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Sammanfattning
En arkeologisk utredning har genomförts inom fastigheterna Hovsta-Gryt 1:5, 1:6, 3:7, 4:6 i Örebro
kommun och län. Utredningen har omfattat en etapp
1, vilken inkluderat en kart- och arkivanalys och fältinventering samt en etapp 2, omfattandes sökschaktning med maskin. Utredningen har utförts i enlighet
med Länsstyrelsens förfrågningsunderlag och beslut.
Utredningsområdet (UO) omfattade 12 ha fördelade över två delområden (fig. 7). Ambitionsnivån var
högre inom delområde A som utgjordes av 2 ha inom
UO:s norra del.
Den tidigaste bebyggelsen inom UO går att datera till
senast år 1857 då den kan identifieras i det historiska
kartmaterialet (Akt 18-hov-80). Bebyggelsen tolkas
därmed ha tillkommit i och med en utflyttning från
Gryts by som brann år 1828. Bebyggelserester samt
ett kulturlager från den utflyttade byn har konstaterats
finnas inom UO. Resterna utgörs främst av sentida
material och dateras till 1800-1900-tal med en övervikt i 1900-tal. Genom sökschaktning har konstaterats att gjutna grunddetaljer samt sentida tegel är
vanligt förekommande material inom ytan.

På den häradsekonomiska kartan från år 1864–67
(Akt J112-73-21) finns även ytterligare bebyggelse
inom UO vid utredningsområdets östra gräns. Dessa
kan dock inte identifieras på laga skifteskartan från år
1857 och tolkas därför ha uppkommit mellan åren
1857-1864. Platsen är till största delen idag bebyggd
av villor och inga spår av gården har vid utredningen
påträffats inom UO.
Vid sökschaktning framkom härdar, stolphål och ett
lager av förhistorisk karaktär, varav flera var var kraftigt plogskadade (fig. 8 och bilaga 2). Vidare påträffades ytterligare anläggningar vilka dateras till efter år
1850 (sentida kulturlager, syllsten, husgrunder, diken
och brunn). De antaget förhistoriska anläggningarna
bedömdes i samtliga fall som osäkra mot bakgrund
av deras skadestatus och den rumsliga belägenheten
inom en yngre gårdstomt. En 14C-analys av ett kolprov
från en av härdarna kunde dock bekräfta en fornlämningsstatus med datering till folkvandringstid. Slutsatsen är att det inom ytan finns lämningar av en boplats
från järnåldern. Den nya lämningen har i Kulturmiljöregistret registrerats som en boplats med antikvarisk
bedömning fornlämning, och har i registreret tilldelats
nummer L2020:2304.

Fig. 1. Översiktskarta med läget för den arkeologiska utredningen
markerad. Skala 1:200000.
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Bakgrund
Antikvarisk bakgrund

gyttjelera närmast Lillån samt ett mindre område med
sandig morän i den norra delen av området (SGU).
Det senare området utgör en del av den moränhöjd på
vilken byn Gryts tomt är belägen. Under historisk tid
har bebyggelsen koncentrerats till den väldränerade
moränhöjden medan de lägre liggande lerjordarna
använts som åker- och ängsmark. Detta verkar även
gälla för den förhistoriska bebyggelsen i området
(Svensson Hennius 2011:12). Berggrunden domineras av sura bergarter som granit, granodiorit och
monzonit (SGU).

Efter beslut av Länsstyrelsen i Örebro län har genomförts en arkeologisk utredning inom fastigheterna
Hovsta-Gryt 1:5, 1:6, 3:7 och 4:6 i Hovsta socken,
Örebro kommun (beslut dnr 431-3415-2019). Företagare var Fastighets AB L E Lundberg och O. Pettersson Fastigheter AB, vilka arbetar tillsammans med
Örebro kommun. Utredningen föranleddes av att
kommunen arbetar med framtagande och genomförande av ny detaljplan för att möjliggöra för nybyggnation av bostäder inom ett cirka 12 hektar stort område
i Hovsta. Länsstyrelsen bedömde att en arkeologisk utredning behövde utföras då det inom området
kunde förväntas finnas fornlämningar som tidigare
inte var kända.

Inom UO fanns inför utredningen inga registrerade
lämningar. I närområdet finns endast få registrerade
lämningar, bestående av Gryts bytomt (L1980:8415/
RAÄ Hovsta 59) strax norr om utredningsområdet, Lövsta bytomt belägen cirka 800 meter sydöst
om utredningsområdet (L1981:4750/RAÄ Hovsta
49:1), samt en ristning från historisk tid på andra sidan
Lillån cirka 400 meter väster om UO (L1980:6034/
RAÄ Örebro 174:1).

Topografi och fornlämningsmiljö
Utredningsområdet (UO) är beläget i Gryt, i Hovsta
socken cirka fyra kilometer norr om centrala Örebro,
i jordbruksbygden vid Lillåns dalgång (fig. 1 och 2).
Lillån, vilken löper direkt väster om utredningsområdet, har sitt ursprung i sjön Lången och mynnar ut
i sjön Hjälmaren, nära Svartåns utlopp. Direkt norr
om utredningsområdet finns idag villa- och radhusbebyggelse och cirka 350 meter längre söderut ansluter Boglundsängens naturreservat med ett anlagt
våtmarkslandskap. Längre mot öst löper Örebroåsen
i nord-sydlig riktning.

Tidigare undersökningar
Flera arkeologiska utredningar har genomförts norr
om UO under 2010-talet inför etablerandet av nya
bostadsområden. I samband med dessa har omfattande analyser av topografi och fornlämningsmiljöer
i området gjorts (Svensson Hennius 2011), liksom
gedigna genomgångar av det kart- och arkivmaterial som behandlar Gryts bytomt (Svensson Hennius
2011, Rönngren 2015).

Bygden karaktäriseras allmänt av byar med skriftliga
belägg från medeltid och flera ortnamn i området
har ändelser på till exempel -sta,- by och -tuna vilket
tyder på ett tämligen välbefolkat område redan under
förhistorisk tid (Stenqvist & Rubensson 1995:7,
genom Lindwall 2017:8). Det äldsta skriftliga belägget för Gryts gård återfinns i ett fastebrev utfärdat av
Lars Gerekasson, häradshövdingen i Örebro härad
från år 1384 (SOFI, SDHK).

År 2010 genomfördes en arkeologisk utredning och
förundersökning inför planerad nybyggnation inom
fastigheterna Gryt 1:37, 5:10 med flera, i syfte att
klargöra förekomsten av fasta fornlämningar inom
utredningsområdet (uppdragsnummer 201100151).
Utredningen omfattade den norra delen av Gryts äldre
bytomt. Under utredningen påträffades anläggningar
av förhistorisk karaktär i form av stolphål, härdar och
kulturlager, anläggningar framförallt från sen efterreformatorisk tid i form av bland annat källargrunder, syllstenar, lager, röjningsrösen med mera samt
flera kulturhistoriska lämningar av sentida karaktär

Utredningsområdet omfattar cirka 12 hektar och
utgörs av svagt syd- och västsluttande åkermark.
Området är flackt med höjder mellan 28-31 möh.
Markslaget består främst av postglacial finlera, med
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Fig. 2. Fastighetskartan med utredningsområdet markerat med svart linje. Rergistrerade lämningar i KMR markerade i
rött. Skala 1:10000.

(Svensson Hennius 2011:4). Det kunde konstateras
att det inom denna del av Gryts bytomt fanns bevarade spår från flera bebyggelsefaser, vilka eventuellt
sträcker sig ner i förhistorisk tid (Svensson Hennius
2011:17). Under förundersökningen undersöktes
en yta med mörkfärgningar och förhistorisk keramik
(Nyfynd 1 i rapport) samt en yta med en härdbotten
och kulturlager (Nyfynd 2 i rapport). Fyra kontexter kunde dateras till äldre förromersk järnålder, äldre

9

romersk järnålder, yngre romersk järnålder och sen
vendeltid – vikingatid genom 14C-analyser (Svensson
Hennius 2011).
Under år 2011 genomfördes en arkeologisk förundersökning inom fastigheten Gryt 3:111, inför
nybyggnation av villabebyggelse (uppdragsnummer 201500282). Förundersökningen syftade till att
skapa ett bättre underlag inför Länsstyrelsens fortsatta

även rester efter byggnader i form av en stenmur samt
två husgrunder/ekonomibyggnader från 1800-talet
(Rönngren 2015:5).

bedömning av ärendet. Vid förundersökningen påträffades anläggningar och lager från mitten av 1800talet och framåt. Flera spår av en större brand år 1828
påträffades, i form av brandlager och en husgrund
med spräckt sten. Vid förundersökningen påträffades
även en förhistorisk härd (Ramström 2011:11–12).

Cirka 500 meter söder om utredningsområdet
genomfördes en arkeologisk utredning inför en planerad ny huvudvattenledning mellan Skråmsta och
Bettorp, strax norr om Örebro tätort (uppdragsnummer 201800847). Sammanlagt registrerades 30 antikvariska objekt, i form av boplatslägen, lägenhetsbebyggelse samt grav- och boplatslägen (Lundin &
Sundström 2018:12).

År 2015 genomfördes en arkeologisk utredning inom
fastigheterna Gryt 11:2 och 11:11, i samband med att
en ny detaljplan över området skulle upprättas. Utredningsområdets intensiva yta omfattade delar av Gryts
äldre bytomt, där bebyggelselämningar, lager och
anläggningar som daterades till 1700-talet påträffades (Rönngren 2015:14). Vid utredningen framkom

Fig. 3. Sökschaktning med maskin inom delområde A.
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Genomförande
Syfte
Syftet med den arkeologiska utredningen var att klargöra i vilken utsträckning som det förekommer fornlämningar inom det blivande planområdet. Genom
detta skulle utredningen bidra till att ge Örebro
kommun och Länsstyrelsen ett bättre underlag inför
den fortsatta planeringen av nybyggnation inom
området.

Ambitionsnivå
Länsstyrelsen ansåg att det var viktigt att resultatet av den arkeologiska utredningen gav goda förutsättningar för planering av fortsatt byggande i planområdet. Ambitionsnivån behövde dock anpassas
till de topografiska och geologiska förutsättningarna
i området samt resultaten av tidigare arkeologiska
utredningar och undersökningar i närområdet, och
Länsstyrelsen förespråkade därför en differentierad
ambitionsnivå, med olika nivå för olika delar av utredningsområdet.
Utredningsområdet delades in i två delområden, A
och B, där ambitionsnivån skulle läggas på en normal
nivå för delområde A och en låg nivå för delområde B.
Delområde A omfattade cirka två hektar och delområde B omfattade cirka 10 hektar (fig. 7).

Kartor ur Rikets allmänna kartverks arkiv, Lantmäteristyrelsens och Lantmäterimyndigheternas arkiv
samt Riksarkivets historiska kartor har genomgåtts,
och inför fältarbetet skapades ett GIS-projekt med
historiska kartöverlägg.

Fältinventering
Hela UO fältinventerades. Drönarfotografering utfördes ej på grund av olämpliga väderförhållanden, vilket
är en avvikelse från undersökningsplanen. Fältinventeringen bedöms dock som tillräcklig för att uppfylla
inventeringens syfte.

Sökschaktning
Sökschaktning genomfördes med grävmaskin (fig. 3).
Schakten förlades främst inom delområde A. Schaktade ytor har återställts efter utredningen.

Dokumentation
Inmätning i fält har skett med RTK-GPS. Inmätta
geometrier har lagrats och bearbetats i Intrasis.
Kontextbeskrivningar har i fält gjorts på pappersblankett och informationen har därefter överförts till
Intrasis, med bibehållen koppling till relaterad geometri. Samtliga kontexter har fotodokumenterats.

Fyndstrategi

Metoder och arbetsmoment
Arkiv- och litteraturstudier samt kartanalyser
En arkivgenomgång har omfattat tillgängligt material
vid Antikvariska Topografiska Arkivet (ATA) samt
de digitala arkiven Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven (SDHK), Sveriges
Geologiska Undersökningar (SGU), Lantmäteriets flygfotodatabas (GeoLex), Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister (Fornsök) och e-arkiv (Forndok), Lantmäteriets historiska kartor, Skogsstyrelsens
Skog och Historia-register, Historiska museets föremålssamlingar och Språk och folkminnesinstitutets
ortnamnsregister (SOFI). Även hembygdslitteratur
har ingått i analysen. Litteraturstudierna har vidare
även omfattat en genomgång av tidigare arkeologiska
rapporter från undersökningar i närområdet.
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Insamling och tillvaratagande av fynd skulle ske
restriktivt och i enlighet med SHM:s direktiv för
hantering av arkeologiskt fyndmaterial. Inga fynd tillvaratogs i samband med utredningen.

Analyser
C-analys

14

Ett kolprov insamlades och 14C-analyserades i syfte
att erhålla ett dateringsunderlag. Analysen utfördes av
Ångströmlaboratoriet i Uppsala.

Resultat
Kart- och arkivanalys
S31-5:1). Utredningsområdet består enligt denna
av gärden med lermylla, samt sandblandad ler- och
klappurjord (jord med småstenar). Kartmaterialen
från 1695 och 1771 påvisar att utredningsområdet
under historisk tid utgjorts av ängsmark i den sydvästra delen, närmast Lillån, och i övrigt främst av åkermark. Centralt genom utredningsområdet har även
löpt en väg i nord-sydlig riktning från Gryts bytomt.
På storskifteskartan från år 1771 finns ingen bebyggelse inom utredningsområdet.

Det historiska kartmaterialet för området berör främst
Gryts bytomt och är mycket omfattande. Materialet
utgörs dock främst av upprättade kartor i samband
med avsöndringar och dylikt från första halvan av
1900-talet.
Den äldsta kartan över området återfinns i Lantmäteristyrelsens arkiv, i form av en geometrisk avmätning
från år 1695 över Gryt 1-5 (Akt S6:25-28). Därefter finns upprättat en storskifteskarta från 1771 (Akt

Fig. 4. Laga skifteskarta från 1857 med utredningsområdet inlagt. Lantmäteriet, akt nr 18-hov-80. Skala: 1:4000.

12

Storskifteskartan från år 1816 (Akt S31-5:2) visar att
den sydvästra delen av utredningsområdet fortsatt
utgjordes av ängsmark, medan det i övrigt utgjordes
av åkermark. På storskifteskartan från år 1816 finns
ingen bebyggelse inom utredningsområdet.
År 1828 brann stora delar av Gryts by, vilket ledde
till att byn senare begärde och beviljades en utvidgning av sina tomter år 1829, då trångboddheten i byn
var en av anledningarna till att branden inte kunnat
hejdas. I och med detta förändrades byns tomtstruktur så att byns tomter blev större, och vissa gårdar
flyttades ut ur byn (Ramström 2011:5-6). Händelserna går att spåra i laga skifteskartan från år 1857, där
den tidigaste bebyggelsen inom utredningsområdet
kan identifieras (Akt 18-hov-80, fig. 4). Bebyggelsen
tolkas därmed ha tillkommit i och med utflyttningen i
byn, under 1830–1850-talen.
På den häradsekonomiska kartan från år 1864–67
(Akt J112-73-21) återfinns bebyggelsen från 1857
års laga skifteskarta (Akt 18-hov-80) i form av fyra
urskiljbara byggnader, betecknade som ”utflyttad
gård” inom delområde A i norra delen av UO. En av
dessa byggnader utgör sannolikt den ladugård som

Fig. 6. Schakt 276 med anläggning 259 till vänster i bild.
från söder.

återfinns på den ekonomiska kartan från år 1956–
58 (Akt J133-10f5d58), i form av en cirka 50 meter
lång och 15 meter bred rektangulär byggnad belägen
i N-S riktning. Byggnaden är även synlig på ett flygfoto från år 1968 men finns inte kvar annat än som
rester av en grund idag (Lantmäteriet GeoLex, stråk
68_328_01_04).
På den häradsekonomiska kartan från år 1864–1867
(Akt J112-73-21) finns även ytterligare bebyggelse
i form av tre urskiljbara byggnader, betecknade som
”utflyttad gård” centralt inom delområde B, mot UO:s
östra gräns (två av byggnaderna är belägna öster om
UO:s gräns). Dessa kunde inte identifieras på laga
skifteskartan från år 1857 (Akt 18-hov-80) och tolkas
ha uppkommit mellan 1857–1864.

Fältinventering

Fig. 5. Område med modern husgrund (A200). Från norr.
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Vid fältinventeringen identifierades sentida lämningar
i UO:s norra område (fig. 5). Lämningarna utgjordes av husgrunder och andra bebyggelselämningar
tillhörigt den utflyttade gård som omnämnts ovan.
De synliga lämningarna var av sentida karaktär och

Fig. 7. Schaktplan med delområdena A och B avgränsade med streckad linje. Skala: 1:4000.

karaktär från den ovan nämnda gårdstomten, beslutades i dialog med Länsstyrelsen att en omfördelning
av resurser inom projektet skulle ske, i syfte att säkerställa datering genom en 14C-analys. Ett kolprov från
en av härdarna gav vid analysen en datering till folkvandringstid (352-535 e Kr 95,4 % sannolikhet, bilaga
3) och lämningarna bedöms utifrån detta utgöra fornlämning. Lämningarna är av boplatskaraktär (härdar
och stolphål) och bedöms preliminärt representera en sammanhängande mindre boplatsyta (fig. 8,
L2020:2304). Fornlämningen har ej avgränsats inom
ramen för utredningen. Påträffade lämningar har ej
undersökts och kvarligger inom UO.

utgjordes av gjutna detaljer och huggen sten samt
spridda sentida föremål i form av tegel och järnföremål. De sentida lämningarna bedöms utgöra Övrig
kulturhistorisk lämning (fig. 8 och bilaga 2).

Utredningsgrävning
Sökschakt grävdes främst inom delområde A (fig. 7
och 8). Inom ett område som delvis överensstämmer
med ytan för den sentida ovan nämnda gården framkom ett antal lämningar av förhistorisk karaktär. Då
lämningarna i fält konstaterades vara kraftigt skadade
och belägna i anslutning till lämningar av mer sentida

14

15

Fig. 8. Plan över schakt och påträffade kontexter inom UO:s norra delar. Skala: 1:1500.
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Bilaga 1. Schakt, tabell
Schaktnr Storlekm

209 47x1,5Ͳ3,3

230 49x1,6
233 20x1,6
237 18x1,6
240 48x17

241 15x1,6
255 52x1,6
260 51x1,6Ͳ1,9
276 33x1,6
282 31x1,6Ͳ1,9
300 19x1,6
304 2,5x2,0
308 20x1,6
312 22x1,6
316 22x1,6
320 19x1,6
325 20x1,6
329 20x1,6
337
351
363
375
383
389
396
400

56x1,6Ͳ5,0
59x1,6
39x16
39x1,6
45x1,6
46x1,6
19x1,6
23x1,6

Djupm Beskrivning
Plöja0,30mavljusbrunmylliglera.Därunderleramed
inslagavsilt.Schaktetsnordligastedelutgörsavlerig
0,35
morän,motsvarandeca9meter.Inorradelenav
schaktetrecentaenstörremängdrecentaföremål.
Plöja0,20mavmylligleraochdärunderljusbrunlera
0,3 medinslagavsilt.Förekomstavtegelischaktetsnorra
del.
Plöja0,35mdjuptavmylligleraochdärunderljusbrun
0,45
leramedinslagavsilt.
Plöja0,33mavmylligleraochdärunderljusbrunlera
0,5
medinslagavsilt.
Plöja0,25mavmylligleraochdärunderljusbrunlera
0,3 medinslagavsilt.Förekomstavtegelochfragment
frånkritpipa.
Plöja0,35mavmylligleraochdärunderljusbrunlera
0,4 medinslagavsilt.Ischaktetsnorradeletttäckdike
(AD245).
Plöja0,3mavmylligleramedinslagavsilt.Därunder
0,45
Därunderljusbrunleramedinslagavsilt.
Plöja0,20mavmylligleraochdärunderleramedinslag
0,3 avsilt.Recentmaterialiformavtegelsamtettrunt
järnföremål.
0,3 Plöja0,2mochdärunderleramedinslagavsilt.
Plöja0,2mdjuptploglagerochdärunderleramed
0,3
inslagavsilt.
0,4 Plöja0,3m.Därunderlera.
Undergrästorvpåfördamassorbeståendeavgrus.I
0,3
bottenbrunsilt.
Plöja0,25mochdärunderljusbrunleramedinslagav
0,3
silt.
Plöja0,3mochdärunderljusbrunleramedinslagav
0,35
silt.
0,4 Plöja0,3mochdärunderbrunleramedinslagavsilt.
Plöja0,3mochdärunderljusbrunleramedinslagav
silt.
Plöja0,3mochdärunderljusbrunleramedinslagav
0,4
silt.

0,35

0,35 Plöja0,3mochdärunderbrunleramedinslagavsilt.
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4

432 15x1,6

0,3

436 16x1,6

0,35

445 15x1,6

0,3

440 11x1,6

0,3

Plöja0,3mdjuptploglagerochdärunderlera.
Plöja0,3meterochdärunderlera.
Plöja0,3meterochdärunderlera.
Plöja0,3meterochdärunderlera.
Plöja0,3meterochdärunderlera.
Plöja0,3meterochdärunderlera.
Plöja0,3meterochdärunderlera.
Plöja0,3meterochdärunderlera.
Plöja0,1mdjuptploglager.Därunderleramedinslag
avsilt.Recentajärnföremålochtegel.
Plöja0,1mdjuptploglager.Därunderleramedinslag
avsilt.Recentajärnföremålochtegel.
Plöja0,1mdjuptploglager.Därunderleramedinslag
avsilt.Recentajärnföremålochtegel.
Plöja0,1mdjuptploglager.Därunderleramedinslag
avsilt.Recentajärnföremålochtegel.

XͲkoord

YͲkoord

Z(höjd)

6575060,3

512137,5

30,8

6575057,3

512130,1

30,3

6574976,4

512151,1

29,1

6574965,7

512149,3

28,7

6575057,1

512122,7

29,8

6574955,9

512151,2

28,7

6575056,7

512209,8

31,5

6575031,9

512153,5

30,5

6575024,9

512159,4

30,4

6575022,8

512165,3

30,6

6575002,6

511998,3

27,4

6575050,4

512162,4

31,1

6575013,3

512121,1

28,4

6575010,0

512112,7

28,0

6575009,3

512104,9

27,8

6575002,8

512056,6

27,7

6575002,0

512045,1

27,6

6575001,6

512033,7

27,5

6575060,0
6575052,5
6575032,9
6575038,8
6575038,2
6575037,6
6575043,0
6575039,0

512222,3
512235,5
512314,1
512306,4
512293,8
512288,1
512268,9
512339,1

31,3
30,9
29,9
30,0
30,3
30,4
30,3
29,4

6574826,9

512278,8

28,0

6574829,0

512270,9

28,2

6574825,7

512246,3

27,8

6574826,8

512260,5

28,0

Bilaga 2. Kontexter, tabell
Kontextnr Typ
Husgrund,
200
historisktid.
204

Husgrund,
historisktid.

208 Brunn
244 Syll?
245 Dike
252 Lager
256 Lager
259 Härd
266 Stolphål
272 Lager
279 Stolphål

Beskrivning
Bedömning
Husgrund.Kvadratisk.5x5meterstoroch0,35meterhög.Utgörsavhuggen
ÖKL
granitsten.sannolikt1900Ͳtal.Bevuxenmedslyochslån.
Husgrund.Rektangulär.Ca50x10mochca0,4meterhög.Gjutenidess
södradel.Inomkonstruktionensynessylltillmellanväggar.Grundenutgör
ÖKL
resternaefterenladugårdsomfinnsbelagdidethistoriskakartmaterialet.
Idagövervuxenavyngreaspsly.
Brunn.Rund.Ca1x1meteridiameter,försettmedbrunnslockoch
ÖKL
stenkläddasidor.Locketärförsettmedenöppningca0,5mdiam.Sentida.
Syllsten.Ca1,6x0,7meteridiameter.Beståravstörrestenarmotsvarande
0,4Ͳ0,8meterochmindrestenarmotsvarande0,2Ͳ0,3meter.Någotosäker ÖKL
tolkningavanläggningstypmensäkertkulturhistorisktobjekt.
Ej
Täckdike.Ca0,5mbrettinnehållande0,15meterstorarundandestenar.
fornlämning
Kulturlagerbemängtmedsentidamaterialsåsomtegelochfajansmm.Ca
ÖKL
1800Ͳ1900Ͳtal.Sträckersigutanförschaktet.
Kulturlagerbemängtmedsentidamaterialsåsomtegelochfajansmm.Ca
ÖKL
1800Ͳ1900Ͳtal.Troligtvissammalagersom252.Sträckersigutanförschaktet.
Härdbotten.Oval.Ca0,7x0,5meteridiameter,medenstakaskärvigsten
Fornlämning
ochuppstickandekol.Belägenilera.Kraftigtplogskadad.
Stolphål.Runttillovalt.0,6x0,45meteridiameter,medtreskoningsstenar
motsvarande0,08Ͳ0,3meteristorlek.Diffusmörkfärgning.Mycketkraftigt Fornlämning
plogskadad.
Mörkfärgning.Runttillovalt.Ca0,5x0,6meteridiameter.Enstakainslagav
Fornlämning
sot.Belägenilera.
Stolphål.Runt.Ca0,4x0,4meteridiameter.Diffusmörkfärgning.

Fornlämning

Härdbotten.Ovalt.Ca1,1x0,7meter,medenstakaskärvigsteniytanoch
Fornlämning
sotigfyllning.Belägenilera.
Sotfläck.Oval.0,7x0,5m.Diffus.Eventuelltenhärdrest.Isotfläcken,vilken
294 Härd/sottfläck
Fornlämning
ärbelägenilera,synesingastenar.
Stolphål,Runttillovalt.Ca0,5Ͳ0,8meteridiameter.Diffusmörkfärgningoch
301 Stolphål
Fornlämning
trestyckenrundadeskoningsstenarpå0,1Ͳ0,2meter.
Härdbotten.Oval.1,2x0,9m.Enstakauppstickandeskärvigastenar.
306 Härd
Fornlämning
Sparsamförekomstavkolochsot.Kraftigtplogskadad.
Grop.Oval.4x5meter,medenstakauppstickandestenar.Fyllningenbestod
avleramedinslagavmyllaochenförekomstavbrändlerakunde
Ej
315 Grop
observeras.Partielltprovundersöktdärrecentafyndframkom(planglas,
fornlämning
tegel)vilketindikerarattgropenmedstorsannoliktärenrecentsopgrop.
Sotfläck.Oval.Ca0,7x1,6meteridiameter.Flammigutansynligastenar.
Fornlämning
332 Sotfläck
Belägenilera.
Stolphål.Runt.Ca0,5x0,5meteridiameter.Förekomstav0,2Ͳ0,3meter
370 Stolphål
ÖKL
storaskoningsstenar.Förmodligensentida.
Syllstensrad.Ca8meterlångoch0,5Ͳ0,8meterbred.Sannoliktresternaefter
404 Syll
engavel.Stenarnaärdelvishuggna.ByggnadenharenNͲSutsträckning.och ÖKL
fortsätteriA410.
Husterrass.9x5,5m.PlanytamedstensattgaveliS.(A404)Beväxtmed
grästorv.Sentida.
410 Terrasering
ÖKL
Raseringsmassor,Rundtilloregelbunden.Innehållertegel,krossadsten,grus Ej
414 Störning
ochjordmassor.
fornlämning
Enterrasskantmedenfyllningbeståendeavgrusochmylla.0,4meterhög.
ÖKL
426 Terrassering
Sentida.
284 Härd

Bilaga 3. 14C-analys
Uppsala 2020-03-02
Lars Andersson
Uppdrag Arkeologi
Enspännaregatan 56
165 57 HÄSSELBY

Ångströmlaboratoriet
Tandemlaboratoriet
Kol-14 gruppen
Besöksadress:
Ångström Laboratory
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 529
751 20 Uppsala
Telefon:
018 – 471 3124
Telefax:
018 – 55 5736
Hemsida:
http://www.tandemlab.uu.se

Resultat av 14 C datering av träkol från Örebro, Närke. (p 2719)
Förbehandling av träkol:
1. Synliga rottrådar borttages.
2. 1 % HCl tillsätts (10 h, under kokpunkten) (karbonat bort).
3. 1 % NaOH tillsätts (10 h, under kokpunkten). Löslig fraktion fälls genom tillsättning av
konc. HCl. Fällningen som till största delen består av humusmaterial, tvättas, torkas och
benämns fraktion SOL. Olöslig del, som benämns INS, består främst av det ursprungliga organiska materialet. Denna fraktion ger därför den mest relevanta åldern. Fraktionen
SOL däremot ger information om eventuella föroreningars inverkan.
Före acceleratorbestämningen av 14 C-innehållet förbränns det tvättade och intorkade materialet, surgjort till pH 4, till CO2 -gas som i sin tur graﬁteras genom en Fe-katalytisk reaktion. I den
aktuella undersökningen har fraktionen INS daterats.

E-post:
radiocarbon@physics.uu.se

RESULTAT
Labnummer
Ua-65256

Prov
Gryt. Örebro PK265.259

Med vänliga hälsningar

Karl Håkansson / Melanie Mucke

δ 13 C‰ V-PDB
−25,0

14

C age BP
1 626 ± 30

Kalibreringskurvor

1900

Ua-65256: 1626 ± 30 BP

Radiocarbon determination (BP)

1800
1700

68.2% probability
AD 390 - AD 429 (46.4%)
AD 493 - AD 512 (13.4%)
AD 517 - AD 529 (8.2%)
95.4% probability
AD 352 - AD 366 (2.9%)
AD 380 - AD 478 (63.4%)
AD 482 - AD 535 (29.0%)

1600
1500
1400
1300
1200
250

300

350

400
450
Calibrated age (AD)

500

550

2/2

En arkeologisk utredning etapp 1 och 2 har genomförts vid
Hovsta-Gryt i Örebro kommun, inför framtagande av ny
detaljplan. Vid utredningen påträffades lämningar efter sentida
bebyggelse i form av bland annat husgrunder och syllstenar.
I anslutning till dessa påträffades även förhistoriska lämningar
i form av stolphål och härdar, som utifrån resultaten av en
14
C-analys bedöms härröra från en folkvandringstida boplats.

Uppdrag arkeologi i Sverige AB. www.uppdragarkeologi.se. info@uppdragarkeologi.se

