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Sammanfattning
Efter beslut av Länsstyrelsen Östergötland har
genomförts arkeologiska förundersökningar och
andra antikvariska åtgärder utmed väg 35 i Bankekind
socken, Linköpings kommun. De i Kulturmiljöregistret (KMR) registrerade lämningar som berörts är:
•

L2008:7787 (RAÄ Bankekind 387), boplats.
Åtgärd förundersökning.

•

L2008:2401 (RAÄ Bankekind 370), bytomt.
Åtgärd förundersökning.

•

L2008:7788 (RAÄ Bankekind 388), boplats.
Åtgärd förundersökning.

•

L2008:7812 (RAÄ Bankekind 389), boplats.
Åtgärd förundersökning.

•

L2008:7813 (RAÄ Bankekind 390), boplats.
Åtgärd förundersökning.

•

L2012:3531 & L2012:3010 (RAÄ Bankekind
215:1-2), stensättningar. Åtgärd förundersökning
i avgränsande syfte.

•

L2008:2379 (RAÄ Bankekind 365), lägenhetsbebyggelse. Åtgärd kartering.

•

L2008:2350 (RAÄ Bankekind 361), lägenhetsbebyggelse. Åtgärd förundersökning.

•

L2008:2402 (RAÄ Bankekind 360), lägenhetsbebyggelse. Åtgärd kartering.

•

L2012:2957 (RAÄ Bankekind 269:1), hägnad.
Åtgärd förundersökning.

Boplatslämningen L2008:7787 blev även föremål för
en utökad förundersökning inom samma beslut, då
denna visade sig vara mer komplex än förväntat. Efter
kontakt med Länsstyrelsen tillfogades en kompletterande kostnadsberäkning och undersökningsplan, varpå lämningen undersöktes och borttogs i sin
helhet. Även boplatsen L2008:7788 undersöktes och
borttogs i sin helhet inom ramen för samma beslut.
Lägenhetsbebyggelsen L2008:2350 inventerades och
konstaterades ej innehålla kulturhistorisk lämning. På
platsen finns idag en sentida bebyggelse som ännu är i
bruk och markingrepp beviljades ej.

Fig. 1. Översiktskarta med berörd vägsträcka markerad
med svart linje. Skala 1:200000. © Lantmäteriet, Metria,
MS2019/03948.
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Bakgrund
Antikvarisk bakgrund

en nyttjandetid in i yngre järnålder. Vad gäller bebyggelsen kan dock generellt konstateras ett kontinuitetsbrott vid mitten av det första årtusendet, med en
omlokalisering av bebyggelsen till nya platser i landskapet. Vid ingången till den yngre järnåldern förefaller också den tidigare indelningen av landskapet
med omfattande, och för flera gårdar gemensamma,
stensträngssystem överges (Kaliff 1999). Att många
gravfält av yngre järnålderskaraktär därefter återfinns
i anslutning till de historiska bytomterna talar för en
bebyggelsekontinuitet från den yngre järnåldern och
vidare in över historisk tid.

Den arkeologiska förundersökningen föranleddes av
att Trafikverket planerar att bredda och anlägga nya
anslutningsvägar till väg 35 i Linköpings kommun
(fig 1 och 2). Utmed den aktuella vägsträckan finns
ett flertal registrerade fornlämningar, varför Länsstyrelsen Östergötland beslutade att arkeologiska förundersökningar var nödvändiga (lst beslut 431-37142019). Resultaten av förundersökningarna ska
fungera som beslutsunderlag inför prövning om tillstånd till ingrepp i fornlämning.

Topografi och fornlämningsmiljö
Medeltida belägg finns för flera byar i närområdet;
Bjärstad – Beristathom 1370, Erikstad – Erikstathum 1357, Tuttorp – Tutathorpe 1385, Svinstad (nv.
Bankekind) – Swinstada 1334, Örminge – Ørminge
1348 (SOFI). Namnformerna -inge och -stad/-sta
anses generellt ha ett ursprung i järnåldern.

Förundersökningsområdena (UO) är belägna mellan
60-75 meter över havet (fig. 2, 4-8). Topografiskt
utgörs UO främst av glaciallera med inslag av sandig
morän och urberg (SGU). Landskapet har tidigt
erbjudit goda förutsättningar för bete och odling, till
grund för en bebyggelseexpansion under brons- och
järnåldern. Området söder om sjön Roxen utgör ett av
länets mest fornlämningstäta och kan från den yngre
bronsåldern och vidare framåt i tid antas ha utgjort ett
centralområde i regionen. Under den yngre järnåldern
har området föreslagits ha fungerat som en mötesplats
för de västra och östra delarna av Östergötland, vilka
skilts åt av Stångån (Kaliff 1999).

Riksväg 35 har än idag delvis samma sträckning som
under medeltiden och har således under lång tid
utgjort en viktig kommunikationsled. Området har
också utgjort en knutpunkt för vattenvägarna, vilket
exempelvis tre fornborgar vid närliggande Svinstadsjön vittnar om.
Från historisk tid finns flera lämningar av bytomter samt lägenhetsbebyggelser i form av backstugor, soldattorp och jordtorp. Flera av dessa finns
med på 1700-talets storskifteskartor och två av dem,
torpen Närmanstorp (L2008:2379) och Hagtorp
(L2008:2402) har omfattats av föreliggande förundersökning. Bytomten (L2008:2401) omnämns
som utflyttad gård på häradskartan från år 18681877. Gården är inte markerad på 1779 års storskifteskarta, och marken beskrivs då som oduglig. Kring
området för bytomten inom förundersökningsarealen har fyra boplatser framkommit vid tidigare utredningar (L2008:7787, L2008:7788, L2008:7812 &
L2008:7813), där samtliga nu är föremål för föreliggande förundersökning.

Fornlämningsbilden kring UO omfattar ett flertal
gravar och gravfält med samtida stensträngssystem
och på många av områdets impediment finns ovan
mark synliga fornlämningar. Främst förekommande
är enskilda gravar samt gravfält bestående av stensättningar och högar, men även domarringar, treuddar och resta stenar förekommer. Inom en radie av
cirka en kilometer från UO finns åtta gravfält med
sammanlagt över 260 synliga fornlämningar, omkring
tio stensträngsmiljöer, fler än 50 stensättningar samt
ett mindre antal högar och skärvstenshögar. Även om
uppodlingsgraden i området är hög bekräftar fornlämningsfrekvensen bilden av en omfattande brons- och
järnåldersbygd.
Östgötska förhistoriska gravfält har ofta en lång kontinuitet, ibland med en etableringsfas i bronsåldern och
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Fig. 2. Fastighetskartan med undersökningsområden (svart linje) samt berörda lämningar markerade i rött. Skala 1:15000. ©
Lantmäteriet, Metria, MS2019/03948.
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Tidigare undersökningar

Vidare har stensättningarna L2012:3531 och
L2012:3010 varit föremål för en förundersökning i samband med ett VA-arbete år 2001. Ingenting av ytterligare antikvariskt intresse påträffades
(Björkhager 2002).

Behovet av en arkeologisk förundersökning utgick
från resultaten av tidigare genomförda utredningar
som genomförts inför den planerade utbyggnaden
av väg 35. År 2011 utfördes en fältinventering etapp
1 utmed sträckan Linköping–Fillinge, efter vilken det
bedömdes nödvändigt med vidare åtgärder vid eventuell exploatering (Svarvar & Persson 2011). Tre av
sammanlagt sju preliminärt utpekade objekt uppvisade vid en efterföljande utredning etapp 2 lämningar
av boplatskaraktär (Nyberg 2011). Ytterligare en
utredning etapp 2 utfördes år 2013 (Nyberg 2013).
Inga lämningar av antikvariskt intresse påträffades
dock inom nu aktuellt UO i samband med denna
utredning.

År 2019 utfördes en schaktövervakning i samband
med nedläggning av fiberkabel genom L2008:7787,
L2008:2401 samt L2008:7788. Rapporten är i skrivande stund under publicering och resultaten är ej
färdigtolkade (Sjökvist 2019).

Fig. 3. Inventering i åkermark inom boplatsen L2008:7787.
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Fig. 4. Översiktplan över UO (blå linje) omfattande lämningarna L2008:7787, L2008:2401, L2008:7788,
L2008:7812 samt L2008:7813. Skala 1:4000.
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Fig. 5. Översiktplan över UO (blå linje) omfattande lämningarna L2012:3010 och 2012:3531.
Skala 1:4000.
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Fig. 6. Översiktplan över UO (blå linje) omfattande lämningen L2008:2379. Skala 1:4000.
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Fig. 7. Översiktplan över UO (blå linje) omfattande lämningen L2008:2350. Skala 1:4000.
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Fig. 8. Översiktplan över UO (blå linje) omfattande lämningarna L2008:2408 och L2012:2957.
Skala 1:4000.
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Genomförande
Syfte

Fynd insamlades och knöts till inmätt punkt, kontext
eller till stick.

Förundersökningen hade till syfte att fastställa,
avgränsa och dokumentera fornlämningarnas karaktär, datering, utbredning och komplexitet samt att tillvarata fornfynd. För fornlämningarna L2008:2379
och L2008:2402 (lägenhetsbebyggelser) skulle
endast ske en kartering samt inmätning av ovan mark
synliga lämningar. Resultaten ska kunna användas
av undersökare för att bedöma och beräkna omfattningen av en arkeologisk undersökning. Resultaten ska också kunna användas som underlag för den
sökandes fortsatta planering.

Kulturlagergrop A474
Inom lämningen L2008:7787 genomfördes en
kompletterande undersökning av en separat anläggning (A474). Anläggningen undersöktes genom ett
antal handgrävda ytor jämnt fördelade över ytan.
Ytorna grävdes stickvis (0,1 meter) ner till bottennivå.
Därefter maskinschaktades ca 50 % av anläggningen
ner till bottennivå. En profil upprättades genom den
yta som bedömdes vara mest informationsbärande.
I profilen togs makrofossilprover samt prover för
14
C-analys på fyra olika nivåer.

Om det visade sig att lämningarna inom aktuella områden var av ringa/enklare karaktär skulle dessa undersökas och tas bort. Om lämningar av mer komplex
karaktär påträffades, skulle den arkeologiska förundersökningen skyndsamt kunna övergå till en arkeologisk undersökning.

Fynd insamlades och registrerades genom grävenhet
och stick.
Samtliga kontexter och grävenheter dokumenterades
på pappersblankett och fotodokumenterades.

En utökad insats i form av undersökningen av boplatslämningen L2008:7787 utgick från syftet att fastställa
lämningens funktion, datering och innehåll.

Dokumentation
Påträffade schakt och objekt av antikvariskt intresse
mättes in med RTK-GPS samt beskrevs i text och
fotograferades. Inmätta objekt tilldelades vid inmätningstillfället ett unikt ID-nr och har lagrats i det digitala dokumentationssystemet Intrasis. Till varje ID-nr
(undantaget topografiska element) hör en beskrivning i text med uppgifter om karaktär, storlek, innehåll och kontextuella relationer. Beskrivningar och
fotografier har i förekommande fall relaterats till
respektive kontext-ID.

Metoder och arbetsmoment
Allmänt
En övergripande kart- och arkivanalys genomfördes
initialt i syfte att utreda tidigare antikvariska händelser, markingrepp och lämningarnas nuvarande status.
Analysen omfattade tidigare publicerade arkeologiska
rapporter, hembygdslitteratur samt historiskt kartmaterial tillgängligt via Lantmäteriets digitala kartarkiv.

Utvalda anläggningar plan- och profilritades.

Öppnade ytor grovrensades för hand i syfte att underlätta förståelsen av schaktets innehåll. Mindre ytor
och delar av påträffade anläggningar finrensades med
skärslev i syfte att fastställa anläggningarnas status och
typ.

L2008:2379 (lägenhetsbebyggelse)
genom inventering och kartanalys.

karterades

L2012:3531 & L2012:3010 (stensättningar) avgränsades genom en inventering samt sökschaktning inom
undersökningsområdet.

Då enstaka konstaterade anläggningar framkom
undersöktes dessa enligt Länsstyrelsens kravspecifikation angivet i förfrågningsunderlaget. Anläggningarna undersöktes med ett kontextuellt förhållningssätt.

L2008:2350 (lägenhetsbebyggelse) förundersöktes
genom inventering samt kartanalys.
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L2008:2402 (lägenhetsbebyggelse) karterades
genom fältinventering och inmätning med RTK-GPS
samt beskrivning av påträffade objekt.

Makrofossilanalys
Makrofossilanalys har utförts i syfte att fastställa en
anläggnings funktion. Analysen utfördes av fil. dr. Jens
Heimdahl vid Arkeologerna/SHMM.

Fyndstrategi
Geologisk analys
Fynd med koppling till fornlämning har dokumenterats och tillvaratagits. Övrigt fyndmaterial har dokumenterats och insamlats restriktivt. Ett föremål av järn
har konserverats (F32).

En översiktlig geologisk analys av insamlad skärvsten har utförts av Naturhistoriska riksmuseet genom
tjänsten ”jourhavande geolog”.

Förmedling

Analyser
Vedartsanalys
Vedartsanalys har utförts av Antraco, Ulf Strucke, i
syfte att bestämma lämpligt material inför 14C-datering (undantaget materialet från L2008:7788).

C-analys

14
14

C-analyser har genomförts på prover av kol och
makrofossil i syfte att erhålla dateringsunderlag. Analyserna har utförts av Ångströmlaboratoriet i Uppsala.
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Inga förmedlingsinsatser har skett utöver löpande
presentationer av pågående arbete via Uppdrag arkeologis plattformar för sociala medier (Facebook och
Instagram).

Resultat
L2008:7787
En av kontexterna, A474, avvek från övriga genom
sin komplexitet och omfattning och provundersöktes
med 1 m2 stora handgrävda ytor. Anläggningen tolkades inledningsvis utgöra en kulturlagergrop med ett
djup på mer än 1,45 meter.

Lämningstyp: Boplats
Beskrivning i KMR: Boplats, ca 40x10 m (NV-SÖ).
Vid arkeologisk utredning år 2011 påträffades, i
sökschakt, 2 gropar, 3 lager och 8 stolphål.

Lämningarna var sammantaget av en karaktär som
kan betecknas som typisk för bronsålder-äldre järnålder. Inga större sammanhängande konstruktioner
eller strukturer gick dock att återfinna. En viss påverkan från plöjning kunde observeras och de ytligast
belägna anläggningarna uppvisade kraftiga plogskador. Södra delen var dessutom utsatt för omfattande
sentida påverkan vilket visade sig vid undersökningen
av A474 (se nedan). En bedömning är att boplatsen
har varit mer ytomfattande än vad som vid förundersökningen kunde observeras, och att en stor del
av lämningens kulturlager i sen tid har deponerats i
kulturlagergropen A474.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning

Antikvarisk bakgrund
Boplatsen framkom i samband med en arkeologisk
utredning år 2011 (Nyberg 2011).

Resultat
Nedan redovisas resultaten för den förundersökta
ytan inom L2008:7787. Resultaten av undersökningen av kulturlagergropen A474 redovisas i ett separat kapitel.
Kartanalys
Det aktuella förundersökningsområdet är från år 1835
och framåt genomgående belägen i gränszonen mellan
åker- och impedimentmark. På Laga skifteskartan från
år 1835 syns två mindre markeringar med icke odlad
mark, vid en yta som motsvarar läget för kulturlagergropen A474 (se vidare nedan). Ytan är beskriven som
”lerjord med klapper ” (akt 05-våb-66).
Schakt och kontexter
Totalt avbanades 764 m2 inom UO (fig. 9, 10 samt
bilaga 1). Schaktningen utfördes till dess att en tillförlitlig begränsning av fornlämningen bedömdes ha
uppnåtts. Markslaget utgjordes företrädelsevis av lera
men övergick till sand mot söder. Sanden bestod av
ett flygsandslager som har byggts på mot ett söder om
boplatsen liggande impedimentet.
Inom UO framkom sammanlagt 35 stycken kontexter i form av lager, stolphål, härdar, en nedgrävning
samt en stenpackning (fig. 11, bilaga 2). I det ovan
nämnda flygsandlagret framkom anläggningar på flera
nivåer. Efter kontakt med Länsstyrelsen beslutades att
samtliga kontexter skulle undersökas inom ramen för
förundersökningen.

Fig. 9. Schaktning (S488) inom boplatsen L2008:7787.
Från norr.
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Fig. 10. Schaktplan L2008:7787 och L2008:2401. Skala 1:600
19
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Fig. 11. Plan över kontexter, grävenheter och sektion inom L2008:7787 och L2008:2401. Skala 1:300.
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Fig. 12. Plan över fyndspridning inom L2008:7787 och L2008:2401. Skala 1:300.

Fynd
Merparten av påträffade fynd framkom inom kulturlagergropen A474 (se nedan, fig. 12 samt bilaga 3).
Utöver dessa fynd påträffades ett relativt stort antal
stenartefakter i form av knackstenar och malstenar
(löpare).
Noterbart är fyndet av en klubba med skaftränna,
vilket är ett föremål som ibland kopplas samman
med kopparbrytning under bronsålder (F51, fig. 13).
Användningsområdet bör dock tolkas som relativt
varierat men sannolikt har det fungerat inom brytning av sten eller malm (se t ex Sörman 2010, Janzon
1984) alternativt inom bearbetning av stenmaterial.
Föremåltypen förekommer från senneolitikum, över
hela bronsåldern och fram i äldre järnålder. Klubban
påträffades i ploglagret inom en yta som har avbanats i flera tidigare skeden i samband med arkeologisk
utredning och kabelarbeten. Klubban är således ej
funnen in situ men dess ursprungliga plats bör rimligen vara inom boplatsytan.

Fig. 13. Stenklubban F51.

Bedömning efter slutförd undersökning
Lämningen är undersökt och borttagen. Inga vidare
åtgärder anses därför nödvändiga.

L2008:7787 - A474
Bakgrund

I övrigt framkom enstaka järnföremål, bland annat ett
mindre knivblad (F32), vilket tolkas vara från förhistorisk tid.

Anläggningen framkom vid schaktning i form av en
mörkfärgning på cirka 0,25 meters djup (fig. 11 och
14). Efter rensning bedömdes den utgöra en cirka
13 x 4,5 meter stor kulturlagerlämning med enstaka
större uppstickande stenar utmed den NÖ långsidan.
Anläggningen avgränsades mot NÖ av väg 35 och tillhörande installationer (diken och kablar). Två grävenheter med en sammanlagd storlek av 2,5 m2 provundersöktes inledningsvis. Undersökningen visade att
kulturlagrets djup översteg 1,45 meter. Lagrets djup
tunnade ut mot norr och tycktes ha ett brantare avslut
mot söder. Kulturlagret innehöll fynd av keramik,
flinta, kvarts och brända ben.

Det keramiska materialet var mycket sparsamt och
framkom, utöver i A474, i ploglagret och utgjordes
främst av bränd lera samt lerklining.
Datering
Dateringen av boplatsen utgår främst från 14C-analyser av prover från A474. Dateringarna ligger uteslutande inom äldre bronsålder (bilaga 6).
Tolkning och diskussion
Boplatsen L2008:7787 utgörs av relativt få och delvis
kraftigt plogskadade anläggningar av typen stolphål,
härdar och kulturlagerrester. En helt dominerande
anläggning utgörs av kulturlagergropen A474, vilken
beskrivs och tolkas separat nedan.

Efter provundersökningen beslutade Länsstyrelsen
att anläggningen skulle undersökas separat med en
ny projektplan inom ramen för beslutad förundersökning (muntlig och mailkontakt med Länsstyrelsen
Östergötland).

Beskrivning

Boplatsen har sannolikt varit mer omfattande än
vad som nu kunnat påvisas. Bevarat boplatsmaterial
har huvudsakligen framkommit i kulturlagergropen
A474, där materialet delvis legat skyddad från bortplöjning.

Anläggningen kunde vid fortsatt undersökning bekräftas utgöra en cirka 13 x 4,5 meter stor och som mest
cirka 1,85 meter djup grop/nedgrävning innehållandes kulturlager (fig. 11 och 14). I anläggningen kunde
urskiljas tydligt separerade lager men med en relativt
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homogen fyllning av siltig sand med inslag av enstaka
lera. Ett lager (C, fig. 14) innehöll skärvig sten.
Kulturlagret var omrört och bedömdes vara tertiärt
påfört. Djupet var som störst vid sektion C2556 (fig.
11) och tunnade ut mot norr. Anläggningen var delvis
överlagrad av sand.

Fynd
Fynden utgjordes främst av keramiskt material (keramik, bränd lera, lerklining), stenmaterial (flinta, grönsten, bl a yxämnen). Blandat med de förhistoriska
fynden fanns sentida föremål (rödgods, buteljglas,
kritpipa, tegel). Noterbart är att det inte påträffades

Fig. 15. F36, bottenbit av ett miniatyrkärl från A474.

några knackstenar eller löpare, vilket var frekvent förekommande på den kringliggande boplatsytan (bilaga 3).
Fig. 14. Sektion av A474 mot sydväst. Skala 1:50

Fynd som särskilt bör nämnas utgörs av ett ämne till
en grönstensyxa (F65), en bottenbit av ett miniatyr-

Östra delen innehöll uppenbart sentida stenmassor,
sannolikt tillkomna från vägarbeten vid väg 35.
Sektionen C2556 tydliggör att kulturlagret har formen
av en hög (fig. 14 ). Lagrets botten befinner sig dock
som djupast cirka 1,85 meter under kringliggande
(och sannolikt ursprunglig) marknivå. Detta innebär
att hela anläggningen är skapad i en större grop som
sedan har täckts med sand. C-horisonten utgjordes av
sandigt grus.
Lagerbeskrivning
A.
Ljusgul, siltig sand.
B.
Mörkgrå siltig sand med inslag av sot och
grus
C.
Siltigt grus med inslag av skärvig och
rundad sten samt sot.
D.
Gråbrun siltig sand med inslag av sot.
E.
Ljus gråbrun siltig sand
F.
Gråbrun siltig sand med inslag av sot.
G.
C-horisont. Ej kulturpåverkat sandigt grus.

Fig. 16. F63, retuscherad flintskrapa från grävenheten
5204, A474.

kärl (F36, fig. 15) samt en skivskrapa med retusch
av flinta (F63, fig. 16). Samtliga fyndtyper är vanligt
förekommande i bronsålderssammanhang.

Analyser
Fyra stycken makrofossilanalyser (bilaga 4) och sex
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stycken 14C-analyser (bilaga 6) har utförts på material tillhörande A474. Proverna har insamlats från
olika nivåer i sektion C2556 (fig. 14). Två 14C-prover
är samlade inom samma strata inom grävenhet 1899.
Samtliga 14C-prov har vedartsanalyserats innan datering. En översiktlig geologisk analys av skärvstensmaterialet utfördes av Naturhistoriska riksmuseet
inom tjänsten ”jourhavande geolog” av geolog Åke
Johansson.

en sådan tolkning.
Trots den relativt tydliga lagerbildningen så framstår
lagrens innehåll som relativt homogent. Prover insamlades från fyra olika nivåer, från olika lager i anläggningen. Vid makrofossilanalysen kunde konstateras
att provernas innehåll var mycket lika, med träflis,
träkol, förkolande granbarr och förkolnad säd i samtliga prover oavsett djup. Samma typ av material förekom således på 0,8 meters djup som på 1,65 meters
djup och några variationer gällande mängd av material
relaterat till djup kunde inte observeras. Detta talar för
att materialet i gropen har hamnat där ungefär samtidigt, och hämtats från en likartad miljö. Fyllnadsmaterialet bedöms alltså representera en händelse,
som inneburit att jordmassor med ett delvis innehåll
av ett äldre kulturlager har placerats i gropen. De vaga
variationer och strata som framträdde vid undersökningen kan tolkas som strukturer som uppstått när
lagret dumpats på platsen, men representerar sannolikt inte ett långt tidsintervall mellan utfyllnaderna (se
bilaga 4).

Tolkning och diskussion
Undersökningen visar att hela anläggningen
innehåller sentida föremål blandade med ett stort
inslag av bronsåldersfynd. Anläggningen är stratifierad men den makroskopiska analysen (bilaga 4) samt
vedartsanalysen (bilaga 5) visar på ett material som är
blandat genom samtliga strata. Till exempel så förekommer gran på alla nivåer.
Anläggningen har således avsatts eller eventuellt
uppbyggts i flera faser men innehåller ett material som
inte visar på större kronologiska olikheter i lagren.
Slutsatsen är att den är sekundärt eller tertiärt skapad
under en relativt begränsad tid.

Anläggningens djup tunnade ut mot norr och tycks
ha följt den naturliga övergången mellan lera i norr
och sand i söder. Den absolut övervägande jordarten i
närområdet är lera. Sandlagret som ligger kring A474
är sannolikt ett flygsandslager, ett av vind naturligt
transporterat lager som har byggts upp mot det söder
om boplatsen belägna impedimentet.

Inledningsvis tolkades anläggningen utgöra en täktgrop (t ex lertäkt) alternativt förrådsgrop till en byggnad. Dylika gropsystem är relativt vanliga i bronsålderskontexter och tolkningsförslagen är varierade (t
ex Sjölin 2019:63-68, Andersson m fl 2009). Flera
indikationer talade för en datering till bronsålder.

De stratigrafiska iakttagelserna, tillsammans med
påträffat fyndmaterial och resultaten av utförda analyser, talar för att kulturlagret utgjort en hög med ett
kringliggande sandlager. 14C-analyser av prover från
lagren i högen gav dateringar från äldre bronsålder
fram till nyare tid (bilaga 6). Den yngsta dateringen
härrör från ett prov (P2709) taget på cirka 1,45 m djup
och med en datering till 1670-1943 e Kr. Inom samma
provtagningsenhet daterades ett annat material till
1210-990 f Kr. Resultatet visar tydligt på den blandade karaktären av materialet i anläggningen. Ytterligare exempel finns. I botten av A474 finns en datering av ett prov (P5224) till 1492-1624 e Kr (95,4%
sannolikhet). Provet är taget på 1,65 meters djup.
Ovanför detta, i samma sektion, finns ett prov taget på
1,3 meters djup (P5223) som dateras till 1490-1648 e
Kr (95,4% sannolikhet). Ovanför denna nivå finns två

Efter fyndet av en klubba med skaftränna (F51) på
boplatsytan prövades möjligheten att anläggningen
skulle kunna ingå i en kontext med eventuell malmeller stenbrytning. Den skärvsten som framkom i
provundersökningen av A474 genomgick en analys av
jourhavande geolog vid Naturhistoriska riksmuseet
med frågeställningen om detta kunde vara ett resultat
eller restmaterial vid brytning av kopparmalm. Svaret
var dock nekande ( Johansson, muntlig uppgift 2020).
Då ett antal relativt sentida fynd framkom långt ner i
anläggningen och de sentida föremålen låg blandade
med förhistoriska fynd omtolkades anläggningen
under fältarbetet. Det framstod som att anläggningen
var kraftigt störd och innehöll omrörda lager. Även
resultaten av genomförda makrofossilanalyser styrkte
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bronsåldersdateringar på 1,15 meters djup daterat till
1431-1285 f Kr samt på 0,8 meters djup med en datering till 1429-1289 f Kr. (P5222 & P5221). Uppenbarligen är lagerbildningen omvänd och omrörd.
Att med säkerhet tolka den eller de händelser som
har lett till bildandet av A474 bedöms inte vara
möjligt. Då det finns en relativt urskiljbar stratigrafi
i anläggningen samtidigt som dateringarna inte går
att använda vid datering av de enskilda lagren är det
sannolikt att anläggningen har blivit bildad tertiärt.
Med detta menas att lagrens innehåll har flyttats från
en primär plats till en sekundär, där de har blandats,
för att slutligen deponeras tertiärt på den nu aktuella
platsen. Den slutliga deponeringen har skett vid skilda
tillfällen (dock med liten tidsskillnad) och därmed
har det skapats en stratigrafi.
Den komplexa stratigrafin och de omrörda lagren har
uppmärksammats tidigare. Vid en tidigare genomförd schaktningsövervakning på ytan uppmärksammades något som uppfattades som omvända lager.
Vidare påträffades ett skärvstenslager som sannolikt är identiskt med ett av de lager som dokumenterats i samband med denna förundersökning (lager C,
fig. 14). Lagret bedömdes vid schaktningsövervakningen utgöra en del av en skärvstenspackning (Sjökvist 2019, muntlig uppgift).
Den grop i vilken anläggningen har bildats i kan eventuellt ha utgjort en täktgrop. Sanden som finns kring
gropen är mycket fin och bör ha utgjort en eftertraktad råvara. Intilliggande väg 35 har mycket gamla anor
och bör också ha varit en tillgång, och kanske till och
med en förutsättning, för transport av materialet. De
yngre dateringarna antyder att tiden för igenläggningen av täkten/gropen kan ligga kring 1500–1600tal e Kr. Det är då materialet i gropen börjar fyllas på.
När täkten har övergivits så har täktgropen fyllts med
senare material som delvis kommer från den kringliggande bronsåldersboplatsen, som även sannolikt har
förstörts vid täktverksamheten. Slutligen översandas
hela komplexet genom naturliga processer hjälpta av
sentida återställande av marken genom åkerbruk.
Täkten/gropen är möjligen markerad på kartmaterialet från år 1835 där två små markeringar utan vidare
förklaringar finns. Markeringarna är dock av samma
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typ som ofta använts för att beteckna impediment
eller icke odlingsbar mark, och ytan beskrivs som
lerjord med klapper.

L2008:2401
Lämningstyp: Bytomt/gårdstomt
Beskrivning i KMR: Gårdstomt, 140x80 m (NÖ-SV)
utgörandes av en utflyttad gård från Örminge by. Inom
tomtens utsträckning är 2 husgrunder och en kvarstående loge. Husgrunderna är 10-12x7 m (NNV-SSÖ)
och intill 0,35 resp. 0,5 m h, bestående av syllstensgrunder av kraftiga huggna kallmurade stenar. Den
Ö husgrunden har utgjort mangårdsbyggnad. Den V
husgrunden är ingrävd i SV-sluttning, 2,5 m dj, med
rester av eldstäder i två hörn. Sannolik smedja.
I tomtens N del är en kvarstående loge som enligt
muntliga traditioner skulle ha tjänat som rast- och
övernattningsplats för de koppartransporter till häst
som under 1800-talet ägde rum mellan Åtvidaberg
och hamnen i Norrköping. Uppgifterna hämtade ur
Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv.
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning

Antikvarisk bakgrund
Lämningen anmäldes av Östergötlands länsmuseum
och registrerades i KMR år 2010 utifrån kartografiska
uppgifter samt uppgifter från Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv.

Resultat
Kartanalys
Gården finns ej markerad på Laga skifteskartan från
1835 (Akt 05-våb-66) men är bebyggd på Häradsekonomiska kartan från 1868-1877. Således bör den ha
etablerats någon gång mellan 1835-1877. På Häradsekonomiska kartan syns fyra byggnader, därav två
ekonomibyggnader. En av ekonomibyggnaderna är
idag kvar i bruk. Byggnaden är relativt monumental
och iögonfallande och har alltså enligt kartmaterialet
haft en pendang. Ingen av byggnaderna ligger inom
UO.

tion (se ovan) som är beskriven i KMR. Tidigare
bedömning i KMR bör kvarstå. Inga vidare åtgärder
anses nödvändiga.

L2008:7788
Lämningstyp: Boplats
Beskrivning i KMR: Boplats, ca 80x2 m (NNV-SSÖ).
Vid arkeologisk utredning år 2011 påträffades, i
sökschakt, 1 härd, 3 gropar, 3 lager, 1 dike, 1 stenpackning och 9 stolphål, varav 3 stenskodda.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning

Antikvarisk bakgrund
Lämningen framkom vid en utredning utförd 2011
(Nyberg 2011).

Resultat
Kartanalys
Ytan är belägen i hagmark på 1835 års karta (akt
05-våb-66) som odlas upp senast 1877 (Akt J112-454).

Fig. 17. Schakt 658 inom L2008:2401. I schaktkanten till
höger ses härden A662. Från nordöst.

Fältinventering
UO begränsade sig till en smal remsa utmed väg 35
(fig. 4 och 10). Inga ovan mark synliga lämningar
observerades.

Sökschaktning
Totalt avbanades 643 m2 inom UO (fig. 18, 19 samt
bilaga 1). Schaktningen utfördes till dess att en tillförlitlig begränsning av fornlämningen uppnåtts.

Sökschaktning
UO utgjordes till större delen av släntad och dikad
mark i öster mot väg 35. Totalt avbanades cirka 50 m2
inom UO (fig. 10, 17 samt bilaga 1). Schaktningen
utfördes till dess att en tillförlitlig begränsning av
fornlämningen uppnåtts. Inga lämningar framkom vid
schaktningen.

Inom UO framkom 20 kontexter i form av stolphål, lager, härdar och nedgrävningar (fig. 20). Efter
kontakt med Länsstyrelsen beslutades att samtliga
kontexter skulle undersökas inom ramen för förundersökningen.

Fynd
Inga fynd framkom.

Kontexterna var genomgående grunda. Härdarnas
djup uppgick till mindre än 0,1 meter och innehöll
sparsamt med skärvsten. Stolphålen var stenskodda
med mindre sten.

Bedömning efter slutförd förundersökning
Lämningen saknar utbredning inom UO. Det råder
tveksamheter om åldersrekvisitet enligt KML är
uppfyllt och därigenom är det osäkert om lämningen
utgör en lagskyddad fornlämning. Det bör dock påpekas att den norr om belägna boplatsen L2008:7787
eventuellt har en utbredning inom gårdstomten (men
utanför UO). Till platsen hör också en muntlig tradi-

En av härdarna (A1702) avvek något genom sin karaktär av starkt rödbränd ockrafärgad jord vilket kan vara
en indikation på en särskild funktion.
Fynd
Fyndmaterialet utgjordes av lösfynd av sten (hälle-
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Fig. 18. Schaktplan L2008:7788. Skala 1:500
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Fig.19. Sökschaktning inom L2008:7788. Från söder.

fades. Inga sammanhängande konstruktioner i form av
exempelvis byggnader gick att identifiera. Ett mycket
stort antal av denna typ av lämningar finns sedan tidigare dokumenterade inom arkeologin och tolkningarna vad de representerar varierar. Dateringarna är
påfallande ofta bronsålder- äldre järnålder. Ensamliggande härdar eller härdgrupper spridda i landskapet
utan fysisk närhet till samtida boplatser eller gravar
tolkas ofta härröra från tillfällen då man eldat för
värme, ljus eller matlagning i samband med vallning
och betesdrift (Petersson 2006:169). På bygdenivå
ska därför de aktuella lämningarna eventuellt ses som
uttryck för ett intensivt landskapsnyttjande under den
äldre järnåldern, och som spåren av ett dåtida jordbruk.

flinta, malsten, en eventuell slipsten) samt enstaka
keramik och bränd lera (fig. 21, bilaga 3).
Analyser
Ett kolprov från härden A1688 daterades vid en
14
C-analys till förromersk järnålder (359-174 f Kr
95,4% sannolikhet, bilaga 6).

Bedömning efter undersökning
Lämningarna var belägna i åkermark. Markslaget
utgjordes företrädelsevis av lera i ploglagret med en
botten av ljusgul sand. En viss påverkan från plöjning
kunde observeras och de ytligast belägna anläggningarna uppvisade plogskador. Möjligen har lämningen
ursprungligen varit mer omfattande men delvis
försvunnit i samband med plöjning.

Den antikvariska bedömningen är boplats, undersökt
och borttagen. Inga vidare åtgärder anses nödvändiga.

Boplatslämningen bedöms representera en begränsad
brukningsfas och aktivitetsyta från den äldre järnåldern, med anläggningar och fynd typiska för perioden. Inget kulturlager och endast enstaka fynd påträf-

Fig. 20, motstående sida: plan över påträffade
kontexter inom L2008:7788. Skala 1:300
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Fig. 22. Schaktplan L2008:7812. Skala 1:500.

L2008:7812

Antikvarisk bakgrund

Lämningstyp: Boplats
Beskrivning i KMR: Boplats, ca 30x7 m (N-S). Vid
arkeologisk utredning år 2011 påträffades, i sökschakt,
1 härd, 1 grop och 1 lager. Fynd av ett bränt material
som hittades i en upplöjd härd.

Lämningen utgjordes av en boplatsyta som framkom
vid en utredning utförd 2011 (Nyberg 2011). Samtliga anläggningar var belägna utanför föreliggande
UO. En anläggning med bränt material som framkom
i ytan tilldrog sig särskilt intresse men förblev efter en
keramisk analys otolkad.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning

Resultat

Fig. 21, motstående sida: plan över påträffade fynd inom
L2008:7788. Skala 1:300
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Kartanalys
Ytan är belägen i hagmark på 1835 års karta (akt
05-våb-66) och odlas upp senast 1877 (akt J112-454).

Fig. 23. Schaktplan L2008:7813. Skala 1:500.

Sökschaktning
Avbaning skedde från UO:s gräns och mot vägområdet (fig. 22, bilaga 1). Inga indikationer på fornlämning framkom och lämningen anses vara avgränsad
mot UO. En särskild insats gjordes för att återfinna
den upplöjda härd med bränt keramiskt material som
framkom vid utredningen år 2011, dock utan resultat.
Ytan kunde konstateras vara djupt plöjd och eventuellt har anläggningen försvunnit.

lämning kvarligger dock utanför UO. Inga ytterligare
åtgärder bedöms nödvändiga.

L2008:7813
Lämningstyp: Boplats
Beskrivning i KMR: Boplats, ca 45x15 m (NV-SÖ).
Vid arkeologisk utredning år 2011 påträffades, i
sökschakt, 1 lager, 3 stenpackningar och 3 stolphål,
varav 1 stenskott.

Fynd
Inga fynd påträffades.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning

Bedömning efter förundersökning
Inom aktuellt UO påträffades inga lämningar. Forn-
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Antikvarisk bakgrund
Lämningen utgjordes av en boplatsyta påträffad vid
en utredning utförd år 2011 (Nyberg 2011). Samtliga
anläggningar var belägna utanför här aktuellt UO.

Resultat
Kartanalys
Ytan är belägen i hagmark på 1835 års karta (akt
05-våb-66) och odlas upp senast 1877 (akt J112-454).
Sökschaktning
Avbaning skedde från UO:s gräns och mot vägområdet (fig. 23, bilaga 1). Inga indikationer på fornlämning framkom och lämningen bör anses vara avgränsad mot UO.
Fynd
Inga fynd påträffades.

Bedömning efter förundersökning
Inom aktuellt UO finns inga lämningar av antikvariskt
intresse. Fornlämning kvarligger dock utanför UO.
Inga ytterligare åtgärder bedöms nödvändiga.

ning utförts i samband med ett VA-arbete. Inga indikationer på fornlämning framkom (Björkhager 2002).

Resultat
Kartanalys
Området utgörs huvudsakligen av ett impediment
med det intilliggande torpet Högloftet på Häradsekonomiska kartan 1868-77 (Akt J112-45-4).
Fältinventering
Lämningarna är belägna i impediment skogsmark
med en nedan liggande äldre åkermark (fig 25). Vid
inventeringen kunde konstateras att beskrivningarna
av lämningarna i KMR är giltiga. Inga ytterligare fornlämningar observerades. En sentida stenmur framkom dock inom UO (A1878, fig. 24 och 25), med
antikvarisk status övrig kulturhistorisk lämning (ÖKL).
Muren hör sannolikt samman med den kringliggande
torpmiljön.
Sökschaktning
Tre schakt med en sammanlagd yta av ca 30 m2 grävdes nedanför lämningarna (fig. 25). Inga ytterligare

L2012: 3010 och L2012:3531
Lämningstyp: Stensättningar
Beskrivning i KMR: Lämningarna är registrerade
som två stensättningar med beskrivningen ”Stensättning, rund, ca 5 m diam och 0,3 m h. Övermossad fyllning av 0,2-0,4 m st stenar. I mittpartiet är en kantställd sten, 0,4x0,3 m st och 0,25 m h. Något oklar
begränsning. Tangerar mindre grusgrop i S.” (KMR:
L2008:3531) samt ” Stensättning, rund, ca 18 m diam
och 0,5-0,7 m h. Grov och ojämn fyllning av 0,4-0,7
m st stenar. I stensättningen är, främst i mitten och
mot V kanten, talrika block, ca 1-2 m st och 1-1,2 m
h. Mot SÖ-SV kantkedja, ca 0,2-0,4 m h, av 0,4-0,8 m
st stenar. Begränsningen är bitvis oklar. Belamrad med
skrot” (KMR: L2012:3010).
Antikvarisk bedömning: Fornlämning

Antikvarisk bakgrund
Intill lämningarna har en arkeologisk förundersök-
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Fig. 24. Stenmuren A1878. Från norr.

Fig. 25. Schakt och anläggningsplan L2012:3010 och L2012:3531. Skala 1:600.

34

indikationer på fornlämning påträffades.

häradsekonomiska kartan över området ska backstugan Grindstugan legat på platsen. Området utgörs
idag av åkermark.

Fynd
Inga fynd påträffades.

Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning.

Bedömning efter förundersökning
Lämningarna har en giltig beskrivning i KMR (fornlämning)och saknar utsträckning inom aktuellt UO.
Inga ytterligare åtgärder bedöms nödvändiga.

L2008:2379
Lämningstyp: lägenhetsbebyggelse.
Beskrivning i KMR: Backstuga, plats för. Enligt den

Fig. 26. Plan över L2008:2379. Skala 1:500.
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Antikvarisk bakgrund
Lämningen är anmäld och registrerad av Östergötlands länsmuseum 2011 utifrån kartografiska uppgifter (KMR). Lämningen är ej bekräftad i fält.

Fig. 27. Plan över L2008:2350. Skala 1:500.

Resultat

Sökschaktning
Syftet var att kartera lämningen och ingen sökschaktning företogs.

Kartanalys
Enligt den häradsekonomiska kartan (akt J112-45-4)
ska backstugan Grindstugan ha funnits i området. En
rektifiering av kartan visar dock att stugan sannolikt
har legat inom de ytor som idag är bebyggda av vägar
samt GC-passage under väg 35.

Fynd
Inga fynd påträffades.

Bedömning efter förundersökning
Ingen lämning kvarligger. Ej fornlämning. Inga ytterligare åtgärder bedöms nödvändiga.

Fältinventering
Vid inventeringstillfället kunde inga indikationer på
lämning observeras. På platsen finns idag åkermark samt
GC-vägar och vägbanor (fig. 26). Lämningar eftersöktes i åkermarken utan resultat. Troligen har bebyggelsen
försvunnit i samband med sentida vägbyggen.
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L2008:2350

ighet och utanför UO har markingrepp ej medgivits.
Troligtvis är detta dock läget för verksamhet knuten
till torpet Närmanstorp.

Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Beskrivning i KMR: Torp, plats för. Enligt skatteläggningsberedning över Bjärstad från år 1778 ska ett torp
legat på platsen. Enligt den häradsekonomiska kartan
över området ligger jordtorpet Närmanstorp på denna
plats. Ingen bebyggelse på senare kartor. Tomten är
idag bebyggd.

Då markingrepp ej medgivits är ingen ny antikvarisk
bedömning möjlig. Tidigare bedömning i KMR kvarstår. Inga ytterligare åtgärder bedöms nödvändiga.

L2008:2402

Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning.

Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse

Antikvarisk bakgrund

Beskrivning i KMR: Torplämning, bestående av
1 jordkällargrund. Jordkällargrunden är ca 4x3 m
(N-S) med öppning i N. Ingrävd i NÖ-sluttning, 0,7
m dj med väggar av jord och sten. Svalgång, ca 2-3 m l
(N-S), 1 m br och 0,5 m dj.

Lämningen anmäldes av Östergötlands länsmuseum
och registrerades i KMR år 2010 utifrån kartografiska
uppgifter. Lämningen är ej bekräftad i fält.

Resultat
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Kartanalys
På storskifteskartan från år 1778 finns en byggnad
markerad på platsen (Akt D6-8:2). Likaså på den
Häradsekonomiska kartan från 1868-77, då platsen
benämns Närmanstorp. På den ekonomiska kartan
från år 1947 finns dock ingen byggnad angiven (Akt
J133-8g4a49). Således har platsen övergivits efter
1877 och åter tagits i bruk efter år 1947. Förmodligen
har då eventuella lämningar inom fastigheten försvunnit.
Fältinventering och sökschaktning
På platsen finns idag ett bostadshus som är i bruk och
markingrepp medgavs ej (fig. 27). Platsen har dock
inventerats okulärt och det kan konstateras att inga
indikationer på kulturhistoriska lämningar synliga
ovan mark finns inom UO. Ytan är delvis stenlagd och
bebyggd av ett sentida hus med en sentida grundläggning.

Antikvarisk bakgrund
Lämningen anmäldes av Östergötlands länsmuseum
och registrerades i KMR år 2011 utifrån kartografiska
uppgifter. Lämningen är ej bekräftad i fält.

Resultat
Kartanalys
På Storskifteskartan från år 1778 finns lämningen
markerad som ”Torp” med en byggnad (Akt D6-8:2).
På Häradsekonomiska kartan är torpet angivet som
Hagtorpet (Akt J112-45-4). På 1947 års ekonomiska
karta syns ingen bebyggelse.

Fynd
Inga fynd framkom.

Bedömning efter förundersökning
Inom UO finns inga spår av torpbebyggelse. Direkt
söder om UO finns dock ett kulturlandskap med minst
två åkerterrasser och en höjd med kraftig växtlighet av
slån samt andra kulturväxter (bland annat nypon och
rönnbär). Då området är beläget på angränsande fast-
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Fig. 28. Röjningsröset A266. Från väst.

Fig. 29. Plan över L2008:2402. Skala 1:500.
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Fältinventering
Vid inventeringen observerades utöver jordkällaren
(A233) ytterligare anläggningar delvis belägna något
utanför UO (A255 röjningsröse, A266 röjningsröse
samt A270 stenmur, fig. 28 och 29). Ingen grund efter
mangårdsbyggnad kunde dock återfinnas. Beskrivningen i KMR gällande jordkällaren är giltig.
Sökschaktning
Syftet var att kartera lämningen och ingen sökschaktning företogs.
Fynd
Inga fynd påträffades.

Bedömning efter förundersökning
En viss utökning av den intilliggande åkerarealen
tycks ske mellan åren 1877 och 1947. Förmodligen har torpets huvudbyggnad då försvunnit genom
bortodling. Jordkällaren som då sannolikt har haft ett
något apart läge har dock bevarats.
Lämningarna kan utifrån tillgängligt historiskt kartmaterial dateras till 1778 och åldersrekvisitet i KML
är därmed uppfyllt. Lämningen är uppenbart varaktigt övergiven samt av en typ som kan anses representera äldre tiders bruk. Lämningens antikvariska status
i KMR ändras mot bakgrund av detta till fornlämning.

L2012:2957
Lämningstyp: hägnad (stensträng).
Beskrivning i KMR: Stensträng, ca 90 m l (N-S),
0,5-1,5 m br och 0,1-0,2 m h. Enskiktad. Stenarna
är 0,2-0,5 m st och är delvis glest lagda. Delar av
stensträngen är djupt nedsjunken i marken.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning.

Fig. 30. Stensträngen L2012:2957 (A200) delvis
avtorvad. Från norr.

Resultat
Kartanalys
Området för stensträngen utgörs av skogsmark på
samtliga historiska kartor. Ingen senare kulturhistorisk struktur går att relatera till stensträngens utbredning.
Sökschaktning
Stensträngen A200 frilades inom UO (fig. 30 och
31). I samband med friläggningen konstaterades
stensträngen sträcka sig längre mot norr än vad som
tidigare varit känt. Ett ytterligare antal sökschakt inom
UO grävdes i anslutning till lämningen. Inga ytterligare anläggningar eller fynd påträffades.

Antikvarisk bakgrund
Stensträngen registrerades ursprungligen som övrig
kulturhistorisk lämning p g a svåra besiktningsförhållanden med tät gran- och tallplantering (1979-10-08).
Vid besiktning i mycket goda förhållanden (2010-1012) kunde det konstateras att anläggningen utgör fast
fornlämning (KMR).
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Stensträngens hela utsträckning mättes in med
RTK-GPS. Den nya inmätningen avviker något från
tidigare registrerad utbredning.
Fynd
Inga fynd framkom.

Bedömning efter förundersökning
Utifrån lämningens karaktär bedöms en datering till
äldre järnålder sannolik. Beskrivning och utbredning
kommer efter resultaten av förundersökningen korrigeras i KMR. Inga ytterligare lämningar påträffades
inom UO.
Antikvarisk bedömning fornlämning kvarstår i KMR.
Den del av lämningen som berörs av ett eventuellt
markingrepp bör undersökas och tas bort.
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Fig. 31. Schakt- och anläggningsplan L2012:2957. Skala 1:500.
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Bilaga 1. Schakttabell
Nr

Lämning
488 L2008:7787

LxBm
66x19

520 L2008:7787

6x1,5

532
536
544
548
554
658

5,5x1,5
10x2,5
10x2,5
13x3
21x1,5
5x3

L2008:7787
L2008:7787
L2008:7787
L2008:7787
L2008:7787
L2008:2401

690 L2008:2401

5x3

731
1221
1225
1229

L2008:2401
L2008:7788
L2008:7788
L2008:7788

6x1,5
6x1,5
10x1,5
9x1,5

1233
1237
1241
1295
1301
1305
1327

L2008:7788
L2008:7788
L2008:7788
L2008:7788
L2008:7788
L2008:7788
L2008:7812

12x1,5
9x1,5
80x10
10x3
10x3
10x3
10x4,5

1340 L2008:7813

27x6

1750 2012:2957
1763 2012:2957

6x3
4x3

1767
1771
1874
1886

4x3
17x4
5x3
2x1,5

2012:2957
2012:2957
L2012:3531
L2012:3531

1890 L2012:3531
5249 L2008:2401

5x1,5
3,5x1,6

5253 L2008:2401

4x1,6m

Djm

Beskrivning
0,4 Ploglagerca0,35Ͳ0,4mavmylliglera.Enstakapartier2,0m
djupt.Ischaktetsnorradelfyllningavsiltiglera,isödradelen
siltigsand.BottenavleraiN,sandiS.
0,4 Ploglager0,35Ͳ0,4mavmylliglera.Bottenavlera.Två
täckdikencentraltischakt.
0,4 Ploglager0,35mavmylliglera.Bottenavlera.
0,4 Ploglager0,3avmylliglera.Bottenavlera.
0,4 Ploglager0,3avmylliglera.Bottenavlera.
0,4 Ploglagerca0,25Ͳ0,4mavmylligsilt.Siltigsandibotten.
0,3 Ploglager0,25mavmylligsilt.Siltigsandibotten.
0,7 Fyllningavmyllig,siltigsandbemängdmedrecentmaterial.
Bottenavsand.
0,3 Fyllningavmyllabemängdmedrecentmaterial(asfalt,tegel).
Bottenavsiltigsand.
0,4 Fyllningavsiltigmorän.Bottenavsilt.
0,4 Ploglager0,35mavsilltiglera.BottenavljusbrunͲgulsand.
0,4 Ploglager0,35mavsilltiglera.BottenavljusbrunͲgulsand.
0,4 Ploglager0,35mavsilltiglera.BottenavljusbrunͲgulsand
medinslagavmorän.
0,4 Ploglager0,35mavsilltiglera.BottenavljusbrunͲgulsand.
0,4 Ploglager0,35mavsilltiglera.BottenavljusbrunͲgulsand.
0,4 Ploglager0,35mavsilltiglera.BottenavljusbrunͲgulsand.
0,4 Ploglager0,35mavsilltiglera.BottenavljusbrunͲgulsand.
0,4 Ploglager0,35mavsilltiglera.Bottenavlera.
0,4 Ploglager0,35mavsilltiglera.Bottenavlera.
0,6 Ploglageravmylliglera.Någotstörtavsentidagrävningar
samtkabel.
0,4 Ploglageravmylligsilt.Centraltischaktetettstråkavgrusig
morän.Bottenavlera.
0,2 Torvlagerca0,15m.Bottenavlerigsilt.Belägetiskogsmark.
0,25 Torvlagerca0,2m.Bottenavsiltigmorän.Belägeti
skogsmark.
0,3 Torvlagerca0,15m.Bottenavlerigsilt.Belägetiskogsmark.
0,1 Avtäckningavstensträng.
0,25 Grästorvca0,15m,därunderbottenavsiltiglera.
0,25 Torvlagerva0,25m,därunderbottenavmorän.Belägeti
skogsmark.
0,25 Grästorvca0,15m,därunderbottenavsiltiglera.
0,4 Schakt,innehållandesiltigbrunmylla,därundersiltigmorän.
0,45mdjupt.
0,4 Schakt,innehållandesiltigbrunmylla,därundersiltigmorän.
0,45mdjupt.

Bilaga 2. Kontext- och anläggningstabell
Nr

Lämning

Subclass

200 2012:2957 Stensträng

Storlekm
60x1,4

9x5
233 2008:2402 Yttre
konstruktionse
lement

246 2008:2402 Inre
konstruktionse
lement

255 2008:2402 Röjningsröse

6,5x6,0

Djupm NͲkoordinat ÖͲkoordinat Möh Beskrivning
(max)
6469337,30 548276,54 91,49
Stensträng,ca60ml(ͲNͲS),ca1,3Ͳ
1,4mbr(idesssynligastedel),ca
0,2Ͳ0,3mh.Beståendeavrundad
sten,ca0,4Ͳ0,8mst.Mycket
otydligidensydligastedelen.
Övermossad.Belägenigles
barrskog,motgammalåkermark.
Klassadsomfornlämning(RAÄ
Bankekind269:1/L2012:2957).
0,4 6469497,58

548178,75

73,14
Jordkällare,oval,ca9x5mmed
kringliggandevallmedca2,5m
bredd,0,3Ͳ0,4mh.Vallenärnågot
bredareiN.Svalgångmedett
bredare"rum"centralt.Öppning
motN.Övermossad.Belägenigles
barrskog.Klassadsommöjlig
fornlämning(RAÄBankekind
360/L2008:2402).Bedömssom
övrigkulturhistorisklämning.

6469497,25

548178,98

72,80

6469580,03

548143,69

69,90

Jordkällare(svalgång),oval,ca3m
l,1,1Ͳ2,2mbr(NͲS).IngångmotN.
Ca0,8mdjmotövredelenav
vallen.Klassadsommöjlig
fornlämning(RAÄBankekind
360/L2008:2402).Bedömssom
övrigkulturhistorisklämning.
Anläggningenrensadesdelvisfram
förattsäkerställastatus.
Röjningssten?Oregelbunden,ca
6,5x6,0m,upptill1,0mh.
Murliknandekonstruktion,synes
välanlagd,avframförallt
sprängsten,0,2Ͳ0,6mst.
Övermossad.Beväxtmed3
stubbar,ikantenavanläggningen
växerbjörkochtall.Järnskroti
formavtaggtrådochvajermed
muttrarsynligtiytanovanpå
anläggningen.Delavfundament
förnågottungt?Sentida
anläggning.Bedömssomövrig
kulturhistorisklämning.

Nr

Lämning

Subclass

266 2008:2402 Röjningsröse

270 2008:2402 Hägnad

320 L2008:7787 Stolphål

342 L2008:7787 Stolphål

383 L2008:7787 Stolphål

390 L2008:7787 Kulturlager
408 L2008:7787 Stolphål

421 L2008:7787 Stolphål
426 L2008:7787 Kulturlager

Storlekm

Djupm NͲkoordinat ÖͲkoordinat Möh Beskrivning
(max)
3x3
6469541,85 548153,01 69,30 Röjningssten?Närmastkvadratisk,
ca3x3m,0,3Ͳ0,8mh.Ställvis
murliknandekonstruktion,synes
välanlagd,avframförallt
sprängsten,0,2Ͳ0,4mst.
Övermossad.Berghälldirektmot
V.Direktmotkantenav
anläggningenväxerbjörk,talloch
gran.Järnskrotsynligtiytan
ovanpåanläggningen.
Anläggningenharvissalikheter
medettspisröse,meningaövriga
elementfrånbyggnadärsynliga.
Anläggningenrensadesdelvisfram
förattsäkerställastatus.Bedöms
preliminärtvaraensentida
anläggning(1800Ͳtal?).Bedöms
somövrigkulturhistorisklämning.
14x2
6469522,34 548165,52 69,00 Stenmur,ca14ml,ca2,0mbr(NͲ
S),0,3Ͳ0,5mh,avsprängsten,0,3Ͳ
0,4mst.OtydligmotS.Spårav
äldrestaketsomlöptdirektVom
muren,någothögrebelägen,i
formavjärnfästenochdelvis
ståendeplank.Beväxtmed
äppelträd,granochtall.Åkermark
direktiÖ.Sentidaanläggning.
Bedömssomövrigkulturhistorisk
lämning.
0,4x0,5
0,2 6472083,30 545762,59 60,82 Rund,fyllningavsiltigmoränmed
inslagavlera.Stenskoningav4
rundadestenmedenstorlekpå
0,15Ͳ0,3m.Någotosäkert.
0,45x0,45
0,15 6472081,47 545763,72 60,92 Rund,fyllningavgrusiglera.
Stenskoningav4rundadesten
medenstorlekpå0,15Ͳ0,33m.
Någotplogskadat.
0,75x0,5
0,3 6472072,05 545771,52 61,35 Oregelbundet.Evplogskadatmed
enflyttadskoningssten.Vertikalt
ställdsten.
1,0x0,8
0,05 6472070,33 545771,76 61,44 Oregelbundenform.Mörkfärgning
medenstakaskärvigsten.
0,4x0,4
0,2 6472063,26 545782,26 61,94 Stolphål,0,4x0,4m,beståendeav
3störreskoningsstenar0,15Ͳ0,22
mst,varavenvartvärställd.
Stolphålethadeenotydlig
färgning.Anläggningenvar
plogskadadochframkom0,4m
underytan.
0,2x0,2
0,1 6472059,93 545783,03 61,96 Runt.Tvåskoningssten0,04Ͳ0,08
mstora.
0,4x0,4
0,04 6472059,68 545783,77 61,97 Lager,0,4x0,4m,beståendeav
svartͲbrungulsandmednågot
sotinslag.Lagretvarflammigtoch
svåravgränsatbådehorisontellt
ochvertikalt.

Nr

Lämning

Subclass

Storlekm

431 L2008:7787 Stolphål

0,4x0,4

442 L2008:7787 Härd

0,6x0,6

448 L2008:7787 Kulturlager

1,5x1,0

456 L2008:7787 Härd

0,7x0,8(ÖͲ
V)

462 L2008:7787 Stolphål

0,3x0,3

474
584
593
604
613
621

13x6
0,13x0,13
0,3x0,32
0,2x0,2
0,3x0,3
0,2x0,2

L2008:7787
L2008:7787
L2008:7787
L2008:7787
L2008:7787
L2008:7787

Kulturlager
Stolphål
Stolphål
Stolphål
Stolphål
Stolphål

629 L2008:7787 Stolphål
638 L2008:7787 Stolphål
647 L2008:7787 Stolphål

0,3x0,3
0,3x0,3
0.25x0,25

662 L2008:7787 Härd

0,6x0,3

675 L2008:7787 Stenpackning

0,55x0,55

685 L2008:7787 Nedgrävning

0,8x0,6

704 L2008:7787 Stolphål

0,4x0,3

723 L2008:7787 Stolphål

0,4x0,4

735 L2008:7787 Stolphål

0,4x0,4

Djupm NͲkoordinat ÖͲkoordinat Möh Beskrivning
(max)
0,15 6472059,94 545784,67 62,01 Stolphål,runt,0,4x0,4m,beläget
isiltiggråsandochbeståendeav4Ͳ
5rundadestenar,ca0,06Ͳ0,15m
st.Stolphålethadeenrundad
botten.Anläggningenframkom0,4
munderytan.
0,03 6472056,10 545786,71 62,13 Oregelbunden.Fyllningavsand,
kolochsot.Ingenskärvsten.
Belägen0,4munderyta.
0,05 6472056,21 545788,34 62,15 Oregelbunden.Fyllningavsand,
kolochsot.Enstakaskärvsten.
0,05 6472054,80 545791,72 62,27 Härd,0,8x0,7m(ÖͲV).Något
flammig.Innehöllsvartsotigsand,
medkraftigtförkolnatsot.Enstaka
skärvigsten.Framkom0,4m
underytan.
0,25 6472052,38 545792,51 62,32 Oregelbunden.Fyllningavlerig
sand.Tydligmörkfärgning.
2 6472060,44 545798,34 62,68 Sespecial
0,1 6472061,42 545794,95 62,21 Recentgärdesgård
0,1 6472063,47 545793,23 62,09 Recentgärdesgård
0,2 6472065,04 545791,65 62,06 Recentgärdesgård
0,2 6472066,83 545790,14 62,06 Recentgärdesgård
0,15 6472068,13 545788,28 61,97 Rund.Fyllningavlerigsilt.Skoning
av2rundadstenmedenstorlek
av0,1Ͳ0,15m,ställdapåhögkant.
Någotosäker.
0,2 6472068,80 545788,27 61,91 Recentgärdesgård
0,2 6472070,34 545786,97 61,84 Recentgärdesgård
0,07 6472072,48 545783,43 61,69 Rund.Fyllningavlerigsilt.Skoning
av5ststenmedenstorlekav0,08Ͳ
0,15m.Någotosäker.
0,05 6472045,25 545811,82 63,42 Oregelbunden.Fyllningavsand
medkolochsot.Enstakaskärvig
sten.
0,45 6472076,96 545780,91 61,43 Rundat.Fyllningavlera.Flerän30
stenmedenstorlekav0,05Ͳ0,12
m.Otydlignedgrävning.
0,1 6472079,47 545778,95 61,29 Oregelbunden.Fyllningavlerig
morän.Flackbotten.Osäker,ev
stenlyft.
0,1 6472083,06 545763,84 60,88 Rund.Fyllningavlerblandatgrus.
Enjordfaststen.Iövrigt
stenskoningav5Ͳ6stenmeden
storlekav0,1Ͳ0,3m.
0,15 6472079,66 545752,75 60,63 Rund.Fyllningavlera.Skoningav
9stsmåstenmedenstorlekav
0,02Ͳ0,05m.Någotosäker
0,3 6472066,79 545764,14 61,55 Rund.Fyllningavsiltiglera.
Stenskoningav2stenmeden
storlekav0,07Ͳ0,1m,däravenpå
högkant

Nr

Lämning

Subclass

Storlekm

Djupm NͲkoordinat ÖͲkoordinat Möh Beskrivning
(max)
0,09 6472045,28 545784,49 62,47
Kulturlager(restav),
rundad/oregelbunden
mörkfärgning,ca0,4midiam,
flammigmörkgrå/svart
kulturlagerrestinnehållandesot
ochkol,belägenisand.Ej
undersökt.

757 L2008:7787 Kulturlager

0,6x0,4

764 L2008:7787 Kulturlager

0,5x0,4

0,1 6472059,16

545785,80

62,01

776 L2008:7787 Härd

0,4x0,35

0,1 6472058,62

545786,53

61,88

785 L2008:7787 Kulturlager

0,4x0,2

0,04 6472056,66

545786,50

61,93

795 L2008:7787 Kulturlager

0,9x0,7

0,1 6472054,15

545789,15

62,08

Kulturlager,ejavgränsat
(fortsätterinischaktvägg).
Flammigtbrungrått/svartlager
innehållandesotochkol,belägeti
finsand.Lager,0,5x0,4m(VͲÖ),
kulturlagerbeståendeavsvartͲ
brunͲgulsandblandadmedsot.
Osäkerutbredning.Lagretvar
flammigtochsvåravgränsat.Inga
fyndpåträffadesilagret.
Härd,lättoval,ca0,4x0,3m.
Innehållerenrikligmängdsotoch
kol,samtskärvigsten(under0,05
mst).BelägeninomAL764?Något
plogskadad.Ejundersökt.Efter
undersökning:Härd(restav),0,4
x0,35m(VͲÖ),beståendeavsvartͲ
brunͲgulsandmedförekomstav
enstakasot.Sandenvarnågot
eldpåverkaddockfannsingen
skärvsten.Anläggningenvar
svåravgränsadvertikaltoch
horisontellt,medrelativtdjupoch
skålformadbotten.Ihärden
påträffadesettjärnföremål
(F5143).
Kulturlager(restav),oval
mörkfärgning,ca0,6x0,3mst,
innehållandeenrikligmängdsot
ochkol.Flammigt.Belägetifin
sand.Ingenskärvigellerskörbränd
stensynligiytan.Ejundersökt.
Efterundersökning:Lager,0,4x
0,2m(VͲÖ).Flammigtlager
beståendeavbrungulsand,med
förekomstavenstakasot.Tolkas
utgöraenkulturlagerrest.Botten
varojämn.
Kulturlager,ejavgränsat
(fortsätterinischaktvägg).
Brungrått,flammigtlager
innehållandesotochkol,belägeti
finsand.Ejundersökt.Efter
undersökning(25/11Ͳ19):
Kulturlager0,9x0,7m,belägeti
brungulvarvigsand.Förmodligen
enöversandadanläggning.
Innehöllejskärvsten.Framkom
0,5mundertorvnivån.

Nr

Lämning

Subclass

Storlekm

Djupm NͲkoordinat ÖͲkoordinat Möh Beskrivning
(max)
0,18 6472051,49 545791,93 62,16 Härd,oregelbundenform,ca1,0x
1,15mst.Innehåller
brungrå/svart,mycketflammigfin
sandmedencentral
koncentrationavsotochkol.Två
synligaskärvigastenar(ca0,1m
st).BrändlerasynligiSkanten.Ej
undersökt.Schaktskadad.Efter
undersökning:Härd,1,5x1,1m
(NͲS)belägenisand,beståendeav
svart,flammig,sotigsandmed
enstakasotochkol.Innehöllca10Ͳ
15stskärvigastenar,0,05Ͳ0,12m
st.Härdenhadeenotydlig
begränsningochframkom0,7m
underytan.Bottenvarflammig
ochotydlig.Ianläggningen
påträffadesenkniv(F5141).

805 L2008:7787 Härd

1,5x1,1

925 L2008:7788 Stolphål
976 L2008:7788 Stolphål

0,3x0,3
0,5x0,4

0,1 6471876,57
0,1 6471880,91

545901,18
545900,80

65,01
64,94

993 L2008:7788 Nedgrävning

0,5x0,5

0,3 6471884,01

545897,19

65,78

1071 L2008:7788 Stolphål

0,5x0,5

6471914,16

545884,94

64,81

1089 L2008:7788 Stolphål

0,45x0,65

0,05 6471917,49

545884,20

64,78

1096 L2008:7788 Härd

1x1

0,07 6471925,31

545881,88

64,83

1107 L2008:7788 Härd

1x0,8

0,05 6471930,23

545877,08

64,72

1147 L2008:7788 Kulturlager

0,5x0,5

0,11 6471882,98

545896,97

65,82

1155 L2008:7788 Kulturlager

0,3x0,3

0,05 6471933,26

545880,97

64,67

1162 L2008:7788 Stolphål

0,45x0,45

0,15 6471933,84

545880,36

64,66

1179 L2008:7788 Nedgrävning

0,75x0,9

0,14 6471907,07

545888,21

65,51

Oregelbundet.Någotosäkert.
Rund.Fyllningavsiltigsand.Tre
ytligtbelägnastenar0,1Ͳ0,2m
stora.Osäker.
Fyllningavmylligsandmedstenar
av0,1Ͳ0,35mstorlek.Recentspik
ytligt
Stolphål,ovalt,ca0,5m,
beståendeav5stenar(0,1Ͳ0,3m
st).Ingensynligmörkfärgning.
Belägetisiltigsand.Ejundersökt.
Oregelbunden.Fyllningavgråbrun
siltmedenstakakolfragment.2st
steniskoningmedenstorlekav
0,1Ͳ0,2m.
Härd,oregelbunden/rundadform,
ca1,4midiam.Mycket
"utsmetad"(schaktskadad?)med
tydligakoncentrationeravkoloch
sotisiltigsand.Enstaka
skarpkantadsmåstensamt
fragmentavbrändlerasynligi
ytan.Åkerhärd
Oval.Sandigfyllningmedkoloch
sot.Ca10st.skärvigoch
skörbrändstenmedenstorlekav
0,06Ͳ0,12m
Kulturlager.Fyllningavsandigsilt.
Fyndavenbitkeramik.(F1475)
Rund.Sotfläck,någotflammig.
Ingensten,evenurlakad,
sönderplöjdhärd.
Rund.Fyllningavsandmed
stenskoningav7rundadesten
medenstorlekav0,1Ͳ0,2m.
Oregelbunden.Fyllningavflammig
finsandmedenstakakolfragment.

Nr

Lämning

Subclass

Storlekm

1322 L2008:7788 Nedgrävning

0,3x0,3

1364 L2008:7788 Kulturlager

3x1,7

1499 L2008:7788 Nedgrävning

3x1,7

1676 L2008:7788 Nedgrävning
1688 L2008:7788 Härd

0,5x0,5
1,1x1,2

1702 L2008:7788 Härd

1,1x0,9

1709 L2008:7788 Stolphål

0,35x0,35

1715 L2008:7788 Stolphål

0,6x0,6

1855 2012:2957 Stensträng

11x1,0

1878 L2008:3531 Stenmur

11x3

5154 L2008:7787 Kulturlager
5208 L2008:7787 Kulturlager

28x17
0,6x0,3

Djupm NͲkoordinat ÖͲkoordinat Möh Beskrivning
(max)
0,14 6471909,59 545887,80 65,55 Rund.Fyllningavgrå,grusigsilt.
Osäker.
0,35 6471878,24 545901,37 65,85 LagerinomA1499.Något
humusblandadsilt.Brun.Inslagav
kolochbrändlera.
0,45 6471878,17 545901,40 65,77 Nedgrävningmednågot
humusblandadsilt
0,7 6471883,26 545899,62 65,52 Täckdike.
0,06 6471930,03 545885,52 65,59 Närmastrund.Fyllningavsandig
siltmedkolochsot.Ca20st
skärvigaochskörbrändastenmed
enstorlekav0,06Ͳ0,15m
0,05 6471931,95 545884,83 65,57 Fyllningavrödockraliknande
sand,delvissintrad.Ca7st
skärvigastenmedenstorlekav
0,07Ͳ0,08m
0,22 6471935,54 545882,41 65,49 Fyllningavsandoch6ststenmed
enstorlekavca0,05m.
0,45 6471934,61 545881,66 65,52 Rund.Fyllningavsiltigsandmed
skoningavca10strundadeoch
skärvadesten.
6469399,62 548263,07 73,59 Stensträng.NordligdelavA200.
Närmastenradig.Sammanbyggd
mednarurblock.0,3Ͳ0,5mhög.
Övermossad.
6471301,79 546660,26 69,82 Stenmur.11x3m(NͲS)0,5Ͳ0,8m
hög.Uppbyggdav0,5Ͳ0,8mstora
rundadesten.Enradig.
Övermossad.Belägeniskogsmark.
6472054,97 545797,85 63,95 Flygsandlager,uppskattadyta
0,08 6472056,83 545792,73 62,27 Kulturlager(restav),0,6x0,3m
(NͲS),beståendeavbrun,myllig
silt,mycketflammig.Anläggningen
varsvåravgränsadochframkom
0,5munderytan.Eventuellten
effektavschaktning.

Från
Förundersökning
Förundersökning
Förundersökning
Förundersökning
Förundersökning

Förundersökning
Förundersökning
Förundersökning

Förundersökning

Förundersökning

Förundersökning

Förundersökning

Förundersökning
Förundersökning

Förundersökning
Förundersökning
Förundersökning

Förundersökning

Förundersökning
Förundersökning
Förundersökning

Förundersökning
Förundersökning

Förundersökning
Förundersökning
Förundersökning
Förundersökning

Undersökning
Undersökning
Undersökning

Fnr Lämning
1 L2008:7787
2 L2008:7788
3 L2008:7787
4 L2008:7787
5 L2008:7787

6 L2008:7787
7 L2008:7787
8 L2008:7787

9 L2008:7787

10 L2008:7788

11 L2008:7787

12 L2008:7788

13 L2008:7787
14 L2008:7787

15 L2008:7788
16 L2008:7787
17 L2008:7788

18 L2008:7787

19 L2008:7787
20 L2008:7787
21 L2008:7787

22 L2008:7787
23 L2008:7787

24 L2008:7787
25 L2008:7787
26 L2008:7787
27 L2008:7787

28 L2008:7787
29 L2008:7787
30 L2008:7787

A474
A474
A474

A474
A474
A474
A474

A474
A474

A474
A474
A474

A474

A1499
A764
A1147

SchaktfyndO488
SchaktfyndO488

A462

SchaktfyndO488

SchaktfyndO1241

A474

A474
A474
A474

Kontext
SchaktfyndO488
Lösfyndåkerplöja
A474
A474
A474

5000
5000
5004

1899
1899
1899

1899

1899

484
484
484

Keramik

Ͳ

1
5
2

Flinta
Ben
Keramik

Ͳ
Ͳ
Ͳ

Brändlera
Järn
Brändlera

Ben
Brändlera
Kvarts
Keramik

Brändlera
Keramik

Bergart

Ͳ

Bergart
Bergart
Keramik

Bergart
Bergart

Bergart

Bergart

Bergart

Kvarts
Brändlera
Keramik

Ͳ
Ͳ
Ͳ

Stick Material
Brändlera
Brändlera
484 Ͳ Brändlera
5034 Ͳ Brändlera
484 Ͳ Keramik

Grävenhet

Lerklining
Nitplatta
Lerklining

Lerklining
Avslag/avfall
Kärl

Lerklining
Kärl

Kärl

Avslag

Bearbetad

Bearbetad
Bearbetad
Kärl

Malsten
Knacksten

Malsten

Knacksten

Bearbetad

Kärl

Avslag/avfall
Lerklining
Kärl

Sakord
Lerklining
Lerklining
Lerklining
Lerklining
Kärl

3 Fragment
1 Fragment
2 Fragment

3
6 Fragment
1
1 Fragment

8 Fragment
23

1
7 Fragment
5 Fragment

1 Fragment

1 Fragment
1 Fragment
2 Fragment

1 Intakt
1 Fragment

1

1 Fragment

1 Fragment

2 Fragment

1 Fragment
9 Fragment
9 Fragment

Antal Fragm.grad Anmärkning
1 Fragment
1 Fragment Frånploggång
2
1 Fragment
6 Fragment

0,6
4
1,6

0,8
11,8
1,0
10,8

10,3
38,9

1,4
2,1
26,7

189,3

5,2
32,6
0,4

780,3
637,6

667

484,1

308,2

49,4

1,0
18,2
28,8

Vikt(g)
4,7
1,8
1,8
7,1
5,1

'4Ͳ10mm(diameter)
27mm(diameter)
8Ͳ10mm(diameter)

7Ͳ13mm
8Ͳ40mm
19x6,5mm
'Ca31x34mm

9Ͳ30mm
9Ͳ36mm

Ca27x11mm
2Ͳ15mm
10Ͳ50mm

Ca90x60mm

33x16mm
Ca60x30mm
2Ͳ13mm

'92x80mm
87mm(diameter)

93x64mm

'83mm(diameter)

88x37mm

'14Ͳ75mm

19x9mm
15Ͳ26mm

Storlek(mm)
23mm(diameter)
20mm(diameter)
9Ͳ15mm
Ca24mm(diameter)
Ca5Ͳ30mm

Buk

Buk

Buk

Buk

Buk

Buk

A

A

A

A

A

A

A

Buk

3,3mmtj.Sannoliktsentida.

Ljustbruntgodsmedgrovmagringavkrossad
bergart.8mmtjocktgods.

Fråntvåolikakärl.Ljustbrunt/lättrödbränt
godsmedmellanmagringavkrossadbergart.
Godstjocklek6,3Ͳ9,3mm.Tvåskärvormed
slammadutsida.
Brändaben

Rödporfyr?Bearbetadovalsten,eventuelltdel
avenyxa?
Medvassspets.
Brändaben
Fråntvåolikakärl.Ljustbruntgodsmedgrov
magringavkrossadbergart,ca9,4respektive
11,6mmtjgods.Ettfragmentärslammat.Flera
fragmentärspjälkade.

Fråntreolikakärl.Ljustbrunt/lättrödbränt
godsmedmellanmagringavkrossadbergart,
medgodstjocklekmellan7Ͳ11,5mm.
Fråntvåolikakärl.Ljustbruntgodsmedgrov
magringavkrossadbergart(4,5Ͳ15mm
godstjocklek).Ettstörrefragment(75x46mm
st)harslammadutsida.
Avvikandestenmaterial,rödporfyr?
Slip/glättsten?Oval,medplanundersida.Med
slipmärken.
Spruckenknackstenigranitm.tydliga
facetteringar.
Löpareigranitmedtvåplanafacetteradesidor.
Spruckenpåtvåsidor.
Löpareigranit,rundmedenplansida.
Rundad/fyrkantigknacksten(?)itvådelar,irosa
granit.Tydligtfacetteradpåensida.
Hälleflinta,medkrusta?
Hälleflinta,medkrusta?
Bruntgods,mellanmagratmedkrossadbergart.

Fråntvåolikakärl.Ljustbrunt/lättrödbränt
godsmedmellanmagringavkrossadbergart,ca
4mmtjockagods.Ettspjälkatfragment.

Godstyp Beskrivning/kommentar

Del

Bilaga 3. Fyndlista

Från
Undersökning

Undersökning

Undersökning

Undersökning
Undersökning

Undersökning

Undersökning
Undersökning
Undersökning

Undersökning
Undersökning

Undersökning
Undersökning

Undersökning

Undersökning

Undersökning
Undersökning

Undersökning
Undersökning
Undersökning

Undersökning

Undersökning

Undersökning

Fnr Lämning
31 L2008:7787

32 L2008:7787

33 L2008:7787

34 L2008:7787
35 L2008:7787

36 L2008:7787

37 L2008:7787
38 L2008:7787
39 L2008:7787

40 L2008:7787
41 L2008:7787

42 L2008:7787
43 L2008:7787

44 L2008:7787

45 L2008:7787

46 L2008:7787
47 L2008:7787

48 L2008:7787
49 L2008:7787
50 L2008:7787

51 L2008:7787

52 L2008:7787

53 L2008:7787

A474

A474

SchaktfyndO488

A5170
A776
A5154

A474
A474

A474

A474

A474
A474

A474
A474

A474
A474
A474

A474

A474
A474

SchaktfyndO488

A805

Kontext
A474

5183

5183

5034
5034

5034

5034

5034
5034

5034
5034

5034
5034
5034

5034

5034
5034

3

2

7
8

7

5

4
5

4
4

2
3
3

2

1
2

Keramik

Keramik

Bergart

Ben
Järn
Bergart

Brändlera
Keramik

Keramik

Keramik

Järn
Keramik

Brändlera
Keramik

Brändlera
Brändlera
Keramik

Keramik

Brändlera
Keramik

Järn

Järn

Grävenhet
Stick Material
5004 2 Keramik

Kärl

Klubba

Knacksten

Lerklining
Kärl

Kruka

Kärl

Kärl

Lerklining
Kärl

Lerklining
Lerklining
Kärl

Miniatyrkärl

Lerklining
Kärl

Föremål

Kniv

Sakord
Kärl

1 Fragment

4 Fragment

1 Intakt

1 Fragment
1 Fragment
1 Intakt

1 Fragment
1 Fragment

1 Fragment

2 Fragment

1
6 Fragment

8 Fragment
7 Fragment

6 Fragment
4 Fragment
9 Fragment

1 Fragment

3 Fragment
1 Fragment

1 Fragment

1 Fragment

4,1

Vikt(g)
3

0,8

6,7

Lösfynd.Påträffatpå 686
0,4mdjup.

54,8
1,5
138,9

1
8,3

4,3

3,1

1,3
14,4

5,7
18

8,6
8,4
12,1

19,2

3,5
9,9

Påträffasisandlager 3
på0,8mdj

Antal Fragm.grad Anmärkning
1 Fragment

Ca20mm

5Ͳ28mm

95x72mm

125x60mm
Ca12x18mm
Ca50mm(diameter)

Ca12mm
Ca40x20mm

23mm(diameter)

12Ͳ21mm

14mm(diameter)
19Ͳ30mm

1,5Ͳ25mm
12Ͳ31mm

11Ͳ24mm
Ca14Ͳ26mm
8Ͳ30mm

53mm(diameter)

11Ͳ25mm(diameter)
40mm(diameter)

23mm(diameter)

40x12mm

Storlek(mm)
20mm(diameter)

Buk

Buk

Buk

Mynning

Buk

Buk

Buk

Buk

Botten

Buk

Del
Buk

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Fråntvåolikakärl.Rödbräntgodsmedgrov
magringavkrossadbergart.Ca7mmtjgods.
Spjälkadefragment.
Ljustbruntgodsmedmellanmagringavkrossad
bergart.Ca3mmtjgods.Spjälkat.

LjustbruntͲlättrödbräntgodsmedgrov
magringavkrossadbergart.9mmtjgods.
Rabbad.
Djurben(obrän)(okändart).Skulderblad?
Korrosionsklump?
Grågranit.4tydligtfacetteradesidor.
Miniatyrknacksten?
Stenklubbamedskaftrännaigrågranit.Medca
20mmbredochca4Ͳ6mmdjupskaftränna.

Korrosionsklump?Medspåravbergartskorn.
Frånminst4kärl.LjustbruntͲrödbräntgods
medgrovmagringavkrossadbergart.Upptill9
mmtjgods.Fleraspjälkadefragment.
Rödbräntgodsmedgrovmagringavbergart,ca
6mmtj.Ev.tillhörandesammakärl.Spjälkade
fragment.
Mynningsbit,svagtSͲformad.Bruntgods,grått
vidmynningskantenochsvartpåinsidan.
MellanͲgrovmagradmedkrossadbergart.Max
7mmtjgods.

Ca4kärl.LjustbruntͲrödbräntgods.Grov
magringavkrossadbergart.Max10mmtj.Två
skärvorärrabbade.Fleraspjälkadefragment.

Från5olikakärl.LjustbruntͲrödbräntgodsmed
grovͲmellanmagringavkrossadbergart.Flera
spjälkadefragment.Upptill10mmtjgods.

Någotrödbränt,ljustbruntgodsmedgrov
magringavkvarts.13mmtjgods.
Bottenbit.Ljustbruntgodsmedgrovmagringav
krossadbergart,ca9mmtjgods.Sannoliktett
miniatyrkärl.

Godstyp Beskrivning/kommentar
A
9,1mmtj.Rödbräntgodsmedgrovmagringav
bergart.
Knivsegg.40mml,12mmbrvideggens
bredasteparti.Kraftigtkorroderad.
Delavnitbricka?4mmtj.Korroderad.

Från
Undersökning

Undersökning
Undersökning
Undersökning

Undersökning

Undersökning

Undersökning
Undersökning

Undersökning
Undersökning

Undersökning
Undersökning

Undersökning

Undersökning

Undersökning
Undersökning
Undersökning

Undersökning

Undersökning
Undersökning

Undersökning

Undersökning
Undersökning
Undersökning

Undersökning

Fnr Lämning
54 L2008:7787

55 L2008:7787
56 L2008:7787
57 L2008:7787

58 L2008:7787

59 L2008:7787

60 L2008:7787
61 L2008:7787

62 L2008:7787
63 L2008:7787

64 L2008:7787
65 L2008:7787

66 L2008:7787

67 L2008:7787

68 L2008:7787
69 L2008:7787
70 L2008:7787

71 L2008:7787

72 L2008:7787
73 L2008:7787

74 L2008:7787

75 L2008:7787
76 L2008:7787
77 L2008:7787

78 L2008:7787

SchaktfyndO488

A474
A474
SchaktfyndO488

A474

A474
A474

A474

A474
A474
A474

A474

A474

A474
A474

A474
A474

A474
A474

A474

A474

A474
A474
A474

Kontext
A474

5204
5204

5204

5204
5204

5204

5204
5204
5204

5204

5204

5204
5204

5204
5204

5204
5204

5204

5204

5183
5183
5204

11

10

8
9

6

4
5
5

3

3

3
3

2
3

1
2

1

1

4
4
1

Bergart

Brändlera
Brändlera
Brändlera

Keramik

Brändlera
Keramik

Keramik

Brändlera
Brändlera
Keramik

Keramik

Keramik

Keramik
Bergart

Brändlera
Flinta

Brändlera
Keramik

Keramik

Keramik

Ben
Glas
Keramik

Grävenhet
Stick Material
5183 4 Keramik

Föremål

Lerklining
Tegel
Tegel

Rödgods

Lerklining
Kärl

Kärl

Lerklining
Lerklining
Kärl

Kärl

Kärl

Kritpipa
Yxa

Lerklining
Skrapa

Lerklining
Kärl

Kärl

Kärl

Butelj
Kärl

Sakord
Kruka

1 Fragment

1 Fragment
3 Fragment
1 Fragment

1 Fragment

1 Fragment
1 Fragment

4 Fragment

1 Fragment
2 Fragment
1 Fragment

1 Fragment

5 Fragment

1 Fragment
1 Fragment

5 Fragment
1 Intakt

5 Fragment
5 Fragment

1 Fragment

1 Fragment

2 Fragment
1 Fragment
22 Fragment

Lösfyndvid
schaktning(djup?)

Antal Fragm.grad Anmärkning
5 Fragment

298,1

1,4
7,1
101,8

0,4

0,9
5,7

1,7

2,3
1
7,7

15

13,9

2,6
196,1

5,6
16,3

7,5
10,1

12,3

12,2

1
0,4
10,5

Vikt(g)
8,3

Ca50x80mm

12x22mm
7Ͳ37mm
Ca100mm(diameter)

15mm(diameter)

Ca19mm(diameter)
Ca17x24mm

11Ͳ17mm(diameter)

Ca18mm(diameter)
Ca14mm
Ca33mm(diameter)

40mm(diameter)

13Ͳ23mm

30ml,6mm(diameter)
90x55mm

11Ͳ20mm
33x39mm

8Ͳ20mm
7Ͳ34mm

47x30mm

35mm(diameter)

11Ͳ13mm
Ca12mm(diameter)
5Ͳ19mm(diameter)

Storlek(mm)
9Ͳ32mm

Buk

Buk

Buk

Buk

Buk

Buk

BII:3

A

A

A

A

A

A

A

Grönsten.Antydantillfacetteradesidor.
Sprucken.Slipsten?

Spjälkadefragment.
Delavtegelplatta

Klump.Ev.brändlera,docksynligmagring
(mellanmagring)avkvarts.
Spjälkatfragment,saknarglasyr.Ca3mmtj.Ev.
tegelbit?

Ljustbruntgods,mellanmagringavkrossad
bergart.Spjälkadefragment.

8mmtjgods.Mörkbrun/gråttgodsmedsvart
insida.Grovmagradmedkrossadbergart.

Porös

Skivskrapamedrakaochkonvexakanter.12
mmtj.
Kritpipsskaft.Ingensynligdekor.
Halvyxaavgrönsten(spruckenpålängdoch
bredd,eggendärförbortadockärnacken
bevarad).20mmtj.Möjligaslitspår.Sannolikt
kasseradvidspricka.
Frånminst2kärl.Ljustbruntgodsmed
mellanmagringavkrossadbergart.Spjälkade.1
bitlättrabbad.
Brungråttgodsmedsvartinsida.Grovmagring
avkrossadbergart.Ca10mmtjgods.

Från1eller2kärl.LjustbruntgodsmedmellanͲ
grovmagringavkrossadbergart.Ca9mmtj
gods.Spjälkadefragment.

LjustbruntͲrödbräntgodsmedgrovmagringav
krossadbergart.11mmtjgods.Spjälkat
fragment.

Godstyp Beskrivning/kommentar
A
Fråntvåkärl.LjustͲmörktbruntgodsmedgrov
magringavbergart.6Ͳ7mmtjgods.Spjälkade
fragment.
Brändaben
Mörktgrönt,någotkonvextglas.2mmtj.
Buk
A
LjustbruntͲrödbräntgodsmedgrovmagringav
krossadbergart,upptill10mmtj.Flertal
spjälkadefragment.
Mynning|Buk A
Trasigmynningsdelm.svagtSͲformadskuldra.
Mörktbrunt/gråttpåutsidan,svartpåinsidan,
mellanmagringavkrossadbergart.7mmtj.

Del
Buk

Fnr Lämning
79 L2008:7787

Från
Undersökning

Kontext
DjupschaktO5245

Grävenhet

Stick Material
Ben

Sakord

Antal Fragm.grad Anmärkning
1 Fragment Schaktfynd,sparat
förprovtagning.

Vikt(g)
Storlek(mm)
11,3(vägt Ca100x25mm
medpåse)

Del

Godstyp Beskrivning/kommentar
Obräntdjurben.

Bilaga 4. Makrofossilanalys

Makroskopisk analys av jordprover från FU Väg 35
Banekind, Linköping, Östergötland
Teknisk rapport
Jens Heimdahl, Arkeologerna 2020-01-29

Bakgrund
Under den arkeologiska förundersökningen av lämningarna vid Väg 35, Baneking, utanför Linköping,
2019 togs fyra jordprover för makroskopisk analys. Den provtagna lämningen är märklig och utgörs
av nästan två meter mäktiga, nästan homogena mörka kulturpåverkade lager i en svacka. Lagret
benämns A474. Det mäktiga lagret är svåra att förklara, och möjligen utgörs de av omlagrade
kulturlager som hamnat i sin nuvarande position till följd av schaktningar i området i sen tid, men
detta är oklart. I botten av lagret daterades en träkolsbit från björk till bronsålder. I svackans
omedelbara närhet finns tidigmoderna boplatslämningar och i närheten har också en holkyxa
påträffats. Lämningar av olika ålder finns alltså i närheten.
Provtagningen inför makroanalysen skedde på olika nivåer i svackan och frågeställningen inför
analysen är huruvida det makroskopiska innehållet i jorden kan kasta något ljus över lämningens
natur. Möjligen är materialet i jorden i svackan av blandad ålder, och syftet med analysen är också att
belysa denna problematik och eventuellt plocka ut lämpliga material för 14C-datering med vilken
problematiken kan undersökas närmare.

Metod och källkritik
Provtagningen genomfördes av arkeologerna under utgrävningen och innehöll torrvolymer omkring
0,5–1 liter jord. Inkomna till laboratoriet preparerades proverna genom flotation enligt metod
beskriven av Wasylikowa (1986) och våtsiktades i siktar med minsta maskstorlek 0,25 mm. Även den
kvarvarande flotationsresten av tyngre minerogent material våtsiktades och genomsöktes. Efter
floteringen samlades provet upp och förvarades fuktigt i burkar men lock till dess det analyserades.
Identifieringen av materialet skedde under ett stereomikroskop med 7–100 gångers förstoring. I
samband med bestämningarna utnyttjades litteratur (främst Von Jacomet 2006 och Cappers m. fl.
2009) samt referenssamlingar av recenta fröer. Den makroskopiska analysen har främst behandlat
växtmakrofossil (som inte är ved eller träkol), men även puppor, fekalier, smältor, slagg, ben mm har
eftersökts.

Analysresultat
I bifogade tabell har en del av materialet (det som inte är förkolnade fröer och frukter) kvantifierats
enligt en grov relativ skala 1–2 prickar, där 1 prick innebär förekomst av enstaka (ca 1–5 st.) fragment
i hela provet. 2 prickar innebär att materialet är vanligare än så. Förkolnart och oförkolnat material har
separerats i tabellen. Växterna har delats in i förenklade ekologiska/kulturella grupper, här ogräs och
odlade växter.

Växtfragment

FU Väg 35 Banekind

Vedartade växter

Örtartade växter

Animaliska matrester
Övrigt

PM 5221 5222 5223 5224
MA
Lager
Djup
Volym (l)

1
B
0,8
1

2
C
1,15
0,6

Träflis
Granbarr (förkolnade)
Träkol
Örtfragment (förkolnade)
Rottrådar (förkolnade)
Däggdjursben (fragment)
Brända benfragment (däggdjur)
Sintrad lerklinging
Mineralsmälta

භ
භභ
භභ
භභ
භභ

භ
භ
භභ

3
D
1,3
0,7

4
F
1,65
1,1

භභ
භ
භ

භ
භභ
භභ
භභ
භ

භ
භ
භ

Ogräs

Oförkolnade fröer/frukter
Svinmålla-typ

Chenopodium album -type

2

Åkerbinda

Falopia convulvulus

1

Prästkrage
Förkolnade frukter/frön
Råglosta

Odl

Ogr Pilört

3

Leucanthemum vulgare
Bromus secalinus

2

1
1

Persicaria laphathifolia

Sädeskorn (obest.)

Cerealiea indet.

Korn (ospec.)

Hordeum vulgare

Ärt

Pisum sativum

3

1
1

1

1

Diskussion
Samtliga prover insamlades på olika nivåer i samma strata. Sett till det makroskopiska innehållet
framträder de fyra proverna som homogena och de variationer som märks förefaller snarast
slumpartade. T.ex. förekommer träflis, träkol, förkolande granbarr och förkolnad säd i samtliga prover
oavsett djup. Samma typ av material förekommer på 80 cm djup som på 165 cm djup. Och
minskningar/ökningar av material följer inte ökande/minskande djup. Detta indikerar att materialet i
svackan hamnat där ungefär samtidigt, och hämtats från ungefär samma miljö. Materialet är en fyllnad
som representerar en händelse då jord bestående av äldre kulturlager omlagrats hit. De vaga
variationer som framträdde vid fältobservationen kan tolkas som strukturer som uppstått när lagret
dumpats på platsen, men representerar sannolikt inte en långa tidsintervall mellan utfyllnader.
Förekomsten av förkolnad gran indikerar att materialet är avsatt tidigast under yngre järnåldern då
granen blev vanlig i regionen, och sannolikt senare än så (eftersom granen blir ännu vanligare i
lämningar från medeltid och framåt). I sandig jord som detta bevaras oförkolnad träflis sällan längre
än några århundraden, vilket pekar mot att materialet rörts om så sent som under tidigmodern tid eller
senare.
En del av materialet i proverna har uppenbart sitt ursprung i en boplatsmiljö. Den förkolnade säden, de
brända och obrända benmaterialet samt fragmenten av smältor och lerklining är typiska för
boplatsmiljöer från bronsålder till medeltid. Möjligen representerar det material från olika tidsperioder.
Dessvärre var bevarandegraden hos sädeskornen dålig och det gick inte att närmare avgöra vilken typ
av korn det rör sig om. I annat fall hade möjligen detta kunnat utgöra en ledtråd, då skalkorn ersatte
naketkorn som vanligaste sädesslag i skiftet brons-järnålder.

Referenser
Cappers, R, T. T., Neef, R. & Bekker, R- M. 2009: Digital atlas of economic plants. Groningen
Archaeological Studies vol 9. Groningen
Von Jacomet, S., 2006: Identification of cereal remains from archaeological sites. 2nd ed. IPAS Basel
University, Basel
Wasylikowa, K., 1986: Analysis of fossil fruits and seeds. I Berglund, B. E. (ed.): Handbook of
Holocene Palaeoecology and Palaeohydrology. John Wiley & Sons Ltd. 571-590

Bilaga 5. Vedartsanalys


ProjektId2221
Östergötland,Linköpingskommun,Bankekindssocken,ÖvreÖrminge
Lager,A474,PK1353

ProvA474efterrensning.







Provet,somtagitsienprovruta(1341)varfuktigt.Vidtorkningsönderfölldendelvisförkolnade
graneniettflertalsmåfragment.Förutomgranpåträffadesävenungen.Dennahadeblivitlättrötad
föreförbränning.Någrakolstyckenvarfrånfrisk,välbrändungbjörk.Dessavaldesfördatering
Granenkomfrånungstamellergren
Vikt(g)

Analyseradvikt(g)

Fragment

Analyseratantal

Björk

En

Gran

0,4

0,4

22

22

4

5

13














Detaljfrånbjörk,vilkenvaldesfördatering.Förstoring200X.

UlfStrucke2019Ͳ10Ͳ04



Detaljavdendelvisförkolnadegranenvid500Xförstoring



Eneträsomrötatföredetblivituppbränt.Förstoring500X

UlfStrucke2019Ͳ10Ͳ04



Bilaga 6. 14C-analys
Uppsala 2020-03-05
Lars Andersson
Uppdrag Arkeologi
Enspännaregatan 56
165 57 HÄSSELBY

Ångströmlaboratoriet
Tandemlaboratoriet
Kol-14 gruppen
Besöksadress:
Ångström Laboratory
Lägerhyddsvägen 1

Resultat av 14 C datering
Östergötland. (p 2709)

av

träkol

från

Linköping,

Förbehandling av träkol:
Postadress:
Box 529
751 20 Uppsala
Telefon:
018 – 471 3124
Telefax:
018 – 55 5736
Hemsida:
http://www.tandemlab.uu.se
E-post:

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.

radiocarbon@physics.uu.se

RESULTAT
Labnummer
Ua-65362

Prov
Övre Örminge 474 PK1353 Gran

Med vänliga hälsningar

Karl Håkansson / Melanie Mucke

δ 13 C‰ V-PDB
−25,8

14

C age BP
139 ± 29

Kalibreringskurvor

400

Ua-65362: 139 ± 29 BP

Radiocarbon determination (BP)

300
200

68.2% probability
AD 1680 - AD 1697 (9.5%)
AD 1724 - AD 1763 (18.9%)
AD 1801 - AD 1815 (7.6%)
AD 1835 - AD 1877 (19.9%)
AD 1917 - AD 1938 (11.8%)
95.4% probability
AD 1670 - AD 1712 (16.5%)
AD 1716 - AD 1779 (26.2%)
AD 1799 - AD 1890 (37.2%)
AD 1909 - AD 1943 (15.5%)

100
0
100
200
1650

1700

1750

1800
Calibrated age (AD)

1850

1900

Uppsala 2020-04-01
Rebecka Jonsson
Uppdrag arkeologi i Sverige AB
Enspännargatan 56 bv
165 57 HÄSSELBY

Ångströmlaboratoriet
Tandemlaboratoriet
Kol-14 gruppen
Besöksadress:
Ångström Laboratory
Lägerhyddsvägen 1

Resultat av 14 C datering
Östergötland. (p 2800)

av

träkol

från

Linköping,

Förbehandling av träkol:
Postadress:
Box 529
751 20 Uppsala
Telefon:
018 – 471 3124
Telefax:
018 – 55 5736
Hemsida:
http://www.tandemlab.uu.se
E-post:

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.

radiocarbon@physics.uu.se

RESULTAT
Labnummer
Ua-65671

Prov
Bankekind 388 A1688

Med vänliga hälsningar

Karl Håkansson / Melanie Mucke

δ 13 C‰ V-PDB
−27,9

14

C age BP
2 186 ± 30

Kalibreringskurvor

Ua-65671: 2186 ± 30 BP

Radiocarbon determination (BP)

2400
2300

68.2% probability
BC 353 - BC 288 (46.0%)
BC 231 - BC 197 (22.2%)
95.4% probability
BC 359 - BC 267 (54.6%)
BC 264 - BC 174 (40.6%)

2200
2100
2000
1900
1800
-350

-300

-250
-200
Calibrated age (AD)

-150

-100

-50

hƉƉƐĂůĂϮϬϭϵͲϭϬͲϭϱ
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ϭϲϱϱϳ, ^^>z
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Hållnäsgatan 11
752 28 UPPSALA
Ångströmlaboratoriet
Tandemlaboratoriet
Kol-14 gruppen
Besöksadress:
Ångström Laboratory
Lägerhyddsvägen 1

Resultat av 14 C datering av makrofossil från Bankekind,
Östergötland. (p 2778)
Förbehandling av makrofossiler:

Postadress:
Box 529
751 20 Uppsala
Telefon:
018 – 471 3124
Telefax:
018 – 55 5736
Hemsida:
http://www.tandemlab.uu.se

1. 1 % HCl tillsätts (10 h, under kokpunkten) (karbonat bort).
2. 0.5 % NaOH tillsätts (1 h, 60 ◦C). 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-65665
Ua-65666
Ua-65667
Ua-65668

Prov
5221B
5222C
5223D
5224F

Med vänliga hälsningar

Karl Håkansson / Melanie Mucke

δ 13 C‰ V-PDB
−23,8
−24,4
−25,7
−25,5

14

C age BP
3 103 ± 28
3 103 ± 30
308 ± 28
301 ± 28

Kalibreringskurvor

IOSACal v0.4.1; Atmospheric data from Reimer et al (2013);

Ua-65665 3103 ± 28 BP
Ua-65666 3103 ± 30 BP
Ua-65667 308 ± 28 BP
Ua-65668 301 ± 28 BP

-1050

-550

-50
450
Calibrated age (AD)

950

1450

1950

Ua-65665: 3103 ± 28 BP
68.2% probability
BC 1414 - BC 1379 (33.8%)
BC 1341 - BC 1305 (33.9%)
95.4% probability
BC 1429 - BC 1289 (95.4%)

Radiocarbon determination (BP)

3300
3200
3100
3000
2900
2800
2700
-1500

-1450

-1400

-1350
-1300
Calibrated age (AD)

-1250

-1200

-1150

3400

Ua-65666: 3103 ± 30 BP
68.2% probability
BC 1415 - BC 1378 (33.7%)
BC 1343 - BC 1305 (33.9%)
95.4% probability
BC 1431 - BC 1285 (95.3%)

Radiocarbon determination (BP)

3300
3200
3100
3000
2900
2800
2700

Radiocarbon determination (BP)

-1500

-1450

-1400

-1350
-1300
-1250
-1200
-1150
Calibrated age (AD)
IOSACal v0.4.1; Atmospheric data from Reimer et al (2013);
Ua-65667: 308 ± 28 BP
68.2% probability
AD 1522 - AD 1576 (46.6%)
500
AD 1584 - AD 1590 (4.6%)
AD 1623 - AD 1643 (16.6%)
95.4% probability
400
AD 1490 - AD 1602 (72.1%)
AD 1611 - AD 1648 (23.3%)
300
200
100
0
100

1450

1550

1650
1750
Calibrated age (AD)

1850

Ua-65668: 301 ± 28 BP

Radiocarbon determination (BP)

500
400

68.2% probability
AD 1522 - AD 1574 (47.7%)
AD 1626 - AD 1645 (17.6%)
95.4% probability
AD 1492 - AD 1601 (70.1%)
AD 1614 - AD 1651 (25.2%)

300
200
100
0
100
1450

1550

1650
1750
Calibrated age (AD)

1850
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Konserveringsrapport
Konservator
Camilla Hällbrink Konservatorkonsult
Projekt
Konservering av 3 st arkeologiska järnföremål från en boplatslämning i Örminge, Linköping, RAÄ
Bankekind 387
Uppdragsgivare

Uppdragsgivarens referens

Uppdrag Arkeologi
Enspännargatan 56 BV
165 57 Hässelby

Lars Andersson

Datum för genomförande Februari-maj 2020

Rapportdatum 3/6 2020

Tillstånd före konservering
Samtliga mycket nedbrutna och täckta av hårda sandblandade korrosionskrustor som har bildat
håligheter under sig och lyft upp originalytan, och därmed deformerat järnet.
Fynd nr 32: Litet knivblad med avbruten tånge. Sköra kanter. Relativt stabil. Oklart om det kvarstår
metallkärna.
Fynd nr 33: Fragment. Kanske del av nitbricka? Genomkorroderad och mycket skör. Fragmenterad i
flera delar pga. ett korrosionsförlopp som har spräckt av ytlager.
Fynd nr 49: Fragment. Genomkorroderat och mycket skört. Skiktade sig likt nr 33, men inga flagor
hade lossnat.

Metod och genomförande
Föremålen urlakades ett par månader i 0,1 M lösning av NaOH i vatten för att avlägsna korrosiva
salter. Urlakningen skedde i ett kärl med tättslutande lock för att förhindra tillförsel av syre.
Natriumhydroxiden, som är basisk, tillsattes för att förhindra korrosion. Vid urlakningens avslut
neutraliserades pH:t i järnet genom att föremålen placerades i vatten ett halvt dygn. Därefter torkades
föremålen i ett kärl med torkmedel (silikagel). Alla fragment av fynd nr 33 limmades ihop med Paraloid
B72, ett akryllim, löst i aceton. Fynd nr 49 konsoliderades med samma lim, dvs: Föremålet var så
instabilt att det inte tålde bearbetning utan att strukturen först stadgades upp inifrån. Lättflytande
Paraloid B72 i aceton påfördes med kanyl och fick tränga in med kapillärkraft i den porösa
roststrukturen. Sedan slipades sand och korrosionsprodukter bort med roterande diamanttrissor ned
till den svarta originalytan. Vid bearbetning med diamanttrissa bröts en liten bit av från fynd nr 49 trots
konsolideringen, och den fästes tillbaka på plats med samma lim. Efter stabilisering och avlägsning av
korrosionsprodukter polerades ytorna med en roterande stålborste. Slutligen påfördes Dinitrolpasta,
ett rostskyddsmedel bestående av bl.a. petroleum, vax och aminer, på ytorna och fick torka in.
Resultat
Gott resultat. Föremålen är stabila.

Camilla Hällbrink * konsult inom konservering och samlingsförvaltning * Tyresö, Stockholm
+46 (0)70 586 68 72 *
camilla.hallbrink@konservatorkonsult.se
* www.konservatorkonsult.se
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Iakttagelser
Fynd nr 32, kniven, liknar en skalpell från kv. Trädgårdsmästaren 9-10 i Sigtuna. Föremålsnr: 27705,
Inventarienr: 27884. Datering 1075–1100 e.v.t. Uppgift från Anders Söderberg, arkeolog Sigtuna
museum, 29/5.

Råd och anvisningar
Förvara föremålen torrt, helst under 18 % luftfuktighet. Använd handskar vid hantering. Järnet är
känsligt för fingeravtryck. Hantera varsamt. Föremålen är sköra trots stabilisering.

/Camilla Hällbrink, konservator

Bilder före konservering
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Arkeologiska förundersökningar av elva olika lämningar
har efter beslut av Länsstyrelsen Östergötland genomförts i
Bankekinds socken, Linköpings kommun, Östergötlands län.
Förundersökningarna föranleddes av Trafikverkets arbeten
med att bredda och bygga ut väg 35. Några av de berörda
lämningarna kom även att undersökas och borttagas inom ramen
för den arkeologiska insatsen.

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

