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Sammanfattning
Under april 2021 genomfördes en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inom Askeby socken, Linköpings
kommun, Östergötlands län (fig. 1 och 2). Utredningen föranleddes av att företagaren Eksjöhus AB
planerar bostadsbebyggelse med tillhörande exploatering av gator och V/A i området, i samband med
upprättandet av en ny detaljplan. Syftet med den arkeologiska utredningen var att ta reda på om fornlämningar skulle beröras av det planerade arbetsföretaget. Utredningen skulle även preliminärt avgränsa och
om möjligt datera nyupptäckta fornlämningar inom
utredningsområdet.
Utredningens första etapp omfattade en kart-och arkivanalys samt en fältinventering med okulär besiktning. Den andra etappen innebar sökschaktning med
grävmaskin. Utredningsområdet (UO), i de historiska källorna och än idag känt som Kungshagen, var
cirka 10,6 hektar stort och utgjordes huvudsakligen av
åkermark. Inför utredningen fanns inga registrerade
lämningar inom ytan. En analys av historiskt kartmaterial visade att det under 1700–1900-talen funnits
en torpbebyggelse belägen på ett åkerimpediment
centralt inom Kungshagen.

Totalt grävdes 160 sökschakt med grävmaskin. I
dessa framkom, utspritt inom UO, 17 anläggningar
i form av härdar, stolphål, kulturlager och nedgrävningar, varav tio bedöms utgöra fornlämningar. Tre av
härdarna daterades genom 14C-analys till yngre bronsålder-äldre järnålder respektive tidig medeltid. Inga
kvarvarande spår av det i kartmaterialet redovisade
torpet påträffades.
Sex fornlämningar har registrerats i Kulturmiljöregistret (KMR), i form av fem härdar (L2021:3750,
L2021:3752, L2021:3754, L2021:3755, L2021:3762)
samt ett boplatsområde (L2021:3763). Kungshagen tolkas utifrån utredningens resultat ha nyttjats för
betesdrift sedan förhistorisk tid, ända in i modern tid.

Figur 1, motstående sida. Översiktskarta med läget för den
arkeologiska utredningen markerad. Skala 1:100000.
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Bakgrund
Antikvarisk bakgrund

stät del av Östergötland. Jordbruksbygden kring
Linköping, söder om sjön Roxen, utgör vad som
brukar utpekas som det mellersta av Östergötlands
tre förhistoriska centralområden. Övriga centralområden omfattar området söder om Tåkern respektive
västra Vikbolandet och området mellan Norrköping
och Söderköping (Kaliff 1999:48). Inför utredningen
fanns inga lämningar registrerade i Kulturmiljöregistret (KMR) inom UO. I dess omedelbara närområde
finns dock ett stort antal kända lämningar, varav ett
urval presenteras nedan.

Efter beslut av Länsstyrelsen Östergötland har under
april 2021 en arkeologisk utredning etapp 1 och 2
genomförts inom del av fastigheten Juby 14:37 i
Askeby socken, Linköpings kommun, Östergötlands
län (Länsstyrelsens diarienummer 431-17574-2020).
Utredningen föranleddes av att företagaren Eksjöhus
AB planerar för bostadsbebyggelse med tillhörande
exploatering av gator och V/A i området, i samband
med upprättandet av en ny detaljplan. Länsstyrelsen beslutade att en arkeologisk utredning behövde
utföras, då det bedömdes som sannolikt att det inom
området kunde finnas ej tidigare kända fornlämningar.

Identifierade spår av aktiviteter under stenåldern i
Askeby är hittills få. Cirka 1,6 kilometer väster om
UO finns en registrerad fyndplats för en kvartsskrapa,
”iakttagen i de sandiga blottorna efter markberedning men ej tillvaratagen” (L2008:4343). I Historiska museets föremålsdatabas med dokumentation
av lösfynd finns vidare inga fynd registrerade på de
aktuella ägorna. För Askeby socken finns dock noterat
ett lösfynd av en tjocknackad svagt tväreggad flintyxa
med oslipade smalsidor (inventarienummer 14332)
samt en post gällande en ”samling förhistoriska föremål, c:a 600, vilken tillhört avlidne jägmästare C.
G:son Hjort, Kisa. De flesta föremålen torde vara från
Östergötland”, i databasen taggad med ”stenålder”
(inventarienummer 17332). Kända bronsålderslämningar inom UO:s omedelbara närhet är likaså fåtaliga. Några kilometer norr och väster om Askeby finns
dock rikligt med hällristningar i form av skålgropar,
koncentrerade till ett stort område centralt i Linköpings kommun.

Topografi och fornlämningsmiljö
Utredningsområdet (UO) omfattade ett cirka 10,6
hektar stort område kallat ”Kungshagen”, bestående av huvudsakligen flack åkermark med mindre
uppstickande åkerimpediment av berg (fig. 2 och 7).
Ytan korsas av en mindre väg i N-S riktning samt en
mindre yta med hagmark i söder. Ett cirka 230 meter
långt dike korsar även den östra delen av UO i N-S
riktning. Direkt norr om UO återfinns tätortsbebyggelsen i Askeby, varigenom den gamla landsvägen från
Linköping (idag länsväg 761) löper i Ö-V riktning. I
övriga väderstreck omges UO av skogbevuxen impedimentmark.
Kungshagen ligger mellan 70–80 m ö h och enligt
SGU:s strandlinjenivåkartor var hela området exponerat över havet redan kring 10 000 f. Kr. (SGU:s
kartgenerator). Markslagen inom UO utgörs huvudsakligen av postglacial finsand med partier av glacial
lera i nordöst och sydväst samt sandig morän i söder.
Centralt finns även berg i dagen (SGU Jordartskartan). Berggrunden domineras av tonalit och granodiorit (SGU Berggrundskartan). Direkt väster om UO
utgörs markslaget av isälvssediment (sand) och i öster
motsvaras detsamma av sandig morän (SGU Jordartskartan).

Bygden runt UO karaktäriseras istället framförallt av fornlämningar av järnålderskaraktär. Direkt
söder om UO finns ett område med fossil åkermark
(L2012:3230, möjlig fornlämning, fig. 2). I beskrivningen av lämningen i KMR nämns inledningsvis
stensättningar, men som därefter i terrängbeskrivningen omnämns som ”ca 10 röjningsrösen”. Knappt
90 meter mot sydväst finns ytterligare en lämning
av samma slag – L2012:657 (fig. 2). Lämningen är
registrerad som ett område med fossil åkermark med
antikvarisk bedömning möjlig fornlämning, men
beskrivs utgöra ett ”Gravfält (?)”, bestående av cirka

Förhistorisk tid
Askeby socken ligger i de centrala delarna av den
bördiga Östgötaslätten, i en mycket fornlämning-
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Fornlämning
Övrig kulturhistorisk lämning/
möjlig fornlämning
/ŶŐĞŶĂŶƟŬǀĂƌŝƐŬďĞĚƂŵŶŝŶŐͬ
ej kulturhistorisk lämning
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Figur 2. Utredningsområdet markerat med svart linje med kringliggande lämningar registrerade i KMR. Skala 1:10000.
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(L2012:3672, L2012:3003, L2012:3591). Särskilt
många stensträngssystem finns bevarade runt gårdarna
Stämna, St. Greby, Karlslund, Nybble och Lövsveden.
Slutligen kan även nämnas runstenen L2012:951 vid
Vadet, cirka 1,2 kilometer nordöst om UO (fig. 4).

fem mycket osäkra fornlämningar, vilka troligtvis ej
är fornlämningar utan snarare ”gamla röjningsrösen”
(KMR).
Cirka 100 meter sydöst om UO finns ett gravfält
bestående av 20 runda stensättningar, varav flera är
bedömda som osäkra (L2012:3227, fig. 2). Ytterligare fem kända gravfält är belägna inom en kilometers radie från UO (L2012:3076 och L2012:3079,
L2012:755, L2012:1037 och L2012:2702). Gravfälten består huvudsakligen av runda stensättningar
med undantag av enstaka kvadratiska stensättningar,
domarringar och resta stenar (fig. 3). Cirka 120 meter
sydväst om UO finns vidare en ensamliggande rund
stensättning (L2012:3596). Ytterligare 27 ensamma
och invidliggande stensättningar (L2012:2647,
L2012:693, L2012:3226 m.fl.) samt två domarringar
(L2012:3062, L2012:3063) återfinns inom en kilometers radie från UO.

Figur 4. Runstenen vid Vadet en dryg kilometer öster om
Kungshagen, L2012:951 (Ög 10).

Förekomsten av gravar i form av ensamma och invidliggande stensättningar, gravfält samt omfattande
stensträngssystem talar för att området har nyttjats intensivt från åtminstone järnåldern. Att äldre
lämningar kan finnas inom området kan heller inte
uteslutas, särskilt då höjderna över havet, liksom de
lätta markslagen, innebär gynnsamma förutsättningar
att hitta lämningar från såväl mesolitisk som neolitisk
tid.

Figur 3. Domarring inom gravfältet L2012:1037 vid
Jättbacken, norr om Kungshagen.

Cirka 330 meter öster om UO finns ett boplatsområde bestående av ett stolphål och en nedgrävning
registrerat i KMR (L2009:8110, fig. 2). Vid en arkeologisk undersökning år 2016 påträffades ytterligare
ett stolphål cirka tio meter intill lämningen (Lundgren 2016:8).

Medeltid och historisk tid
Askeby är idag mest känt för sin kyrka och de söder
om denna, under mark bevarade ruinerna efter
Askeby kloster, knappt 200 meter nordöst om UO
(fig. 5). Askeby kyrka har dendrokronologiskt daterats till 1100-talets mitt eller strax före (Eriksson
2006:8) och kyrkan utgjorde socknens administrativa centrum inom Bankekinds härad. Kyrkan har
tolkats som en kungsgårdskyrka vilken kung Sverker
den äldre ska ha låtit uppföra (Eriksson 2006:20).
Platsnamnen ”Kungshagen”, den norr därom liggande

Inom den öppna impedimentmarken knappt 40–80
meter öster om UO löper det omfattande stensträngssystemet L2012:772, med en total längd av cirka
1,4 kilometer (fig. 2). Mellan Askeby tätort i nordväst, Svennebysjön i öster och Jorstorp i sydöst finns
ytterligare ett stort antal registrerade stensträngar
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Härden undersöktes och borttogs vid en arkeologisk
förundersökning år 2014 och daterades till folkvandringstid-vendeltid (Konsmar 2017:5). Lämningen
påvisar att klosterområdet nyttjats även under förhistorisk tid.
Bland registrerade lämningar från historisk tid i anslutning till UO kan nämnas husgrunder (L2008:2259,
L2008:3317), en minnessten som markerar grundmurarna till Askeby kloster (L2012:3140) samt
ett röjningsröse, vilket är undersökt och borttaget
(L2008:2258).

Figur 5. Askeby kyrka från söder.

”Kungsängen” samt att en del av prästgårdstomten i 1870-talets jordebok benämns ”Borggården”
har också antagits styrka denna tolkning (Hellström
2003:15, se Feldt 2005:4).
Klostret upprättades under 1100-talets andra hälft,
som ett nunnekloster tillhörande cistercienserorden.
Moderkloster för klostret i Askeby var Vreta och med
tiden erhöll Askeby kloster stora tillgångar. Enbart i
Östergötland ägde klostret 78 gårdar samt stora egendomar inom Bankekind och Göstrings härader (Länsstyrelsen Östergötland 2003:8). Ortnamnet Askeby
är i det skriftliga källmaterialet främst kopplat till
klostret. Det äldsta skriftliga belägget för Askeby är
enligt Ortnamnsregistret från år 1233 och omnämner ”a claustro askaby” (ISOF). Det äldsta omnämnandet i Svenskt Diplomatariums Huvudkartotek
(SDHK) är från år 1258 och beskriver Kristina Fastedotters testamente, där hon skänker ”1 åtting i ”østby”,
liksom tidigare 1/2 åtting i byn (gården?) ”swenrum”
i Tjust, till konventet i Askeby” (SDHK 762). Askeby
socken lydde troligtvis under klostrets patronatsrätt och klostret ägde troligen områdena Kungsängen
och Kungshagen. Efter reformationen kom markerna
i kronans ägo (Länsstyrelsen Östergötland 2003:11).
Klosterområdet är idag en registrerad fornlämning (L2008:2257, fig. 2) och omfattar odlingslager, husgrunder, brunnar och en kalkugn. Ett flertal
mindre arkeologiska insatser har genomförts i anslutning till klostret. Till skillnad från de båda andra
cisterciensklostren i Östergötland, Vreta och Alvastra,
har dock inga omfattande undersökningar utförts i
Askeby (Konsmar 2017:8). Intill klosterområdet
finns även en härd registrerad i KMR (L2008:3316).
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Under 1900-talets början skedde en omfattande utdikningsverksamhet i området i syfte att utöka åkerarealerna. Vid samma tid uppfördes även ny och tätare
bebyggelse i samhället. Mellersta Östergötlands Järnväg drog under 1900-talets första decennier en smalspårig järnväg med två anhalter mitt igenom Askeby
socken. Efter att banan lades ned år 1964 återstår idag
Greby hållplats och delar av banvallen (Länsstyrelsen
Östergötland 2003:5).
Askeby är idag utpekat som ett riksintresse för kulturmiljö (Riksintresse KE 42), med följande motivering:
Askeby klosterkyrka från 1180-talet med lämningar efter
det under 1500-talet raserade cisterciensernunneklostret.
Klockbod från 1800-talet, skola, gästgiveri, tiondebod,
prästgård och lärarbostad. I öster vadställe (Vadet) och
hålväg, gravfält och runsten, i söder och väster ett äldre
järnåldersgravfält, stensträngar och boplatser (Riksantikvarieämbetet, Riksintressen för kulturmiljövården
2016).

Tidigare undersökningar
År 1992 genomfördes en arkeologisk utredning etapp
1 inom och i anslutning till Kungshagen (Larsson
1992). Utredningen omfattande en yta om cirka 20
hektar och hela det här aktuella UO ingick. Utredningen föranleddes även då av en planerad exploatering av området inför bostadsbyggande. I utredningen ingick fältinventering, fosfatkartering samt
sökschaktning (Larsson 1992:3). Fosfatkarteringen
påvisade tre områden med förhöjda värden (A-C).
Område A var beläget i den nordvästra delen av 1992
års UO och område B direkt söder om detta (fig. 6).
Inom båda områdena iakttogs boplatsindikationer i

form av smärre skärvstensförekomster i åkermarken.
Område B är beläget inom den västra delen av det
här föreliggande UO. Även inom område C, direkt
söder om länsväg 761, iakttogs skärvsten samt skörbränd sten i åkern (Larsson 1992:4–6). Totalt grävdes fem sökschakt inom område A eftersom detta
var den första ytan som skulle exploateras. Ingenting
av antikvariskt intresse framkom vid schaktningen.
De förhöjda fosfatvärdena i området konstaterades
därmed inte härröra från någon aktivitet i samband
med en förhistorisk boplats, utan snarare någon annan
aktivitet (Larsson 1992:7).
Ett antal mindre undersökningar har även genomförts
i centrala Askeby, främst i samband med ledningsdragningar. Undersökningar i direkt anslutning till
UO, samt ett urval av övriga i KMR registrerade
uppdrag i närområdet, presenteras i tabell, bilaga 4.
För en mer utförlig genomgång av arkeologiska insatser i anslutning till Askeby kloster hänvisas till tidigare
undersökningsrapporter (Karlsson 2005:5, Konsmar
&Lindeblad 2011:9–10, Konsmar 2017:8–9).

Figur 6. Resultaten av en fosfatkartering utförd inom nu
aktuellt UO i samband med en arkeologisk utredning år
1992. Större punkter indikerar högre fosfatvärden. De
högre värdena inom UO:s västra del utgör det inom den
tidigare utredningen benämnda "område B".

Figur 7. Utredningsområdet fotograferat från väster. Till vänster i bild arkeolog Lars Andersson.

12

Genomförande
Syfte och frågeställningar

Etapp 2

Syftet med den arkeologiska utredningen var att ta
reda på om fornlämningar skulle beröras av det planerade arbetsföretaget. Utredningen skulle även preliminärt avgränsa och om möjligt datera nyupptäckta
fornlämningar inom utredningsområdet.
Utredningens ambitionsnivå har anpassats så att resultaten kan användas vid Länsstyrelsens fortsatta tillståndsprövning samt fungera som ett fullgott underlag
vid kommande samhällsplanering och inför eventuella framtida arkeologiska undersökningar. Utredningens målgrupper har främst utgjorts av Länsstyrelsen Östergötland och Eksjöhus AB samt eventuella
framtida arkeologiska undersökare.

Metoder och arbetsmoment
Etapp 1
Kart- och arkivanalys
En analys av historiskt kartmaterial och flygfotografier tillgängliga i Lantmäteriets digitala kartarkiv samt
tematiska kartor från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) genomfördes i syfte att lokalisera bebyggelse, markanvändning och vägsystem under historisk
tid, samt att utröna de naturgeografiska förutsättningarna och topografin inom UO. Digitala historiska
kartöverlägg upprättades i samband med kartanalysen i QGIS.
En arkivanalys omfattande material tillgängligt i Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA), Kulturmiljöregistret (KMR), Riksantikvarieämbetets öppna arkiv
SAMLA samt Forndok, Ortnamnsregistret (ISOF),
Svenskt Diplomatariums huvudkartotek (SDHK),
Skogsstyrelsens Skogens Pärlor-register samt Statens
Historiska Museums föremålsdatas med lösfyndregistret, utfördes.
Fältinventering
En okulär fältinventering genomfördes inom UO,
i syfte att lokalisera eventuella fornlämningar samt
fornlämningsindikationer synliga ovan mark, såsom
exempelvis upplöjda lösfynd.
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Sökschaktning
Utredningens andra etapp omfattade sökschaktning
med grävmaskin.
Sökschakten grävdes med bandburen grävmaskin
med planerskopa och rototilt. Schakten utvidgades och förtätades ställvis i syfte att avgränsa påträffade anläggningar. Vid behov kompletterades maskinschaktningen av handrensning med hacka och
skärslev.
Påträffade anläggningar grov- och finrensades för
hand med hacka och skärslev. Svårbedömda anläggningar delundersöktes till hälften (50%) i syfte att
fastställa karaktär och antikvarisk status. I två fall grävdes 0,5 x 0,5 meter stora provrutor inom utvalda lager
i syfte att utröna antikvarisk status.
Grävda ytor återställdes löpande under fältarbetets
gång.

Dokumentation
Samtliga schakt liksom anläggningar av antikvariskt
intresse mättes in med RTK-GPS med en standardavvikelse på 0,02 meter, fotograferades och beskrevs
i text. Analoga ritningar upprättades över enstaka
anläggningar. Samtliga inmätningar gjordes i projektionen SWEREF 99 TM med höjdsystemet RH 2000.
Vid inmätningstillfället erhöll varje enskild kontext
ett unikt ID-nr. Digital information har lagrats i dokumentationssystemet Intrasis och därefter bearbetats i
QGIS. Analogt upprättad dokumentation har registrerats i Intrasis och relaterats till unika ID-nummer.
Insamlade mätdata har använts för att upprätta skalenliga och koordinatbestämda planer över schakt och
anläggningar. Beskrivningar av schakt och anläggningar har sammanställts i tabellformat (bilagor 1 och
2). De påträffade lämningarna har bedömts och antikvarisk status har föreslagits för samtliga utifrån Riksantikvarieämbetets vägledning och lämningstypslista,
version 5.0 (fig. 18).

Fyndstrategi

Rapportering och distribution

Fyndinsamling skulle ske restriktivt och i enlighet
med de krav som framgick av Länsstyrelsens förfrågningsunderlag. Fynd planerades som regel endast tillvaratas om de bedömdes bidra till att uppfylla utredningens syfte. I övriga fall skulle fynden återdeponeras
efter inmätning, beskrivning och fotografering.

Resultaten av utredningen presenteras i denna rapport,
i enlighet med Länsstyrelsens förfrågningsunderlag
och Generellt förfrågningsunderlag för 2021. Genomförda insatser och resultat har efter godkännande av
Länsstyrelsen Östergötland registrerats i Kulturmiljöregistret (KMR). En PDF-version av rapporten finns
lagrad och tillgänglig digitalt genom Riksantikvarieämbetets e-arkiv och tjänst för lagring av arkeologiska
rapporter - Forndok.

Analyser
Vedartsanalys
Vedartsanalyser planerades i syfte att bestämma eventuella träprovers egenålder och erhålla lämpligt provmaterial för 14C-analys.

C-analys

14
14

C-analyser planerades i syfte att datera nyupptäckta
fornlämningar inom utredningsområdet.

Figur 8. Sökschaktning med grävmaskin inom utredningsområdet. Foto från sydväst.
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Resultat
Etapp 1
Kart- och arkivanalys
Resultaten av kart-och arkivanalysen har delvis redan
presenterats i denna rapport, under rubrikerna Topografi och fornlämningsmiljö samt Tidigare undersökningar. Nedan presenteras de mer platsspecifika slutsatser som kan dras utifrån kart- och arkivanalysen.
Historiskt kartmaterial
Kungshagen har utifrån de historiska kartorna främst
använts för bete. Den äldsta historiska kartan över
platsen är en geometrisk avmätningskarta från år 1698
(LSA akt D5-2:1). UO benämns i kartbilden som
”Kongshagen” och angränsar mot gårdarna Juby och
Stämnas ägor. Området förefaller ha tillhört Askeby
prästgård. Ingen bebyggelse finns karterad inom ytan
vid denna tidpunkt och informationen är begränsad.

Mer detalj- och informationsrik är den kronologiskt
nästkommande geometriska avmätningskartan från år
1719 (LSA akt D5-2:2, fig. 9). Kartan innehåller dessvärre både skal- och vinkelfel och kan av den anledningen inte presenteras rektifierad. Det kan dock ändå
noteras att det nu för första gången uppges finnas
bebyggelse inom det som fortsatt kallas ”Kongzhagen”, i form av ett torp med tillhörande odlingsmark
centralt inom den västra delen av UO (nr 7). Från
landsvägen i nordväst, ledde enligt kartan den väg
som fortfarande finns kvar idag och löper igenom UO,
ned mot torpet.
Åkermarken i hemgärdet utgörs enligt kartprotokollet av sand och örjord (myllhaltig sand med kalkstensklapper). Direkt öster om torpet finns på kartan
en delvis trädbeväxt äng som upptar större delen av
UO (nr 10). Närmast torpet beskrivs ängsmarken

Figur 9. Del av geometrisk avmätningskarta från år 1719 med Kungshagen och läget för torpbebyggelsen inom UO
markerad med pil.
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under första hälften av 1900-talet.

som hårdvall, det vill säga en torr slåtteräng. Åker- och
ängsmarken inom UO kantas av skogsmark där det
enligt kartprotokollet fanns gran till trindor (klenare
trädstammar som användes för gärdesgårdar), ved,
”smått byggnings timber” samt mulbete för kor (nr 6).

Reflektioner efter kart- och arkivanalysen
Den fosfatkartering som genomfördes inom Kungshagenområdet vid den arkeologiska utredningen år 1992
påvisade höga fosfatvärden inom område B, vilket
utgör den västra delen av här föreliggande UO. De
höga värdena är delvis koncentrerade till de ytor där
det historiska torpet och dess odlingsmarker återfinns
i det historiska kartmaterialet. Ingen kartanalys förefaller ha genomförts under utredningen år 1992 och
detta samband är inte noterat i utredningsrapporten.

Under 1700-talet upphörde Kungshagen att tillhöra
Askeby prästgård. Av Storskifteskartan från år 1776
(LSA akt D5-2:3) framgår att Kungshagen då låg
under Åtvidaberg, men att den tidigare legat under
Grävstens säteri, beläget i Svinstad (numera Bankekind) socken. Laga skifteskartan över Askeby från år
1864 benämner området som ”lägenheten Kungshagen” (LMA akt 05-ase-43). Under 1800-talet förefaller ytan ha uppodlats i allt högre grad. På den häradsekonomiska kartan över Svinstad från år 1868–77
(RAK akt J112-45-4) utgörs större delen av UO av
åkermark, vilket starkt kontrasterar mot det äldre
kartmaterialet där området främst består av ängs- och
skogsmarker. På den geometriska avmätningskartan från år 1719 utgörs exempelvis endast den västra
delen av UO av åkermark, medan den häradsekonomiska kartan visar att även övriga delar hade uppodlats ett och ett halvt sekel senare. En del tomtmark
återstod dock i områdets norra, östra och södra delar.
På den häradsekonomiska kartan återfinns också en
bebyggelseenhet vid ungefär samma plats som det
torp som avbildats redan runt år 1719. Det enda platsnamn som anges på kartan är fortsatt ”Kungshagen”.

Fosfatkarteringen utgjorde med hänsyn till detta ett
högintressant underlag inför fältinventeringen och
sökschaktningen. Uppgiften att smärre skärvstensförekomster noterades inom åkermarken var också
av intresse då skärvsten ofta indikerar förhistoriska
boplatslämningar.
Efter den genomförda kart- och arkivanalysen bedömdes UO utifrån rådande kunskapsläge och områdets
fornlämningsbild kunna innehålla fornlämningar från
såväl förhistorisk som historisk tid. Det bedömdes
som sannolikt att exempelvis boplatslämningar kunde
komma att påträffas inom UO, liksom lämningar av
det historiskt kända torpet. De höga fosfatvärden
som uppmättes i åkern år 1992 och som sammanföll
med läget för torpet, liksom den samtida iakttagelsen
av skärvstensförekomster, utgjorde vidare lovande
kulturindikationer.

I Ortnamnsregistret finns tre poster från år 1930,
1945 och 1953 vilka omnämner Kungshagen som en
utjord åt Askeby respektive ett torp, ”enligt utsago en
gård” (ISOF). På den ekonomiska kartan över Askeby
från år 1947 (RAK akt J133-8g5a66) finns en ensam,
mycket liten byggnad utsatt vid samma läge som
bebyggelsen i det äldre kartmaterialet. Byggnaden
anas även på Lantmäteriets flygfoton från år 1949–
70 (Lantmäteriets visningstjänst Historiska ortofoton, referensår 1960) men saknas helt på senare flygfoton från år 1970–80 (Lantmäteriets visningstjänst
Historiska ortofoton, referensår 1975). Det är oklart
huruvida det inom Kungshagen har funnits en kronologiskt obruten bebyggelse från tidigt 1700-tal ända
in på 1900-talet. Detta förefaller dock vara sannolikt.
Att Kungshagen sedan omnämns som en utjord, ett
begrepp som avser en obebodd jordbruksenhet, indikerar att bebyggelsen övergavs som boställe senast

Fältinventering
Hela utredningsområdet inventerades okulärt i syfte
att lokalisera eventuella fornlämningar och fornlämningsindikationer. I åkermarken iakttogs endast
enstaka skärvsten och tegel.
Särskilt fokus lades vid fältinventeringen på det impediment centralt inom UO där det historiska torpet
enligt kartmaterialet ska ha legat. Det ovala impedimentet är knappt 50 meter långt (N-S riktning)
och 20 meter brett med kraftig sluttning mot NNÖ.
Impedimentet är beväxt med mindre björkträd, ett
mindre lärkträd och aspsly och kraftigt belamrat med
röjningssten och sprängsten. Ytan är övertorvad och
Figur 10. Motstående sida: schaktplan. Skala 1:2000.
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Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Figur 11. Plan över anläggningar, provrutor och prover inom UO:s sydvästra del. Skala 1:800.

ställvis finns torv även under röjningsstenen, vilken
förefaller ha påförts i olika omgångar. Impedimentets
undergrund utgörs av morän och den underliggande
berghällen fortsätter ut i åkermarken i öster. Centralt
finns en cirka 38 meter lång stenmur vilken löper
i N-S riktning (A350, fig. 13) och utgör den enda
synliga konstruktionen på impedimentet. Muren har
inte kunnat knytas till någon ägo- eller markslagsgräns i det historiska kartmaterialet. Den består delvis
av bearbetad sten och är ställvis kraftigt belamrad med
påförd sten, troligen från åkern. I muren växer också
ställvis sly och högt gräs och utmed muren löper på
impedimentets västra sida ett grunt dike. I anslutning
till muren kunde även taktegel observeras. I övrigt
påträffades inga synliga spår efter den tidigare torpbebyggelsen.

flertal kraftiga och djupa dikningar. Marken är också
delvis vattensjuk med stående vatten mellan grästovorna. Inom ytan finns vidare en damm samt påförda
jordmassor och sprängsten invid en brukningsväg.

Den södra änden av UO omfattade en cirka 1700 m2
stor, plan yta av äldre ängsmark. Ytan är beväxt med
grästorv och ett antal unga björkar samt korsas av ett

Schakten förlades och förtätades främst med utgångspunkt från den kända fornlämningsbilden i anslutning
till UO, resultaten från den fosfatkartering som utför-

Sammanfattningsvis kunde inga fornlämningsindikationer observeras vid fältinventeringen.

Etapp 2
Sökschaktning - allmänt
Samtliga sökschakt förlades till åkermarken och det
centrala impedimentet (fig. 10). Hagmarken i söder
bedömdes inte vara av intresse för sökschaktning i
och med markens beskaffenhet och de många spåren
av sentida markingrepp inom ytan.
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Figur 12. Plan över anläggningar och prover inom UO:s nordvästra del. Skala 1:800.

des år 1992, kart- och arkivanalysens resultat samt
topografiskt intressanta lägen. De upptagna schakten spreds, trots dessa prioriteringar, relativt jämt över
utredningsområdet. Avstånd hölls även till utsatta
ledningsdragningar, befintliga vägar och diken.
Totalt maskinschaktades cirka 3 228 m2 fördelat över
160 sökschakt, vilket motsvarar cirka 3% av UO:s
totala yta (fig. 8, bilaga 1). Schaktningen genomfördes skiktvis ner till anläggningsförande nivå alternativt orörd mark (C-horisont). Schakten grävdes generellt med enkel (cirka 1,3–1,5 meter) eller dubbel
skopbredd (cirka 2,3–2,5) med cirka 15–25 avstånd
sinsemellan. Anläggningar påträffades i 13 schakt.
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Där anläggningar påträffades vidgades och förtätades
schakten i syfte att avgränsa dessa.

Åkermarken
Sökschaktens djup varierade mellan 0,3–0,6 meter
(vanligen 0,4 meter) med undantag för ett djupschakt
som delvis grävdes ned till 0,8 meters djup (S1680).
Samtliga schakt grävda i åkermarken innehöll överst
ett ploglager av brun, myllig lera, silt eller sand vilket
genomgående var cirka 0,3–0,35 meter tjockt. Därunder framkom sand, silt eller lera. Påträffade anläggningar framkom som regel direkt under ploglagret
på cirka 0,3–0,4 meters djup. C-horisonten utgjordes inom de berörda ytorna av silt, siltig lera eller lera,

Figur 13. Plan över anläggningar, provrutor och prover inom UO:s centrala delar. Skala 1:800.

horisonter (äldre odlingslager vilka ställvis föreföll
ha ansamlats i svackor), spår av brunnen vegetation,
plogspår samt olika typer av diken.

sand och i enstaka fall morän. I de centrala och östra
delarna av UO, närmast partierna med glacial lera och
det långa dike som löper igenom UO i N-S riktning,
var marken påtagligt blötare och ställvis framkom
stråk av blålera i schaktens botten. Troligen har dessa
ytor tidigare varit vattensjuka.

Det centrala impedimentet
Två sökschakt grävdes inom det centrala impedimentet, i syfte att utröna huruvida det fanns bevarade lämningar eller kulturlager kvar efter det historiskt kända torpet (S913, S1680, fig. 13). I schakten

I flera schakt iakttogs spår av tidigare jordbruk och
markanvändning, exempelvis rester av äldre odlings-
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Figur 14. Plan över anläggningar, provrutor och prover inom UO:s nordöstra delar. Skala 1:800.

framkom påförd odlingssten, sprängd sten samt tegel
(tegelkross och taktegel) ända ned mot schaktens
botten. Efter fältinventeringen och sökschaktningen
har således något överraskande inga lämningar efter
torpet kunnat konstateras. En möjlig tolkning är att
stenmuren delvis har uppförts på, och därmed täcker,
resterna av en bevarad husgrund. Alternativt kan syllstenar från torpgrunden även ha använts för och lagts
i muren, då ett antal av stenarna i muren var tydligt
bearbetade. Impedimentet är genomgående kraftigt
belamrat med odlingssten och den underliggande
berghällen uppvisade ställvis spår av sprängning, troligen för att utöka den omgivande åkermarken. Eventuella lämningar av den historiska bebyggelsen har
troligen förstörts i samband med de markingrepp
som gjorts inom och i anslutning till impedimentet. De höga fosfatvärden som enligt 1992 års fosfatkartering var koncentrerade runt torpet och dess
odlingsmarker, indikerar möjligen nedbrutna spår av
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anläggningar och odlingslager i anslutning till torpmiljön, men kan även vara kopplade till mer sentida
markingrepp.

Anläggningar/kontexter
Vid sökschaktningen framkom totalt 17 anläggningar
(fig. 11-14, bilaga 2). Av dessa utgjorde tio fornlämningsindikationer i form av sex härdar (A390, A477,
A543, A808, A1004, A1318), ett stolphål (A399), en
nedgrävning (A428) samt två svårbedömda kulturlager (A406, A502). Anläggningarna var fördelade
över sju schakt (S376, S417, S465, S539, S815, S991,
S1304, fig. 10). Sju av tio fornlämningsindikationer
(A390-A543) framkom inom ett cirka 2 500 m2 stort
område inom UO:s västra ände, i nära anslutning till
två intilliggande mindre åkerimpediment. Fyra av
dessa anläggningar framkom inom en sammanhållen
yta med endast 4–12 meters inbördes avstånd (A390A428). Vidare påträffades även härd A477 och kultur-

risk status (A399, A428, A543, A698, A808). Två 0,5
x 0,5 meter stora provrutor (R412, R967, fig. 11, 13
och 16), grävdes även genom lager A406 samt genom
fyllningen till nedgrävning A960, i syfte att utröna
antikvarisk status. Resterande lämningar kvarligger
intakta.

Figur 15. Delundersökt härdgrop, A808 i schakt 815.
Anläggningen kunde vid en 14C-analys dateras till tidig
medeltid. Foto från sydöst.

lager A502 på mindre än en meters avstånd. Resultatet
överensstämmer väl med resultaten av fosfatkarteringen från år 1992, vilken påvisade höga fosfatvärden
inom den västra delen av det här aktuella UO.
Övriga tre fornlämningsindikerande anläggningar
(A808-A1318) påträffades ensamliggande och
utspridda inom UO:s centrala och östra delar (fig. 13,
14 och 15).
I UO:s nordvästra del, nära den väg som går genom
Kungshagen, framkom även två stolphål, varav ett
något osäkert (A215, A223). Inga ytterligare anläggningar framkom invid dessa på någon sida av vägen.
Stolphålen tolkas genom det historiska kartmaterialet
och närheten till vägen, med stor sannolikhet höra till
en tidigare stängsling utmed denna.

Figur 16. Lagret A406 med grävd provgrop R412 i schakt
376. Foto från öst.

Fynd

Övriga fem anläggningar som framkom vid sökschaktningen utgjordes av sentida nedgrävningar (A299,
A698, A764, A936, A960). En av dem framkom
direkt söder om impedimentet centralt inom UO och
bestod av en grop fylld med taktegel (A936). Gropen
kan troligen knytas till den historiska bebyggelse som
tidigare har funnits på impedimentet. Övriga gropar
tolkas härröra från olika sentida markingrepp.

Inga fynd av antikvariskt intresse påträffades vid fältinventeringen respektive sökschaktningen. Med
undantag för schakten runt om och på det centrala
impedimentet med läget för det historiska torpet där
främst taktegel påträffades (S795, S799, S927, S1680)
samt en sentida grop fylld med taktegel (A936), var
även de sentida fynden mycket få. Antalet typiska
åkerfynd från historisk tid och modern tid i ploglagret (såsom tegel, järnskrot, bränd lera och skärvor av
yngre rödgods) var likaledes anmärkningsvärt få. Inga
fynd tillvaratogs i samband med utredningen.

Anläggningarna har avgränsats inom UO, i enlighet
med Länsstyrelsens förfrågningsunderlag. En sentida
nedgrävning undersöktes och borttogs i helhet med
grävmaskin (A764). Fem anläggningar delundersöktes till hälften (50%) i syfte att fastställa antikva-
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Analyser
Vedartsanalys
Tre prover insändes för vedartsanalys (bilaga 5).
I provet från härden A390 identifierades ett kvistfragment av tall samt förkolnad hassel, varav den
senare valdes ut för 14C-analys. Provet från härdgropen A808 innehöll totalt sex fragment av träkol från
en ekstam. Det största av dessa, en cirka tre centimeter stor avbruten kvist (knagg), insändes för 14C-analys. I provet från härden A1318 identifierades 22 fragment av Maloideae, där bland annat aplar, rönn och
hagtorn ingår men vars ved inte går att särskilja. Ett av
fragmenten utvaldes för 14C-analys.

C-analys

14

Material från samtliga tre vedartsanalyserade prover
insändes för 14C-analys (bilaga 6). Provet från härden
A390 daterades till 785–543 f. Kr., 2 sigma, eller
772–567 f. Kr, 1 sigma (Ua-70530). Provet från härd-

gropen A808 daterades till 1045–1220 e. Kr., 2 sigma,
eller 1054–1214 e. Kr., 1 sigma (Ua-70531). Provet
från härden A1318 daterades till 770–428 f. Kr., 2
sigma (med 95,1 % sannolikhet till 770–476 f. Kr.),
eller 753–543 f. Kr., 1 sigma (Ua-70532). Därmed
daterades de två härdarna A390 och A1318, belägna
inom de västra respektive nordöstra delarna av UO,
till yngre bronsålder-övergången till äldre järnålder.
Härdgrop A808, vilken framkom invid det centrala
impedimentet där torpbebyggelsen har legat, dateras
till tidig medeltid.

Nyregistreringar i KMR
Efter utredningen har sex lämningar registrerats i
KMR (fig. 17 och 18). Antikvarisk status har föreslagits för samtliga och lämningarna har bedömts utifrån
Riksantikvarieämbetets vägledning och lämningstypslista (version 5.0).

Figur 17. Plan över nyregistrerade fornlämningar markerade med rött inom UO i samband med utredningen. Skala 1:4000.
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LͲnr
AͲnr
L2021:3750 1318

Lämningstyp
Härd

Beskrivning
Antikvariskbedömning Undersökningsstatus
Fornlämning
Ejundersökt
Härd,oval,1,0x0,8m(NͲS).Fyllningav
brunsvartkompaktlera,skärvigochskörbränd
sten,kolochsot.Framtogsvidenarkeologisk
utredningår2021ochprovtogs.Dateradtill
yngrebronsålderͲäldrejärnålder(770Ͳ428f.Kr.)
14
genom CͲanalys.

L2021:3752 1004

Härd

Härd,rundad/oregelbunden,ca0,75x0,6m(NͲ Fornlämning
S).FyllningavbrunͲsvartsotiglera,koloch
uppstickandeskärvigsten.Framtogsviden
arkeologiskutredningår2021.

Ejundersökt

L2021:3754 808

Härd

Härdgrop,rund,ca0,55x0,5m(NÖͲSV),ca0,2 Fornlämning
mdj.Fyllningavsvartbrunsotigsand.Framtogs
videnarkeologiskutredningår2021,
delundersöktesochprovtogs.Dateradtill

Delundersökt

14
tidigmedeltid(1045Ͳ1220e.Kr.)genom CͲ
analys.

L2021:3755 543

Härd

Härd,oregelbundenͲrundad,ca0,9x0,7m(NͲ Fornlämning
S),0,03mdj.Fyllningavbrunochsvartflammig
grusblandadsilt,kol,sotochenstaka
skärvstenar.Framtogsochdelundersöktesvid
enarkeologiskutredningår2021.

Delundersökt

L2021:3762 477,
502

Härd

Härd,rundͲoregelbunden,ca1,4x1,3m(NVͲ
Fornlämning
SÖ).Fyllningavbrunochsvartflammigsandig
silt,kol,sotochsparsamtmedskärvigoch
skörbrändsten.Framtogsvidenarkeologisk
utredningår2021.Direktintillhärdenframkom
ävenettca2,4mstlagerbeståendeavbrunͲ
svartsiltmedkolochytligförekomstavtegel.

Ejundersökt

L2021:3763 390,
399,
406,
428

Boplatsområde

Boplatsområde,ca25x15m(ÖͲV),bestående Fornlämning
av1härd,1stolphål,1kulturlagersamt1
nedgrävning.Lämningarnaframtogsviden
arkeologiskutredningår2021och
boplatsområdetärdärförendastpreliminärt
avgränsat.Härden,iområdetsVdel,ärrundͲ
oregelbunden,ca1,1x1,0m(ÖͲV)medfyllning
avsvartbrunsandigsiltmedsot,kol,enstaka
skärvstenochrundadsten.Ca4mÖochÖ
däromframkomettnärmastruntstolphål,ca
0,4x0,3m(ÖͲV)ochutanstenskoning,samtdel
avettkulturlagerbeståendeavbrungråͲsvart
sandigsiltmedsot,kolochenstakafragmentav
tegel/brändlera.Ca12mNÖframkomen
närmastrundnedgrävning,ca0,6x0,5m(NͲS).
Härdenprovtogsochdateradestillyngre

Delundersökt

14
bronsålder(785Ͳ543f.Kr.)genom CͲanalys.

Figur 18. Tabell över nyregistrerade lämningar i Kulturmiljöregistret i samband med utredningen.
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Anläggningarna påträffades generellt med stora inbördes avstånd. Fem anläggningar har därför registrerats
med lämningstyp härd, med antikvarisk status fornlämning (A477, A543, A808, A1004, A1318) och
har därmed erhållit lämningsnummer L2021:3750,
L2021:3752, L2021:3754, L2021:3755 och
L2021:3762. Vid härd A390, som daterades till yngre
bronsålder-äldre järnålder (785–543 f. Kr.) framkom
ytterligare tre anläggningar (A399-A428) inom en yta
av cirka 25 x 15 meter (Ö-V) vilka antas ha ett kronologiskt samband med härden. Dessa fyra lämningar
har därför registrerats som ett boplatsområde med
antikvarisk status fornlämning och har därmed erhållit lämningsnummer L2021:3763.
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Stolphålen A215 och A223 samt stenmuren A350
bedöms inneha antikvarisk status övrig kulturhistorisk lämning men registreras i enlighet med Riksantikvarieämbetets rekommendationer ej i KMR. De
sentida anläggningarna bedöms ha antikvarisk status
ej fornlämning och registreras därför ej i KMR.

Kommentar till resultaten
Mot bakgrund av detta kan Kungshagen sannolikt antas ha nyttjats för bete även under förhistorisk tid, snarare än för bosättningar eller åkerbruk.
Baserat på den lågintensiva anläggningsförekomsten tolkas anläggningarna främst representera spår
av enskilda, temporära och mer perifera aktiviteter
på platsen. Ensamliggande härdar eller härdgrupper
spridda i landskapet utan fysisk närhet till samtida
boplatser, fossila åkrar eller gravar är vanligt förekommande under perioden yngre bronsålder-äldre järnålder (Petersson 2006:139). De tolkas härröra från tillfällen då det eldats för värme, ljus eller matlagning
i samband med vallning och betesdrift (Petersson
2006:169). De här framtagna härdarna bör, med tanke
på dateringar, lägen och Kungshagens historia, troligtvis tolkas just som sådana ”herdehärdar” eller ”åkerhärdar”. De boplatser som ändå bör finnas i närområdet, med tanke på de omgivande fornlämningarna
i form av gravar och hägnadssystem, är sannolikt lokaliserade till de impedimentmarker som omger UO,
särskilt mot öster.

Den låga anläggningsfrekvensen och avsaknaden av
fynd inom UO var något överraskande med tanke på
de många registrerade fornlämningarna i området,
samt höjderna över havet. Att detta är en effekt av ett
sentida jordbruk där många anläggningar bortplöjts,
bedöms som osannolikt. Ploglagrets tjocklek om
cirka 0,3–0,35 meter, är inte att betrakta som anmärkningsvärd. Om bortplöjda boplatslämningar funnits
inom området borde dessa rimligen ha avsatt åtminstone sporadiska spår i form av partier med mörkare
jord med sot, kol eller enstaka lösfynd. Bottenskikten av i alla fall några anläggningar borde i så fall även
ha påträffats. Sökschakten förlades slutligen så pass
tätt att större koncentrationer av anläggningar borde
ha påträffats om de existerat. Troligen representerar
resultaten istället en annan typ av markutnyttjande,
snarare än att de utgör spår av egentliga boplatser.

Kungshagen – spår av förhistorisk
betesdrift
De påträffade anläggningarna utgörs i huvudsak av
härdar. Övriga anläggningar omfattar enstaka stolphål,
kulturlager och nedgrävningar. Anläggningarna har
inte kunnat knytas till några större och sammanhängande konstruktioner eller byggnader. Av de tre daterade härdarna är A390 och A1318, båda vid 14C-analys daterade till yngre bronsålder-övergången till äldre
järnålder, av likartad karaktär. Härdgropen A808 som
daterades till tidig medeltid – det vill säga samma tidsperiod då kyrkan och klostret i Askeby uppfördes skiljde sig markant åt från dessa, vad gäller form, utseende och innehåll. 14C-dateringarna visar att minst två
äldre tidsskikt – yngre bronsålder-äldre järnålder samt
tidig medeltid - finns representerade bland anläggningarna. Stolphålen, de sentida nedgrävningarna och
stenmuren vittnar om den historiska bebyggelsen och
sentida aktiviteter inom området och representerar
därmed ytterligare tidsskikt i Kungshagens historia.

Förslag till fortsatta åtgärder
Utredningens resultat indikerar att spridda ensamliggande anläggningar snarare än större fornlämningsområden, kan förväntas vid eventuella framtida
undersökningar inom området. Den mest intressanta
ytan utgörs av det mindre anläggningsklustret inom
UO:s västra del, registrerat i KMR som boplatsområde
L2021:3763 samt härd L2021:3762 och L2021:3755.
Ytan är i dagsläget preliminärt avgränsad och bedöms
utgöra det område med störst potential vad gäller
att påträffa ytterligare anläggningar inom UO. Den
bör därmed vara högt prioriterad vid fortsatta åtgärder. Förekomsten av härdar och övriga anläggningar
korrelerar här även väl med resultaten av den fosfatkartering som genomfördes år 1992, där höga fosfatvärden uppmättes inom detta område.
Samtliga vid utredningen framtagna fornlämningar
kvarligger inom UO. De hittills daterade lämningarna utgör nedslag i långa kronologiska tidsspann. Vid
framtida undersökningar är av stort intresse att datera
fler av lämningarna för att utröna om fler tidsskikt kan
fångas inom Kungshagen. En annan intressant fråga

Ortnamnet Kungshagen och det historiska kartmaterialet visar att utredningsområdet länge nyttjats
för betesdrift. Inom delar av UO har marken troligen
varit vattensjuk. Dessa ytor uppodlades först under
1800-talet, sannolikt möjliggjort av de kraftiga utdikningar som ställvis gjorts inom och runt ytan.
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för framtiden är också huruvida markutnyttjandet har
varit mer intensivt under de nu identifierade tidsperioderna, särskilt yngre bronsålder-äldre järnålder, eller
om även spår av betesdrift under exempelvis yngre
järnålder och tidigmodern tid finns bevarade.
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Utvärdering av undersökningsplan
lämningarna har också registrerats i KMR. En digital
version av rapporten har slutligen tillgängliggjorts via
KMR/Forndok, för alla övriga som önskar ta del av
resultaten.

Utredningens syfte var att ta reda på om fornlämningar berördes av det planerade arbetsföretaget,
samt att preliminärt avgränsa och om möjligt datera
nyupptäckta fornlämningar inom utredningsområdet.
Utredningens syfte anses med hänvisning till presenterade resultat vara uppfyllt.
Inga avvikelser har gjorts från undersökningsplanen. Resultaten av utredningen har sammanställts
i en rapport, att fungera som underlag för Länsstyrelsens fortsatta tillståndsprövning inför eventuella kommande arkeologiska åtgärder, liksom
för kommande samhällsplanering. De påträffade
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Bilaga 1. Schakttabell
Nr

Storlek(m)
200 29x1,3Ͳ3,7

Area(m²) Djup(m)
46,6 0,4Ͳ0,5

Beskrivning
Ploglageravbrunmylligsiltmedinslagav
sand(ca0,3m),därunderljusgul,
rödflammigsiltmedinslagavsand.
Genomkorsasavtvådiken.
Ploglageravbrunmylligsiltmedinslagav
sand(ca0,3Ͳ0,35m),därunderljusgul,
rödflammigsiltmedinslagavsand.
Genomkorsasavettdike.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

Möh Anläggning
73,5Ͳ74 215(stolphål)
223(stolphål

229 22,5x1,3Ͳ1,5

32,1 0,4Ͳ0,5

247 28x2,3Ͳ2,5

67,9 0,4Ͳ0,5

Ploglageravbrunmylligsiltmedinslagav
sand(ca0,35m),därunderljusgul,
rödflammigsiltmedinslagavsandochgrus.
Tydligaplogspårikorsandemönster.
Genomkorsasavettdike.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

260 26x2,3Ͳ3,3

64,5 0,4

Ploglageravbrunmylligsiltmedinslagav
sand(ca0,35m),därunderljusgul,något
rödflammigsandmedinslagavsilt.
Genomkorsasavtrediken.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

291 18,4x2,2Ͳ2,4

41,5 0,4Ͳ0,45

Ploglageravbrunmylligsiltmedinslagav
sand(ca0,35m),därunderljusgul,
rödflammigsiltigsandmedinslagavgrus.
Genomkorsasavettdike.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

75Ͳ76 299
(nedgrävning,
recent)

303 15,7x2,1Ͳ2,5

36,8 0,4

Ploglageravbrunmylligsiltmedinslagav
sand(ca0,35m),därunderljusgulͲgrå
sandigsilt.Någotstenbundenbotten,
enstakastenarca0,25Ͳ0,4midiameter.
Ingentingavantikvarisktintresse
påträffades.

74Ͳ75

309 12x2,0Ͳ2,3

24,8 0,5

Ploglageravbrunmylligsiltmedinslagav
sand(ca0,35Ͳ0,4m),därundergulͲgråsilt
medinslagavsand.Ischaktetfannstvå
korsandediken.Ingentingavantikvariskt
intressepåträffades.

75

322 31x1,4Ͳ2,5

47,9 0,35Ͳ0,4

Ploglageravbrunmylligsiltmedinslagav
sand(ca0,35m),därunderrödbrunsiltig
sandmedinslagavgrus.Ischaktetsmittvar
sandennågotflammigmedinslagavkol,
troligenpågrundavtillmakningavsten.
Ingentingavantikvarisktintresse
påträffades.

76Ͳ77

368 6,7x2,1Ͳ2,4

14,5 0,4

Ploglageravbrunmylligsiltigsand(ca0,3
m),därunderbrunrödsiltigsandmedinslag
avmorän.Ingentingavantikvarisktintresse
påträffades.

76,5Ͳ77

372 12,5x2,0Ͳ2,3

27,0 0,4

Ploglageravbrunmylligsiltigsand(ca0,3
m),därunderbrunröd,siltigsandmedinslag
avmorän.Ingentingavantikvarisktintresse
påträffades.

77Ͳ77,5

74,5

74Ͳ75

74,5Ͳ75

Nr

Storlek(m)
376 36,5x2,2Ͳ3,6

Area(m²) Djup(m)
92,5 0,3Ͳ0,4

Beskrivning
Ploglageravbrunmylligsiltigsand(ca0,3
m),därunderbrungul,siltigsand.Ischaktets
östradelövergickbotteniställettillljusgul
sandigsiltmedinslagavmorän.

Möh Anläggning
74,5Ͳ76 390(härd)399
(stolphål)406
(lager)

75Ͳ76 428
(nedgrävning)

417 27x1,4

35,4 0,35Ͳ0,55

Ploglageravbrunmylligsiltmedinslagav
sand(ca0,3m),därunderbrunrödsiltig
sand.Iöstraändenavschaktetfannsi
botteninslagavenstakakolfnykochtegel
(ejlagerrest).

436 36,2x1,4

50,0 0,4

Ploglageravbrunmylligsiltmedinslagav
sand(ca0,3m),därunderbrunrödsiltig
sand.Ivästradelenavschaktetframkomen
berghällytligt.Ingentingavantikvariskt
intressepåträffades.

75Ͳ76,5

451 10,3x2,4

23,8 0,35

76,5Ͳ77

455 13,4x2,4

31,2 0,4

Ploglageravbrunmylligsiltmedinslagav
sand(ca0,3m),därunderbrunsandigsilt
medinslagavsten(0,2Ͳ0,3mst)ochgrus.
Ingentingavantikvarisktintresse
påträffades.
Ploglageravbrunmylligsiltmedinslagav
sand(ca0,3m),därunderbrungulsiltmed
inslagavsandochmorän.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

459 16,1x1,3Ͳ1,5

22,2 0,35Ͳ0,4

Ploglageravbrunmylligsiltmedinslagav
sand(ca0,3Ͳ0,35m),därunderbrungulsilt
medinslagavsand.Ingentingavantikvariskt
intressepåträffades.

465 15,5x2,2Ͳ6

48,3 0,4

Ploglageravbrunmylligsiltmedinslagav
sand(ca0,3m),därunderbrungulsandig
silt.Ischaktetpåträffadesflerafragmentav
sandsten.

77,5Ͳ78 477(härd)502
(lager)

523 18,6x1,3Ͳ2,4

27,2 0,4

Ploglageravbrunmylligsandigsilt(ca0,35
m),därunderljusbrunsandigsilt.Enstaka
sten,ca0,2midiameter.Ivästradelenav
schaktetfannsmorängrus.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

77,5Ͳ78

529 23,5x1,4

31,1 0,35

Ploglageravbrunmylligsandigsilt(ca0,3Ͳ
0,35m),därunderljusbrunsandigsiltmed
inslagavmorängrus.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

77Ͳ78

539 9,1x2,3

19,5 0,35Ͳ0,4

554 10,6x1,4

14,4 0,3

Ploglageravbrunmylligsandigsilt(ca0,3
m),därunderbrunsiltmedinslagav
morängrusochsand.
Ploglageravbrunsiltigsandmedmylla(ca
0,25Ͳ0,3m),därunderljusbrunsiltmed
inslagavmorän.Ingentingavantikvariskt
intressepåträffades.

558 12,5x1,4Ͳ2,4

17,5 0,35Ͳ0,4

Ploglageravbrunmylligsiltmedinslagav
sand(ca0,3m),därunderbrunrödsiltmed
inslagavsandochmorän.

75Ͳ76

77,5

77,5Ͳ78 543(härd)

76,5Ͳ77

76

Nr

Storlek(m)
572 10,8x1,4

Area(m²) Djup(m)
14,4 0,35Ͳ0,5

Beskrivning
Ploglageravbrunmylligsiltmedinslagav
sand(ca0,3m),därunderbrunsiltmed
enstakasten.Ingentingavantikvariskt
intressepåträffades.

Möh Anläggning
75Ͳ75,5

576 20,6x1,4

27,5 0,3Ͳ0,35

75Ͳ75,5

581 14,8x1,2Ͳ2,2

19,8 0,4Ͳ0,5

Ploglageravbrunmylligsiltmedinslagav
sand(ca0,3m),därunderljusbrunsilt.
Ingentingavantikvarisktintresse
påträffades.
Ploglageravbrunmylligsiltmedinslagav
sand(ca0,35Ͳ0,4m),därunderbrunsilt.

597 13,9x1,3

19,0 0,4

Ploglageravbrunmylligsiltmedinslagav
sand(ca0,35m),därunderbrunsiltmed
inslagavmorän.Ingentingavantikvariskt
intressepåträffades.

76,5Ͳ77

601 17,2x1,4

23,0 0,3Ͳ0,4

Ploglageravbrunmylligsilt(ca0,3m),
därunderljusbrunsilt.Genomkorsasavett
dike.Ingentingavantikvarisktintresse
påträffades.

611 25,2x1,4

32,7 0,35

Ploglageravbrunmyllamedsilt(ca0,25Ͳ0,3
m),därunderljusbrunsilt.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

75,5Ͳ76

617 18,5x1,4Ͳ1,6

25,3 0,4Ͳ0,5

Ploglageravbrunmylligsilt(ca0,35m),
därunderljusbrunsilt.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

75Ͳ75,5

625 25,6x1,4

33,5 0,4Ͳ0,5

Ploglageravbrunmylligsiltmedinslagav
sand(ca0,35m),därunderbrunsiltmed
inslagavlera.Genomkorsasavettdike.
Ingentingavantikvarisktintresse
påträffades.

644 27,1x1,3Ͳ1,5

35,9 0,4

75,5Ͳ76

652 25,1x1,4

35,8 0,4Ͳ0,5

Ploglageravbrunmylligsilt(ca0,35m),
därunderbrunsiltmedinslagavlera.Iöstra
delenavschaktetfannsisandibotten.
Ingentingavantikvarisktintresse
påträffades.
Ploglageravbrunlerigsiltmedmylla(ca0,3
m),därunderljusgullera.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

664 14,1x1,5

20,1 0,3Ͳ0,4

Ploglageravbrunsiltiglera(ca0,3m),
därunderbrunsiltiglera.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

74,5Ͳ75

668 14x1,4

19,1 0,3Ͳ0,4

Ploglageravbrunlerigsilt(ca0,3m),
därunderbrunsiltiglera.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

74,5Ͳ75

672 10,3x1,2Ͳ1,4

13,5 0,3Ͳ0,4

Ploglageravbrunlerigsilt(ca0,3m),
därunderbrunsiltiglera.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

74Ͳ74,5

676 7,6x1,4

10,4 0,4Ͳ0,5

Ploglageravbrunlerigsiltmedinslagav
mylla(ca0,3m),därunderbrunlerigsilt.
Ingentingavantikvarisktintresse
påträffades.

73,5Ͳ74

76

76Ͳ77

76

75

Nr

Storlek(m)
681 12,2x1,4Ͳ1,6

Area(m²) Djup(m)
17,4 0,4

Beskrivning
Ploglageravbrunmylligsiltmedinslagav
sand(ca0,3m),därunderbrunsandochsilt.
Ingentingavantikvarisktintresse
påträffades.
Ploglageravbrunmylligsiltmedinslagav
sand(ca0,3m),därunderbrunsandigsilt.
Ingentingavantikvarisktintresse
påträffades.
Ploglageravbrunmylligsiltmedinslagav
lera(ca0,25m),därundergulsiltiglera.
Ingentingavantikvarisktintresse
påträffades.
Ploglageravbrunmylligsandigsilt(ca0,25Ͳ
0,3m),därunderljusbrunsand.Ibotten
påträffadesenhästskosömochfajans.

Möh Anläggning
73,5Ͳ74

685 11x1,4

14,6 0,4Ͳ0,5

690 12,6x1,4

17,7 0,25Ͳ0,3

694 9,5x1,4

12,1 0,3Ͳ0,6

708 15,2x1,4Ͳ3,9

30,3 0,4

Ploglageravbrunmylligsandmedinslagav
silt(ca0,3m),därunderljusbrunsand.Två
täckdikenframkomischaktet,varilåg
planglas,enspiksamtenstakayngre
rödgods.Ingentingavantikvarisktintresse
påträffades.

73Ͳ73,5

728 13,7x1,3

17,5 0,4

73,5Ͳ74

732 9,8x1,3Ͳ1,5

12,6 0,4Ͳ0,5

Ploglageravbrunmylligsiltmedinslagav
lera(ca0,3m),därunderljusbrunsiltiglera.
Ingentingavantikvarisktintresse
påträffades.
Ploglageravbrunsiltmedinslagavsand(ca
0,3m),därunderljusbrunsiltmedinslagav
sandochpartiellalerstråk.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

740 9,7x1,4

13,2 0,4

Ploglageravbrunmylligsiltmedinslagav
sand(ca0,3m),därunderrödbrunsand
medinslagavsilt.Ingentingavantikvariskt
intressepåträffades.

73,5Ͳ74

744 12,4x1,4

16,5 0,5

Ploglageravbrunsiltmedinslagavlera(ca
0,35m),därunderbrunlerigsilt.Ingenting
avantikvarisktintressepåträffades.

73,5Ͳ74

748 12,5x1,4

17,4 0,3Ͳ0,35

752 7,6x1,8Ͳ5
787 9,3x1,4

791 7,3x1,3

795 2,9x1,3

Ploglageravbrunmylligsilt(ca0,3m),
därunderbrunsiltmedstråkavlera.
Ingentingavantikvarisktintresse
påträffades.
22,4 0,3Ͳ0,7
Ploglageravbrunmylligsandigsilt(ca0,25Ͳ
0,3m).
11,9 0,4
Ploglageravbrunmylligsiltigsand(ca0,3
m),därundergulbrunsandmedgrus.
Genomschaktetsbottenlöpteenjordlina.
Ingentingavantikvarisktintresse
påträffades.
8,7 0,6
Ploglageravbrunsiltigsand(ca0,3m),
därunderbrunsandigsilt.Innehöll
tegelkross.Ingentingavantikvarisktintresse
påträffades.
3,5
0,4 Ploglageravbrunsiltigsand(ca0,25m),
därundergulbrunsandmedinslagavgrus.
Ingentingavantikvarisktintresse
påträffades.

74

73,5Ͳ74

73,5 698(nedgrävning
recent)

73,5

74

73Ͳ73,5 764(sentida
nedgrävning)
73,5

73

74

Nr

Storlek(m)
799 7x1,4Ͳ2,9

Area(m²) Djup(m)
10,1 0,5

Beskrivning
Ploglageravbrunmylligsand(ca0,3m),
därundergulbrunsand.Ischaktetframkom
tegelsamtkotänder.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

Möh Anläggning
73,5Ͳ74

Ploglageravbrunmylligsand(ca0,25Ͳ0,3
m),därunderbrungulsand.
Ploglageravbrunmylliglerigsilt(ca0,3Ͳ0,35
m),därunderljusbrunsilt.Genomkorsasav
ettdike.Tegelpåträffadesischaktet.
Ingentingavantikvarisktintresse
påträffades.
Ploglageravbrunlerigsilt(ca0,3Ͳ0,35m),
därunderljusbrunsilt.Ettdike,varitegel
påträffades,täcktestörredelenavschaktet.
Ingentingavantikvarisktintresse
påträffades.

72,5Ͳ73,5 808(härd)

815 16,9x1,4

21,9 0,4Ͳ0,45

850 24,3x1,4

32,3 0,6

864 24,1x1,3

31,0 0,5

887 37,3x1,4

49,3 0,45

Ploglageravbrunmylligsiltmedlera(ca0,3
m),därunderljusbrunsilt.Ischaktetsvästra
ändeframkomca3meteravenberghäll
ytligt,ianslutningtillimpedimentet.I
schaktetpåträffadesetttäckdikesamt
enstakategel.Ingentingavantikvariskt
intressepåträffades.

69,5Ͳ71,5

900 40,5x1,4

52,4 0,4

Ploglageravbrunmylligsiltmedinslagav
lera(ca0,3m),därunderljusbrunlerigsilt.I
schaktetsvästraändeframkomca2meter
avenberghällytligt,ianslutningtill
impedimentetochdärfannsävenettvisst
inslagavmorän.Etttäckdikekorsade
schaktet.Ingentingavantikvarisktintresse
påträffades.

70,5Ͳ73

Schaktbelägetpåimpediment.Överstfanns
odlingssten,ca0,1Ͳ0,5mst(enstakaintill
1,0mst)rundadstenblandadmedmylla
medenstakategel.Ibottenframkom
berghäll.Ingaspåravkonstruktioner
(bebyggelse)framkom.

73,5Ͳ74

913 3x2,3Ͳ2,9

7,0 0,2Ͳ0,5

917 36,9x1,4

50,7 0,4

927 32,3x1,4

43,7 0,3Ͳ0,35

952 14,4x1,2Ͳ2,3

23,2 0,3Ͳ0,5

975 13,4x1,4

18,1 0,4

Ploglageravbrunmylligsiltmedinslagav
lera(ca0,3m),därunderljusbrunsiltmed
lera.Ingentingavantikvarisktintresse
påträffades.
Ploglageravbrunlerigsilt(ca0,3m),
därunderljusbrunlerigsilt.Tvådiken
korsadeschaktet.Ingentingavantikvariskt
intressepåträffades.
Ploglageravbrunlerigsilt(ca0,3m),
därunderbrunsandmedinslagavgrus.Ett
dikekorsadeschaktet.
Ploglageravbrunmylligsandmedsilt(ca
0,3m),därunderrödbrunsand.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

71Ͳ72,5

70Ͳ71

71Ͳ73

72,5Ͳ73,5 936(sentida
recent)

73Ͳ74 960(sentida
nedgrävning)
73,5Ͳ74

Nr

Storlek(m)
979 9,7x1,2

Area(m²) Djup(m)
11,3 0,4

983 13,2x1,4

17,1 0,3Ͳ0,4

991 19,4x2,2Ͳ5,3

53,9 0,3Ͳ0,4

Beskrivning
Ploglageravbrunmylligsandmedsilt(ca
0,3m),därunderrödbrunsand.Enstaka
flammigasotfläckar(vegetationsspår).
Ingentingavantikvarisktintresse
påträffades.
Ploglageravbrunmylligsilt(ca0,3m),
därunderbrunsiltmedinslagavsmåsten.
Genomkorsasavettdike.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.
Ploglageravbrunsiltiglera(ca0,3m),
därunderljusbrunsiltiglera.Genomkorsas
avettdike.
Ploglageravbrunmylligsandmedsilt(ca
0,25Ͳ0,3m),därunderbrunsand.Ingenting
avantikvarisktintressepåträffades.

Möh

Anläggning
74

72Ͳ72,5

71,5 1004(härd)

1012 10,6x1,4

14,1 0,35

1016 14,3x1,4

19,2 0,3Ͳ0,35

Ploglageravbrunmylligsiltiglera(ca0,3m),
därunderbrunsiltiglera.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

1020 11,8x1,4Ͳ2,3

17,9 0,4

Ploglageravbrunmylligleramedsilt(ca
0,35m),därunderljusbrunsiltiglera.

1034 9,7x1,2

11,5 0,3

Ploglageravbrunmylligsiltmedlera(ca
0,25Ͳ0,3m),därunderbrunlera.Ingenting
avantikvarisktintressepåträffades.

1038 10x1,4

12,4 0,35Ͳ0,4

Ploglageravbrunmylligsilt(ca0,3m),
därunderbrunsiltmedlera.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

1042 24,8x1,4

33,6 0,4

Ploglageravbrunmylligsilt(ca0,3m),
därunderljusbrunsiltmedlera.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

72,5Ͳ73,5

1068 18,4x1,4

24,9 0,4

Ploglageravbrunmylliglera(ca0,3m),
därunderbrunlera.Ingentingavantikvariskt
intressepåträffades.

70,5Ͳ71,5

1074 11,3x1,4

14,4 0,4

Ploglageravbrunmylliglera(ca0,3Ͳ0,35m),
därunderbrunlera.Ingentingavantikvariskt
intressepåträffades.

70

1078 11x1,4

15,0 0,35

Ploglageravbrunmylliglera(ca0,3m),
därunderljusbrunlera.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

71Ͳ71,5

1082 7,2x1,4

9,1 0,35

Ploglageravbrunmylliglera(ca0,3m),
därunderljusbrunlera.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

72,5Ͳ73

72Ͳ73

1095 21,6x1,4

26,4 0,4

Ploglageravbrunmylliglera(ca0,3m),
därunderljusbrunlera.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

1103 11,5x1,4

15,6 0,35Ͳ0,4

Ploglageravbrunmylligleramedsilt(ca0,3
m),därunderbrunsiltiglera.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

74Ͳ74,5

71Ͳ72

70,5

71,5Ͳ72,5

73,5Ͳ74

70,5Ͳ71

Nr
Storlek(m)
1111 10,7x1,3

Area(m²) Djup(m)
12,4 0,4

1115 10,4x1,3Ͳ1,6

14,7 0,35

1120 10,7x1,3

13,5 0,35Ͳ0,4

1124 10,9x1,3

Beskrivning
Ploglageravbrunmylliglera(ca0,3m),
därunderbrunlera.Ingentingavantikvariskt
intressepåträffades.

Möh Anläggning
70Ͳ70,5

Ploglageravbrunsiltiglera(ca0,3m),
därunderljusbrunleramedinslagav
morängrus.Ingentingavantikvariskt
intressepåträffades.
Ploglageravbrun,någotsiltiglera(ca0,3
m),därunderbrunleramedinslagav
morängrusisöder.Ingentingavantikvariskt
intressepåträffades.

71,5Ͳ72

14,4 0,35

Ploglageravbrunsiltiglera(ca0,3m),
därunderljusbrunsiltiglera.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

71Ͳ71,5

1128 10,7x1,4

14,0 0,4

Ploglageravbrunsiltiglera(ca0,3m),
därunderljusbrunsiltiglera.Störredelenav
schaktettäcksavettdike.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

70,5Ͳ71

1138 13,3x1,2

16,1 0,35

Ploglageravbrunsiltigleramedmorängrus
(ca0,3m),därunderljusbrunleramed
morän.Ingentingavantikvarisktintresse
påträffades.

72Ͳ72,5

1142 14,6x1,2Ͳ1,4

18,1 0,3

Ploglageravbrunlerigsiltmedinslagav
morän(ca0,25m),därunderljusgulsiltmed
morän.Ingentingavantikvarisktintresse
påträffades.

1148 8x1,3

10,0 0,35

Ploglageravbrunmylliglera(ca0,3m),
därunderljusbrunlera.Störredelenav
schaktettäcksavettdike.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

1159 11,5x1,5

16,6 0,4

Ploglageravbrunmylliglera(ca0,35m),
därunderljusgullera.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

1163 10,5x1,3

13,0 0,35

Ploglageravbrunmylliglera(ca0,3m),
därunderljusgullera.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

71,5Ͳ72

1167 14,7x1,3

18,1 0,4

Ploglageravbrunmylliglera(ca0,35m),
därunderbrunlera.Ischaktetfannsenstaka
tegelfnyk.Ingentingavantikvarisktintresse
påträffades.

72Ͳ72,5

1171 13x1,3

16,6 0,35

Ploglageravbrunmylliglera(ca0,3m),
därunderljusbrunlera.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

71Ͳ71,5

1179 10,3x1,3

12,5 0,35

Ploglageravbrunmylligleramedinslagav
silt(ca0,3m),därunderljusgulsiltiglera.I
schaktetframkomenbittaktegel.Ingenting
avantikvarisktintressepåträffades.

69,5Ͳ70

72,5Ͳ73

72,5Ͳ73,5

71,5Ͳ72

71

Nr
Storlek(m)
1183 10,7x1,3

Area(m²) Djup(m)
13,6 0,35

1189 11x1,3

13,8 0,3

1193 10,1x1,3

12,5 0,35

1197 10x1,3

13,3 0,4

1201 10,3x1,2Ͳ1,4

13,4 0,3

1205 10,2x1,4

14,4 0,4

1209 10,3x1,2

11,9 0,4

1213 10,1x1,3

Beskrivning
Ploglageravbrunsiltiglera(ca0,3m),
därunderljusbrunlerigsilt.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

Möh Anläggning
69,5Ͳ70

Ploglageravbrunmylligsiltmedinslagav
lera(ca0,25m),därunderljusbrunlerigsilt.
Ingentingavantikvarisktintresse
påträffades.
Ploglageravbrunmylligsiltiglera(ca0,3m),
därunderbrunsiltiglera.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

69,5Ͳ69

Ploglageravbrunmylligleramedsilt(ca0,3
m),därunderbrungulleramedsilt.
Ingentingavantikvarisktintresse
påträffades.
Ploglageravbrunmylligleramedinslagav
silt(ca0,3m),därunderljusgulbrunsiltig
lera.Ingentingavantikvarisktintresse
påträffades.
Ploglageravbrunmylligleramedinslagav
silt(ca0,3m),därunderljusbrunleramed
silt.Ingentingavantikvarisktintresse
påträffades.
Ploglageravbrunmylligleramedinslagav
silt(ca0,3m),därunderljusbrunleramed
enstakasten.Ingentingavantikvariskt
intressepåträffades.

69Ͳ69,5

12,8 0,4

Ploglageravbrunmylliglera(ca0,3m),
därunderbrunlera.Ingentingavantikvariskt
intressepåträffades.

69

1220 14x1,3

17,3 0,4

Ploglageravbrunmylliglera(ca0,3m),
därunderljusbrunlera.Genomkorsasavett
dike.Ingentingavantikvarisktintresse
påträffades.

68,5Ͳ69

1230 9,7x1,4

12,7 0,4

Ploglageravbrunmylliglera(ca0,3m),
därunderljusbrunlera.Genomkorsasavett
dike.Ingentingavantikvarisktintresse
påträffades.

68,5Ͳ69

1238 9,4x1,3

12,2 0,4

Ploglageravbrunmylliglera(ca0,3m),
därunderljusbrunlera.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

69

1242 10x1,3

13,2 0,4

Ploglageravbrunmylliglera(ca0,3m),
därunderljusbrunlera.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

69

1246 9,6x1,3

12,4 0,4

Ploglageravbrunmylliglera(ca0,3m),
därunderljusbrunkompaktlera.
Genomkorsasavettdike.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

68,5Ͳ69

1254 19,7x1,4

25,6 0,4

Ploglageravbrunmylliglera(ca0,3m),
därunderljusbrunlera.Genomkorsasavett
dike.Ingentingavantikvarisktintresse
påträffades.

68,5Ͳ69

69,5

69

69

69

Nr
Storlek(m)
1268 10,8x1,3

Area(m²) Djup(m)
13,7 0,35

Beskrivning
Ploglageravbrunmylliglera(ca0,3m),
därunderljusbrunlera.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.
Ploglageravbrunmylliglera(ca0,3m),
därunderbrunleramedettstråkavblålera.
Ingentingavantikvarisktintresse
påträffades.
Ploglageravbrunmylliglera(ca0,3m),
därunderbrunlera.Ingentingavantikvariskt
intressepåträffades.

Möh

Anläggning
69

1272 10,7x1,3

14,1 0,35

1276 10,7x1,3

13,8 0,4

1280 7,3x1,3

9,1 0,4

Ploglageravbrunmylliglera(ca0,3m),
därunderkompaktbrunlera.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

69

1284 12x1,4

16,2 0,4

68,5Ͳ69

1290 10,6x1,3

13,2 0,4

Ploglageravbrunmylliglera(ca0,3m),
därunderbrunleramedinslagavblålera.
Ingentingavantikvarisktintresse
påträffades.
Ploglageravbrunmylliglera(ca0,3m),
därunderbrun/ljusbrunlera.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

1294 17,6x1,3

22,3 0,4

Ploglageravbrunmylliglera(ca0,3m),
därunderbrunlera.Genomkorsasavett
dike.Ingentingavantikvarisktintresse
påträffades.

1304 30x1,3Ͳ2,7

42,7 0,4

1329 15,5x1,3

19,3 0,4

Ploglageravbrunmylliglera(ca0,3m),
därunderbrunlera.
Ploglageravbrunmylliglera(ca0,3m),
därunderbrunlera.Ingentingavantikvariskt
intressepåträffades.

1335 12,5x1,2

15,0 0,4

1339 6,5x1,2

7,6 0,4

Ploglageravbrunmylliglera(ca0,3m),
därunderljusbrunlera.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

1343 6,5x1,2

7,8 0,4

Ploglageravbrunmylligleramedsilt(ca0,3
m),därunderljusbrunsiltiglera.Ingenting
avantikvarisktintressepåträffades.

69,5

71,5

Ploglageravbrunmylliglera(ca0,3m),
därunderbrunlera.Ingentingavantikvariskt
intressepåträffades.

1347 11x1,2Ͳ1,4

14,2 0,45

Ploglageravbrunmylliglera(ca0,3m),
därunderljusbrunlera.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

1354 11,8x1,3

14,5 0,4

Ploglageravbrunmylligleramedsilt(ca0,3
m),därunderbrunlera,någotsiltigtibotten
avöstradelenavschaktet.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

1363 9,7Ͳ1,4

12,1 0,4

Ploglageravbrunmylliglera(ca0,3m),
därunderbrunlera.Genomkorsasavett
dike.Ingentingavantikvarisktintresse
påträffades.

68,5Ͳ69

68,5Ͳ69

68,5

68,5

68,5Ͳ69 1318(härd)
68,5Ͳ69,5

68,5Ͳ69

69

71Ͳ71,5

71,5

Nr
Storlek(m)
1400 17,2x1,4

Area(m²) Djup(m)
22,2 0,5

Beskrivning
Ploglageravbrunmylligsand(ca0,3m),
därunderljusbrunfinsand.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

Möh Anläggning
72,5Ͳ73

1410 22,8x1,4

30,3 0,5

72Ͳ72,5

1422 10,6x1,4

13,6 0,4

Ploglageravbrunmylligsand(ca0,3m),
därunderljusbrunfinsandmednågra
fläckaravneddragetsot(vegetation).
Ingentingavantikvarisktintresse
påträffades.
Ploglageravbrunmylligsand(ca0,3m),
därunderljusbrunfinsand.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

1426 9,5x1,4

12,4 0,45

71,5Ͳ72

1432 8,6x1,3

11,2 0,4

1440 33,2x1,5

45,2 0,4Ͳ0,6

Ploglageravbrunmylligsand(ca0,3m),
därunderljusbrun,någotflammig,finsand.
Ingentingavantikvarisktintresse
påträffades.
Ploglageravbrunmylligsand(ca0,3m),
därunderbrun,någotrödflammig,finsand.
Ingentingavantikvarisktintresse
påträffades.
Ploglageravbrunmylligfinsand(ca0,3m),
därunderbrunrödflammigfinsand.
Genomkorsasavettdike.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

1453 19x1,3

24,1 0,4Ͳ0,55

Ploglageravbrunmylligsiltmedsand(ca
0,3m),därunderljusbrunsilt.Genomkorsas
avettdike.Ingentingavantikvarisktintresse
påträffades.

1461 10,4x1,4

13,2 0,5

Ploglageravbrunmylligsilt(ca0,35m),
därunderljusbrunsilt.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

69Ͳ69,5

1467 10x1,4

13,2 0,3Ͳ0,35

Ploglageravbrunlerigsilt(ca0,3m),
därunderljusbrunsiltiglera.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

69Ͳ69,5

1473 9,2x1,3

11,9 0,45

Ploglageravbrunlerigsilt(ca0,3m),
därunderljusbrunsiltiglera.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

69,5

1477 10x1,3

12,8 0,4

Ploglageravbrunlerigsilt(ca0,35m),
därunderljusbrunsiltiglera.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

69

1481 9,2x1,4

12,8 0,35

Ploglageravbrunmylligsiltmedlera(ca0,3
m),därunderbrunsiltiglera.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

69

1485 10,8x1,4

15,0 0,35

Ploglageravbrunmylliglera(ca0,25Ͳ0,3m),
därunderljusbrunlera.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

68Ͳ68,5

1489 9,6x1,3

12,5 0,35Ͳ0,4

Ploglageravbrunmylliglera(ca0,3m),
därunderljusbrunlera.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

68,5Ͳ69

71,5

72

70,5Ͳ72,5

70,5Ͳ71,5

Nr
Storlek(m)
1493 10,4x1,3

Area(m²) Djup(m)
13,3 0,4

1497 9,3x1,3

12,0 0,4Ͳ0,45

1501 8,6x1,4

11,7 0,4

1505 6,9x1,3

8,2 0,4

Beskrivning
Ploglageravbrunsiltigleramedmylla(ca
0,3m),därunderljusbrunsiltiglera.
Ingentingavantikvarisktintresse
påträffades.
Ploglageravbrunlerigsilt(ca0,3m),
därunderljusbrunlerigsilt.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

Möh

Anläggning
69

68,5Ͳ69

Ploglageravbrunsiltigleramedmylla(ca
0,3m),därunderljusbrunsiltiglera.
Ingentingavantikvarisktintresse
påträffades.
Ploglageravbrunmylligleramedsilt(ca0,3
m),därunderljusbrunsiltiglera.
Genomkorsasavtvådiken.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

68,5Ͳ69

68,5

1517 8,3x1,4

11,3 0,35Ͳ0,4

Ploglageravbrunmylliglera(ca0,3m),
därunderbrunlera.Ingentingavantikvariskt
intressepåträffades.

68,5

1521 9,4x1,4

12,0 0,35

Ploglageravbrunmylligleramedsilt(ca0,3
m),därunderljusbrunsiltiglera.Ingenting
avantikvarisktintressepåträffades.

68,5

1525 9x1,3

11,2 0,4

Ploglageravbrunsiltigleramedmylla(ca
0,3m),därunderljusbrunsiltiglera.
Genomkorsasavettdike.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

68,5Ͳ69

1533 8,4x1,2

10,1 0,45

Ploglageravbrunmylliglera(ca0,3m),
därunderljusbrunlera.Genomkorsasavett
dike.Ingentingavantikvarisktintresse
påträffades.

68,5Ͳ69

1541 8,9x1,3

11,4 0,4

Ploglageravbrunmylliglera(ca0,3m),
därunderbrunlera.Ingentingavantikvariskt
intressepåträffades.

68,5

1545 9,5x1,2Ͳ1,4

12,1 0,4

Ploglageravbrunmylligleramedsilt(ca0,3
m),därunderbrunsiltiglera.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

68,5

1549 9,7x1,2Ͳ1,5

12,6 0,4

Ploglageravbrunmylliglera(ca0,3m),
därunderljusbrunleramedsilt.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

68,5

1553 9,2x1,4

12,4 0,35

Ploglageravbrunmylliglera(ca0,3m),
därunderljusbrunlera.Ettfragmentav
taktegelframkomiploglagret.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

68,5Ͳ69

1557 10x1,3

12,6 0,4

Ploglageravbrunmylliglera(ca0,3m),
därunderljusbrunlera.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

68,5Ͳ69

1561 10x1,4

13,6 0,45

Ploglageravbrunmylligleramednågotsilt
(ca0,3m),därunderljusbrunleramedsilt.
Ingentingavantikvarisktintresse
påträffades.

69

Nr
Storlek(m)
1573 14,4x1,9Ͳ2,9

Area(m²) Djup(m)
29,7 0,4

Beskrivning
Ploglageravbrunmylligleramedsilt(ca0,3
m),därunderljusbrunsiltiglera.Inorra
delenframkomendikesrest.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

Möh Anläggning
69Ͳ69,5

1584 8,7x1,3

11,2 0,4

Ploglageravbrunmylligsilt(ca0,3m),
därunderljusbrunͲgulsilt.Genomkorsasav
ettdike.Ingentingavantikvarisktintresse
påträffades.

1592 8,7x1,3

11,2 0,4

Ploglageravbrunmylligsilt(ca0,3m),
därunderljusbrunsiltmedinslagavlera.
Genomkorsasavtvådiken.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

69,5

1604 9,4x1,3

12,2 0,4

Ploglageravbrunmylligsiltmedlera(ca0,3
m),därunderljusbrunsiltiglera.Ingenting
avantikvarisktintressepåträffades.

69,5

1608 9x1,3

11,1 0,4

Ploglageravbrunmylligleramedsilt(ca0,3
m),därunderljusbrunsiltiglera.Ingenting
avantikvarisktintressepåträffades.

68,5Ͳ69

1612 8,6x1,3

11,3 0,45

Ploglageravbrunmylligsiltmedlera(ca0,3
m),därunderbrunleramedsilt.
Genomkorsasavettdike.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

69

1620 10,1x1,3

13,2 0,4Ͳ0,45

Ploglageravbrunmylligsiltmedsand(ca
0,35m),därunderljusbrunsandigsilt.
Genomkorsasavettdike.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

69,5Ͳ70

1628 8,5x1,2Ͳ1,4

11,6 0,4

Ploglageravbrunsandigmylligsilt(ca0,3
m),därunderljusbrunsandigsilt.
Genomkorsasavtvådiken.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

70,5

1640 8x1,0Ͳ1,4

10,2 0,4

Ploglageravbrunmylligsilt(ca0,3m),
därunderljusbrunsandigsilt.Genomkorsas
avettdike.Ingentingavantikvarisktintresse
påträffades.

69,5Ͳ70

1648 9,5x1,3

12,8 0,4

Ploglageravbrunsiltmedleraochmylla(ca
0,3m),därunderljusbrunsiltmedlera.
Genomkorsasavtvådiken.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

69Ͳ69,5

1660 9,7x1,4

13,2 0,35Ͳ0,4

Ploglageravbrunsiltmedmylla(ca0,3m),
därunderljusbrunsilt.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

69,5Ͳ70

1664 9,3x1,4

12,0 0,4

Ploglageravbrunmylligsilt(ca0,3m),
därunderljusbrunsilt.Genomkorsasavett
dike.Ingentingavantikvarisktintresse
påträffades.

70,5

1672 12,9x1,4

17,6 0,4

Ploglageravbrunmylligsilt(ca0,3m),
därunderljusbrunsilt.Genomkorsasavett
dike.Ingentingavantikvarisktintresse
påträffades.

71,5Ͳ72

69,5Ͳ70

Nr
Storlek(m)
1680 4x3,8

Area(m²) Djup(m)
12,3 0,8

Beskrivning
Schaktbelägetpåimpediment.Innehöll
fyllnadsmassoravpåfördröjningssten
(åkersten)ochdelvissprängdsten.Ibotten
framkombruntmorängrusochsandsamt
berghäll.Tegel(tegelkrossochtaktegel)
framkomdjuptnerifyllningen).Ingaspårav
konstruktioner(bebyggelse)framkom.

Möh Anläggning
73,5Ͳ74,5

Bilaga 2. Anläggningstabell
Nr

Schakt

Typ

LxB(m)

Djup(m) Status

215 200

Stolphål

0,7x0,7

Ejundersökt

Stolphål,runt,0,7midiam,medstenskoningav Övrig
femsynligarundadestenar,0,08Ͳ0,2mst,och kulturhistorisk
fyllningavgråbrunsandigsilt(ingensot/kol). lämning

Registrerasej

223 200

Stolphål

0,8x0,7

Ejundersökt

Stolphål,närmastrunt,0,8x0,7m(NͲS),med Övrig
stenskoningavfyrasynligarundadestenar,0,12Ͳ kulturhistorisk
0,3mst,ochfyllningavgråbrunsandigsilt
lämning
(ingensot/kol).Någotosäkeranläggning.

Registrerasej

299 291

Nedgrävning

1x1

Ejundersökt

Nedgrävning,kvadratisk,ca1x1m.INVhörnet Ejfornlämning
finnsenansamlingavca10rundadestenar(0,1Ͳ
0,25mst).Fyllningavbrunsiltmedinslagav
sand.Troligenensentidagrop.

Registrerasej

350

Stenmur

38x1,5Ͳ1,8

Ejundersökt

Stenmur,38x1,5Ͳ1,8m(NͲS).Beståravrundad Övrig
ochdelvisbearbetadstenmedenstorlekav0,4Ͳ kulturhistorisk
1,0m.Partielltfinnsstenlagdmedflatsidan
lämning
utåt.Kraftigtbelamradmedpåfördåkersten
ochdelvisövermossad.Beväxtmedenstaka
björkbuskageochhassel.Bitaravtaktegelligger
påstenmuren.

Registrerasej

390 376

Härd

1,1x1,0

Ejundersökt

Härd,rundͲoregelbunden,ca1,1x1,0m(ÖͲV). Fornlämning
Fyllningavsvartbrunsandigsiltmedsotoch
kol,enstakaskärvstenochenstakarundadsten.

L2021:3763

399 376

Stolphål

0,4x0,3

Stolphål,närmastrunt,0,4x0,3m(ÖͲV)med Fornlämning
fyllningavbrunmylligsiltmedinslagavsand.
Saknarstenskoning.Undersöktestillhälfteni
syfteattfastställaantikvariskstatus.Ca0,12m
djupnedgrävningmedenspetsigprofil.

L2021:3763

406 376

Kulturlager

3,8x2,6

Kulturlager,ca3,8x2,6mframtagetischaktet Fornlämning
(ÖͲV),beståendebrungråͲsvartsandigsilt
flammigavsotochkol.Innehöllenstaka
tegelfnyk(eventuelltbrändlera502(lager))men
ingaövrigafynd.Gavettnågotsentidaintryck.
Enprovrutaförladesinomlagret(412)somdå
kundekonstaterasvara0,2mdjupt.Lagretärej
avgränsatochtunnarutmotöstermeden
otydligavgränsning.

L2021:3763

428 417

Nedgrävning

0,6x0,5

Nedgrävning,rundad,0,6x0,5m(NͲS),med
fyllningavbrunsandigsilt.Undersöktestill
hälftenförattfastställaantikvariskstatus.Ca
0,12mdjupnedgrävningmedrundadesidor
ochplanbotten.

Fornlämning

L2021:3763

477 465

Härd

1,5x1,3

Ejundersökt

Härd,rundͲoregelbunden,ca1,4x1,3m(NVͲ Fornlämning
SÖ).FyllningavbrunͲochsvartflammigsandig
siltmedkolochsotochskärvigochskörbränd
sten(sparsamt).Någototydligavgränsning.

L2021:3762

502 465

Lager

2,4x2,4

Ejundersökt

Lager,oregelbundenform,ca2,4x2,4mst,
beståendeavbrunͲsvartflammigsiltmed
förekomstavkol.Diffuskaraktäroch
svårbedömt.Förekomstavtegelytligt.

Fornlämning

Ingåri
beskrivningför
L2021:3762

543 539

Härd

0,9x0,7

Härd,oregelbundenͲrundad,ca0,9x0,7m(NͲ
S).Fyllningavbrunochsvartflammig
grusblandadsiltmedkol,sotochenstaka
mindreskärvstenar(0,02Ͳ0,05mst).
Delundersökttillhälftenförattfastställa
antikvariskstatus.Ca0,03mdjup.

Fornlämning

L2021:3755

0,12 Delundersökt(50%)

0,2 Delundersökt(<10%),
provruta412

0,12 Delundersökt(50%)

0,03 Delundersökt(50%)

Beskrivning

Bedömning

LͲnr

Nr

Schakt

Typ

LxB(m)

698 694

Nedgrävning

1,0x0,8

764 752

Nedgrävning

4,7x3,2

808 815

Härd

0,55x0,5

936 927

Nedgrävning

1,4x0,8

960 952

Nedgrävning

1,8x1,5

1004 991

Härd

0,75x0,6

1318 1304

Härd

1,0x0,8

Djup(m) Status
0,18 Delundersökt(50%)

Beskrivning

Bedömning

LͲnr

Nedgrävning,rund,ca1,0x0,8m(ÖͲV).
Ejfornlämning
Innehållerbrunsandmedenstakakolbitarsamt
enstakaobräntträ.Undersöktestillhälftenför
attfastställaantikvariskstatus.Ca0,18mdjup
nedgrävningmedrundadesidorochrundad
botten.Tolkasvaraensentidanedgrävning.

Registrerasej

0,7 Heltundersökt

Nedgrävning,fylldmedett0,7mtjocktlagerav Ejfornlämning
sandigsiltinnehållandetegel,brändleraoch
kol.IVdelenavlagretfannstvå
stenansamlingarinnehållandesprängdsten.
Lagretborttogsisinhelhetmedgrävmaskin.
Sentidanedgrävning.

Registrerasej

0,2 Delundersökt(50%)

Fornlämning
Härdgrop,rund,ca0,55x0,5m(NÖͲSV).
Fyllningavsvartbrunsotigsand.Delundersökt
tillhälftenförattfastställaantikvariskstatus.Ca
0,2mdjupskålformadnedgrävningmed
vertikalasidorochrundadbotten.

L2021:3754

Nedgrävning,oval,1,4x0,8mframtageti
Ejfornlämning
schaktet(NͲS).Fyllningavnågotmylligbrunsilt
ochenstakasten.Innehöllrikligtmedtaktegel.
Anläggningenfortsatteinischaktväggenmot
västerochtogsejframisinhelhet.Sentida
nedgrävning.

Registrerasej

Nedgrävning,oregelbundenform,ca1,8x1,5 Ejfornlämning
m(NͲS),medfyllningavgråbrunsiltmedinslag
avsandochgrus.Enprovrutaförladestill
nedgrävningensnorradel(967).Troligtvisen
sentidanedgrävning.

Registrerasej

Ejundersökt

Härd,närmastrundͲoregelbunden,ca0,75x0,6 Fornlämning
m(NͲS).FyllningavbrunͲsvartleramedriklig
förekomstavsot,kolochuppstickandeskärvig
sten(0,04Ͳ0,08mst).

L2021:3752

Ejundersökt

Härd,oval,1,0x0,8m(NͲS).FyllningavbrunͲ
svartkompaktleramedrikligmängdskärvig
ochskörbrändsten,kolstyckenochsot.En
mindrebitdåligtbräntträsamtenbit
järnkonkretionframkomvidrensning.

L2021:3750

Ejundersökt

0,2 Delundersökt(ca10%),
provruta967

Fornlämning

Bilaga 3. Provrutor, tabell
Nr
Grävdgenom
412 406(lager)

967 960(nedgrävning)

Storlek(m) Djup(m) Beskrivning
0,5x0,5
0,2 Provruta,0,5x0,5mstor,grävdgenomlager406.Överstfanns
sandigbrunͲgråͲsvartsiltmedförekomstavkol.Enstakarundad
stenframkom,dockingenskärvigellerskörbrändsten.Ingen
förekomstavbrändleraellerövrigafynd.

X
6474123

Y
Möh
549599
75

0,2 Provruta,0,5x0,5mstor,grävdgenomfyllningeninedgrävning
A960.Fläckiggråbrunsiltmedsandochgrus.Ingafynd
framkom.

6474074

549720

0,5x0,5

73

Bilaga 4. Tidigare undersökningar, tabell
Typavundersökning

År

Antikvariskbakgrund

Resultat

1992

Diarienummer Uppdr.nr.
KMR
220Ͳ2112/91

Arkeologiskutredning
etapp1

Planeradexploateringav
områdetför
bostadsbyggande

Fosfatkarteringvisadepåtreområden
Larsson1992
medförhöjdavärden(AͲC).Inomområde
AochBiakttogsboplatsindikationerav
skärvsteniåkermarken.InomområdeC
iakttogsskärvstenochävenskörbränd
steniåkern.Vidprovschaktninginom
områdeAframkomingentingav
antikvarisktintresse.

Arkeologisk
förundersökning

1994

220Ͳ9581/94

Schaktningsarbeteförel

Iklosteranläggningenssödradel
Feldt2005
påträffadesettkulturlagerochspårefter
konstruktioneriformavenmuroch
eventuelltenstenläggningsamtstenar
somtolkadessomsyllstenartillhörande
enellerflerahuskonstruktioner.I
närhetenavstensträngssystemet
L2012:772,påträffadesboplatslämningar
iformavettstolphålochennedgrävning
(L2009:8110).Ianslutningtill
nedgrävningenpåträffadesenbit
keramikochenlitenslaggklump.

Dendrokronologisk
undersökning

2002

Genomdendrokronologisk
metodförsökadaterade
medeltidakyrkornamed
äldreträkonstruktioneri
Linköpingsstift

EnekbjälkeiAskebykyrkakomfrånett Eriksson2006
trädsomfälltsefterår1125,sannoliktär
fällningsområdetomkringår1150eller
straxföre.

Arkeologisk
förundersökningiformav
antikvariskakontroller

2002Ͳ 433Ͳ16396Ͳ02
2003

200300051

Nedläggningavåskledare
VidAskebykyrkapåträffades
Menander2003
runtAskeby,Bankekindoch raseringslager,delaravensyllstensrad
Örtomtakyrka
ochenstenläggningsomtolkashaingått
iklostret(L2008:2257).Vidtillfälletför
denantikvariskakontrollengenomfördes
ävenenmindreförundersökningav
klosterlämningarnasomvisade
korsgångarnaslägeochutbredningsamt
lägetförtvåbyggnaderianslutningtill
klostret.

Arkeologisk
förundersökning

2005

431Ͳ8239Ͳ05

200500181

Schaktningsarbeteförny
Vidförundersökningenframkomtvå
dräneringkringAskebyskola kulturlager,engropsamteneventuell
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Träkoletsamladesfrånettdeciliterstortjordprov.Idensotbemängdajordenfannsettlitet
kvistfragmentavtallsamtförkolnadhassel.Densenareskickadesfördatering.
Vikt(g)

Analyseradvikt(g)

Fragment

Analyseratantal

Hassel

Tall*

0,1
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Ettstörresamtfemmindrefragmentavträkolfrånekstam.Stycketharformatruntenca3cmstor
avbrutenkvist,knagg.
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Träkolettogsurettdeciliterstortjordprov.SamtligafragmentkomfrånMaloideaedärbl.aaplar,
rönnochhagtorn.Vedenfråndessagårintesärskiljas.Idettafallharvedenrötatföreförbränning
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Bilaga 6. 14C-analys
Uppsala 2021-06-16
Rebecka Jonsson
Uppdrag arkeologi i Sverige AB
Enspännargatan 56 bv
165 57 HÄSSELBY

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

Resultat av 14 C datering av träkol från Askeby, Linköping,
Östergötland. (p 3630)
Förbehandling av träkol:

Postadress:
Box 529
751 21 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 mätningen av 14 C-innehållet i acceleratorn 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
Labbnummer
Ua-70530
Ua-70531
Ua-70532

Prov
390
808
1318

δ 13 C‰ V-PDB
−25,6
−25,5
−26,0

14

C ålder BP
2 516 ± 30
891 ± 29
2 480 ± 30

Med vänliga hälsningar
Elektroniskt undertecknad
Karl
av Karl Håkansson
Datum: 2021.06.17
Håkansson 10:21:36 +02'00'

Karl Håkansson/Lars Beckel

1/3

Kalibreringskurvor

IOSACal v0.4.1; Atmospheric data from Reimer et al (2020)

Ua-70530 2516 ± 30 BP
Ua-70531 891 ± 29 BP
Ua-70532 2480 ± 30 BP
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200
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Calibrated age (BC/AD)
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950

1200

IOSACal v0.4.1; Atmospheric data from Reimer et al (2020)
Ua-70530: 2516 ± 30 BP
68.2% probability
2700
BC 772 - BC 748 (15.4%)
BC 685 - BC 665 (12.8%)
BC 640 - BC 585 (31.6%)
BC 583 - BC 567 (8.4%)
2600
95.4% probability
BC 785 - BC 720 (24.6%)
2500
BC 706 - BC 662 (18.6%)
BC 651 - BC 543 (52.1%)
2400

Radiocarbon determination (BP)

2800

2300
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-800

-750

-700

-650
-600
-550
Calibrated age (BC)
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-450

2/3

Radiocarbon determination (BP)

1100

IOSACal v0.4.1; Atmospheric data from Reimer et al (2020)
Ua-70531: 891 ± 29 BP
68.2% probability
AD 1054 - AD 1060 (5.7%)
AD 1157 - AD 1214 (56.0%)
95.4% probability
AD 1045 - AD 1085 (23.6%)
AD 1094 - AD 1104 (2.6%)
AD 1120 - AD 1220 (68.9%)
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Radiocarbon determination (BP)
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1150
1200
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IOSACal v0.4.1; Atmospheric data from Reimer et al (2020)
Ua-70532: 2480 ± 30 BP
2700
68.2% probability
BC 753 - BC 719 (14.4%)
BC 707 - BC 680 (11.4%)
BC 668 - BC 661 (3.2%)
2600
BC 651 - BC 608 (17.7%)
BC 592 - BC 543 (21.1%)
2500
95.4% probability
BC 770 - BC 476 (95.1%)
BC 430 - BC 428 (0.3%)
2400

2300
2200
2100
-800

-750

-700
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-600
-550
Calibrated age (BC)

-500

-450

-400
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En arkeologisk utredning etapp 1 och 2 har under 2021 genomförts
inom den så kallade Kungshagen direkt söder om Askeby tätort,
i Linköpings kommun, Östergötlands län. Utredningen omfattade
en arkiv- och kartanalys, en fältinventering samt sökschaktning
med maskin och handgrävning. Som ett resultat av utredningen
har sex nya fornlämningar registrerats i Kulturmiljöregistret, i
form av fem härdar (L2021:3750, L2021:3752, L2021:3754,
L2021:3755, L2021:3762) samt ett boplatsområde
(L2021:3763). Kungshagen tolkas utifrån utredningens resultat
ha nyttjats för betesdrift sedan förhistorisk tid, ända in i modern tid.

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

