flinta Avslag Intakt 1 7 12344 Lager 12435 6227803,383 543487,917

56 305 1000081 Flinta Avslag Intakt 1 3 12330 Lager 12435 6227799,541 543486,811

57 305 1000082 Flinta Spån Fragment 1 1 Förarb tvärpil? 12331 Lager 12435 6227800,026 543486,636

58 305 1000083 Flinta Avslag Intakt 1 3 12329 Lager 12435 6227798,923 543487,094

59 305 1000084 Flinta Avslag Intakt 1 4 12592 Lager 12435 6227799,63 543486,41

60 305 1000085 Flinta Avslag Intakt 1 11 12590 Lager 12435 6227799,867 543486,191

61 305 1000086 Flinta Avslag Intakt 1 9 12352 Lager 12435 6227787,854 543493,55

62 305 1000087 Flinta Avslag Intakt 1 1 12351 Lager 12435 6227789,971 543492,108

63 305 1000088 Flinta Splitter 1 1 Patinerad 12501 Lager 100 6227845,112 543446,396

64 305 1000089 Flinta Avslag Intakt 1 1 12327 Lager 12435 6227798,471 543486,81

65 305 1000090 Flinta Spån Fragment 1 1 12541 Lager 100 6227913,458 543394,857

66 305 1000091 Flinta Splitter 1 0 12617 Lager 12435 6227787,16 543493,433

67 305 1000092 Flinta Avslag Intakt 1 18 12328 Lager 12435 6227798,831 543486,889

68 305 1000093 Flinta Splitter 1 0 12347 Lager 12435 6227803,915 543488,505

69 305 1000094 Flinta Avslag Intakt 1 5 12358 Lager 12435 6227791,222 543494,505
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70 305 1000095 Flinta Avslag Intakt 1 1 12351 Lager 12435 6227789,971 543492,108

71 305 1000096 Flinta Avslag Intakt 2 1 12350 Lager 12435 6227791,139 543491,475

72 305 1000097 Flinta Avslag Intakt 1 1 12325 Lager 12435 6227794,888 543489,064

73 305 1000098 Flinta Avfall Intakt 1 1 12325 Lager 12435 6227794,888 543489,064

74 305 1000099 Flinta Avslag Intakt 1 1 12322 Lager 12435 6227792,935 543490,421

75 305 1000100 Flinta Avslag Intakt 1 1 12349 Lager 12435 6227791,781 543490,631

76 305 1000101 Flinta Splitter 1 0 12621 Lager 12435 6227792,386 543490,303

77 305 1000102 Flinta Avslag Intakt 1 0 12625 Lager 12435 6227792,421 543489,928

78 305 1000103 Flinta Avslag Intakt 1 0 12624 Lager 12435 6227792,431 543490,09

79 305 1000104 Flinta Avslag Intakt 1 3 Patinerad 12335 Lager 12435 6227801,991 543486,788

80 305 1000105 Flinta Avslag Intakt 1 1 12657 Lager 12435 6227786,723 543494,141

81 305 1000106 Flinta Avslag Intakt 1 2 12616 Lager 12435 6227786,931 543493,794

82 305 1000107 Flinta Avslag Intakt 1 1 12638 Lager 12435 6227791,899 543494,503

83 305 1000108 Flinta Avslag Intakt 1 0 12639 Lager 12435 6227791,612 543494,4

84 305 1000109 Flinta Avslag Intakt 1 1 12637 Lager 12435 6227791,848 543491,024

85 305 1000110 Flinta Avslag Intakt 1 1 12539 Lager 12435 6227895,711 543407,657

86 305 1000111 Flinta Avslag Intakt 1 3 12348 Lager 12435 6227807,783 543480,462

87 305 1000112 Flinta Avslag Intakt 1 0 12658 Lager 12435 6227786,848 543493,26

88 305 1000113 Kvarts Avslag Intakt 1 3 12358 Lager 12435 6227791,222 543494,505

89 305 1000114 Kvarts Avslag Intakt 1 2 12354 Lager 12435 6227791,933 543492,478

90 305 1000115 Kvarts Avslag Intakt 1 1 12356 Lager 12435 6227793,705 543494,578

91 305 1000116 Kvarts Avslag Intakt 1 12 12338 Lager 12435 6227800,823 543484,969

92 305 1000117 Flinta Avslag Intakt 1 2 12326 Lager 12435 6227797,526 543486,668

93 305 1000118 Flinta Splitter 1 0 12618 Lager 12435 6227787,29 543493,328

94 305 1000119 Flinta Spån Fragment 1 1 12593 Lager 12435 6227799,619 543486,263

95 305 1000120 Flinta Avslagskärna Intakt 1 8 12640 Lager 12435 6227791,766 543494,653

96 305 1000121 Flinta Splitter 1 0 12623 Lager 12435 6227792,489 543490,116

97 305 1000122 Flinta Avslag Intakt 1 1 Profil hydda 12621 Lager 12435 6227792,386 543490,303

98 305 1000123 Flinta Avslag Intakt 1 16 12589 Lager 12435 6227799,994 543486,117

99 305 1000124 Flinta Avslag Intakt 1 0 12591 Lager 12435 6227799,772 543486,159

100 305 1000125 Flinta Avslag Intakt 1 4 12600 Lager 12435 6227799,935 543485,545

101 305 1000126 Flinta Avslag Intakt 1 12 Patinerad 12357 Lager 12435 6227791,48 543494,713

102 305 1000127 Flinta Avslag Intakt 1 7 12359 Lager 12435 6227790,79 543494,553

103 305 1000128 Flinta Avslag Intakt 1 1 12626 Lager 12435 6227792,33 543489,836

104 305 1000129 Flinta Avslag Intakt 1 2 12627 Lager 12435 6227792,287 543489,714

105 305 1000130 Flinta Avslag Intakt 1 1 12628 Lager 12435 6227791,829 543489,91

106 305 1000131 Flinta Avslag Intakt 1 2 12615 Lager 12435 6227786,849 543494,022
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Fyndnr FU omr. IntrasisId Material Sakord Fragm. Antal Vikt (g) Anmärkning Fyndenhet Grävenhet Anl. typ Anl. ID Koordinater N/E

107 305 1000132 Flinta Avslag Intakt 1 1 12620 Lager 12435 6227792,034 543490,305

108 305 1000133 Flinta Avslag 1 2 12622 Lager 12435 6227792,547 543490,174

109 305 1000134 Keramik Rödgods Fragment 1 6 12594 Lager 12435 6227801,379 543487,65

110 305 1000135 Keramik Rödgods Fragment 1 4 12542 Lager 100 6227916,876 543393,48

111 305 1000136 Keramik Kärl Fragment 8 7 mkt fragmenterat 12659 Lager 12435 6227786,902 543493,67

112 305 1000137 Keramik Kärl Fragment 1 2 12323 Lager 12435 6227793,237 543490,272

113 305 1000138 Flinta Avslag Intakt 1 1 126189 Lager 12435 6227792,074 543490,528

114 305 1000139 Flinta Spån Intakt 1 2 12602 Lager 12435 6227800,833 543484,635

117 315 1000164 Keramik Kärl Fragment 1 3 1000144 Lager 1000294 6226862,01 546965,93

118 315 1000165 Keramik Kärl Fragment 1 3 1000145 Lager 1000294 6226859,024 546954,162

119 319 1000166 Keramik Kärl Fragment 1 7 1000149 Hydda 11051 6227165,491 548180,865

120 315 1000167 Keramik Kärl Fragment 1 13 Mkt fragmenterat Grop 11298 6226835,399 546833,618

121 315 1000168 Flinta Avslag Intakt 1 6 Härd 11573 6226918,26 547133,896

122 311 1000169 Keramik Kärl Fragment 1 1 Järnålder?, dekor 1000154 Kulturlager 12698 6226656,21 545131,128

123 311 1000170 Keramik Kärl Fragment 1 1 12734, 
fyndomr

Kulturlager 12712 6226649,71 545128,36

125 311 1000171 Flinta Avslag Intakt 1 1 1000154 Kulturlager 12698 6226656,21 545131,128

126 313 1000172 Bränd lera 1 1 1000152 Lager 1000293 6226792,958 546297,379

127 315 1000173 Flinta Avslag Intakt 1 3 10725 Lager 100 6226931,862 547149,006

128 315 1000174 Flinta Avslag Intakt 1 1 1000148 Lager 1000294 6226869,076 546949,804

129 saknas

130 315 1000176 Bly Intakt 1 5 Blyplomb, täml recent 11436 Lager 100 6226851,37 546927,361

131 301 1000177 Slagg 16 1700 Huvuddelen skickat till analys Ugn 12283 6228454,093 542334,049

132 319 1000178 Keramik Kärl Fragment 1 6 11134 Hydda 11051 6227162,736 548177,793

133 319 1000179 Flinta Avslag Intakt 1 5 10320 Lager 100 6227148,853 548134,982

134 319 1000180 Glas Flaska Intakt 1 18 Ovan anl norra delen. 
Miniatyrflaska

Husgrund 10013 6227191,944 548218,595

135 319 1000181 Järn Föremål 1 28 Norra delen Husgrund 10013 6227191,944 548218,595

136 319 1000182 Flinta Avslag Intakt 1 13 10500 Kulturlager 1000272 6227146,199 548122,038

137 saknas

138 319 1000183 Flinta Avslag Intakt 1 8 Husgrund 10013 6227191,944 548218,595

139 319 1000184 Flinta Avslag 5 32 Från åker N om oundomr. Lager 100 0 0

140 319 1000185 Slagg Järnhaltig slagg Intakt 1 242 På N dlen av anl, bottenskålla Husgrund 10013 6227191,944 548218,595

141 319 1000186 Slagg Järnhaltig slagg Intakt 2 223 10310 Kulturlager 10077 6227195,214 548243,141

142 319 1000187 Järn Hästsko Intakt 2 1223 1800tal Husgrund 10013 6227191,944 548218,595

143 301 1000188 Keramik Kärl Fragment 1 2 Möjligen br lera Grop 11908 6228461,218 542332,035

144 301 1000189 Ben Fragment 1 1 Bränt Grop 11908 6228461,218 542332,035

145 301 1000190 Bergart Avslag 1 2 11846 Lager 100 6228455,45 542350,579
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146 319 1000191 Flinta Avslag Intakt 1 9 Lösf västra delen Lager 100 0 0

147 319 1000192 Brons Fragment 1 0 Detektering nr 98, 
obestämbart

13098 Lager 100 0 0

148 319 1000193 Brons Fragment 1 0 Detektering nr 97, 
obestämbart

13097 Lager 100 0 0

149 319 1000194 Brons 1 0 Detektering nr 94, 
obestämbart

13094 Lager 100 0 0

150 319 1000195 Metall Knapp 1 1 Detektering nr 96, knapp 13096 Lager 100 0 0

151 319 1000196 Bly Kula 1 3 Detektering nr 95, kula 13095 Lager 100 0 0

152 315 1000197 Flinta Avslag Intakt 1 2 1000144 Lager 1000294 6226862,01 546965,93

153 305 1000198 Flinta Avslag Intakt 1 6 12538 Lager 100 6227875,217 543423,846

154 315 1000199 Keramik Kärl Fragment 2 1 Oläslig fyndpåse 0 0

155 320/321 1000259 CU-leg Knapp Fragment 1 1 Srörre fragment av ihålig 
knapp som består av två 
hoplödda välvda bleck. 
Stansad dekoration i form 
av stiliserad blomma i relief. 
Förtennad/försilvrad ovansida. 
Har haft lödd trådögla som nu 
är borta. 1700-1800-tal? 

13027 Lager 100 6227694 549084

156 320/321 1000260 CU-leg Knapp Defekt 1 2 Välvd gjuten knapp med 
stiliserad blomma i relief. 
1600-1800-tal. Troligen 
den senare delen. Skadad i 
kanten. 

13028 Lager 100 6227668 549063

157 320/321 1000261 Koppar Mynt Intakt 1 3 Med korsade pilar, 1700- tidigt 
1800-tal? 

13029 Lager 100 6227665 549051

158 320/321 1000262 CU-leg Föremål Fragment 1 9 del av malmgryta, mynning. 13030 Lager 100 6227637 549015

159 320/321 1000263 Koppar Mynt Intakt 1 15 1 skilling, 1819 13031 Lager 100 6227616 549017

160 320/321 1000264 CU-leg Knapp Defekt 1 2 Platt knapp med mönster 
av stiliserad blomma. Lödd 
trådögla vilken är trasig. Ca 
1750-1850 (Helander 2003: 
61, 64).  Helander, O. 2003. 
Något om knappens historia i 
Sverige. Stockholm. 

13032 Lager 100 6227701 549139

161 320/321 1000265 CU-leg Beslag Fragment 1 2 Rektangulärt bleck, ca 40 x 20 
mm, ena kortsidan rundad och 
försedd med tre hål varav det 
mittersta mindre än de andra 
och inte centrerat mellan dem. 
Blecket har varit vikt och utvikt 
igen. Två av hålen slagna från 
en sida och det tredje slagen 
från andra ...

13033 Lager 100 6227718 549146
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162 320/321 1000266 CU-leg Knapp Defekt 1 3 Platt gjuten knapp med 
nätmönster i relief och trasig 
ögla. På baksidan finns spår 
efter att ojämnheter filats bort. 
1800-tal? 

13034 Lager 100 6227725 549122

163 320/321 1000267 CU-leg Knapp Intakt 1 5 Svagt välvd gjuten knapp med 
ett ankare i relief och oskadad 
gjuten ögla. 1800-tal? 

13035 Lager 100 6227765 549194

164 320/321 1000268 CU-leg Knapp Komplett 1 3 Platt gjuten knapp. Dekoration 
i form av femuddig stjärna i 
relief.  Troligtvis 1800-tal. Hel.  

13036 Lager 100 6227773 549187

165 320/321 1000269 Brons Knapp Komplett 1 3 Platt gjuten tennknapp med 
inläggning av genomskinligt 
glas med vitt underlag.  
Sprickor i glas och tillplattad 
ögla. I övrigt hel. 

13037 Lager 100 6227789 549208

166 312 1000275 Flinta Avslag 1 25 Påtr i sanden under matjorden 2053 Lager 100 6226716,441 545811,739

167 312 1000276 CU-leg Föremål 1 2 Fingerborg 3143 Lager 100 6226697,705 545661,133

168 312 1000277 Bly 1 18 Blysmälta 3534 Lager 100 6226675,105 545496,194

169 312 1000278 Kvarts Bearbetat 1 220 Förarbete/kärna, i sanden 
under matjorden

3735 Lager 100 6226693,74 545618,518

170 312 1000279 Flinta Avfall 1 19 I sanden under matjorden 3735 Lager 100 6226693,74 545618,518

171 312 1000280 Ädelmetall Mynt 1 2 1/12 skilling, 1803 13105 Lager 100 6226707 545737

172 312 1000281 CU-leg Knapp 1 1 Skålad knapp, 1800-1850, 
Helander 2003 s. 65-66

13106 Lager 100 6226704 545728

173 312 1000282 Ädelmetall Mynt 1 10 1 skilling, 1827 13107 Lager 100 6226706 545713

174 312 1000283 CU-leg Föremål 1 1 Oident fragm 13108 Lager 100 6226707 545698

175 312 1000284 CU-leg Föremål 1 3 Oident fragm, ev 1900-tal 13109 Lager 100 6226706 545690

176 312 1000285 CU-leg Knapp 1 2 Troligen 1800-1850-tal 13110 Lager 100 6226699 545682

177 312 1000286 CU-leg Knapp 1 3 Troligen 1800-tal 13113 Lager 100 6226701 545665

178 312 1000287 Järn 1 91 Druvhagel 13114 Lager 100 6226692 545658

179 312 1000288 CU-leg Sölja 1 9 Medeltid eller yngre 13115 Lager 100 6226697 545639

180 312 1000289 Järn Spik 1 5 UTGALLRAD Spik/
hästskosöm, se foto.

13111 Lager 100 6226700 545682

181 312 1000290 Järn Föremål 1 13 UTGALLRAD Oidentifierat 
fragment, se foto.

13112 Lager 100 6226700 545679

182 312 1000291 Ben 2 1 2 små bitar bränt ben Grop 3736 6226694,465 545621,779

183 312 1000292 Keramik 5 7 Grovmagrad mkt upplöst Grop 3094 6226700,403 545677,24
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Bilaga 10. Grävenhetstabell
IntrasisId Område/ruta Yta, kvm Tillhör Tjockl. min–max Metod Beskrivning N koordinat E koordinat   

1000162 301/R11988 0,8 Lager 11952 Skärslev 6228458,225 542336,864

3889 303 0,5 Lager 100 0,05–0,30 Spade 6228259,201 542686,305

3893 303 0,6 Lager 100 0,05–0,25 Hacka 6228257,852 542692,745

3925 303 1,8 Lager 100 0,10–0,25 Spade 6228257,583 542688,407

1000158 305/R12548 0,9 Lager 12435 Skärslev Grävd från avbaningsyta. Ca 0,05 m Brunsvart silt med inslag av kol och skörbrända 
stenar.

6227799,574 543486,514

1000159 305/R12544 0,9 Lager 12435 Skärslev Grävd från avbaningsyta. Matjord- 0,6 m, Brunsvart slikt med inslag kol och skörbränd sten 
(fyndförande) - 0,06 m. Gråvit silt.

6227792,173 543490,145

1000160 305/R12552 0,9 Lager 12435 Skärslev Grävd från avbaningsyta. Matjord- 0,6 m, Brunsvart slikt med inslag kol och skörbränd sten 
(fyndförande) - 0,05 m. Gråvit silt.

6227791,697 543494,612

1000161 305/R12611 0,9 Lager 12435 Skärslev Grävd från avbaningsyta. Matjord- 0,8 m, Brun slilt med sot(fyndförande) - 0,20 m., 
Brunsvart silt, ngt torvig, träkol, Gråvit silt.

6227787,064 543493,594

1000031 306 1,6 Lager 110 6227487,264 543738,251

1000154 311R/12730 1,1 Lager 12698 Skärslev Under ploggången återfanns ett ca 0,10 m mäktigt lager med brun silt m inlag av sot och 
enstaka kolbiter. Även enstaka mindre stenar förekom. Under detta lager vidtog ett ca 0,14 
m mäktigt lager med brun sand , med enstaka kolbitar. Sannolikt finns inga principiella 
skillnader med övriga rutor. Stratigrafin är bara tydligare. 

6226656,21 545131,128

1000155 311/R12726 1,1 Lager 12698 Skärslev Under ploggången återfanns ett ca 0,20 m mäktigt lager med brun silt m inlag av sot och 
enstaka kolbiter. Även enstaka mindre stenar förekom. 

6226656,373 545127,621

1000156 311/R12722 1,1 Lager 12698 Skärslev Under ploggången återfanns ett ca 0,10 m mäktigt lager med brun silt m inlag av sot och 
enstaka kolbiter. Även enstaka mindre stenar förekom. 

6226656,581 545124,218

1000157 311/R12718 0,8 Lager 12698 Skärslev Under ploggången återfanns ett ca 0,16 m mäktigt lager med brun silt m inlag av sot och 
enstaka kolbiter. Även enstaka mindre stenar förekom. 

6226656,823 545120,856

3229 312 0,9 Vattenhål 3210 0,35–0,50 Skärslev Se anläggningsbeskrivning. 6226708,174 545718,307

3569 312 0,8 Vattenhål 3525 0,40–0,40 Skärslev Se anläggningsbeskrivning. 6226706,763 545692,868

1000150 313/R11691 0,8 Lager 1000923 Skärslev Under ploggången återfanns ett lager av ljus silt med en mäktighet på mellan 0,06- 0,12m. 6226794,867 546305,907

1000151 313/R11687 0,8 Lager 1000923 Skärslev Under ploggången återfanns ett lager av ljus silt med en mäktighet på mellan 0,06- 0,12m. 6226793,832 546301,345

1000152 313/R11683 0,8 Lager 1000923 Skärslev Under ploggången återfanns ett lager av ljus silt med en mäktighet på mellan 0,06- 0,12m. 6226792,958 546297,379

1000153 313/R11679 0,7 Lager 1000923 Skärslev Under ploggången återfanns ett lager av ljus silt med en mäktighet på mellan 0,06- 0,12m. 6226791,957 546293,109

1000144 315/R11456 0,8 Lager 1000294 Skärslev Grävd från avbaningsyta ca 0,4 m under markyta vilket motsvarar ploggången. Under 
detta ett ca 0,26 m brunt siltlager.

6226862,01 546965,93

1000145 315/R11460 0,9 Lager 1000294 Skärslev Grävd från avbaningsyta ca 0,4 m under markyta vilket motsvarar ploggången. Under 
detta ett ca 0,26 m brunt siltlager.

6226859,024 546954,162

1000147 315/R10610 3,6 Lager 1000294 Skärslev Grävd från avbaningsyta ca 0,4 m under markyta vilket motsvarar ploggången. Under 
detta ett ca 0,26 m brunt siltlager.loggång. Cirka 0,07 mäktigt gråbvrunt siltlager. Störd av 
AU-schakt varför ny ruta togs upp bredvid.

6226870,371 546947,451

1000148 315/R10694 4,2 Lager 1000294 Grävd från avbaningsyta ca 0,4 m under markyta vilket motsvarar ploggången. Under 
detta ett ca 0,26 m brunt siltlager.loggång. Cirka 0,07 mäktigt gråbvrunt siltlager. 

6226869,076 546949,804
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1000149 319/R10997 0,9 Hydda 11051 Skärslev Från avbaningsytan grävdes en ruta med ett djup av ca 0,2 m. Fyllningen bestod av siltig 
sand med inslag av sot och kol.

6227165,491 548180,865

768 320/321 0,4 Lager 295 Skärslev 6227766,535 549184,393

1928 320/321 0,3 Ränna 1832 0,01–0,10 Spade 6227625,134 549012,487

1932 320/321 0,9 Lager 222 0,04–0,14 Skärslev 6227762,213 549185,884

1945 320/322 0,8 Lager 100 Skärslev 6227681,661 549143,245

3845 329, mittenrutan 0,2 Lager 100 6227184,406 544201,591

3849 329, S rutan 0,3 Lager 100 0,10–0,15 Skärslev 0-10/15 cm djup, L100, brun humös silt  6227182,234 544201,577

3854 329, N rutan 0,2 Lager 100 6227187,552 544201,485

3860 329, mittenrutan 0,1 Lager 101 6227184,417 544201,576

3864 329, mittenrutan 0,1 Lager 102 6227184,423 544201,601

3869 329, S rutan 0,1 Lager 103 0,04–0,08 Skärslev 10/15-17/22 cm djup, L103, bränd rödbrun siltig lera ca 4-8 cm tjock  6227182,151 544201,685

3874 329, S rutan 0,1 Lager 104 0,14–0,20 Skärslev  17/22-36/38 cm djup, L104, som L100 men med enstaka stora kolbitar inklusive förkolnad 
halm, prov 3873 

6227182,183 544201,716

3880 329, S rutan 0,0 Lager 105 0,01–0,04 Skärslev  36/38 cm djup, L105, krispigt kollager, 1-4 cm tjockt, prov 3879  6227182,168 544201,697

3884 329, S rutan 0,0 Lager 106 0,03–0,05 Skärslev  39/41-44 cm djup, L106, tunt lager gul bränd hård lerig silt, 5 knytnävsstora stenar, möjlig 
ugnsbotten

6227182,174 544201,697
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Bilaga 11. Metalldetekteringsrapport

Metalldetektor som användes: Modell: XP Deus 11”. 

Undersökningen
Arbetsmetod och utförande
Ploglagret/matjorden detekterades systematiskt 
från ytan enligt nedanstående:

UO 312
Hela undersökningsområdet avsöktes med detektor

UO 319, 320 och 321
Undersökningsområdena detekterades med paral-
lella sökstråk var 10:e meter, där endast den norra 
delen (åkermarken) av UO 321 undersöktes

Vid avsökningarna negligerades generellt utslag 
från järnföremål medan alla andra kontrollerades. 
Metallföremål som med säkerhet kunde tillföras 
tiden före 1850 eller med osäkerhet kunde dateras 
i fält togs upp och mättes in med handburen GPS. 
Metallföremål som med säkerhet kunde bestämmas 
till senare tid (d.v.s. efter 1850) tillvaratogs inte.

Detekteringssituationen
Fysiska faktorer som påverkar detekteringsresul-
tatet. Vid undersökningstillfället fanns på de olika 
undersökningsytorna följande fysiska situation:

UO 312
Åkermark med lågt uppkommen höstsådd = per-
fekt, men kraftig störning från elkabel.

UO 319
Stubbåker.

UO 320
Harvad åker.

UO 321
Åker med något hög vallväxt.

Undersökningarna utfördes vid meteorologiskt 
gynnsamma förhållanden.

Jonas Paulsson 
Arkeolog och metalldetekteringsspecialist
Kula HB
mob. 070-173 32 23
e-post: stavershult@gmail.com

SWEREF99 TM

Område Mät id Fynd nr Northing Easting Anm. 

27 6227694 549084 Fynd

28 6227668 549063 Fynd

29 6227665 549051 Fynd

30 6227637 549015 Fynd

31 6227616 549017 Fynd

32 6227701 549139 Fynd

33 6227718 549146 Fynd

34 6227725 549122 Fynd

35 6227765 549194 Fynd

36 6227773 549187 Fynd

37 6227789 549208 Fynd

319 94 149 6227137 548085 Fynd

319 95 151 6227141 548101 Fynd

319 96 150 6227171 548125 Fynd

319 97 148 6227196 548206 Fynd

319 98 147 6227183 548233 Fynd

105 6226707 545737 Fynd

106 6226704 545728 Fynd

107 6226706 545713 Fynd

108 6226707 545698 Fynd

109 6226706 545690 Fynd

110 6226699 545682 Fynd

111 6226700 545682 Fynd

112 6226700 545679 Fynd

113 6226701 545665 Fynd

114 6226692 545658 Fynd

115 6226697 545639 Fynd
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Bilaga 12. Ordlista

Alv: Den del av markprofilen som ligger under 
matjorden.

Anläggning: Arkeologisk term som avser olika slags 
lämningar, t.ex. gropar och härdar.

Arkeologisk utredning (AU): En arkeologisk 
utredning syftar till att konstatera om fornlämningar 
berör det område som ska exploateras. Utredningen 
utförs oftast genom sökschaktgrävning. Vid större 
projekt föregås fältundersökningarna  av inledande 
utredning (etapp1) som endast inbegriper kartstudier 
och inventeringar. 

Avrösa: Med råmärken skilja ägor från varandra.
Bergartsyxa: Yxa av bergart annan än flinta, oftast 

från stenåldern. 
Backstugusittare: Ett ålderdomligt uttryck för lantbor 

som bodde på någon annans mark, eller på allmän-
ningen i en backstuga, men till skillnad från torparna 
arrenderade backstugusittaren normalt ingen jord till 
sin stuga

Boplats: Plats där man under förhistorisk tid vistats och 
där föremål, råämnen för bearbetning, byggnadsläm-
ningar, byggmaterial och/eller avfall lämnats kvar på 
marken.

Bronsålder: Tidsperiod präglad av användandet av 
bronsföremål, ca 1800–500 f.Kr.

Bytomt/gårdstomt: Lämningar efter skattlagd eller 
mantalssatt bebyggelseenhet. Indikeras av kulturla-
ger, husgrunder eller andra lämningar.

Båtsman: Båtsman var en militär som i det svenska 
indelningsverket tilldelades örlogsflottan för tjänstgö-
ring ombord, och som för sitt uppehälle tilldelades ett 
båtsmanstorp.

Dike/ränna: Grävd ränna eller dike.

Doppsko: Doppsko är ett beslag, ofta av järn eller 
kopparlegering som monteras i änden på ett föremål, 
exempelvis ett svärd. 

Enskiftet: Enskiftet var en jordreform som genom-
fördes i Skåne från slutet av 1700-talet och under 
1800-talets första decennier. Under skiftet slogs 
tegar samman så att varje bonde fick ett fåtal sam-
manhängande åkrar. Det följde på storskiftet och var 
betydligt mera radikalt.

Fossil åker: Varaktigt övergiven åkermark, formad 
genom äldre tiders brukningsmetoder. Med ”fossil” 
avses en i terrängen synlig övergiven fas i odlings-
landskapets framväxt. Åkermarken kan begränsas av 
t.ex. hak, terrasskanter eller diken.

Folkvandringstid: Folkvandringstid är en period av 
yngre järnålder och omfattar tiden 400 – 550 e.Kr.

Frälse/frälsegods: Samhällsgrupp/egendom som var 
befriad från vissa grundskatter och andra pålagor. De 
frälsta grupperna var adeln (det världsliga frälset) och 
kyrkan (det andliga frälset). Med frälsegods avses här 
jord/gård som tillhörde adeln.

FU: Arkeologisk förundersökning
Fyndplats: Fyndplats för enstaka eller fåtal föremål/

artefakter från förhistorisk tid, medeltid eller äldre 
historisk tid. Avser plats för fynd som man kan anta 
inte medvetet deponerats på platsen och/eller där 
det påträffats för få fynd för att området ska kunna 
bedömas som boplats.

Färdväg: Äldre stig, väg eller järnväg.
Förromersk järnålder: Förromersk järnålder är en 

period av äldre järnålder och omfattar tiden 500 
f.Kr.–år 0.

Geometrisk avmätning: Typ av storskalig lantmäteri-
karta med tillhörande beskrivning och arealredovis-
ning som framställdes under perioden från 1630-
talet till skiftesperioden under 1800-talets början. 
Kartorna visar ofta inägornas faktiska ägoindelning 
i tegskifte och vilka tegar som tillhörde byns olika 
hemman.

Gravfält: Lokal med minst fem förhistoriska gravan-
läggningar med ett inbördes avstånd av högst 20 
meter.

Grävenhet: Inmätt område till vilken fynd och prov 
kan knytas till i det arkeologiska databasprogrammet 
Intrasis. 

Gyttja: Gyttja  är en jordart som bildas genom att sön-
derdelade växt- eller djurrester avsätts på sjö- eller 
havsbotten

Husgrund, förhistorisk/medeltida: Lämning efter 
förhistoriskt eller medeltida hus.

Husgrund, historisk tid: Lämning eller ruin efter 
enstaka byggnad från historisk tid, och som inte ingår 
i någon annan kategori.

Hägnad: Anordning för att hägna in och avskilja ett 
område eller för att binda samman det med andra, t 
ex en gärdesgård.

Härd: Avgränsad eldplats
Inrösad jord: Inhägnad mark. 
Intrasis: Intrasis är ett arkeologiskt dokumentations-

system. Geografisk information och bilder kan där 
lagras tillsammans med information om anlägg-
ningar och grävenheter. 

Kulturlager: Jordlager som har lämningar efter och 
bär spår av mänsklig aktivitet.
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Kungalev: Kungalev är ett begrepp som under främst 
medeltiden avsåg ett område med flera gårdar som 
tillhörde kungamakten

Laga skifte: Beslutades år 1827 och principerna i denna 
skiftesstadga gällde till 1928. Syftet var att slutföra 
de jordreformer som påbörjats med storskiftet och 
enskiftet. Det räckte att en bonde, eller snarare 
besutten delägare i byn begärde laga skifte för att 
ansökan om skifte skulle vara giltig. Till skillnad från 
storskiftet omfattade det även utägomark, och där 
gårdslägena blivit kvar orubbade, flyttade man ut 
gårdstomter till nya tomtlägen, om så behövdes.

Linbasta: En bastuanläggning för linberedning där 
linet skall kunna torka under hösten då solen inte 
längre är tillräcklig för att linet skall kunna torka 
utomhus.

Litiska material: Stenmaterial, exempelvis flinta eller 
kvarts. 

Långhus: Långsträckt hus med takbärande stolpar, 
förekommer under olika förhistoriska perioder.

Lägenhetsbebyggelse: Lämningar efter mindre 
bebyggelseenhet (jordbruksenhet), som inte 
skattlagts

Makrofossilanalys: Analys av jordprover som syftar 
till att identifiera och artbestämma växtdeler. I förhis-
toriska sammanhang rör det sig oftast om förkolnade 
fröer. 

Mesolitikum: Äldre stenålder, jägar-/samlarstenålder. 
Mesolitikum omfattar tiden 9700–4000 f.Kr.

Neolitikum: Yngre stenålder, bondestenålder. Neoliti-
kum omfattar tiden 4000–1800 f.Kr.

Postglacial: Från efter senaste istiden
Regression: Sjunkande vattennivå i havet. 

Ristningslokal: Lokal med hällristning/-ar och/ eller 
skålgrop/-ar, dvs ristade eller knackade figurer/gro-
par från förhistorisk tid.

Röse: En hög med stenar utan jordtäcke, syftar i arkeo-
logiska sammanhang oftast på gravar.

Röjningsröse: Stensamling som uppkommit genom 
röjning, i regel för odling men ibland även för annan 
verksamhet.

Rösebotten: Nedersta skiftet sten av ett röjningsröse.
Syllstenar: Stenar på vilka väggarna till ett hus vilat.
Slagg: Slagg är ett ometalliskt ämne, en biprodukt som 

uppstår vid olika typer av metallurgiska processer, 
exempelvis järnframställning.

Slitspårsanalys: Analys som genom mikroskopering 
syftar till at beskriva vilka kontaktmaterial som ska-
pat slitspår i eggar. Utförs oftast flinta för att kunna 
beskriva redskapens användningsområden.  

Stensättning: Stensättning är grav uppbyggd av 
packad sten i några få lager, oftast cirkelrund till 
formen. Den förekommer från yngre bronsåldern till 
yngre järnåldern 

Stolphål: Stolphål betyder i arkeologiska sammanhang 
spår efter stolpar. Det kan vara i form av mörkfärgad 
jord, ibland med träkolsinblandning som utgör rester 
av multnade eller brända stolpar till hyddor eller hus.

SU: Slutundersökning eller särskild arkeologisk under-
sökning. Arkeologisk undersökning

Silt: Silt är en finkornig jordart. 
Skålgrop: Skålgrop (även kallad älvkvarn) är ett forn-

minne i form av en i sten huggen grop i storlekar från 
5 till 10 mm diameter upp till över 300 mm diameter. 
Förekommer mest frekvent under bronsåldern. 

Storskifte: Ett av regeringen understött ägoskifte av 
mark inom landsbygdens byar beslutad 1749, och 
den första större jordreformen i riket, där tegar slogs 
samman så att varje bonde fick ett fåtal samman-
hängande åkrar.

Sökschaktsgrävning: Grävning av långsträckta 
schakt med grävmaskin för att eftersöka och avgränsa 
arkeologiska lämningar. 

Torpare: Kan dels syfta på landbor som arrenderade 
mindre jordbruksenheter, så kallade torp, dels använ-
des det som beteckning på självägande jordbrukare 
på mindre fastigheter under 1/4 mantal.

Transgression: Stigande vattennivå i havet. 
Vedartsanalys: Analys med syfta ett fastställa från 

vilket träd trökol amanerar från. 
Vendeltid: Vendeltid är en period av yngre järnålder 

och omfattar tiden 550–800 e.Kr.
Vikingatid: Vikingatid är en period av yngre järnålder 

och omfattar tiden 800–1050 e.Kr.
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