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Sammanfattning
En arkeologisk utredning har genomförts inom fastigheten Södra Bro 4:25 i Örebro kommun och län.
Utredningsområdet omfattade cirka 4,5 hektar.
Utredningen omfattade en kart- och arkivanalys, en
fältinventering samt sökschaktning med maskin och
handgrävning.
Den äldsta kartan över området är från år 1637 som
täcker den östligaste delen av UO, vilket då utgjordes
av hagmark. De första indikationerna i det historiska
kartmaterialet på att marken uppodlats återfinns i den
häradsekonomiska kartan från år 1864.
I samband med fältinventeringen bedömdes nio
lämningar utgöra antikvariskt intressanta objekt, i
form av en husgrund, två broläggningar, en färdväg
samt fossila åkerytor med tillhörande röjningsrösen.
Ytterligare anläggningar i form av bland annat härdar
och stolphål av förhistorisk karaktär påträffades i
samband med sökschaktning.

L2020:4464), en husgrund (L2020:4428) samt ett
område med fossil åkermark (L2020:4431).
Boplatslämningarna kan med ledning av en 14C-analys
av kol från en härd samt fynd av keramik preliminärt
dateras dels till yngre bronsålder-förromersk järnålder, dels till yngre järnålder. Den yngre dateringen
är dock att betrakta som osäker då den utgår från
ett enstaka fynd av ett keramikfragment. Husgrunden och den fossila åkermarken, som delvis utgörs
av ryggade åkrar, dateras preliminärt till medeltid. En
14
C-analys av ett kolprov från en härd direkt under
ett av röjningsrösena inom området gav en datering
till 1200- eller 1300-tal, alltså hög- eller senmedeltid. Övriga lämningar inom UO bedöms ha tillkommit efter år 1850 och har i KMR registrerats som övrig
kulturhistorisk lämning.
Samtliga lämningar av antikvariskt intresse påträffades
inom UO:s östra delar.

Efter utredningen har utredningsområdet konstaterats innehålla fyra tidigare okända fornlämningar,
omfattandes två boplatslämningar (L2020:4427,

Fig. 1. Översiktskarta med läget för den arkeologiska utredningen
markerad. Skala 1:200000.
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Bakgrund
Antikvarisk bakgrund
ken. I samband med tidigare undersökningar vid
Ekeby (L1979:1488 och L1979:1489) har till exempel påträffats boplatslämningar med dateringar från
bronsålder och fram till tidig medeltid (Balknäs
2018:7).

Örebro kommun planerar, på uppdrag av fastighetsägaren och företagaren Ezzat Chatila, att upprätta en ny
detaljplan för fastigheten Södra Bro 4:25. Med anledning av detta beslutade Länsstyrelsen i Örebro att en
arkeologisk utredning behövde genomföras inom
del av fastigheten, då tidigare okända fornlämningar
bedömdes kunna komma att beröras (Lst beslut
431-7092-2019). Fältdelen av utredningen genomfördes under mars 2020 och resultaten redovisas i denna
rapport.

Vid Attersta, omkring 3,5 kilometer norr om UO,
framkom år 2008 spår av fossil åkermark samt
en skärvstenshög och en medeltida gårdsanläggning (L1982:9507). De äldsta delarna av det fossila
odlingslandskapet kunde dateras till romersk järnålder och de yngsta till medeltid (Antila 2010:5).

Topografi och fornlämningsmiljö

Från järnåldern kan även nämnas flera gravfält mellan
Gällersta kyrka och Ekeby kyrka (L1981:1451,
L1981:1778, L1981:877) och ett vikingatida skattfynd gjordes år 1890 i närheten av Herminge
(L1982:9148), bestående av 146 mynt samt delar
av dräktnålar (Kindström 1941:24). I närheten av
den tidigare Mosjön har även påträffats ett vikingatida svärd (ÖLM-22137). Föremålet förvaras idag
på Örebro Länsmuseum, efter förvärv från Gällersta
Forngård (muntlig uppgift: Martin Ödlund, ÖlM).

Utredningsområdet (UO) var beläget inom Gällersta
socken och omfattade en yta av cirka 4,5 ha. Området kan beskrivas utgöra en övergångszon från ett
äldre odlingslandskap i anslutning till Täljeån i öst,
upp mot en trädbevuxen höjdsträckning som mot
väster tidigare gränsat mot sjön Mosjön (fig. 1 och 2).
I samband med den stora sänkningen av Hjälmaren
under åren 1878–1887, vars syfte var att frigöra åkermark och minska risken för översvämningar, omvandlades de tidigare sjöarna Mosjön och Östra och Västra
Kvismaren till våtmarker. Avståndet till den tidigare
strandlinjen i UO:s västra delar har varit cirka 250
meter. Jordarten inom UO utgörs av sandig morän
och höjden över havet uppgår till cirka 40 meter.
Topografiskt har området således varit tillgängligt för
mänskligt nyttjande sedan tidigneolitikum.

Tidigare undersökningar
Inga tidigare arkeologiska undersökningar har skett
inom UO. På 1890-talet gjordes dock ett depåfynd av
fem tunnackiga flintyxor från yngre stenålder i närheten av Södra Bro. Enligt uppgift ska de ha hittats på
höjdryggen mellan den tidigare Mosjön och Gällersta
Kyrka (Lindquist 1912:10).
Under senare år har ett antal arkeologiska åtgärder utförts i närområdet, som visar på en förhållandevis talrik förekomst av förhistoriska boplatser
under matjordslagren i den nuvarande åkermar-
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Fig. 2. Fastighetskartan med utredningsområdet markerat med svart linje. I närområdet registrerade lämningar i KMR
markerade i rött. Skala 1:10000.
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Genomförande
Syfte och målgrupper

geometrier har lagrats och bearbetats i Intrasis.
Kontextbeskrivningar upprättades i fält på pappersblankett. Informationen har därefter digitaliserats i
samband med lagring i Intrasis, med bibehållen koppling till relaterad geometri. Samtliga kontexter fotograferades. En översiktlig drönarfotografering av UO
genomfördes i samband med fältarbetet (fig. 3).

Syftet med utredningen var att fastställa om fornlämningar skulle komma att beröras av det planerade
arbetsföretaget. Utredningen skulle även preliminärt
avgränsa eventuella nyupptäckta fornlämningar inom
UO. Resultaten från utredningen ska kunna användas
vid Länsstyrelsens fortsatta tillståndsprövning och
utgöra underlag inför eventuella kommande arkeologiska åtgärder. Resultaten ska också kunna användas
som underlag för företagarens fortsatta planering.

Fyndstrategi
Insamling och tillvaratagande av fynd har skett restriktivt. Tillvaratagna fynd har omhändertagits i enlighet
med Riksantikvarieämbetets anvisningar i ”Fysiskt
omhändertagande av arkeologiskt fyndmaterial” samt
”Vägledning för tillämpning av kulturmiljölagen uppdragsarkeologi”.

Metoder och arbetsmoment
Arkiv- och kartstudie
Arkivstudien har omfattat material i Antikvarisk-Topografiska arkivet (ATA), Riksantikvarieämbetets
kulturmiljöregister (Fornsök), e-arkiv (Forndok),
Historiska museets föremålssamlingar, Språk och
folkminnesinstitutets ortnamnsregister (SOFI) samt
det digitala arkivet Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven (SDHK). Information
har även inhämtats från arkiv- och föremålssamlingarna vid Örebro länsmuseum samt från tidigare publicerade arkeologiska rapporter.

Analyser
Prover insamlades i syfte av att erhålla dateringsunderlag från ett urval av påträffade anläggningar.

Vedartsanalys
Vedartsanalys genomfördes på insamlat kol i syfte att
utreda provernas egenålder inför 14C-analys. Analysen
utfördes av Antraco HB, Stockholm.

Kartstudien har omfattat Lantmäteriets digitala arkiv
över historiska kartor (Rikets allmänna kartverksarkiv, Lantmäteristyrelsens och Lantmäterimyndigheternas arkiv) samt Riksarkivets historiska kartarkiv.
Inför fältarbetet upprättades historiska kartöverlägg i
GIS-miljö.

C-analys
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Två kolprover 14C-analyserades i syfte att erhålla ett
dateringsunderlag. Analysen utfördes av Ångströmlaboratoriet, Uppsala.

Fältinventering
En okulär fältinventering genomfördes av hela UO.

Sökschaktning
Sökschakt grävdes med maskin. Sökschakten grovrensades för hand och påträffade anläggningar finrensades. Metalldetektering utfördes i anslutning till
grävda ytor. Påträffade anläggningar och kulturlager
kvarligger.

Dokumentation
Fig. 3. Motstående sida: lodfotografi över
utredningsområdet. Skala 1:1500.

Inmätning i fält gjordes med RTK-GPS. Inmätta
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Resultat
Kart- och arkivanalys
fortfarande markerad som hagmark och den resterande delen utgörs av skogsmark. Ingen förändring
har skett rörande bebyggelsen från tiden för den första
kartan från år 1637.

Kända medeltida skriftliga uppgifter om Södra Bro
saknas. Namnet Gällersta omnämns dock första
gången i skriftliga källor år 1314 och Gällersta kyrka,
belägen en dryg kilometer sydost om UO, uppfördes på 1100- eller tidigt 1200-tal (Edlund & Knabe,
2006:5).

En storskifteskarta upprättades år 1782 (Lantmäteristyrelsens arkiv, akt S22-8:2). UO omfattades inte
av karteringen men bytomten öster om UO kan då
konstateras ligga kvar i oförändrat läge.

Den äldsta kartan över området utgörs av en geometrisk karta från år 1637 (Riksarkivet, Akt S1:3b). I
denna ses den historiska bytomten Södra Bro vara
belägen cirka 70 meter öster om UO (fig. 4). På kartan
framträder byn som en radby utmed den byväg som
har en liknande sträckning än idag. Endast den östligaste delen av UO omfattades dock av karteringen år
1637, och utgjordes då av hagmark.

I en Laga skifteskarta från år 1848 är den östra delen
av UO ännu karterat som hagmark (Lantmäterimyndigheternas arkiv, akt 18-gäl-69). Bytomtsindelningen öster om UO har vid denna tid ändrats och
marken har delats in i större enheter.
Av den häradsekonomiska kartan från år 1864 framgår att flera ytor inom UO då är uppodlade (Rikets
allmänna kartverksarkiv, akt J112-65-1). Ingen bebyggelse finns dock markerad inom UO i kartan (fig. 5).

Nästa kartering som rör UO utgörs av en skogsskifteskarta från år 1758 (Lantmäteristyrelsens arkiv, akt
S22-8:1). På kartan är de östligaste delarna av UO

Fig. 4. Del av karta från år 1637 med utredningsområdet markerat med svart linje. Skala 1:3000.
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Fig. 5. Del av häradsekonomiska kartan från år 1864 med utredningsområdet markerat med svart linje. Skala 1:3000.

På den ekonomiska kartan från år 1955 kan ses en
skillnad mot den häradsekonomiska kartan, i det att
en åkeryta i väster då har försvunnit och en remsa
längs ned i söder har tillkommit (Rikets allmänna
kartverksarkiv, akt J133-10f2d57). Ny bebyggelse har
också tillkommit omedelbart öster om UO.
På den ekonomiska kartan från år 1981 finns endast
en uppodlad yta kvar och bebyggelse saknas fortfarande inom UO (Rikets allmänna kartverksarkiv, akt
J133-10f2d82).

möjligen utgöra en rest av ett medeltida gårdsläge.
Den fossila åkermarken (A423, fig. 7, bilaga 3) påträffades i UO:s södra del och omfattar en 70 x 35 meter
stor yta. I norra delen av ytan finns spår av ryggade
åkertegar som sträcker sig i öst – västlig riktning. Den
norra åkertegen (A415) mättes in och kunde konstateras vara 53 x 4,5 meter stor. På och i direkt anslutning

Fältinventering
I samband med fältinventeringen påträffades nio antikvariska objekt i form av röjningsrösen, fossil åkermark, samt en husgrund (fig 7, bilaga 3). Husgrunden A496, påträffades i UO:s östra del, delvis dold
under sentida dumpmassor (fig. 6 och 7). Husgrunden har inte kunnat lokaliseras på någon av de historiska kartor som analyserats. Preliminärt kan byggnaden därför antas vara tillkommen före år 1637 och kan

13

Fig. 6. Husgrunden A496, delvis dold av recenta dumpmassor.
Foto från väst.

Fig. 7. Plan över UO med grävda sökschakt samt påträffade objekt/anläggningar i samband med fältinventeringen. För innehåll i respektive sökschakt, se bilaga 3 och 5. Skala 1:1500.
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till den fossila åkerytan påträffades även sju röjningsrösen (A354, A350, A430, A518, A525, A928, bilaga
3), som kan antas tillhöra samma kontext.

påträffades även ett keramikfragment som preliminärt
bedöms tillhöra godstypen AIV, daterbart till yngre
järnålder (fig. 9). En reservation vad gäller denna
snävare datering är dock på sin plats, då det rör sig om
en enstaka och fragmenterad skärva. Fragmentet kan
dock med säkerhet bestämmas vara av A-godstyp.

Fig. 8. Schakt 1158 i kanten av röjningsröset A518, med
den underliggande härden A1154.

Övriga påträffade lämningar vid inventeringen utgjordes av röjningsrösen, en färdväg, en åkeryta samt två
mindre stenbroar lagda över diken. Dessa lämningar
har bedömts vara tillkomna i sen tid och deras läge
överensstämmer i stort med karteringar gjorda år
1864 eller senare. Några av av lämningarna, som stenbroarna och färdvägen, finns inte med i det historiska
kartmaterialet, men ligger över eller i närheten av
diken som antas ha tillkommit i sen tid.

Utredningsgrävning
Sex sökschakt grävdes med grävmaskin inom UO:s
östra delar (fig. 7). Schakten grävdes till ett djup av
0,1-0,5 meter (bilaga 1).
Vid sökschaktningen påträffades 33 anläggningar av
förhistorisk karaktär i form av stolphål, härdar, stenpackningar samt en husgrund (fig 7, bilaga 2 och
3). Den senare anläggningen (A789) kan eventuellt
härröra från historisk tid.

Dateringar och fynd
En härd i schakt 810 (A746, bilaga 5) daterades med
95.4 % sannolikhet till perioden 754-415 f. Kr., det vill
säga sen yngre bronsålder-tidig förromersk järnålder
(bilaga 7). I samma schakt som den daterade härden
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Fig. 9. F1, keramikfragment preliminärt daterat till den
yngre järnåldern, av godstypen AIV.

Under röjningssröset A518, belägen i anslutning till
ett område med ryggade åkrar (A423), påträffades
en del av en härd (A1154, bilaga 5). Ett kolprov från
härden 14C-daterades med 95,4 % sannolikhet till
1287-1396 e. Kr., vilket motsvarar hög-/senmedeltid
(bilaga 7).

Bedömning och kommentar till resultaten

Inom UO har konstaterats spår av mänsklig aktivitet från yngre bronsålder och fram till historisk tid.
Lämningar av mer sentida karaktär, i form av röjningsrösen, utdikningar, broläggningar och bruksvägar, kan
kopplas till den uppodling som utifrån det historiska
kartmaterialet kan ses ha skett inom UO under 1800talet och vidare framåt i tid. Dessa lämningar bedöms
inte utgöra fornlämning då de inte säkert kan dateras till senare än år 1864 (L2020:4466, L2020:4490,
L2020:4492, L2020:4493, L2020:4494, fig. 10).

medeltida bebyggelseläget för Södra Bro. Eventuellt
hör syllstensgrunden A789, påträffad vid sökschaktning, till samma kontext (bilagor 2 och 5). Antagandet får dock betraktas som preliminärt och ytterligare
antikvariska insatser krävs för att säkerställa detta.

Delvis under de ovan nämnda sentida lämningarna,
och preliminärt avgränsad till de östra och nordöstra delarna av UO, har kunnat påvisas en förhistorisk
boplatslämning. Utifrån en 14C-analys av ett kolprov
från en härd kan denna dateras till yngre bronsålder-tidig förromersk järnålder. På grund av avståndet mellan de två ytorna med förhistoriska boplatslämningar så har dessa registrerats som två separata
boplatsområden i KMR (L2020:4427, L2020:4464,
fig. 10). Det kan dock inte uteslutas att det rör sig om
samtida lämningar. Ett keramikfragment av möjligt
AIV-gods indikerar dock att det även kan förekomma
lämningar från yngre järnålder inom ytan. Boplatslämningarna har endast preliminärt avgränsats inom
UO.

Sammanfattningsvis kan konstateras att såväl förhistoriska som medeltida lämningar i huvudsak förefaller vara koncentrerade till de östra delarna av
UO. De omfattande utdikningar som skett under
1800-talet inom UO:s västra delar talar också för att
dessa ytor inte tidigare varit lämpliga för odling eller
utgjort möjliga boplatslägen. För en säkrare avgränsning och ett bredare dateringsunderlag av de påträffade lämningarna krävs dock ytterligare antikvariska
insatser.

Strax sydväst om ovan nämnda syllstensgrund påträffades ryggade åkerytor med kringliggande röjningsrösen (L2020:4431, fig. 10). Även dessa kan utgöra
spåren av en medeltida brukningsfas inom UO.

Belägen inom en yta med röjningssten från1800/1900-tal, samt delvis överlagrad av recenta dumpmassor, påträffades en del av en kallmurad syllstensgrund till en byggnad (L2020:4428, fig. 10). Då ingen
byggnad finns angiven på platsen i det historiska kartmaterialet utgör lämningen en möjlig ledtråd till det
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LͲnr
L2020:4427
L2020:4428
L2020:4431
L2020:4464
L2020:4466
L2020:4490
L2020:4492
L2020:4493
L2020:4494

Lämningstyp
Boplatsområde
Husgrund,förhistorisk/medeltida
Områdemedfossilåkermark
Boplatsområde
Områdemedfossilåkermark
Områdemedfossilåkermark
Färdväg
Bro
Bro

Antikvariskbedömning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Övrigkulturhistorisklämning
Övrigkulturhistorisklämning
Övrigkulturhistorisklämning
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Fig. 10. Plan och tabell över nyregistrerade lämningar i KMR inom UO efter utredningen. Skala 1:3000.
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Bilaga 1. Schakttabell
Schaktnr
Storlekm
607
3x14

Djupm
0,4Ͳ0,5

Beskrivning
Överstfannsetttorvlagersomvarca0,2
metertjockt.Därunderfannsploggången
somvarca0,2metertjock.Omedelbart
underdetframträddedennaturliga
undergrundensomivästerbestodavsand
ochgrusblandadsilt.Iösterbestodden
sterilamarkenavbeigegrusblandadsand.
Inslagavenstakastenarsomvar0,1Ͳ0,4
meterstora.

Z(höjd)
39,055

810

6x26

0,1Ͳ0,3

Överstilagerföljdenfannsgrästorvsomvar
0,1metertjock.Därefterföljdeploggången
sombestodavgråsandblandadmylla.Lagret
varca0,1Ͳ0,25metertjockt.Nästföljande
nivåbestodavbeigesterilsandmedinslagav
knytnävsstorastenar.

39,417

897

2,5x17

0,25Ͳ0,35

Överstfannsgrästorvensomvar0,1mtjock.
Därunderföljdeploglagretsombestodav
brungråsandochsiltblandadmylla.Lagret
var0,1Ͳ0,2mtjockt.Ibottenfanns
sandblandadsiltmedgrusinslagochinslagav
enstakastenarsomvar0,1Ͳ0,8meterstora.
Därunderpåträffadessterilnivå.

38,589

1074

3,5x9

0,35

Överstilagerföljdenfanns0,10mtjock
gräsvål.Därunderföljdeploglagretsom
bestodavbrungråmyllaochvar0,2mtjock.
Nästföljandelagervardensterilanivånsom
bestodavgrusigsilt.

40,836

1143

3x13

0,45

Överstilagerföljdenfannsgrästorvsomvar
0,1metertjock.Därunderfannsploglagret
somvarca0,2mtjockt.Iploglagret
påträffadesfyndavskärvorfrånyngre
rödgodsavsentyp.Dessatogsejtillvara.I
bottenfannsdennaturligtsterilamarken
sombestodavbeigesandigsiltmedinslagav
0,02–0,45mstorastenar.

40,66

1158

1,5x2

0,4

Lagerföljdenbestodöverstav0,1metertjock
grästorv.Därunderföljdefannsploggången
sombestodavbrunmyllaochsomvar0,2
metertjock.Densterilanivånframkompå
0,3metersdjupochbestodavbeigesilt.I
sterilenfannsspåravplogspårsomvarca
0,05mdjupa.

41,288

Bilaga 2. Kontexter, grävda ytor
Kontextnr Typ
613 Dike

618 Stolphål
625 Dike

Beskrivning
Bedömning
Ejfornlämning.
Täckdikesomvarca1meterbrettoch3
meterlångt.Anläggningensträcktesigi
nordöstlig–sydvästligriktning.Fyllningen
bestodavsandblandatgrusochsten.
Anläggningenärförmodligenanlagdisen
tid.
Stolphål,rund,0,2meteridiameter.
Fornlämning/L2020:4427Ͳ2
FyllningavkolͲochsotblandadsilt.
Täckdike,somvarca0,6meterbrettoch
Ejfornlämning.
somsträcktesigiöstͲvästligriktning.
Fyllningenbestodavmyllblandadsiltoch0,1
till0,2meterstorastenar.Diketbörvara
uppgrävtisentid.

694 Härd

Härdbotten,ca1,5x1mstor,oregelbunden Fornlämning/L2020:4427Ͳ2
form.MörgråͲsvart.Inslagavkol.Sotigsilt.
Framkom0,1Ͳ0,15mundermarkytan.
Fortsatteinivästraschaktkanten.Imitten
fannsenkalkstensflisaomminst0,1x0,2m.

703 Härd

Härdbotten.0,9x0,35meterstor.KolͲoch Fornlämning/L2020:4427Ͳ2
sotblandadsiltmedsandinslag.Framkompå
ca0,2metersdjup.

709 Lager

En2,1x3,8meterstormörkfärgningbestod Fornlämning/L2020:4427Ͳ2
avsandblandadsotigsiltochframkompå
0,25mdjup.Ilagretpåträffadesenstor
mängdkvarts(fnr200017).Lagretärej
avgränsatmotvästerochsöderoch
fortsättertroligenutanförschaktets
begränsning.Mörkfärgningenunderlagrar
A694ochA703.

722 Stenpackning

Stenpackning,2x5meterstor.0,10meter Fornlämning/L2020:4427Ͳ2
storastenar,vissaskärviga,lagdaiettskift.
Upptill0,25meterhög.

728 Lager

Fornlämning/L2020:4427Ͳ2
2x4meterstort.Gråsvartfetsotblandad
silt.Välavgränsadbegränsningmotsöder.I
norrgårlagretinunderstenpackningA722
ochdärkanlagretinteavgränsas.

740 Stolphål

Oskottstolphål?0,6meteridiameter.
Fornlämning/L2020:4427Ͳ2
NedgrävningfylldmedmyllͲoch
sandblandadgråsilt.Undergrundbestående
avbeigesandmedinslagavknytnävstora
stenarochvisskvarts.

Kontextnr Typ
746 Härd

Beskrivning
Bedömning
Härdbotten.0,3x0,45meterstor.Fyllning Fornlämning/L2020:4427Ͳ2
avkolochsotmedinblandningavsiltoch
sand.CͲ14provtaget:P752.Provetvisaratt
anläggningenmed95.4%sannolikhet
daterastillperioden754Ͳ415föreKristus.
Periodenmotsvararendelavyngre
bronsåldernochenbitiniförromersk
järnålder.

753 Härd

Härdbotten,0,25x0,4meterstor.Fyllning Fornlämning/L2020:4427Ͳ2
avkolochsotmedinblandningavsiltoch
sand.

759 Härd

Härdbotten,0,3x0,6meterstor.Fyllningav Fornlämning/L2020:4427Ͳ2
kolochsotmedinblandningavsiltochsand.
Prov:P767.759.

768 Dike

Ejfornlämning.
Täckdike,0,65x10meterstort.Delvis
undersöktiÖänden,dockejibotten,bara
nedtilltoppenpåstenpackningensom
troligenliggeribotten.Minst0,4meter
djupt.Vertikalanedgrävningskanter.Klipper
troligennorradelenavA722.Fyllningav
myllblandadsiltochsand.Stenpackningav
ca0,15Ͳ0,25meterstorastenarietttilltvå
skift.

781 Lager

Kulturlager,1,6x1,8meterstort.Framkom Fornlämning/L2020:4427Ͳ2
ca0,2meterundermarkytan,direktunder
ploggången.Brungråsilt.Inslagavbränd
lera.Ejsäkertavgränsad.Liggertroligenupp
emotA789.Ilagretframkomfyndav
keramikfrånettAIVgods(fnr200015)och
ensmältaavjärn(fnr200029).Lagret
innehöllkeramiksomkandaterastillyngre
järnålder.

Syllstensgrund.Rektangulärform,3,2x7,6 Fornlämning/L2020:4427Ͳ2
789 Husgrund,
förhistorisk/me meterstor(NNVͲSSO).Etttjugotaleventuellt
nedgrävdastenaristorleken0,25Ͳ0,50
deltida
meter.Ejheltframrensad.Framkom0,10Ͳ
0,30meterundermarkytan.

875 Härd

Härdbotten,0,7x1,0xmeterstor.Koloch Fornlämning/2020:4427Ͳ2
sotblandadsand.Påträffadespå0,27
metersdjup.

886 Stolphål

Stolphål.0,7x0,6meterstor.Myllblandad
siltmedinblandningavsot.MörkgråͲ
gråbeigefärg.Påträffadpåca0,3meters
djup.

Fornlämning/2020:4427Ͳ2

Kontextnr Typ
893 Dike

Beskrivning
Täckdike2,3x2,7meterstor.Fyllnningav
grus.Syntespå0,2metersdjupiösteroch
på0,3metersdjupinorr.

Bedömning
Ejfornlämning.

1041 Stolphål

Stolphål.0,4x0,5meterstor.Idetnärmaste Fornlämning/L2020:4464Ͳ1
rundmörkfärgningmedkoloch
orangebrändlera/sandochmyllblandadgrå
silt.Påträffadca0,75meterundermark.

1047 Härd

Fornlämning/L2020:4464Ͳ1
Härdbotten0,2x0,3meterstor(NͲS).
Mörkgrå/svartmörkfärgningmeden
fyllningavkolochsilt.Ovalform.Påträffad
ca0,25meterundermarknivå.

1055 Stenlyft

Ejfornlämning.
Stenlyft.0,2x0,5meterstoroval
mörkfärgning.(NÖͲSV).Fortsätterinivästra
profilväggen.Syntesca0,3meterunder
marknivå.Fyllningavmylla,heltlikplöjan.

1060 Grop

Fornlämning/L2020:4464Ͳ1
Nedgrävning0,6x1,6meterstor(NͲS).
Rundadform.Fortsätteriniöstra
profilväggen.Stenarca0,1Ͳ0,25meterstora.
Ejtydligvärme/eldpåverkan.Oklarfunktion.
Påträffadca0.3meterundermark.

1065 Pinnhål

Störhål.Mörkfärgningenvarcaca0,1meter Fornlämning/L2020:4464Ͳ1
idiameter.Möjligenmultnadstörbotten.
Påträffad0,25meterundermarknivå.

1066 Dike

Ejfornlämning.
Täckdike.0,2x2,8meterstor(ÖͲV).Enkel
radmedstenaristorleken0,25Ͳ0,45meter.
Toppenpåfyrastenarsynliga.Endast
framgrävditoppen.Framkompåca0,15
metersdjup.Möjligenenasidanpåett
täckdike.

1095 Stolphål

Stolphål.0,95meteridiameter.Fyllningav Fornlämning/L2020:4464Ͳ1
brungråsiltmedmyllinslag.Ca10synliga
stenar,0,08Ͳ0,15meterstora.Fortsätterini
västraschaktväggen.Framkompåca0,25
metersdjup.

1102 Stolphål

Stolphål.0,30x0,75meterstort.Fyllningav Fornlämning/L2020:4464Ͳ1
myllblandadsiltmedinslagavkol.Stenari
storleken0,05Ͳ0,10meter.Fortsätterini
östraschaktväggen.Påträffadesca0,35
meterundermarkytan.

Kontextnr Typ
1107 Stolphål

Beskrivning
Bedömning
Stolphål.0,3x0,6xmeterstort.Ovalform. Fornlämning/L2020:4464Ͳ1
Troligtvismarkfaststen,minst0,5x0,25
meterstor.ISÖ,fyllningavbrungråsiltmed
myllinslagochsmåsten.Påträffades0,35
meterundermarkytan.

1113 Stolphål

Stolphål.0,70x0.75meterstort.Fyllningav Fornlämning/L2020:4464Ͳ1
myllblandadsilt.Enstakastenaristorleken
0,05Ͳ0,10meter.Påträffades0,35Ͳ0,40
meterundermarkytan.

1121 Stolphål

Stolphål.0,5x0,75meterstort.Närmast
rundform.Fyllningavlerblandadsiltoch
femstyckenskoningsstenar,0,2meteri
diameter.Påträffat0,3meterundermark.

1129 Stolphål

Stolphål.0,6meteridiameter.Närmastrund Fornlämning/L2020:4464Ͳ1
form.Fyllningavlerblandadsilt.Rikligtmed
mindrestenaristorleken0,10meteri
diameter.Påträffad0,35meterundermark.

1135 Härd

Härdbotten.0,5x0,8meterstor.Ovalform. Fornlämning/L2020:4464Ͳ1
Fyllningavsotblandadlera,inslagav
skärvigastenar.Framkom0,35meterunder
markytan.

1148 Härd

Härdbotten,0,30x0,65meterstor.Koloch Fornlämning/L2020:4431Ͳ1
sot.Fortsätteriniöstraprofilväggen.
Påträffades0,30meterundermarkytan.

1154 Härd

Fornlämning/L2020:4431Ͳ1
Härdgrop.Framgrävdtillenbreddav0,8
meteriplan,ca0,2meterdjup.Framkomi
södraprofilväggenunderröjningsröseA518
påca0,15metersdjup.Fyllningav
siltblandadkolochsot.Ettkolprov(
P1162.1154)sommed95,4%sannolikhet
kandaterastillperioden1287–1396år
efterkristus.PeriodenmotsvararhögͲoch
senmedeltiden.

Fornlämning/L2020:4464Ͳ1

Bilaga 3. Kontexter, fältinventering
Nr
200

Typ
Röjningsröse

Beskrivning
Röjningsröse.Stenar,ca0,3Ͳ1,5meterstora.Rösetshöjdca
1,5meter.Itoppenmodernt(storastenarflyttademed
maskin).Liggereventuelltöveräldrerösemedmindrestenar,
0,3Ͳ0,5meterstora,somstickerframiöstrakanten.Finnsi
anslutningtillåkerytasomärutritatpådenekonomiska
kartan1955.

Bedömning
Ökl/L2020:4466Ͳ1

212

Röjningsröse

Röjningsrösen,trestyckensomsammanhänger.Bestårav
0,15Ͳ1,2meterstorastenar.Cirkaenmeterhöga.Tolkning:
Destoraöverstliggandestenarna(över1meteridiameter)
sannoliktflyttademedmaskin,vilketinnebärattrösenaär
moderna.Kanfinnasäldrerösenibotten.Finnsianslutning
tillåkermarkpådenekonomiskakartanfrån1955.

Ökl/L2020:4466Ͳ1

236

Röjningsröse

Röjningsröse,LͲform(ÖͲVochNͲSriktning).Huvudsakligen
ettskiftsten.Ingåendestenar0,2Ͳ0,8meterstora.
Övertorvad.Enytligtliggandesten(ca0,8meterstor)idenÖͲ
Vdelenavsträngenharborrspår.Röjningsrösetfinnsi
anslutningtillåkermarkpådenhäradsekonomiskakartanfrån
1864.

Ökl/L2020:4466Ͳ1

255

Röjningsröse

Röjningsröse.LöperinordvästligͲsydöstligritning,svängeri
södradelentillraköstͲvästligriktning.Mer"slarvig"/utrasadi
öster,mervälbyggd/tydligmotnorr.Stenariettskift.
Stenstorlekcirka0,3Ͳ1meter.Höjdcirka0,25Ͳ0,5meter.
Ansluterisittöstraavslutmotenmarkfaststen,minst1,5
meterstor.Finnsianslutningtillåkerytapåden
häradsekonomiskakartanfrån1864.

Ökl/L2020:4466Ͳ1

278

Röjningsröse

Röjningsröse.Bestårav0,4Ͳ0,8meterstorastenar.0,2Ͳ0,4
meterhög.LöperiÖͲV.Ettskiftsten.Delvisövertorvad.
Finnsianslutningtillåkerytapådenhäradsekonomiska
kartanfrån1864.

Ökl/L2020:4466Ͳ1

293

Röjningsröse

Röjningsröse.Huvudsakligeniettskift.0,3Ͳ0,8meterstora
stenar.Höjd0,1Ͳ0,4meter.NÖͲSVriktning.Motstensträngen
finnssenarepåfördröjningssten.Finnsianslutningtillåkeryta
pådenhäradsekonomiskakartanfrån1864.

Ökl/L2020:4466Ͳ1

315

Röjningsröse

Röjningsröse.LöperiSVͲNÖ.Motligganderöjningsstenpå
södrasidanbildarettovalt,heltstenfylltröse,medenväl
avgränsadkant.Ingåendestenarca0,4Ͳ0,8meterstora.Röset
0,1Ͳ0,5meterhögt.Finnsianslutningtillåkermarkpå
häradsekonomiskakartanfrån1864.

Ökl/L2020:4466Ͳ1

329

Röjningsröse

Röjningsröse.SvängdNNÖͲSSVriktning.Huvudsakligenett
skiftsten.Medenstakamotligganderöjningssten.Ingående
stenar0,4Ͳ0,9meterstora.Höjd0,1Ͳ0,5meter.Finnsi
anslutningtillåkerytapådenekonomiskakartanfrån1955.

Ökl/L2020:4466Ͳ1

Nr
345

Typ
'Röjningsröse

Beskrivning
Röjningsröse.0,2Ͳ0,8meterstorastenar.Liggermellantvå
markfastastenar(minst1,2respektive2,5meterstora).
Ojämnrektangulärform,ca1,9x4,4mstort.Ca0,5meter
högt.Rösetfinnsianslutningtillenåkerytamedryggade
åkertegar(A423)sombedömsvaraäldre.

Bedömning
Fornlämning/L2020:
4431Ͳ1

350

'Röjningsröse

Röjningsröse,0,2Ͳ0,7meterstorastenar.Ovalt,4Ͳ6meteri
diameter.Rösetliggerinomenfossilåkeryta(A423)med
ryggadeåkertegarochbedömsvaraäldre.

Fornlämning/L2020:
4431Ͳ1

356

Röjningsröse

Röjningsröse.Ingåendestenar0,2Ͳ0,8meterstora.
Huvudsakligenettskiftsten,menliggeriupptill3Ͳ4skift.
Huvudsakligenfyrsidigform,ca12X14meterstort.Höjd0,2Ͳ
0,7meter.Finnsianslutningtillåkermarkpå
häradsekonomiskakartanfrån1964ochpåekonomiska
kartanfrån1955.

Ökl/L2020:4466Ͳ1

372

'Röjningsröse

Röjningsröse.Stenar,0,1Ͳ0,7meterstora,i1Ͳ3skift.
Långsträcktovalt,ca13X6meterstort.Ca0,2Ͳ0,4meter
högt.Finnsianslutningtillåkerytapådenhäradsekonomiska
kartanfrån1864.

Ökl/L2020:4466Ͳ1

380

'Röjningsröse

Röjningsröse.Stenar0,1Ͳ0,5meterstora.Liggerifleraskift
invidettmarkfastblockiväster(ca1,5meterstort).
Ytterligareenmarkfaststen(ca1meterstor)isöder.Röset
medrundadform,ca4Ͳ5meteridiameter.Röjningsrösetca
0,4meterhögt.Finnsianslutningtillåkerytapåden
häradsekonomiskakartanfrån1864.

Ökl/L2020:4466Ͳ1

387

'Röjningsröse

Röjningsröse.Stenarca0,1Ͳ1,7meterstorai2Ͳ3skift.Ligger
emotmarkfastblock(ca2meterstort).Ovalt,ca3Ͳ5meter
stort.Höjdca0,8meter.Tolkning:Röjningsrösemeddelvis
maskinflyttadsten,pågrundavstenstorleken.Delviseller
heltmodernt.Mindrestenibottenärmöjligenettäldreröse.
Finnsianslutningtillåkerytapådenhäradsekonomiska
kartanfrån1864.

Ökl/L2020:4466Ͳ1

393

Röjningsröse

Röjningsröse.NordͲsydligriktning.Stenarca0,2Ͳ0,5meter
stora.Liggeri1Ͳ3skift.0,3Ͳ0,5meterhög.Finnsianslutning
tillåkerytapådenhäradsekonomiskakartanfrån1864.

Ökl/L2020:4490Ͳ1

409

Röjningsröse

Röjningsröse.NordͲsydligriktning.Stenariettskift,upptill
trestenaribredd.Stenstorlek0,25Ͳ0,5meter,enstakastenar
upptill0,8meter.Ca0,1Ͳ0,3meterhög.Finnsianslutningtill
åkerytapådenhäradsekonomiskakartanfrån1864.

Ökl/L2020:4490Ͳ1

415

Fossilåker

Områdemedfossilodlingsmark.Ryggadåker.ÖstͲvästlig.
Motnorravgränsadavtydligthak/åkerkantmot
bassängformadåker(A934).Breddca5meter.Höjdpå
ryggenca0,25Ͳ0,3meter.Kanföljasfråndikeiväster
(troligenmodernt,ejinmätt)tillröjningsröse(A928)iöster,
menharursprungligenhaftenlängresträckningmotbåde
västerochöster.Ytterligarebevaraderyggadeåkrar,men
otydligare,finnsmotsöder(seA423).

Kontexteningårsom
endelavK423.

Nr
423

Typ
Fossilåker

Beskrivning
Områdemedfossilodlingsmark,ca40X70meterstort.
BeståravparallellaöstͲvästligodlingsparceller/lågaryggade
åkrar,ca5Ͳ6meterbreda.Kanföljastilldike(modernt,ej
inmätt)motväster,frammotfastighetsbegränsningeni
söder.

Bedömning
Fornlämning/L2020:
4431Ͳ1

430

Röjningsröse

'Röjningsröse.Ettsynligtskift.Stenstorlek(försynligastenar)
ca0,5meter.Rösetshöjdca0,2meter.Övertorvat.
Gravliknande.Liggeriområdemedfossil(ryggad)åker.

Fornlämning/L2020:
4431Ͳ1

436

Röjningsröse

Röjningsröse,ca11x21(NͲS)Xmeterstort.0,5Ͳ0,8meter
storastenariupptilltreskift.Upptill0,8meterhögt.Utgörs
tillstordelavröjningssten.Irösetssödradelfinnsen
ansamlingmedmoderna(1900Ͳtal)sopor:taggtråd,tank,
delaravgjutjärnsföremål,plåtburk,mjölkkannor,skom.m.
Vidsondningförefölldetvaraetthål/gropirösethär,somvar
minst1meterdjup.Gropenkanhaenstorlekpåca2(ÖͲV)X
3(NͲS)meter(ejtydligavgränsningpgasoporna).Finnsi
anslutningtillåkerytapådenhäradsekonomiskakartanfrån
1864.

Ökl/L2020:4490Ͳ1

453

Röjningsröse

Röjningsröse;ca2x4(NͲS)meterstort.Ettskiftsten,
stenarnaca0,4Ͳ0,6meterstora.Ca0,4meterhögt.Finnsi
anslutningtillåkerytapådenhäradsekonomiskakartanfrån
1864.

Ökl/L2020:4490Ͳ1

459

Röjningsröse

Röjningsröse,liggeriettstråk,ca7x20(NͲS)meterstort.Ca
0,5Ͳ0,8meterstorastenari1Ͳ2skift(undreskiktet
övertorvat).Ca0,5meterhögt.Röjningssten.Finnsi
anslutningtillåkerytapådenhäradsekonomiskakartanfrån
1864.

Ökl/L2020:4490Ͳ1

476

Störning

'Högarbeståendeavmodernadumpmassor/schaktmassor,
beståravjordochstenochbetong.Denenahögenca10Ͳ20
meteridiameter,ca1,2meterhög.Denandrahögenbelägen
direktösteromföregåendeochsammanhängermeddenna.
Ca4,5meteridiameter,ochca2meterhög.Kommerfrån
markplanering/schaktmassorfrånnybyggdahusetoch
tomtendirektösteromhögen.

Ejfornlämning

496

Husgrund,
Förhistorisk/Me
deltid

Syllstenshus,Syllstensrad(ÖͲV),ca9meterlång,enkelrad,av
ca0,4meterstorastenar.Ca0,1Ͳ0,25meterhög.Mittpå,
någotförskjutenmotöster,finnsenöppningistenraden,
flankeradavettparstenarpåradenssödrasida.Innanför
(norrom)stenradenivästerfinnsettskikttättlagdamindre
stenar,ca0,2Ͳ0,3meterstora.Iösteransluterstenradentill
ettröse(A496).Ivästergårstenraden,ochpackningennorr
därom,inundermodernadumpmassor(A476).Husgrunden
finnsinteutritadpånågonavdehistoriskakartorsomfinns
tillgängliga.Byggnadenäräldreän1637ochsannolikt
medeltida.

Fornlämning/L2020:
4420:4428

Nr
509

Typ
'Röjningsröse

Beskrivning
Röjningsröse,6x15(ÖͲV)meterstort,0,5Ͳ1,5meterstora
stenar.Upptill1meterhögt.Vissastenarsåstoraattdebör
haflyttatsmedmaskin.Finnsianslutningtillåkerytapåden
ekonomiskakartanfrån1955.

Bedömning
Ökl/L2020:4466Ͳ1

518

Röjningsröse

Röjningsröse,övertorvat,4x6mstort.Synligastenarca0,3Ͳ
0,5meterstora.Liggeri1skiftihöjd.Ca0,25meterhögt.
Någotgravliknande.Liggerinomfossilodlingsmark(ryggad
åker).Delvisunderrösetframkomenhärdsomdateradestill
perioden1280till1400årefterKristus.

Fornlämning/L2020:
4431Ͳ1

525

Röjningsröse

Röjningsröse,ca2Ͳ3meteridiameter.Liggeruppmot
nordöstrasidanavettmarkfastblock(ca3meterstortoch1
meterhögt).Stenarnairösetca0,2Ͳ0,3meterstora.Liggeri
minst2skift.Höjd0,5meter.Övertorvat.Liggerianslutning
tillfossilåker(ryggadåker).

Fornlämning/L2020:
4431Ͳ1

532

Röjningsröse

Röjningsröse,istråk,ca2x18(ÖͲV)meterstort.Tättlagda
stenar,upptill2skift.Stenarövervägandeca0,3Ͳ0,8meter
stora.Ca0,3Ͳ0,5meterhög.Ettickeinmättåkerdikelöper
invidsträngenssödrasida.Diketframträderpådet
rektifieradedrönarfotot.Diketochstensträngenärsannolikt
sentida.

Ökl/L2020:4490Ͳ1

543

Färdväg

Färdväg,övergivenochöverväxt.LöperiövervägandeöstͲ
västligriktning.Kundetydligtföljaslängsensträckaavca75
meter,menharsannoliktfortsattlängreåtbådevästerochåt
öster.Ivästradelenfinnsenlitenkallmuradstenbroöverett
dike(K579).Lämningarnaavvägenbestårösterombronav
enuppbyggdvägbank,ca4Ͳ5meterbredibasenochca0,3Ͳ
0,5meterhög.Körbananärövervägandeca2,3meterbred,
menpåsmalastestället,vilketärlängstiösterpådeninmätta
sträckan,endastca1,2meter.Körbanankantaspåbåda
sidornaavsporadisktlagdastenar(ca0,3Ͳ0,8meterstora),
sompåvissasträckorärtätarelagda.Uppmotvägbananoch
motkantstenenfinnspåbådasidornaupplagd
röjsten/röjningsrösen(dessainmättesochbeskrevsseparat).
Bronäranlagdöverettgrävtdikevilketindikerarattdenär
byggdisentid.Sannoliktärfärdvägensamtidamedbron.

Ökl/L2020:4492

579

Bro

Bro.GåriÖͲVriktningöverettgrävtdike;ca1,5meterlång
och2,4Ͳ2,5meterbredoch0,5meterhög.Kallmuradav
utvalda/övervägandefyrsidiganaturstenar.Vid
fältinventeringenkundeminsttvåskiftstenarkonstateras.
Troligenutanvalv;vattnetrinnerigenomkallmurningen.
Sammanhör/delavvägenA543.Bronärlagdöverettgrävt
dikesominteärinmätt,mensomframträderpådet
rektifieradedrönarfotot.Diketärgrävtisentid.

Ökl/L2020:4493

583

Röjningsröse

Röjningsröse.LiggerdirektinvidvägbankenA543.Ca2X2
meterstort,0,4meterhögt.Naturstenariupptilltvåskift
lagdauppmotettmarkfastblock.Ingåendestenarca0,3Ͳ0,7
meterstora.Röjningsrösetäryngreänvägensombedömts
varasentida.

Ökl/L2020:4490Ͳ1

Nr
591

Typ
Röjningsröse

Beskrivning
Röjningsröse.OmedelbartnorromvägbanaA543.Cirka15
meterlångt(ÖͲV)och1,5Ͳ4meterbrett.Lagdiupptilltvå
skift.Stenstorlek0,2Ͳ1meter.Vällagd,sidanmotvägenrak,
någotoregelbundenmotnorr.Röjningsrösetärsamtidamed
färdvägensombedömtsvarasentida.

Bedömning
Ökl/L2020:4490Ͳ1

633

Röjningsröse

Röjningsröse,ca2meteridiameterochca0,5meterhögt.
Cirka0,3Ͳ0,6meterstorastenariupptilltvåskift.Ligger
omedelbartsöderomfärdväg(A543).Färdvägenoch
röjningsrösetärsamtidameddenbrosomärlagdöverett
sentidadike.

Ökl/L2020:4490Ͳ1

643

Röjningsröse

Röjningsröse,ca8meteridiameteroch0,6meterhögt.
Uppbyggtav0,1Ͳ0,5meterstorastenariupptillfyraskift.
Liggeromedelbartsöderomfärdvägen(K543).Välavgränsati
enraklinjemotvägen,iövrigtmerostrukturerat.Färdvägen
ochröjningsrösetärsamtidameddenbrosomärlagdöver
ettsentidadike.

Ökl/L2020:4490Ͳ1

654

Röjningsröse

Röjningsröse,2Ͳ3meteridiameter,ca0,3meterhög.
Oregelbundenformmenidetnärmasterund.Ligger
omedelbartnorromvägbank.Stenarnaärca0,5meterstora
ochlagdaiettskift.Färdvägenochröjningsrösetärsamtida
meddenbrosomärlagdöverettsentidadike.

Ökl/L2020:4490Ͳ1

663

Röjningsröse

Röjningsrösemedstensträngsliknandekaraktär.Ca2x5,5
meterstoroch0,5meterhög.NVͲSÖriktning.Ligger
omedelbartnorromenfärdväg.Stenarmedenstorlekav0,7
meter.Lagdaiettskift.Färdvägenochröjningsrösetär
samtidameddenbrosomärlagdöverettsentidadike.

Ökl/L2020:4490Ͳ1

674

Röjningsröse

Röjningsrösemedstensträngsliknandekaraktär.Ca1x5
meterstor.NVͲSÖriktning.Liggeromedelbartnorrom
färdväg.Uppbyggdav0,3Ͳ1,0meterstorastenar,lagdaiett
skift.0,4meterhög.Färdvägenochröjningsrösetärsamtida
meddenbrosomärlagdöverettsentidadike.

Ökl/L2020:4490Ͳ1

681

Röjningsröse

Röjningsröseomedelbartnorromfärdväg.Ca1,5x6,5meter
stort.0,4meterhögt.ÖͲVriktning.Stenarmellan0,1Ͳ1,0
meterstora,lagdaiettskift.Färdvägenochröjningsrösetär
samtidameddenbrosomärlagdöverettsentidadike.

Ökl/L2020:4490Ͳ1

832

Röjningsröse

Röjningsröseavstensträngsliknandekaraktär.3,34,7xmeter
stor,0,6meterhög.Omedelbartsöderomfärdväg.Stenar
somvarierarmellan0,3Ͳ1,3meteristorlek.Uppbyggdavett
skiftsten.Färdvägenochröjningsrösetärsamtidamedden
brosomärlagdöverettsentidadike.

Ökl/L2020:4490Ͳ1

840

Röjningsröse

Röjningsröseavstensträngsliknandekaraktär.3,7x8,3meter
stor,0,5meterhög.Omedelbartsöderomfärdväg.Uppbyggd
av0,2Ͳ1,0meterstorastenarlagdaiettskift,utomlängsti
österdärstenarnaliggeriupptillfyraskift.Färdvägenoch
röjningsrösetärsamtidameddenbrosomärlagdöverett
sentidadike.

Ökl/L2020:4490Ͳ1

Nr
851

Typ
Röjningsröse

Beskrivning
Röjningsröseavstensträngsliknandekaraktär.4,0x2,3meter
stor,0,3meterhög.Omedelbartsöderomfärdväg.Uppbyggd
av0,2meterstorastenar.Färdvägenochröjningsrösetär
samtidameddenbrosomärlagdöverettsentidadike.

Bedömning
Ökl/L2020:4490Ͳ1

859

Röjningsröse

Röjningsröse,2,3x3,4meterstor,0,5meterhög.Uppbyggd
av0,4meterstorastenarlagdaiettskift.Finnsianslutningtill
ensentidafärdväg.

Ökl/L2020:4490Ͳ1

866

Röjningsröse

Röjningsröse,6x2,7meterstor,0,4meterhög.Uppbyggdav
stenariettskift.Finnsianslutningtillensentidafärdväg.

Ökl/L2020:4490Ͳ1

907

Röjningsröse

Röjningsröse.3,3x4,6meterstor,0,4meterhög.
Omedelbartnorromfördväg.Uppbyggdav0,4meterstora
stenarlagdaiettskift.Färdvägenochröjningsrösetär
samtidameddenbrosomärlagdöverettsentidadike.

Ökl/L2020:4490Ͳ1

914

Röjningsröse

Röjningsröse.2x2,3meterstor,0,4meterhög.Stenari
storleken0,3Ͳ0,5meter,lagdaiettskift.Rösetliggeri
anslutningtillåkermarksomfinnsutritatpåden
häradsekonomiskakartan1864.

Ökl/L2020:4490Ͳ1

918

Röjstensrad

Röjstensröse,1,5x3,4meterstor,0,4meterhög.Ansamling
avfyrasynligastenar,0,5Ͳ0,8meterstora,lagdaiettskift.
Bedömsvarasentida

Ökl/L2020:4490Ͳ1

923

Röjningsröse

Röjningsröse.1,9x4,1meterstor,ca0,8meterhög.0,3Ͳ0,8
meterstorastenar,lagdaitreskift.Pårösetendeljärnskrot
(emaljeratbleckplåtskärl,järnplåt/tilltryckthink).Rösetligger
omedelbartsöderomettgrävtsentidadike.

Ökl/L2020:4490Ͳ1

928

Röjningsröse

Röjningsröse.2,7x4,5meterstor,0,1Ͳ0,2meterhög.Stenari
storleken0,5meterlagdaiettskift.Finnsianslutningtillett
områdemedfossilåkermark.

Fornlämning/L2020:
4431Ͳ1

934

Odlingsyta

Ökl/L2020:4466Ͳ1

958

Bro

Åkeryta.20x58meterstort.Åkerkanten0,25Ͳ0,35meter
högremotnorrochsöder.Tydligthaklängssödrakanten.I
västochnordvästbegränsasåkernavettgrävtåkerdike.
Åkernfinnsutritadpådenhäradsekonomiskakartanfrån
1864.
Stenbro.1,6x2,6meterstor.Stenarnavarieraristorlek
mellan0,3Ͳ0,5meter.Lagdaiupptilltvåskiftihöjd.Bronär
anlagdovanförettgrävtdikesomintemättsin.Utdikningen
skersannoliktefter1864dåävenMosjöndikasut.

962

Röjningsröse

Röjningsröseavstensträngsliknandekaraktär.1,8x5meter
stor,0,6meterhög.Enmeterstorastenarivarderaände.
Däremellanmindrestenaristorleken0,10meterlagdaiflera
skift.Finnsianslutningtillåkerytapådenhäradsekonomiska
kartanfrån1864.

Ökl/L2020:4494

Ökl/L2020:4490Ͳ1

Nr
970

Typ
Röjningsröse

Beskrivning
Röjningsröse.1x1,4meterstor,0,5meterhög.Ett1,5x1,5
meterstortmarkfastblockunderlagrarfleramindrestenarav
storleken0,10meter.Finnsianslutningtillåkermarkpåden
häradsekonomiskakartanfrån1864.

Bedömning
Ökl/L2020:4490Ͳ1

976

Röjningsröse

Röjningsröse.1,3x2,5meterstor,0,4meterhög.Uppbyggd
av0,2Ͳ1,0meterstorastenariupptilltvåskift.Finnsi
anslutningtillåkermarkpådenhäradsekonomiskakartanfrån
1864.

Ökl/L2020:4490Ͳ1

981

Röjningsröse

Röjningsröse.4x5meterstor,0,6meterhög.Närmastrund
form.Uppbyggdmotenmarkfaststeniöster.Stenarna
varierarmellan0,3Ͳ0,35meteristorlekochärlagdaiupptill
treskiftihöjd.Rakgränsiväster.Finnsianslutningtill
åkermarkpådenhäradsekonomiskakartanfrån1864.

Ökl/L2020:4490Ͳ1

997

Röjningsröse

Röjningsröse.5,2x7,8meterstor,0,7meterhög.Uppbyggd
av0,3meterstorastenariupptillfemskift.Liggeri
anslutningtillåkermarkpådenhäradsekonomiskakartanfrån
1864.

Ökl/L2020:4490Ͳ1

1013

Röjningsröse

Röjningsröse.5x3,2meterstor,0,4meterhög.Rektangulär
form.Uppbyggdav0,5Ͳ0,7meterstorastenar,lagdaiett
skift.Finnsikantenavåkeryta1864.

Ökl/L2020:4490Ͳ1

1022

Röjningsröse

Röjningsröse.7x12meterstor,0,6meterhög.Rektangulär
form.Stenarsomvarierarmellan0,2Ͳ0,7meteristorlek.
Byggdsomisträngar.Kantydapåattstenarnavältsnerfrån
enkärra.Finnsettlångsmalthålrumirösetsmitt.Finnsi
anslutningtillåkeryta1864.

Ökl/L2020:4490Ͳ1

1035

Röjningsröse

Röjningsröse.4x5,5meterstor,0,7meterhög.Stenarmellan
0,3Ͳ1,0meteridiameter.Lagdaiupptilltvåskift.Stort
flyttblockinorr.Rösetliggerianslutningtillåkermark1864.

Ökl/L2020:4490Ͳ1

Bilaga 4. Fyndtabell
Nr
1
6
7
8

Kontext
781
789
789
781

Material
Keramik
Järn
Järn
Järn

Sakord
Kärl
Föremål
Föremål
Föremål

Antal Fragm.grad
1 Fragment
1
1
1

Vikt(g) Anmärkning
10
84
25 Smälta
18

Gods Del
AIV
Buk

Kärlform
Kruka

Bilaga 5. Schaktplaner, skala 1:300

Bilaga 6. Vedartsanalys

ProjektId 2296
Närke, Örebro kommun, Gällersta socken, Södra Bro
Härd, A746, P752

Provet utgjordes av 10 cl vattenbemängd sotig silt. I provet fanns 10 fragment av förkolnad ek.
Träkolet kom från en delvis rötad stam. Cellstrukturen var fylld av en bärnstensfärgad beläggning.
Egenåldern bedöms vara relativt hög.
Vikt (g)

Analyserad vikt (g)

Fragment

Analyserat antal

Ek

0,4

0,4

10

10

10

Härd, A1154, P1162

Analysen utfördes på ett jordprov om ca 20 cl. Provet bestod i huvudsak av lätt nedbrutet
växtmaterial, sand och sot. Efter rensning återstod endast en liten andel träkol. Detta kom från en
knopp av förkolnad tallkvist.
Vikt (g)

Analyserad vikt (g)

Fragment

Analyserat antal

Tall

0,1

0,1

4

4

4

Bilaga 7. 14C-analys
Uppsala 2020-05-14
Lars Andersson
Uppdrag Arkeologi
Enspännaregatan 56
165 57 HÄSSELBY

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

Resultat av 14 C datering av träkol från Södra Bro, Örebro,
Närke. (p 2864)
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-66153
Ua-66154

Prov
Södra Bro A746 P752
Södra Bro A1154 P1162

δ 13 C‰ V-PDB
−24,8
−24,9

14

C age BP
2 458 ± 28
633 ± 27

Med vänliga hälsningar

Karl Håkansson / Melanie Mucke

1/3

Kalibreringskurvor

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

Ua-66153 2458 ± 28 BP
Ua-66154 633 ± 27 BP

Radiocarbon determination (BP)

-550

-300

-50

200
450
Calibrated age (AD)

700

950

1200

IOSACal v0.4.1; Atmospheric data from Reimer et al (2013);
68.2% probability
BC 748 - BC 683 (27.6%)
Ua-66153: 2458 ± 28 BP
2700
BC 666 - BC 638 (11.4%)
BC 588 - BC 576 (3.7%)
BC 569 - BC 506 (22.1%)
BC 499 - BC 489 (2.9%)
2600
95.4% probability
BC 754 - BC 679 (29.6%)
BC 669 - BC 606 (19.0%)
2500
BC 597 - BC 426 (45.4%)
BC 423 - BC 415 (1.4%)
2400
2300
2200
2100
-750

-700

-650
-600
-550
Calibrated age (AD)

-500

-450

-400

2/3

900

Ua-66154: 633 ± 27 BP

Radiocarbon determination (BP)

800
700

68.2% probability
AD 1296 - AD 1315 (25.1%)
AD 1355 - AD 1388 (42.4%)
95.4% probability
AD 1287 - AD 1329 (39.0%)
AD 1340 - AD 1396 (56.3%)

600
500
400
300
1270

1290

1310

1330
1350
1370
Calibrated age (AD)

1390

1410

3/3

En arkeologisk utredning etapp 1 och 2 har under senvintern
2020 genomförts vid Södra Bro i Gällersta socken, Örebro
kommun. Vid utredningen påträffades boplatslämningar
daterade till yngre bronsålder-förromersk järnålder samt
eventuella spår av det medeltida Södra Bro, i form av en
husgrund och fossila åkerytor. Inom området påträffades även
mer sentida spår i form av röjningsrösen, dikningar och mindre
broläggningar. De påträffade lämningarna har i samband med
utredningen registrerats i Kulturmiljöregistret.
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