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Sammanfattning

Fig. 1. Översiktskarta med läget för utredningsområdet markerat. Skala 1:200000. 
© Lantmäteriet, Metria, MS2019/03948.

En arkeologisk utredning har skett  inom fastigheterna 
Hagby 1:5, Husby 2:3, 2:21 m fl , i samband med med 
ett  kommunlat detaljplanearbete  rubricerat Hagby 
äng och kulle.  Utredningen genomfördes under okto-
ber-november 2019 eft er beslut av Länsstyrelsen 
Stockholm (beteckning nr 431-16996-2019). Bestäl-
lande företagare var Österåkers kommun. 

Vid utredningen avgränsades boplatslämningen 
L2014:8968 genom sökschaktning med maskin. 
Lämningen bedöms eft er utredningen vara avgränsad 
i alla riktningar. 

En besiktning av kända lämningar inom utrednings-
området genomfördes. Besiktningen har  resulterat i 
uppdaterade beskrivningar, lägesangivelser och anti-
kvariska bedömningar i Kulturmiljöregistret.

En inventering av de östra delarna av utredningsom-
rådet har genomförts. Vid inventeringen påträff ades 
tidigare ej registrerade lämningar i form av område 
med fossil åker  samt en stensätt ning (L2020:304, 
L2020:313, L2020:314, fi g. 18). Ytt erligare ett  
område med fossil åker påträff ades vid sökschaktning 
på ett  impediment i utredningsområdets södra del 
(L2020:307, fi g. 18).

I anslutning till de fossila åkerlämningarna L2020:314 
och en sedan tidigare känd stensträng (L2014:8974), 
påträff ades vid sökschaktning boplatslämningar i 
form av kulturlager, ett  stolphål och en härd. Utifrån 
fynd av förhistorisk keramik dateras lämningen preli-
minärt till järnåldern (L2020:319, fi g.18). 
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Bakgrund och syfte

Antikvarisk bakgrund 

Österåkers kommun arbetar med en ny detaljplan 
rubricerad ”Hagby äng och kulle”, omfatt ande delar 
av fastigheterna Hagby 1:5 och Husby 2:21, 3:3 m. 
fl . Inom de berörda fastigheterna fi nns sedan tidigare 
kända och i Kulturmiljöregistret (KMR) registrerade 
fornlämningar. Länsstyrelsen Stockholm beslutade 
att  en arkeologisk utredning behövde genomföras i 
syft e dels för att  avgränsa boplatsen L2014:8968, dels 
för att  fastställa förekomst av eventuell ytt erligare, ej 
kända lämningar inom utredningsområdet (Lst beslut 
431-16996-2019). Den arkeologiska utredningen har 
genomförts under oktober-november 2019 och resul-
taten redovisas i denna rapport. 

Topografi  och berörda lämningar

Det arkeologiska utredningsområdet (UO) omfat-
tade de södra delarna av kommunens planområde 
och motsvarade en total yta av cirka 9,2 hektar (fi g. 
2 och 3). Området utgjordes huvudsakligen av åker-
mark lagd i träda samt impediment mark belägna på 
nivåer mellan cirka 10-20 m ö h. I de centrala delarna 
av UO fanns bebyggelse i form av en förskola med till-
hörande tillfartsvägar samt parkeringsytor. Dessa ytor 
var undantagna från den arkeologiska utredningen. 
Söder om Husbyvägen fanns ett  mindre trädbevuxet 
impediment omgivet av i sen tid modulerade ytor. 
Genom den norra delen av UO löpte ett  viltstängsel 
för den mot norr och öster angränsande Hagby golf-
bana. 

Någon kart-och arkivanalys har inte genomförts inom 
ramen för utredningen. Dett a har dock skett  i andra 

Fig. 2. Flygfoto över utredningsområdet fr ån sydost.
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Fig. 3. Fastighetskartan med utredningsområdet markerat med svart linje. Registrerade lämningar i Kulturmiljöregistret 
markerade med blå färg. Skala 1:10000. © Lantmäteriet, Metria, MS2019/03948.
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sammanhang, framför allt i samband med en tidigare 
genomförd arkeologisk förundersökning av boplats-
lämningen L2014:8968 (Andersson 2004, se nedan). 
Av denna framgår att  åkerytorna och impedimenten 
inom UO under historisk tid har tillhört Husby. På en 
karta upprätt ad år 1688 ses också en väg ha löpt från 
bebyggelsen vid Husby vidare mot sydväst, och över 
de två impediment som återfi nns i UO:s östra delar. 
På kartor från 1700- och 1800-talen fi nns också åter-
givna mindre odlingsytor på impedimenten, medan 
den ovan nämnda vägen under andra halvan av 1700-
talet då har ersatt s av nya vägsträckningar i norr och 
söder (Andersson 2004:8f). 

Inom utredningsområdet (UO) fanns inför den arke-
ologiska utredningen följande lämningar registrerade 
i KMR:

• L2013:2319. Stensätt ning. Antikvarisk bedöm-
ning i KMR: möjlig fornlämning.

• L2013:2320. Färdväg. Antikvarisk bedömning i 
KMR: möjlig fornlämning.

• L2013:2851. Fornlämningsliknande lämning. 
Antikvarisk bedömning i KMR: ingen antikva-
risk bedömning – helt undersökt.

• L2014:8968. Boplatsområde. Antikvarisk 
bedömning i KMR: fornlämning.

• L2014:8974. Hägnad. Antikvarisk bedömning i 
KMR: fornlämning.

• L2014:9572. Hägnad. Antikvarisk bedömning i 
KMR: fornlämning.

Noteras bör att  de i KMR ovan angivna antikva-
riska bedömningarna härrör från en äldre bedöm-
ningspraxis och avviker från nu gällande praxis. Värt 
att  kommentera är också att  uppgift en i registret att  
den fornlämningsliknande lämningen L2013:2851 
skulle vara helt undersökt är felaktig.

Tidigare arkeologiska insatser

Inom UO har tidigare genomförts följande arkeolo-
giska insatser:

• 2003. Frivillig arkeologisk utredning inför 
utvidgning av Hagby golfb ana (Grönwall och 
Werthwein 2003).

• 2003. Arkeologisk förundersökning i avgräns-
ande syft e av L2014:8968 (Andersson 2004).

• 2007. Särskild arkeologisk undersökning av del 
av L2014:8968 (Nordberg 2008). 

En digital rektifi ering av de analoga schaktplaner som 
fi nns att  tillgå från tidigare rapporter har genomförts 
inom ramen för denna utredning, och redovisas i 
fi g. 4. En felmarginal på upp till fem meter gäller för 
de schakt som grävdes i samband med utredningen 
respektive förundersökningen år 2003. En något 
mindre felmarginal gäller för de ytor som grävdes i 
samband med delundersökningen år 2007. 

Syfte och målgrupper

Utredningens syft e var dels att  fastställa eventu-
ell förekomst av oregistrerade fornlämningar inom 
UO, i första hand boplatslämningar, dels att  avgränsa 
boplatsen L2014:8968. De redan kända och registre-
rade lämningarna inom UO skulle även besiktigas och 
vid behov uppdateras vad gällde beskrivningar och 
lägesangivelser.

Målgrupper för utredningen var i första hand Länssty-
relsen Stockholm samt Österåkers kommun. Resulta-
ten skulle även fungera som underlag vid upprätt ande 
av en eventuell undersökningsplan för en framtida 
arkeologisk förundersökning. 
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Fig. 4. Plan över utredningsområdet med  registrerade  lämningar i KMR  samt tidigare grävda sökschakt  och undersökta ytor.  
Skala 1:3000 
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Genomförande

Metoder och arbetsmoment

Fältarbete
Initialt genomfördes en okulär besiktning och inmät-
ning av sedan tidigare kända lämningar inom UO. 

I samband med dett a specialinventerades även den 
östra delen av UO. Inventeringen syft ade primärt 
till att  eft ersöka ej tidigare kända lämningar samt att  
peka ut ytor som utifrån topografi  och känd fornläm-
ningsbild kunde antas innehålla ej ovan mark synliga 
boplatslämningar. Potentiella boplatslägen skulle 
däreft er utredas vidare genom sökschaktning med 
maskin. 

Sökschaktning med grävmaskin genomfördes med 
utgångspunkt dels från fornlämningsbilden inom och 
i anslutning till UO, dels utifrån resultaten av ovan 
nämnda fältinventering. Vid behov rensades schak-
ten för hand med fyllhammare och/eller skärslev i 
syft e att  fastställa eventuellt innehåll av antikvariskt 
intresse.

Inom ytor som bedömdes särskilt svårbedömda vad 
gäller antikvarisk status grävdes 1 x 1 m stora provru-
tor (PR) med skärslev. Syft et med dett a var att  eft er-
söka mer fragmenterade fynd eller lageravvikelser.

Påträff ade anläggningar eller kulturlager rensades för 
hand.

Samtliga sökschakt, provrutor, anläggningar, lager 
och sedan tidigare kända lämningar har mätt s in med 
RTK-GPS. Inmätningarna på impedimentet inom 
UO:s östra del kan avvika med upp till två meter på 
grund av tät vegetation. Av samma anledning har i 
några fall objekt inritats manuellt på underlagskarta. 
Felmarginalen bör dock även i dessa fall inte överstiga 
två meter.

Under utredningen har skett  en fotodokumentation 
av såväl övergripande miljöer som av mer specifi ka 
objekt. En översiktlig drönarfotografering har också 
genomförts i syft e att  fånga områdets karaktär och 
förutsätt ningar.

Rapportering
Insamlad fältdata har lagrats och bearbetats i Intrasis 
och ArcGIS. Beskrivningar av schakt, provrutor och 
anläggningar har sammanställts i tabellformat. Tillva-
ratagna fynd har registrerats, bestämts och samman-
ställts i en fyndlista. 

Insamlad mätdata har utgjort grund för upprätt ande 
av skalenliga och koordinatbestämda planer över 
schakt, anläggningar och objekt.

En digital rektifi ering av analoga schaktplaner från 
tidigare genomförda arkeologiska insatser har genom-
förts.

Resultaten av den arkeologiska utredningen har regist-
rerats i KMR eft er godkännande av Länsstyrelsen.

Rapporten har distribuerats digitalt i enlighet med 
Länsstyrelsen beslut.

En fyndlista har levererats i enlighet med Riksantikva-
rieämbetets instruktioner.

Fyndstrategi

Påträff ade fynd av högt antikvariskt värde har omhän-
dertagits. Med högt antikvariskt värde avses i dett a 
sammanhang fynd med direkt koppling till fornläm-
ning. Fynd med litet informationsvärde och/eller litet 
bevarandevärde har eft er dokumentation gallrats och 
kasserats. Till denna fyndkategori hör tegel och bränd 
lera. 

Fynd av litet informationsvärde påträff ade i recenta 
ploglager vid sökschaktning, till exempel tegel och 
bränd lera, har inte omhändertagits men har noterats 
i schaktbeskrivningen. Uppenbart recent material har 
inte omhändertagits. Med recent avses material senare 
än år 1850, till exempel plast och cementrör.

Ett  föremål har konserverats (F19, se fyndtabell s. 35).



Fig. 5. Plan över utredningsområdet med  registrerade  lämningar i KMR, grävda sökschakt 2019 samt i rapporten redovisade 
delområden A-C. Skala 1:3000 
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Resultat

Nedan presenteras resultaten av genomförd besikt-
ning och inventering. Däreft er redogörs för resultaten 
av sökschaktning och handgrävning inom området. 
I syft e att  underlätt a för läsaren har UO indelats i tre 
delområden, A, B och C (fi g. 5, s. 13). Avslutningsvis 
följer en utvärdering av utredningens genomförande 
och resultat i relation till ursprunglig undersöknings-
plan, i enlighet med Riksantikvarieämbetets direktiv.

Besiktningen

L2013:2319. Stensättning. 
Lämningen konstaterades vara belägen cirka 10 meter 
längre mot väst än vad som tidigare angett s i KMR. 
En justering i KMR av läget har skett  i samband med 
utredningen (A26, fi g. 6, 14 och 18). 

En mindre del av det översta vegetationslagret avlägs-
nades för hand (S36, fi g 14). Underliggande mate-
rial tolkas utgöras av löst liggande röjningssten och 
ingen kantkedja eller mer vällagd stenpackning kunde 

observeras i denna del. Möjligen kan denna del av 
anläggningen vara sekundärt påverkad av sentida 
markingrepp, då den formmässigt avviker från nuva-
rande beskrivning i KMR. Det går inte heller att  
utesluta att  röjningssten påförts anläggningen sekun-
därt, varför bedömningen stensätt ning lämnas oför-
ändrad i registret. 

Antikvarisk bedömning: fornlämning.

Ytt erligare en lämning av samma karaktär som ovan 
observerades cirka två meter nordväst om L2013:2319 
(A27, fi g. 7, 8 och 16). Anläggningen utgjordes av en 
4,5 meter i diameter stor och fl ack, rund stenansam-
ling med 0,2‐0,6 meter stora stenar. Anläggningen 
var vid besiktningstillfället kraft igt övermossad och 
bevuxen med sly. Lämningen har registrerats som 
stensätt ning i KMR med beteckningen 2020:304 (fi g. 
6, 14 och 18).

Antikvarisk bedömning: fornlämning.

Fig. 6. L2013:2319 och L2020:304. Pilarna markerar respektive lämnings belägenhet. Från nordöst.
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L2013:2320. Färdväg. 
Lämningen har starkt påverkats av senare tiders 
markingrepp och endast delar av lämningen kvarligger 
idag (A25, A39 och A46, fi g. 14). Den bäst bevarade 
delen utgörs av vägbankens östra del som löper utmed 
den mot norr liggande stensträngen L2014:8974 
(A25). 

Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk läm-
ning.

L2013:2851. Fornlämningsliknande lämning. 
Lämningen är belägen på ett  åkerimpediment som till 
stora delar är belamrat med röjningssten. Vid besikt-
ningen kunde inte bekräft as de iaktt agelser som fanns 
angivna i beskrivningen i KMR, med partier av en 
synlig kantkedja mot öst och sydväst. Lämningen 
bedöms utgöra fornlämningsliknande bildning.

Antikvarisk bedömning: ej kulturhistorisk lämning

L2014:8974. Hägnad. 
Lämningen har eft er inmätning konstaterats ha en 
något annan sträckning än vad som framgår av KMR. 
Läget har eft er utredningen justerats i registret (fi g. 14 
och 18). En öppning i stensträngen nordöstra del inne-
bär att  den utgörs av två stensträngar. Dessa bedöms 
dock utgöra en gemensam kontext varför de också 
fortsatt  behåller ett  gemensamt  lämningsnummer.

Antikvarisk bedömning: fornlämning.

L2014:9572. Hägnad. 
Lämningen kunde eft er inmätning konstateras vara 
belägen cirka sex meter längre mot sydöst än vad som 
angavs i KMR, och en justering av läget har skett  i 
registret (fi g. 10, 11 och 18). Vidare är stensträngen 
något kortare än vad som tidigare angett s och även 
denna uppgift  har justerats. I övrigt kvarstår beskriv-
ningen av lämningen I KMR oförändrad.

Antikvarisk bedömning: fornlämning.

Inventeringen

Vid inventeringen inom UO:s östra delar observera-

des och dokumenterades dels odlingsytorna med till-
hörande röjningsrösen på de östra och västra impedi-
menten, dels den i anslutning till L2013:2319 belägna 
stensätt ningen A27. 

Huruvida de stenröjda ytorna på de centrala delarna 
av det östra impedimentet uteslutande var ett  resultat 
av odling var inte möjligt att  fastställa okulärt. Dessa 
ytor, som dessutom mot söder och öst närmast inra-
mas av stensträngen L2014:8974, noterades även 
som intressanta för ett  vidare sökande eft er boplats-
lämningar. Även de terrasserade ytorna nedanför 
och direkt öst om stensträngen L2014:8974 (A14) 
bedömdes utgöra ett  potentiellt boplatsläge.

Sökschaktning - delområde A

Delområde A utgjordes till stora delar av fl ack åker-
mark belägen mellan 10-15 m ö h. De sydöstra delarna, 
söder om Husbyvägen var modulerade med undantag 
för ett  mindre åkerimpediment bevuxet med träd och 
sly (fi g. 7, 8 och 9).

Sökschakt grävdes med utgångspunkt från det 
direkt väster om, och utanför UO belägna gravfältet 
L2014:8683, och vidare mot åkermarken mot öst. I 
schakt 1 påträff ades ett  par ansamlingar av röjnings-
sten som vid framrensning för hand kunde konstate-
ras vara recenta (A10 och A11, fi g. 8). Delar av dett a 
schakt, liksom schakten 2, 3 och 4, innehöll stora 
mängder påfört material med recenta inslag i form av 
plast, gjutjärn och gummi. En anläggning i form av 

Fig. 7. Impedimentet på vilket  den fossila åkern 
L2020:307 är beläget. Från norr.
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ett  dike (A12) tangerade begränsningen för de påfö-
rda lagren mot söder. Övriga schakt grävda i anslut-
ning till L2014:8683 innehöll ingenting av antikva-
riskt intresse.

De centrala delarna av impedimentet i sydöst kunde 
okulärt konstateras vara stenröjda, med mindre ansam-
lingar av stenrösen liggandes mot kanterna. Delar av 
två röjningsrösen framrensades för hand i syft e att  
fastställa status (A16, A17, fi g. 8). Ett  sökschakt och 
en provruta grävdes på den stenröjda ytan i samma 
syft e (S12 och PR1). På ytan påträff ades enstaka frag-
ment av bränd lera och i provrutan ett  fragment bränt 
ben. Den stenröjda ytan tolkas utgöra en oregelbun-
den fossil åkeryta med tillhörande ansamlingar av 
röjningssten. Lämningen har vid utredningen inte 
varit möjlig att  datera. 

Bedömning

Gravfältet L2014:8683 har vid utredningen avgrän-
sats mot öst. Fornlämningens nuvarande begränsning 
i KMR kvarstår.

Den plana, oregelbundna odlingsytan med tillhö-
rande röjningsrösen utgör till sin karaktär, enligt 
Riksantikvarieämbetets lämningstyplista ver. 4.7, ett  
område med fossil åkermark och utgör fornlämning 
(L2020:307 , fi g. 8, 9 oc h 18). 

Sökschaktning - delområde B

I syft e att  avgränsa boplatsen L2014:8968 grävdes 
sammanlagt 17 stycken sökschakt med maskin (S13-
21, S31-34, S37-40, fi g. 10). Inför sökschaktningen 
rektifi erades tillgängliga analoga schaktplaner från 
tidigare genomförda arkeologiska insatser som berört 
lämningen. Utifrån rektifi eringen kunde konstate-
ras att  den nuvarande fornlämningsbegränsningen i 
KMR inte helt överensstämmer med resultaten från 
den tidigare förundersökningen år 2003 (fi g. 10 samt 
Andersson 2004).  

Vid grävning av sökschakt inom ramen för denna 
utredning har tagits hänsyn till de ytor som tidigare 
varit föremål för sökschaktning och undersökning. I 
de schakt som grävdes i åkermarken väster och norr 
om boplatslämningen påträff ades ingenting av anti-
kvariskt intresse. De östra delarna av lämningen, som 

Fig. 9. Utbredningen av L2020:307 
markerat med blått . Skala 1:500.

Fig. 8. Plan över schakt, anläggningar och grävda 
provrutor inom delområde A. Sweref 99 TM. Skala 1:800. 
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direkt angränsar till delundersökta och störda ytor, 
utgörs huvudsakligen av berg i dagen.

Då endast ett  fåtal sökschakt tidigare grävts på impe-
dimentet och väster om de lämningar som tidigare 
påträff ats i åkermarken, grävdes ett  schakt även här 
(S35). Ytan var vid utredningstillfället igenvuxet av sly 

men kunde konstateras utgöras av en mindre, oregel-
bunden odlingsyta omgiven av runda och stensträngs-
lika ansamlingar av röjningssten (A42, A43, A44, 
A45). Under matjorden påträff ades ett  stolphål med 
stenskoning (A41) som utifrån karaktären bedöms 
kunna ha en koppling till de äldre boplatslämningarna 
inom området. Antagandet är dock tillsvidare hypo-
tetiskt då inga daterande fynd eller andra lämningar 
eller strukturer påträff ades som kunde bekräft a dett a.

Fig. 11. Utbredningen av L2020:313 markerat med blått . Skala 1:500.

Fig. 10. Plan över schakt inom delområde B med påträff ade 
anläggningar samt ny begränsning för L2014:8968. 
Sweref 99 TM. Skala 1:800. 
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Nordväst om ovan nämnda odlingsyta fi nns ytt er-
ligare en äldre odlingsyta (A36) med angräns-
ande ansamlingar av röjningssten (A37, A38) samt 
stensträngen L2014:9572. Noteras bör att  anläggni-
gen A38 i samband den tidigare arkeologiska delun-
dersökningen bedömdes kunna utgöra en "eventu-
ell fyrsidig mitt blocksgrav" (Nordberg 2008). Denna 
bedömning bedöms dock som tveksam och en rimli-
gare tolkning är att  det rör sig om odlingssten från den 
intilliggande odlingsytan A36. I odlingsytans sydväs-
tra kant fi nns även ett  åkerhak.

Bedömning

Boplatslämningen L2014:8968 är eft er utredningen 
avgränsad i alla väderstreck. En mindre justering av 
fornlämningens utbredning har skett  i KMR (fi g. 10 
och 18).

De stenröjda och oregelbundna odlingsytorna med 
tillhörande röjningsrösen är delvis belagda i kartmate-
rial från 1700-talet och utgör område med fossil åkerm-
nark enligt Riksantikvarieämbetets lämningstyplista 
ver. 4.7, och utgör därmed fornlämning (L2020:313, 
fi g. 9, 11 och 18). 

Sökschaktning - delområde C

Delområdet utgörs huvudsakligen av det cirka 75 x 
90 meter stora impediment som återfi nns inom UO:s 
östra del (fi g. 12 och 14). De högsta och centrala parti-
erna uppnår en höjd av cirka 20 m ö h och vegetationen 
utgörs till stora delar av skog och sly. Mot söder ansluter 
lägre ytor med åkermark, svagt slutt ande mot sydväst. 

De norra delarna av impedimentet utgörs i större 
omfatt ning av berg i dagen eller brantare, stenbe-
mängda slutt ningar och avsatser. Inom de centrala 
och mer fl acka partierna återfi nns stenröjda odlings-

Fig. 12. De centrala och högst belägna delarna av det östra impedimentet. Till vänster ses stensträngen L2014:8974 (A13). Från  
nordöst.

Fig. 13 Keramik fr ån boplatslämningen L2020:319. Från 
vänster till höger: F8, F9 och F12.



Fig. 14. Schakt- och anläggningsplan över delområde C. Skala 1:800.
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ytor med angränsande ansamlingar av röjningssten 
i form av runda och oregelbundna rösen, vallar och 
stensträngar (fi g. 14). Flera av odlingsytorna uppvi-
sar också vissa specifi ka formelement, såsom åker-
hak och terrasskanter (A3, A5, A48, A49). Även på de 
något lägre belägna ytorna nordöst om stensträngen 
L2014:8974 (A14) fi nns odlingsytor av liknande 
karaktär som de högre upp på impedimentet (A7, A8). 
Den odlingsyta som är belägen längst mot sydost, A9, 
bedöms tidigare ha hört samman med den mot söder 
angränsande, och i modern tid brukade, åkermarken. 

I samband med sökschaktningen frilades delar av ett  
antal odlingsytor samt delar av röjningssten i anslut-
ning till dessa (S22-27, fi g. 14). I schakt 22 grävdes 
även en provruta i syft e att  fastställa odlingslagrets 
tjocklek och karaktär. Dett a kunde här konstateras 
utgöras av sandig silt med inslag av rödgods och bränd 
lera (PR2, fi g. 14). En vall av odlingssten (A22) 
mellan odlingsytorna A5 och A49 framrensades i syft e 
att  klarlägga dess karaktär. 

En provruta grävdes i den nordöstra delen av odlings-
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lagret A49 (PR3, fi g. 14). I denna påträff ades under ett  
tunt odlingslager av moränblandad silt ett  0,3 meter 
tjockt kulturlager innehållandes rikligt med sot, kol, 
samt skärvig och skörbränd sten (A34). I lagret påträf-
fades även ett  fragment förhistorisk keramik (A-gods) 
i form av en mynningsbit till ett  kärl (F9, fi g. 13) samt 
bränd lera.

Ett  schakt grävdes utmed den västra sidan av 
stensträngen L2014:8974 i syft e att  eft ersöka boplats-

lämningar (S27, fi g. 14). I schaktet påträff ades vad 
som bedöms utgöra en fortsätt ning av ovan nämnda 
kulturlager A34. I samma lager påträff ades även ett  
stenskonat stolphål (A32), en del av en härd (A40), en 
spik/nit av järn (F19) fragment av keramik (A-gods), 
bränd lera och fragment av bränt ben.

Bedömning

Delområde C innehåller lämningar av olika karaktär 
och från fl era olika kronologiska skeden. Synliga ovan 

Fig. 15. Begränsningen för L2020:314 markerat med blått . Skala 1:500.
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mark är de många spåren eft er odling under historisk 
tid i form av stenröjda odlingsytor och röjningsrösen. 
Dessa uppvisar fl era specifi ka formelement i form av 
åkerhak, terrasseringar samt omgivande vallar och 
rösen av röjningssten. Utifrån tillgängligt historiskt 
kartmaterial kan lämningarna åtminstone dateras till-
baka till 1700-talets första hälft . Om denna datering 
gäller för samtliga av lämningarna är inte känt och det 
kan inte uteslutas en högre ålder. En av odlingsytorna, 
A9, bedöms ha en närmare koppling till den under 

modern tid brukade åkerytan mot sydväst.

Odlingsytorna, undantaget A9, inom delområde C 
med tillhörande röjningsrösen utgör område med fossil 
åkermark enligt Riksantikvarieämbetets lämnings-
typlista, och utgör därmed fornlämning (L2020:314, 
fi g. 15 och 18). 

Vid sökschaktning och grävning av en provruta (PR3) 
påträff ades ett  sotigt och kolbemängt kulturlager med 

Fig. 16. Begränsningen för L2020:319 markerat med blått . Skala 1:500.
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fynd av keramik som utifrån godstypen (A-gods) 
preliminärt dateras till järnåldern. Inom den relativt 
begränsade yta av kulturlagret som frilades (cirka 32 
m2) påträff ades även ett  stenskott  stolphål samt en del 
av en härd. Lämningarna inom ytan tolkas utgöra en 
del av en boplats och en preliminär bedömning är att  
det kan ha stått  en byggnad på platsen. 

Boplatslämningen anses eft er utredningen vara 
avgränsad mot öst. Utbredningen i övriga väder-
streck är inte känd men utifrån topografi n och grävda 
sökschakt bedöms lämningens centrala delar preli-
minärt vara lokaliserade till ytorna direkt väst om 
stensträngen L2014:8974/A14. Äldre lämningar kan 
också fi nnas kvar under de senare tillkomna röjnings-
rösena inom L2020:314.

Boplatslämningen inom delområde C dateras utifrån 
påträff ade fynd till järnålder, och utgör enligt Riks-
antikvarieämbetets lämningstyplista ver. 4.7 fornläm-
ning (L2020:319, fi g. 18).

Utvärdering av undersökningsplan

De målsätt ningar som i undersökningsplanen formu-
lerades inför den arkeologiska utredningen har 
uppnått s:

• Boplatslämningen L2014:8968 har avgränsats.

• Uppdateringar och justeringar av lämningsinfor-
mation rörande registrerade lämningar har gjorts 
i KMR.

• Nya fornlämningar har eft ersökts, påträff ats, 
dokumenterats och registrerats i KMR.

Resultaten av utredningen har sammanställts i en 
rapport, att  fungera som underlag för vidare antikvarisk 
hantering av Länsstyrelsen och för fortsatt  kommunal 
hantering av planområdet. En digital version av rappor-
ten fi nns tillgänglig via KMR/Forndok, för alla övriga 
som önskar ta del av  resultaten.

Nr Lämningstyp Antikvarisk bedömning
L2013:2319 Stensättning Fornlämning
L2013:2320 Färdväg Övrig kulturhistorisk lämning
L2013:2851 Fornlämningsliknande bildning Ej kulturhistorisk lämning
L2014:8968 Boplatsområde Fornlämning
L2014:8974 Hägnad Fornlämning
L2014:9572 Hägnad Fornlämning
L2020:304 Stensättning Fornlämning
L2020:307 Område med fossil åkermark Fornlämning
L2020:313 Område med fossil åkermark Fornlämning
L2020:314 Område med fossil åkermark Fornlämning
L2020:319 Boplats Fornlämning

Fig. 17. Tabell över lämningar inom utredningsområdet (se fi g. 18). 
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Fig. 18. Lämningar inom utredningsområdet eft er genomförd utredning. Skala 1:3000.
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Schakt nr Beskrivning Area (m2) Max djup m
1 Mot Ö ca 0,2 m matjord med inslag av recent tegel, porslin, gjutjärn, glas m.m.

Under plogsulan siltig lera. V och NV delarna av schaktet 0,3 0,6 m med
påförda schaktmassor med inslag av recent material i form av plast,
metallskräp m.m. I botten siltig lera.

50,8 0,6

2 Mot Ö röjningssten och större stenblock. Mot V påförda och omrörda
schaktmassor med inslag av recent material i form av bl. a. plast, glas och
gummi.

14,3 0,9

3 Schaktet grävt från NV genom påförda, och omrörda schaktmassor med
recenta inslag av bl a plast, glas, gjutjärn och gummi. I botten lerblandad silt.

17,8 0,7

4 0,4 m tjockt ploglager av lerblandad silt med inslag av glas, porslin, plast och
tegel. Därunder lerblandad silt.

14,7 0,8

5 Ploglager av lerblandad silt, 0,4 m tjockt, med inslag av glas och porslin.
Därunder lerblandad silt.

13,3 0,4

6 Ploglager av lerblandad silt, 0,4 m tjockt, med inslag av tegel, glas och porslin.
Därunder lerblandad silt.

13,9 0,45

7 Ploglager av lerblandad silt, 0,4 m tjockt, med inslag av glas och porslin.
Därunder lerblandad silt.

17,0 0,45

8 Ploglager av lerblandad silt, 0,4 m tjockt, med inslag av tegel och porslin.
Därunder lerblandad silt.

15,1 0,3

9 Ploglager av lerblandad silt, 0,4 m tjockt, med inslag av glas och tegel.
Därunder lerblandad silt.

14,0 0,4

10 Ploglager av lerblandad silt, 0,4 m tjockt. Därunder lerblandad silt. 13,9 0,4

11 Ploglager av lerblandad silt, 0,4 m tjockt, med inslag av tegel. Därunder
lerblandad silt.

16,3 0,4

12 Vegetationslager 0,05 m tjockt, därunder 0,25 m tjockt ploglager av humös,
sandig silt. I botten morän. Schaktet grävt inom stenröjd yta, mot S och V
angränsande ansamlingar av röjningssten. I N delen av schaktet berg direkt
under vegetationslagret.

33,9 0,25

13 Ploglager av lerblandad silt, 0,4 m tjockt med inslag av tegel och glas.
Därunder lerblandad silt.

20,1 0,5

14 Ploglager av lerblandad silt, 0,4 m tjockt, med inslag av tegel. Därunder
lerblandad silt.

12,6 0,4

15 Ploglager av lerblandad silt, 0,4 m tjockt, med inslag av tegel samt en
patronhylsa. Därunder lerblandad silt.

22,2 0,6

16 Ploglager av lerblandad silt, 0,4 m tjockt, med inslag av porslin och tegel.
Därunder lerblandad silt.

17,0 0,5

17 Ploglager av lerblandad silt, 0,4 m tjockt, Därunder lerblandad silt. 25,2 0,4

18 Ploglager av lerblandad silt, 0,3 m tjockt. Därunder lerblandad silt. 89,6 0,3

19 Ploglager av lerblandad silt, 0,4 m tjockt, med inslag av glas och tegel.
Därunder lerblandad silt.

31,9 0,5

20 Ploglager av lerblandad silt, 0,4 m tjockt, med inslag av glas, tegel och
förslaggad lera. Därunder lerblandad silt.

12,7 0,4

21 Ploglager av lerblandad silt, 0,4 m tjockt, med inslag av glas, tegel och porslin.
Därunder lerblandad silt.

35,8 0,5

Schakt
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Tabeller



Schakt nr Beskrivning Area (m2) Max djup m
22 S delen: 0,05 m tjockt vegetationslager

med enstaka inslag av bränd lera och glas. I botten sandig morän. Ö delen:
0,05 m tjockt vegetationslager, därunder stenröjd yta med sandlig silt
(odlingslager). Längst mot Ö av 0,3 0,4 m stora röjningsstenar.
Förekomst av enstaka sten, 0,2 0,3 m stora. V delen: Schaktet grävt genom
stenröjd odlingsyta. Mot V en 2,5 m bred och 0,4 m hög ansamling av
röjningssten. Schaktad yta inom den V odlingsbädden ej grävd i bott n i syfte
att möjliggöra för senare eventuella provtagningar.

103,2 0,3

23 Under 0,05 m tjockt vegetationslager framkom berg i schaktets V del. I övriga
delar av schaktet sandig silt.

3,2 0,1

24 0,05 m tjockt vegetationslager, därunder sandig silt. Centralt i schaktet
framkom berg strax under vegetationslagret.

16,0 0,4

25 Vegetationslager, 0,1 m tjockt, därunder 0,2 m sandig silt (odlingslager). I
botten sandig morän. I schaktets Ö sida ett par stenblock, 0,6 0,9 m stora.

38,1 0,4

26 Vegetationslager 0,1 m tjockt, därunder 0,2 m tjockt lager med lering silt
(odlingslager). I botten silt.

14,0 0,4

27 Vegetationslager 0,05 m, därunder ca 0,2 m tjockt lager med kulturpåverkad
sandig morän med inslag av glas och tegel (odlingslager, A ). Under detta
ett kulturlager med sot, kol samt skärvig skörbränd sten (A ). I SV delen av
schaktet var en ansamling av 0,1 0,8 m stora röjningsstenar som
bortschaktades. Under detta framkom mörkfärgad, kulturpåverkad lerig silt
med inslag av sot.

38,5 0,5

28 Vegetationslager 0,05 m tjockt, därunder ploglager av lerig silt med inslag av
tegel och fajans. I botten lera.

18,4 0,35

29 Vegetationslager 0,05 m tjockt, därunder ploglager av lerig silt med inslag av
tegel och porslin. I botten lera.

23,5 0,4

30 Vegetationslager 0,05 m tjockt, därunder 0,35 m tjockt ploglager av silt med
inslag av tegel och porslin. I botten silt. Enstaka röjningssten i N delen av
schaktet.

14,9 0,5

31 Vegetationslager 0,05 m tjockt, därunder matjord av lerblandad silt med inslag
av tegel, Höganäsrör och porslin, 0,3 m tjockt. I botten lera.

16,3 0,4

32 Vegetationslager 0,05 m tjockt, därunder matjord av lerblandad silt med inslag
av tegel, fönster och buteljglas och järnfragment, 0,3 m tjockt. I botten lera.

20,8 0,5

33 Vegetationslager 0,05 m tjockt, därunder matjord av lerblandad silt med inslag
av tegel, porslin och stenkolsfragment, 0,3 m tjockt. I botten lera.

17,9 0,45

34 Vegetationslager 0,05 m tjockt, därunder matjord av lerblandad silt med inslag
av tegel, porslin och skärvor av terracotta blomkruka, 0,3 m tjockt. I botten
lera.

19,6 0,4

35 Vegetationslager 0,05 m tjockt, därunder matjord med inslag av bränd lera
och tegel, 0,2 m tjockt. I botten sandig silt. Schaktet grävt inom stenröjd och
slybevuxen odlingsyta.

37,1 0,4

36 Övre vegetationslager från A avlägsnat. Under detta
röjningssten, 0,3 1,5 m stora. Fyllning av humös silt.

9,1 0,1

37 Vegetationslager 0,05 m tjockt, därunder matjord av lerblandad silt med inslag
av tegel, glas och porslin, 0,4 m tjockt. I botten lerblandad silt.

14,1 0,8

38 Vegetationslager 0,05 m tjockt, därunder matjord av lerblandad silt med inslag
av tegel och glas, 0,3 m tjockt. I botten lerblandad silt.

19,4 0,3

39 Vegetationslager 0,05 m tjockt, därunder matjord av lerblandad silt med inslag
av tegel, glas, järn och porslin, 0,35 m tjockt. I botten lerblandad silt.

17,7 0,35
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Schakt nr Beskrivning Area (m2) Max djup m
40 Vegetationslager 0,05 m tjockt, därunder matjord av lerblandad silt med inslag

av tegel och glas, 0,4 m tjockt. I botten lerblandad silt.
18,3 0,4
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Anläggningar

Anl nr Intrasis id Typ Beskrivning Djup m Höjd m Längd m Bredd m Fynd L nr/Objekt
1 200 Störning Urschaktad yta med kringliggande

dumpmassor.
50 25

2 225 Utgår
3 241 Fossil åker Stenröjd yta med mot S

angränsande stenrad. Mot Ö delvis
berg i dagen. Mot NÖ antydan till
åkerhak. Ytan avskuren mot V av
dike (A4).

10 7,5 L2020:314

4 247 Dike Sentida dike (1800 tal?). Cirka 75 m
långt, 1,5 m brett och 0,5 m djupt.

0,5 75 1,5

5 257 Fossil åker Rektangulär, stenröjd yta med
omgivande rader av 0,1 0,5 m stora
stenar mot S, Ö och N. Mot V
antydan till åkerhak.

9 8 L2020:314

6 268 Röjningsröse Runt/ovalt röjningsröse. 0,3 m högt
och med 0,25 0,4 m stora, rundade
stenar. Anläggningen delvis
övervuxen av sly.

0,3 3 3 L2020:314

7 283 Fossil åker Odlingsterrass, ca 13 x 8 m stor.
Avgränsning mot V av ca 0,3 m
djupt dike. Ytan störd av hjulspår.
Delvis bevuxen med träd.

11,5 9 L2020:314

8 294 Fossil åker Odlingsterrass, ca 17 x 10 m stor
och 0,5 m hög mot Ö och S. Svagt
åkerhak mot V. Röjningssten
angränsar mot NÖ och S.

15 7 L2020:314

9 306 Odlingsyta Åkergip som tidiagre anslutit mot
lägre liggande åkerytor mot SÖ.
Sannolikt från historisk tid.

35 9,5 Tegel,
porslin

10 350 Röjningsröse Röjningssten med 0,1 0,4 m stora
stenar. Fyllning av lerblandad silt.
Recenta inslag i form av bl a tegel
och fajans direkt ovanpå
stenpackningen. Mellen två stenar
påträffades en del av en hästsko
med kvarsittande hästskosöm.

0,2 2 1,5 Tegel,
Fajans,
hästsko

11 358 Röjningsröse Gles ansamling av röjningssten, ca
0,1 0,2 m stora. Mellanliggande
fyllning av lerblandad silt. Recenta
inslag i form av tegel, glas m.m.
direkt ovan och kring anläggningen.

0,2 0,9 0,7 Tegel, glas

12 365 Dike Äldre dike synligt som
mörkfärgning mot omgivande
ljusare silt.

4,5 0,5

13 432 Stensträng Stensträng med 0,2 0,6 m stora
stenar. Delvis kraftigt övertorvad
och övermossad.

0,4 45 3 L2014:8974
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Anl nr Intrasis id Typ Beskrivning Djup m Höjd m Längd m Bredd m Fynd L nr/Objekt
14 456 Stensträng Stensträng med 0,2 0,6 m stora

stenar. Delvis kraftigt övertorvad
och övermossad. Anlagd på kanten
av en svag förhöjning, angränsande
mot lägre liggande fossila åkerytor
mot NÖ.

0,5 21 2,6 L2014:8974

15 483 Utgår
16 528 Röjningsröse Gles ansamling röjningssten.

Stenstorlek ca 0,15 0,5 m.
1,4 0,8 L2020:307

17 536 Röjningsröse Gles ansamling av röjningssten.
Stenstorlek ca 0,1 0,35 m.

1,2 0,9 L2020:307

18 560 Odlingsyta Flack, stenröjd odlingsyta belägen
på mindre impediment. Mot N berg

9 6,5 Tegel,
Bränd
lera,
brända
ben,
rödgods

L2020:307

19 593 Stensträng Stensträng av 0,2 0,6 m stora
stenar. Delvis övermossad och
bevuxen med sly.

0,5 22,5 1,5 L2014:9572

20 654 Dike Täckdike med fyllning av lera och
0,1 0,45 m stora stenar.

0,45 46 0,5

21 746 Röjningsröse Rundad ansamling av röjningssten.
Stenstorlek 0,2 0,4 m.

0,4 2,3 2,2 L2020:314

22 752 Röjningsröse Ansamling av röjningssten. Mot Ö
och V odlingsytor A5 och A49.

0,4 8,7 2,2 L2020:314

23 755 Röjningsröse Ansamling av röjningssten. Mot N
och S odlingsytor A5 och A49.

0,3 5,5 1,6 L2020:314

24 759 Röjningsröse Ansamling av röjningssten. Mot S
odlingsyta A5.

0,3 12,5 1,8 L2020:314

25 767 Färdväg Stenröjd vägbank. Otydlig. Avgrävd
mot Ö.

0,1 23 2 L2013:2320

26 774 Stensättning Flack, rundad, något oregelbunden
stenansamling med 0,2 0,6 m stora
stenar. Övermossad. Anläggningen
delvis bestående av röjningssten. I
den SÖ delen av anläggningen en
fullvuxen gran. De V delarna av
anläggningen delvis avtorvade för
hand. I denna del endast påförd
röjningssten.

0,4 7 5 L2013:2319

27 782 Stensättning Flack, rund stenansamling med 0,2
0,6 m stora stenar. Övermossad
och bevuxen med sly.

0,3 4,5 4,5 L2020:304

28 793 Röjningsröse Röjningssten i asnlutning till
stenröjdfossil åkeryta.

0,4 5,5 4,7 L2020:314

29 802 Röjningsröse Röjningssten i asnlutning till
stenröjd fossil åkeryta.

0,4 13,3 3,3 L2020:314

30 818 Röjningsröse Röjningssten i asnlutning till
stenröjd odlingsyta. Stensträngslik.
Möjlig koppling till A13
(L2014:8974).

0,4 9,9 3,5 L2020:314
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Anl nr Intrasis id Typ Beskrivning Djup m Höjd m Längd m Bredd m Fynd L nr/Objekt
31 836 Röjningsröse Röjningssten i asnlutning till

stenröjd odlingsyta.
0,4 7,5 5,1

32 874 Stolphål Stolphål med fem st 0,25 0,4 m
stora skoningsstenar synliga i ytan.
Anläggningen belägen i omgivande
kulturlager (A910) och påträffad
direkt under ovanliggande
odlingslager (A914). Ingen tydlig
mörkfärgning men en något lösare
fyllning i relation till omgivande
kulturlager. Ej undersökt.

1 0,9 Keramik
(A gods)

L2020:319

33 899 Stolphål Anläggningen synlig som en
ansamling av fem synliga
skoningsstenar, ca 0,15 0,25 m
stora. Fyllning av lera. Inga spår av
sot, kol, skärvig eller skörbränd
sten eller andra fynd som antyder
en äldre datering eller koppling till
större struktur. Anläggningen
bedöms vara recent.

0,5 0,4

34 910 Kulturlager Kulturlager bestående av sandig silt
med inslag av sot, kol samt skärvig
och skörbränd sten.

11,2 3,8 Keramik,
bränd
lera,
brända
ben

L2020:319

35 914 Lager Odlingslager bestående av sandig
silt med inslag av morän. Enstaka
förkomst av bränd lera, tegel, glas
och rödgods (se respektive
schaktbeskriving). Lagret
gemensamt för odlingsytor inom
L2020:314.

Bränd
lera,
tegel,
glas,
rödgods

L2020:314

36 915 Odlingsyta Flack, stenröjd yta, svagt sluttande
mot V. Mot N en stensträng, mot S
ett åkerhak samt röjningssten.
Sannolikt en äldre åkergip till mot
SV anslutande lägre belägen
åkeryta.

22 12 L2020:313

37 926 Röjningsröse Stenstorlek ca 0,2 0,6 m. Till stora
delar övervuxen av gräs.

3 2 L2020:313

38 935 Röjningsröse Ansamling av röjningssten i
anslutning till den S sidan av en
odlingsyta. Mot V ett stenblock, ca
2 x 2 m stort och 1,4 m högt. Övrig
sten synlig ovan mark ca 0,3 1,0 m
stora.

6 3 L2020:313

39 944 Färdväg Vägbank, avgrävd i båda ändar
mot V bortschaktad, mot Ö avgrävd
av dike.

0,7 11,5 3,7 L2013:2320

40 948 Härd Ev härdrest eller del av härd
påträffad i schaktkanten.
Koncentration av skärvig och
skörbränd sten med sot och kol i
fyllningen. Anläggningen fortsätter
sannolikt mot V. Ej undersökt

0,5 0,5 Brända
ben

L2020:319
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Anl nr Intrasis id Typ Beskrivning Djup m Höjd m Längd m Bredd m Fynd L nr/Objekt
41 984 Stolphål Stolphål i form av mörkfärgning

med 6 st skoningsstenar, ca 0,1
0,35 m stora, synliga i ytan. Ej
undersökt.

0,7 0,6 L2014:8968

42 993 Röjningsröse Odlingsröse med ca 0,4 0,8 m stora
stenar. Övermossad och bevuxet
med sly och högt gräs.

0,3 2 2 L2020:313

43 1001 Röjningsröse Mot Ö röjningsröse, mot V
stensträngslik,Belägen i anslutning
till svagt åkerhak mot N. Bevuxen
med sly och högt gräs.

6,5 1,5 L2020:313

44 1022 Röjningsröse 3 2 L2020:313
45 1028 Odlingsyta Flack, stenröjd yta, sluttande mot

V. I kanterna röjningssten.
Sannolikt en äldre åkergip till mot
SV anslutande lägre belägen
åkeryta.

28 14 L2020:313

46 1083 Färdväg Rest av vägbank i anslutning till
impediment mot V.

1 8 5 L2013:2320

47 1087 Störning Påförda massor av silt och lera med
recenta inslag i form av plast,
gummi, gjutjärn m.m.

30 30 Plast,
gummi
gjutjärn,
tegel

48 200059 Odlingsyta Flack stenröjd yta omgivet av dike
mot N, Ö och S.

11 9 L2020:314

49 200061 Odlingsyta Flack stenröjd yta. Mot S och Ö
avgränsad av angränsande
stensträng A13/A14 (L2014:9572).

29 25 L2020:314

50 200062 Dike Dike omgärdande stenröjd
odlingsyta A48. Mot N angränsande
till berg i dagen.

0,2 31 0,4 L2020:314
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Provrutor

Provruta nr Intrasis Id Storlek m Djup m Beskrivning Fynd
1 545 1 x 1 0,3 Matjordslager av humös, sandig silt 0,25 m.

Därunder morän. Inslag av bränd lera och ben o
matjordslagret.

Brända ben,
bränd lera

2 738 1 x 1 0,3 Provruta grävd genom odlingslager A .
Odlingslagr 0,2 m
djupt, med förekomst av bränd lera och glaserat
rödgods. I botten morän.

Rödgods, bränd
lera

3 789 1 x 1 0,4 0,1 m silt med inslag av morän. Därunder sot
och kolbemängt kulturlager med fynd av A
gods och bränd lera (A ). Koncentration av kol
och skärvig sten i provrutans V hörn. I botten
sandig morän med inslag av silt.

Bränd lera,
Keramik (A gods)
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Fynd

Fyndnr Material Sakord Antal Fragm.grad Fyndstatus Vikt g Beskrivning Gallrat
2 Bränd lera Tegel 1 Fragment 1,3 x
3 Bränd lera Bränd lera 4 Fragment 6,6 x
4 Keramik Fajans 1 Fragment 1,8 Rosa glasyr, in och

utvändigt.

5 Keramik Fat 2 Fragment 9,3 Rödgods med brun,
invändig glasyr.

6 Bränd lera Bränd lera 2 Fragment 0,3 x
7 Bränd lera Tegel 2 Fragment 3,5 x
8 Keramik A gods 1 Fragment A 37,5 Mörkbrunt svart gods.

Grov magring med
inslag av kvarts.
Bottendel.

9 Keramik A gods 2 Fragment 3, A 1,2 Svart mellanmagrat
gods. Mynning.

11 Bränd lera 1 Fragment A 0,6
12 Keramik A gods 1 Fragment A 6,1 Finmagrat, avstruket

ljusbrunt gods.
Mynningsdel.

13 Keramik Fajans 1 Fragment A 0,5 Spjälkad, vit glasyr
14 Bränd lera 2 A 1,3 x
15 Bränd lera Tegel 1 A /S27 45,6 Schaktfynd,

odlingslager
x

16 Bränd lera Lerklining 3 Fragment A18/S12 7 Schaktfynd,
odlingslager

x

17 Ben Avfall 1 Fragment 3, A 0,4
18 Glas Butelj 1 A 4,6 Grön skärva. Munblåst.

19 Järn Spik 1 Intakt A /S27 6
20 Glas Butelj 1 Fragment A S27 5
21 Bränd lera Bränd lera 2 Fragment A 1,8 x
22 Keramik Fat 1 Fragment A /S27 9,7 Invändig glasyr, brun.

23 Ben Avfall 1 Fragment 3 0,2
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En arkeologisk utredning har genomförts vid Hagby ängar i 
Österåkers kommun. Vid utredningen avgränsades en sedan 
tidigare känd boplats och uppdateringar av ytterligare kända 
lämningar gjordes vad gäller beskrivningar, lägesangivelser och 
antikvarisk status. Även nya fornlämningar påträffades i form av 
områden med fossil åker, en stensättning samt boplatslämningar 
preliminärt daterade till järnåldern. I rapporten redogörs för 
bakgrunden till utredningen, dess genomförande och resultat.


