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Sammanfattning
En arkeologisk förundersökning har utförts inom fastigheten Södra Bro 4:25, Örebro kommun och län (fig.
1 och 2). Förundersökningen omfattade fyra fornlämningar – L2020:4427 (boplatsområde), L2020:4428
(husgrund), L2020:4431 (område med fossil åkermark och L2020:4464 (boplatsområde). Fältarbetsfasen omfattade sökschaktning med grävmaskin, handgrävning av valda anläggningar och kontexter samt
insamling av fynd och prover för analys.
Förundersökningen har konstaterat att det inom fastigheten finns lämningar av boplatskaraktär med dateringar som spänner över perioden yngre bronsålder –
medeltid. Inom L2020:4427 utgörs spåren av stolphål,
härdar och fragmenterade kulturlager. Inom fornlämningen påträffades även två syllstensrader som preliminärt bedöms kunna utgöra en del av en husgrund
från medeltid, daterad genom 14C-analys av prover
från tillhörande kontexter. De äldre boplatslämningar
som förekommer inom fornlämningen är spridda och
har inte kunnat kopplas till några större sammanhängande konstruktioner, till exempel hus.
Den sedan tidigare i KMR registrerade husgrunden L2020:4428 konstaterades vid framschaktning
inte utgöra en del av ett hus, utan istället vara en del
av en stenmur som anlagts under den senare halvan
av 1800-talet. Fornlämningen L2020:4428 stryks
därmed som fornlämning i KMR och anläggningen
införlivas istället som en del av den övriga kulturhistoriska lämningen L2020:4466, område med fossil åkermark.

visa att det inom ytan, under den äldre ploggången
och odlingsrösena, fanns spår av ett svedjelager.
Lagret kunde genom 14C-analys dateras till högmedeltid-sen medeltid. I samband med sökschaktning
kunde även konstateras att den ryggade åkerformen
inte uppkommit genom bruket av en äldre odlingsteknik, utan istället uppstått som ett resultat av överodling av en genom åkern anlagd äldre stenmur. Odlingsspåren inom L2020:4431 utgör en del av en sannolikt
ursprungligen större åkeryta som även omfattat det
mot norr angränsande området med fossil åkermark
L2020:4466. I samband med förundersökningen har
begränsningen för L2020:4431 justerats något mot
väst och söder.
Inom boplatsområdet L2020:4464 påträffades anläggningar i form av stolphål, härdar och rester av kulturlager av förhistorisk karaktär. I samband med förundersökningen genomfördes 14C-analyser som då gav
dateringar till folkvandringstid respektive sen vikingatid – medeltid. Boplatslämningarna bedöms vara
förhållandevis jämnt fördelade över ytan, dock utan
att några större sammanhängande strukturer kunde
påvisas. Lämningens utbredning kunde dock begränsas till en mindre yta än vad som tidigare varit angivet, och utbredningen av L2020:4464 har justerats i
KMR.
Fyndmaterialet från förundersökningen är att betrakta
som sparsamt och utgörs uteslutande av förhistorisk
och historisk keramik.

Området med fossil åkermark L2020:4431, omfattade
en antaget ryggad åker med tillhörande odlingsrösen
av ålderdomlig karaktär. Förundersökningen kunde

Figur 1, motstående sida. Översiktskarta med läget för den
arkeologiska förundersökningen markerad. Skala 1:200000.
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Bakgrund
Antikvarisk bakgrund

derskaraktär belägna mellan kyrkorna i Gällersta och
Ekeby.

Örebro kommun planerar tillsammans med Firma
Ezzat Chatila att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Södra Bro 4:25 i Gällersta socken. Syftet är
att möjliggöra för stadsnära nybyggnation i lantliga
omgivningar. I samband med en tidigare genomförd
arkeologisk utredning påträffades och registrerades
fyra nya fornlämningar samt en övrig kulturhistorisk
lämning inom fastigheten – L2020:4427 (boplatsområde), L2020:4428 (husgrund), L2020:4431 (område
med fossil åkermark), L2020:4464 (boplatsområde),
L2020:4466, område med fossil åkermark, ÖKL)
(Wändesjö 2020). Mot bakgrund av detta beslutade
Länsstyrelsen Örebro att en arkeologisk förundersökning skulle genomföras inför ett borttagande berörda
fornlämningar (Länsstyrelsens beslut dnr 431-59262020). Fältdelen av förundersökningen genomfördes
under november år 2020.

På den äldsta tillgängliga kartan över området, en
geometrisk karta från år 1637, ses den historiska
bytomten Södra Bro vara belägen cirka 100 meter
öster om UO (Wändesjö 2020). Endast de östligaste
delarna av UO är karterad i kartan, som då utgörs
av hagmark. På kartan framträder byn som en radby
utmed byvägen som har ett likartad sträckning än
idag.
Medeltida skriftliga uppgifter om Södra Bro saknas
men Gällersta omnämns första gången i skriftliga
källor år 1314 (Edlund & Knabe, 2006:5). Gällersta
kyrka, belägen 1,4 kilometer sydost om UO, byggdes
på 1100-talet eller tidigt 1200-tal.

Tidigare undersökningar

Topografi och fornlämningsmiljö

Inom UO
Undersökningsområdet (UO) omfattade en yta
av cirka 20 000 m2, beläget en knapp mil söder om
centrala Örebro (fig. 1 och 2). Området utgör en övergångszon mellan lägre liggande lerjordar mot öst och
en trädbevuxen höjdsträckning mot väst. Höjden över
havet uppgår till cirka 40 meter och jordarten utgörs
huvudsakligen av sandig morän.

Under år 2020 genomfördes en arkeologisk utredning inom UO (Wändesjö 2020). Vid denna påträffades fyra tidigare okända fornlämningar inom området i form av två boplatsområden (L2020:4427,
L20204428), en husgrund (L2020:4428) samt ett
område med fossil åkermark (L2020:4431). De
registrerade fornlämningarna kunde endast preliminärt avgränsas inom ramen för utredningen.

Undersökningsområdet ingår i ett landskapsrum
som till stora delar kan beskrivas som ett ålderdomligt jordbrukslandskap i anknytning till Täljeån, som
har sitt tillflöde från Vibysjön norr om Vretstorp och
från sluttningarna av Tiveden. Tidigare var även sjön
Mosjön belägen cirka 250 meter väster om UO, men
kom under åren 1878 – 1887 att dikas ut i samband
med den stora Hjälmaresänkningen, i avsikt att frigöra
åkermark och minska risken för översvämningar. I
samband med detta omvandlades Mosjön, tillsammans med sjöarna Östra och Västra Kvismaren, till
våtmarker.

En härd inom boplatsområdet L2020:4427 kunde
utifrån en 14C-analys dateras till perioden yngre
bronsålder – tidig förromersk järnålder. Inom samma
lämning påträffades även en bit keramik som utifrån
godstypen preliminärt daterades till yngre järnålder,
vilket talar för att inom området även finns lämningar
från denna period. Mot bakgrund av att det andra
inom UO påträffade boplatsområdet L2020:4464 inte
kunde påvisas sammanhängande med L2020:4427,
registrerades denna i KMR som en separat fornlämning. Då någon säker datering av L2020:4464 inte
kunde göras inom ramen för utredning gick dock inte
att utesluta en samtidighet för de båda lämningarna.

Höjden över havet innebär att UO varit tillgängligt för
mänsklig närvaro sedan tidigneolitikum. Till fornlämningsbilden kan också föras ett antal gravfält av järnål-

Området med fossilåkermark, L2020:4431, omfat-
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Fornlämning
Övrig kulturhistorisk lämning/
möjlig fornlämning
/ŶŐĞŶĂŶƟŬǀĂƌŝƐŬďĞĚƂŵŶŝŶŐͬ
ej kulturhistorisk lämning
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Figur. 2. Fastighetskartan med registrerade lämningar i KMR inför förundersökningen samt undersökningsområdet
markerat med svart linje. Skala 1:10000.

tade röjningsrösen och ryggade åkertegar. En 14C-analys av träkol från en anläggning under ett röjningsröse
gav en datering till högmedeltid – sen medeltid.
Husgrunden L2020:4428 utgjordes av en kallmurad
rad med gråsten, till stora delar övertäckt av sentida
dumpmassor. Eftersom inga byggnader gick att återfinna i det historiska kartmaterialet över området,
antogs preliminärt att husgrunden kunde vara medeltida.
Vid utredningen framkom inom UO även lämningar

9

i form av röjningsrösen, färdvägar, broläggningar och
utdikningar, som med ledning av det historiska kartmaterialet kunde kopplas till den uppodling av landskapet som skedde under 1800-talet och vidare framåt
i historisk tid. Ingen av dessa anläggningar bedömdes
utgöra fornlämning (Wändesjö, 2020:16).

I närområdet
På 1890-talet gjordes ett depåfynd av fem tunnackiga yxor av flinta från yngre stenålder i närheten av
Södra Bro. Fyndet ska ha gjorts på höjdryggen mellan
den tidigare Mosjön och Gällersta Kyrka (Lindquist

kyrka, omkring tre kilometer sydost om UO, påträffats boplatslämningar med dateringar från bronsålder och fram till tidig medeltid (Balknäs 2018:7). Vid
Attersta, drygt tre kilometer norr om UO, har påträffats och undersökts lämningarna av ett fossilt odlingslandskap med främst röjningsrösen, med dateringar
från romersk järnålder och medeltid (Antila 2010:5).

1912:10). I närheten av Mosjön ska också tidigare ett
svärd från vikingatiden ha påträffats (ÖLM-22137).
Svärdet är idag förvärvat av Örebro Länsmuseum
från Gällersta Forngård (muntl. Info: Martin Ödlund,
ÖlM). Samma år som flintyxorna påträffades,
upptäcktes också en vikingatida skatt i närheten av
Herminge, bestående av 146 mynt och delar av dräktnålar (Kindström 1941:24).
Även under senare decennier har ett antal arkeologiska insatser utförts i närområdet, som bland annat
visar på att spår av förhistoriska boplatser kan förekomma relativt talrikt under matjordslagren inom
de nuvarande åkerytorna. Bland annat har vid Ekeby

Figur. 3. Undersökningsområdet inom fastigheten Södra Bro 4:25 från väst.
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Genomförande
Syfte och frågeställningar
Förundersökningens syfte var att tillhandahålla Länsstyrelsen ett beslutsunderlag inför prövning om
tillstånd till ingrepp i fornlämning. Förundersökningen skulle fastställa och dokumentera lämningarnas karaktär, datering, utbredning och komplexitet
samt tillvarata påträffade fornfynd. Om möjligt skulle
förundersökningen även avgränsa särskilt intensiva
och komplexa delar av fornlämningarna. Resultaten
av förundersökningen ska även fungera som underlag
för bedömning och beräkning av omfattningen av en
eventuell efterkommande arkeologisk undersökning,
samt kunna användas som underlag vid företagarens
fortsatta planeringar.

Metoder och arbetsmoment
Sökschaktning med grävmaskin
Sökschaktning genomfördes med grävmaskin i syfte
att bestämma karaktär och utbredning av de berörda
lämningarna (fig. 4). Schaktade ytor grovrensades för
hand med fyllhacka. Svårbedömda ytor/anläggningar
finrensades för hand med skärslev. Avschaktade och
bortrensade jordmassor placerades temporärt vid
sidan av respektive sökschakt.

Figur 4. Exempel på sökschakt,
boplatsområdet L2020:4464. Från S.

S2388

inom

Metalldetektering
Kontexter, anläggningar och strukturer
Under förundersökningen har använts begreppen
”kontext”, ”anläggning” och ”struktur”. Begreppet
kontext avser i detta fall den minsta identifierbara
händelsen, t ex en ”nedgrävning”, en ”stenpackning”
eller ett ”lager”. Flera kontexter kan sedan tillsammans
ingå som delar i en mer övergripande händelse i form
av en ”anläggning”, till exempel som ett ”stolphål”,
en ”stensättning”, eller en ”härd”. Anläggningar, i sin
tur, kan ingå i en eller flera större sammanhängande
”strukturer”, till exempel i ett ”hus” eller i en ”hägnad”.
Ett urval av anläggningar/kontexter grävdes med
kontextuell metod för hand, i syfte att fastställa karaktär, stratigrafi och komplexitet av berörda lämningar.
Vid handgrävning eftersöktes även slutna kontexter
för provtagning inför vedarts-, 14C- samt makrofossilanalys.
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Undersökta anläggningar/kontexter metalldetekterades systematiskt.

Dokumentation
Samtliga för förundersökningen relevanta objekt
mättes in med RTK-GPS. Digitala fältdata lagrades
och sammanställdes i Intrasis. Analogt upprättad fältdata, till exempel kontextbeskrivning på blankett,
digitaliserades i efterhand i Intrasis med koppling till
aktuellt geoobjekt. Valda arbetsmoment och objekt
fotograferades.

Fyndstrategi
Fynd omhändertogs enligt Riksantikvarieämbetets
anvisningar i ”Fysiskt omhändertagande av arkeologiskt fyndmaterial” och ”Vägledning för tillämpning
av kulturmiljölagen uppdragsarkeologi”.

Rapportering, registrering och distribution
Fynd insamlades och hanterades med utgångspunkt
från förundersökningens syfte och ambitionsnivå, och
har efter förundersökningens avslutande överlämnats
till museum anvisat av Riksantikvarieämbetet.

Resultaten av förundersökningen presenteras i denna
rapport, i enlighet med Länsstyrelsens förfrågningsunderlag. Genomförda insatser och resultat har efter
godkännande av Länsstyrelsen Örebro registrerats i
Kulturmiljöregistret (KMR). Rapporten finns lagrad
och tillgänglig digitalt via Riksantikvarieämbetets
e-arkiv och tjänst för lagring av arkeologiska rapporter - Forndok.

Analyser
Vedartsanalys
Vedartsanalyser utfördes i syfte att utröna egenålder
av träkol inför urval av prover för 14C-analys. Analysen
utfördes av Antraco HB.

C-analys

14
14

C-analyser utfördes i syfte att erhålla dateringar
av undersökta lämningar. Analyserna utfördes av
Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet.

Makrofossilanalys
Makrofossilanalys genomfördes i syfte att utreda vegetation och marknyttjande inom UO över tid, samt att
erhålla provmaterial för vedarts- och/eller 14C-analys.
Analysen genomfördes av Statens historiska museer/
Arkeologerna.
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Resultat
L2020:4427, boplatsområde
Tidigare resultat
Vid den tidigare arkeologiska utredningen daterades
en härd inom fornlämningen genom 14C-analys till
yngre bronsålder. Inom lämningen påträffades även
en bit keramik från ett kärl som utifrån godsets karaktär preliminärt dateras till yngre järnålder.

Anläggningar och kontexter
Inom lämningen grävdes fyra sökschakt med maskin
(fig. 6). Vid schaktningen påträffades fem anläggningar i form av tre stolphål/pinnhål (3035, 3066,
3071), två syllstensrader (3544, 3594) samt fyra
kontexter i form av ett sotlager (3047) och tre kulturlagerrester (3022, 3029, 3565).

Strukturer – eventuellt syllstenshus med ovanliggande sotlager
De två syllstensraderna 3544 och 3594 sträckte
sig parallellt med ett avstånd av 3,5 meter (fig. 5).
Lämningarna tolkas preliminärt utgöra resterna efter
syllstensgrunden till en byggnad. Över en av syllstensgrunderna framkom ett sotigt lager som tolkades utgöra spår efter ett utkastlager (3047). Från
lagret 14C-analyserades ett kolprov som med två sigma
(95,4% sannolikhet) daterades till perioden 1422 –
1607 e.kr. Med 94,5 % sannolikhet kan provet dateras till perioden 1422 – 1491 (bilaga 6).
Från sotlagret togs även ett makrofossilprov i syfte
att bedöma dess funktion. I provet påträffades endast
mycket små mängder träkol, samt enstaka fragment av
förkolnade örtartade rötter. Med ledning av den lilla
mängd organiskt material som insamlades från provet
är det mindre troligt att sotlagret kan tolkas utgöra ett
utkastlager från till exempel en spis.
Då sotlagret 3047 stratigrafiskt kan bestämmas vara
yngre än de underliggande syllstensraderna, innebär
det att den möjliga husgrunden som tidigast kan antas
ha uppförts under medeltid. De murar som ingår i den
möjliga huskonstruktionen är dock för lite framgrävd
för att tolkningen av strukturens funktion ska anses
som helt säkerställd.
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Figur 5. Schakt 3041 med delar av syllstensgrunder 3544
och 3594. Från V.

Avgränsning och sammanvägd bedömning
Påträffade anläggningar och kontexter är förhållandevis jämnt fördelade inom fornlämningen och utbredningen av L2020:4427 bedöms oförändrad efter
förundersökningen (fig. 17). Fornlämningen omfattar
spridda boplatsindikerande anläggningar och kontexter i form av stolphål och kulturpåverkade lager samt
en större struktur, preliminärt bedömd som en del
av en medeltida husgrund. Tillsammans med resultaten av den tidigare arkeologiska utredningen kan
lämningarna inom boplatsområdet dateras från yngre
bronsålder och fram till sen medeltid.

Figur 6. Schaktplan L2020:4427 och L2020:4428. Skala 1:600.

14

Figur 7. Anläggningar/kontexter inom L2020:4427. Skala 1:300.

L2020:4428, husgrund (och L2020:4466,
område med fossil åkermark, ÖKL)
Tidigare resultat
Husgrunden L2020:4428 utgjordes av en 15 meter
lång och 1,5 meter bred stenmur som vid utredningen
tolkades utgöra en del av en husgrund. Fornlämningen
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påträffades inom den sydöstra delen av ett område
med fossil åkermark som vid samma utredning registrerades som en övrig kulturhistorisk lämning med
lämningsnummer L2020:4466 i KMR.

Anläggningar och kontexter
L2020:4428 rensades fri från överlagrande dump-

Figur 8. Anläggningar i anslutning till L2020:4428. Skala 1:300.

massor. Det kunde då konstateras att lämningen inte
utgjorde en husgrund utan istället en hägnadsmur
som gränsat mot en intilliggande åkeryta. Muren
bedöms utifrån befintligt kartmaterial vara uppförd
efter 1860-talet.

inom naturligt förekommande fördjupningar beror
sannolikt på att senare tiders åkerbruk förstört lagret.
Det antas också som sannolikt att svedjelagret 4000
tidigare hört samman med svedjelagret 3200 inom
den fossila åkern L2020:4431 (se nedan).

I samband med sökschaktning i anslutning till
L2020:4464 (boplatsområde) påträffades bevarade
fragment av vad som tolkas utgöra delar av ett svedjelager, med innehåll av svart sotig silt och rikliga mängder kol (4000, fig. 12). Lagerresterna bedöms vara
koncentrerade till naturligt förekommande gropar
inom ytan. Två kolprover från lagerresterna kunde
vid en 14C-analysdateras till 1299-1397 e.kr (2319,
P3362, bilaga 6) respektive 1454-1632 e.kr (2949,
P3333, bilaga 6). Resterna av svedjelagret tolkas med
ledning av dateringarna utgöra spåren av en ursprungligen större åkeryta som svedjats efter år 1299. Anledningen till att svedjelagret nu endast finns bevarat

Avgränsning och sammanvägd bedömning
Fornlämningen L2020:4428 utgår ur Kulturmiljöregistret. Stenmuren har vid förundersökningen erhållit kontextnummer 2258 och bedöms istället ingå i
området med fossil åker, L2020:4466 (ÖKL).
I samband med sökschaktning inom och i anslutning
till kringliggande lämningar till den övriga kulturhistoriska lämningen L2020:4466 justeras utbredningen
av området för fossil åkermark enligt fig.12 och 17.
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Figur 9. Schaktplan med tidigare och ny begränsning för L2020:4431. Skala 1:600.

L2020:4431, område med fossil åkermark
Tidigare resultat
Lämningen bedömdes inför förundersökningen
omfatta ryggade åkertegar samt sju röjningsrösen. I
samband med den tidigare arkeologiska utredningen
undersöktes en del av ett röjningsröse. Under anläggningen påträffades en förmodad härd, som vid en 14C‐
analys av ett kolprov daterades till hög‐ eller senmedeltid (Wändesjö 2020).

Anläggningar och kontexter
Vid förundersökningen grävdes elva sökschakt med
grävmaskin inom och i anslutning till lämningen (fig. 9).
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Den antagna härd som påträffades under ett röjningsröse och som undersöktes i samband med den arkeologiska utredningen, kunde vid förundersökningen
istället konstateras utgöra en del av ett svedjelager.
Lagret påträffades fragmenterat över ytan och omfattar ett flertal av de separat inmätta lager som observarades och inmättes. I rapporten omnämns dock dessa
fortsättningsvis med det gemensamma ID-nr 3200.
För beskrivningar av respektive lager se tabell, bilaga
2. Svedjelagret 3200 påträffades såväl under det tidigare delundersökta röjningsröset men även i ytterligare schakt som grävdes inom den fossila åkerytan.
Inga anläggningar äldre än svedjelagret kunde observeras.

Figur 10. Anläggningar/kontexter samt provtagningar inom L2020:4431. Skala 1:300.
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Figur 11. Schaktplan med tidigare och ny begränsning för L2020:4464. Skala 1:600.

Svedjelagret tolkas ursprungligen ha utgjort ett
sammanhängade lager som uppkommit i samband
med att vegetationen inom ytan avbränts och som
därefter uppodlas. Lagrets utbredning bedöms preliminärt kunna överensstämma med utbredningen av
det fossila åkerområdet L2020:4431.
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Den 14C-analys av kol från svedjelagret som utfördes i samband med den arkeologiska utredningen
gav en datering till perioden 1287-1396 e.kr (bilaga
6). Ytterligare ett 14C-prov (P2090) togs från en lagerrest under röjningsröset 518, och kunde vid en analys
dateras till perioden 1296-1396 e.kr. (bilaga 6) Ett

Figur 12. Plan över tidigare och ny begränsning för L2020:4466, samt uppskattad utbredning av svedjelagret 4000.
Skala 1:1000.

som en del av bruket (bilaga 7).

tredje prov (P2296) insamlades intill den stenmur
som avgränsade lagret mot norr. Provet daterades till
perioden 1279-1379 e.kr (bilaga 6).

Ett längre sökschakt grävdes tvärs igenom den fossila
åkern i öst-västlig riktning i syfte att dokumentera
form och karaktär av den åkerteg som antogs ha legat
där (S2133, fig. 9, bilaga 8). Det kunde då konstateras att det inte rörde sig om en ryggad åkerteg, utan
att formelementet istället var resultatet av en underliggande och överplöjd mur (2146, fig. 10 och 14). Den
55 meter långa stenmuren A2146 bestod av gråste-

Från svedjelagret insamlades även ett makroprov för
analys, i syfte att eftersöka eventuella spår av bevarade cerealia (P2090). I odlingshorisonten fanns
gott om träkol och förkolnade rottrådar. Även spår
av bränt granris (kottefjäll och barr) påträffades.
Troligtvis utgör granfragmenten och träkolet spår
efter röjningen. De förkolnade örtfragmenten och de
örtartade rottrådarna bedöms kunna utgöra spår efter
odlingsfaser där svedning av stubb och trädor ingått

Figur 13, motstående sida: Anläggningar/kontexter samt
fynd och provtagningar inom L2020:4464. Skala 1:300.
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rade svedjelagret 3200 och antas därför ha tillkommit
något senare än detta.

Avgränsning och sammanvägd bedömning
Gränsen för den fossila åkerytan kunde vid förundersökningen avgränsas ytterligare mot söder och väster
och lämningens utbredning har justerats i KMR (fig. 9
och 17). Avgränsningen har skett dels utifrån utbredningen av svedjelagret 3200, dels utifrån ovan mark
synliga formelement, såsom odlingsrösen, dikningar
och stenröjda ytor. De bevarade och intakta delarna
av åkerytan är delvis täckta av ålderdomliga röjningsrösen och bedöms därför inte ha skadats av uppodling
i modern tid.

Figur 14. Del av stenmuren 2146 från N.

nar som i storlek varierade mellan 0,10 - 0,5 meter i
diameter. Muren var kallmurad och bestod av upp
till två skift i höjd, motsvarande en höjd av cirka 0,55
meter. Muren var lagd med två stenar i bredd vilket
innebar en bredd av 0,6 meter. Muren framkom i
tre olika schakt och dokumenterades i två sektioner
(bilaga 8). Svedjelagret A3200 bedömts ha grävts av
då muren anlagts, vilket antas ha skett när området
enligt den häradsekonomiska kartan uppodlades på
1860-talet.

Samtliga tre 14C-analyser av prover från svedjelagret 3200 talar för att marken svedjeröjts någon gång
mellan åren 1279-1396. Sannolikt har den fossila
åkern ursprungligen varit större och kan ha hört
samman med de fossila åkerytorna inom det mot norr
gränsande L2020:4466.

Av de sju odlingsrösen som identifierades inom
lämningen vid den tidigare utredningen delundersöktes ett i samband med förundersökningen (518, fig.
10 och 15). Röset var 2,7 x 5,7 meter stort, med oval
form och en lätt välvd profil. I den nordvästra kanten
var anläggningen bevuxen med en tall. Materialet
utgjordes av såväl kantade som rundade stenar med
en ställvis fyllning av mörkbrun silt. Röset överlagFigur 16. Keramikfragment F5 från boplatsområdet
L2020:4464.

L2020:4464, boplatsområde
Tidigare resultat
Boplatsen L2020:4464 omfattade inför förundersökningen stolphål och härdar av förhistorisk karaktär.
Lämningen saknade säker datering.

Anläggningar och kontexter
Inom och i anslutning till boplatslämningen
L2020:4464 grävdes sökschakt med maskin (fig. 11,
bilaga 1). Vid schaktningen påträffades 53 anläggningar i form av 37 härdar och 16 stolphål, samt en

Figur 15. Odlingsröset 518 delvis avtorvat. Från Ö.
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kontext i form av en kulturlagerrest (fig. 13, bilaga 2).
Ett kolprov från en härd (2417, P3230, fig. 13) i den
södra delen av boplatsen daterades vid en 14C-analys, med 94,5% sannolikhet, till perioden 412-566 e.
kr (bilaga 6). Ett makroprov från samma anläggning
visade utöver förekomst av träkol, relativt stora mängder förkolnade granbarr. Granbarr har tidigare påträffats i förhistoriska boplatsmiljöer och har bland föreslagits utgöra spår av marktäckningsmaterial som
använts vintertid. Granbarr är även ett vanligt förekommande fynd i miljöer från senmedeltid och tidigmodern tid, men då med koppling till röjning av vegetation (bilaga 7).
Ytterligare ett kolprov från en härd i boplatsområdets
nordvästra del (3231, P3271, fig. 13) 14C-analyserades och gav en datering till perioden 1046-1221 e. kr
(bilaga 6)

Avgränsning och sammanvägd bedömning
Förundersökningen visar att boplatsen L2020:4464
innehåller boplatsindikerande anläggningar i form av
stolphål, härdar samt rester av kulturlager. Boplatsen
har också konstaterats ha en annan utbredning än vad
som tidigare var känt (fig. 11 och 17).
Några större sammanhängande strukturer, till exempel hus, har vid förundersökningen inte kunnat identifieras inom lämningen, men det kan inte uteslutas att
sådana kan komma att påträffas vid en eventuell avbaning av större sammanhängande ytor. Dateringen från
två härdar daterar lämningarna till folkvandringstid/
sen vikingatid eller högmedeltid.

Fynd
Keramik – A-gods
I härden 3231 inom boplatsområdet L2020:4464
påträffades en del av ett keramikkärl (F5, fig. 16, bilaga
3), i detta fall bedömt som AIV-gods. Härden daterades vid en 14C-analys till perioden 1046-1221 e.kr, det
vill säga yngre järnålder/medeltid. Fynd av AIV-gods
(F2, F7) gjordes även inom området med fossil åkermark (L:2020:4431), där det påträffades i ploglagret
(3000).
Ytterligare en del av ett keramikkärl (F8) av A-gods
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påträffades I en annan härd (A2670) inom samma
boplatsområde.

Keramik – BIIy
Inom området med fossil åkermark, L2020:4431,
påträffades I lager 2331 en skärva av BIIy-gods (F6)
som vanligen dateras till tiden efter 1350 e. kr.

Metaller
Ett antal järnföremål påträffades ytligt inom undersökningsområdet i samband med metalldetektering.
Samtliga föremål bedömdes under fältfasen vara av
recent karaktär och för förundersökningen sakna antikvariskt värde. Inga metallföremål tillvaratogs.

Figur 17. Registrerade lämningar i KMR inom UO efter förundersökningen. Skala 1:1000.

Fornlämning

Övrig kulturhistorisk lämning/
möjlig fornlämning

/ŶŐĞŶĂŶƟŬǀĂƌŝƐŬďĞĚƂŵŶŝŶŐͬ
ej kulturhistorisk lämning
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Utvärdering av undersökningsplan
Förundersökningen genomfördes i enlighet med
Länsstyrelsens beslut och godkänd undersökningsplan. På grund av att fornlämningen L2020:4428 fick
en annan antikvarisk bedömning och vid förundersökningen avskrevs som fornlämning, kom fältarbetet
att genomföras under något färre fältdagar än beräknat. Vid avgränsning och förundersökning av övriga
berörda fornlämningar kom även den övriga kulturhistoriska lämningen L2020:6644, område med fossil
åkermark att beröras och som då konstaterades ha en
annan utbredning än tidigare känt.
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Bilaga 1. Schakttabell
Nr
2091

Storlekm

Djupm
0,3Ͳ1,0

Beskrivning
Schaktintillmur.Överstgrästorvoch
raseringslager/dumpmassor.Norrommuren
storamängderdumpmassormed
sten(block),grus,tegel(sentida),mylla,plast
mm.Etttorvlager,0,25m.DärunderCͲ
horisontavsiltigmoränmedinslagavgrus.
Gammalåkeryta.

Möh
Anl/kontext
LämningsnrKMR
40,8
2258 L2020:4466

2103

1,5x18

0,3Ͳ0,35

Bevuxetmedgrästorv,gammalåkermark.
Därunderettploglagerca0,25Ͳ0,3mav
sotigsvartbrunsiltmedinslagavsot.Botten
avsiltigmorän.Sotochkolfläckarfinns
belägnadirektmotCͲhorisont.Dessager
intryckavattutgöraevbrunnenvegetation.
Ivissafallfinnsobrunnenvegetationkvar.
Tolkatsomresteravevedjebrand.

41,5

2109

1,5x26

0,3Ͳ0,35

Grästorvmedenstakabuskar.Gammal
åkermark.Därunderploglager0,25mav
sotigbrunsiltmedinslagavsot.Bottenav
siltigmorän.Bottennågotsotigpartiellt.
Tolkassomnedplöjdbrändaresterav
svedjebrand.

41,3

2118

1,5x7

0,35Ͳ0,4

Grästorv,glesslyskog.Gammalåkermark.
Pölja0,25Ͳ0,3mavnågotbrunsilt.Därunder
siltigmorän.Enstakasotfläckarmotsteril(CͲ
horisont).Sotochkolfrånsvedjebrand.

41,5

2122

1,5x6

0,35Ͳ0,4

Grästorv.Slyskog.Gammalåkermark.Plöja
0,25avnågotsotigsilt.Därundersiltmed
inslagavmorän.NågotsotigapartiermotCͲ
horisont.Troligennedplöjdsvedja.

41,4

2126

1,5x10

0,25Ͳ0,4

Grästorv.Glessly.Gammalåkermark.Plöja
0,25avnågotsotigsiltmedinslagavmorän.
Därundersiltigmorän.Enstakasotfläckar.
Brunnenvegetation.Delvisobränd
vegetationkvar.Nedplöjdsvedja.

41,5

2133

1,5x23

0,3

Grästorv.Därundermycketsotigplöja0,25Ͳ
0,3mavsotigsiltmedmorän.Ibottensiltig
morän.Ischaktetfinnsflerasotfläckar(ej
skärvigsten!!)på(ev.)tvånivåer.Ennivåev
direktmotCͲhorisont.Enövrenivådirekt
underplöjan.Sotfläckarnaharvissalikheter
medhärdarmenhartotalavsaknadav
skrävigochskörbrändsten.Sotettolkassom
resteravsvedja.Sotetärnedplöjt.Norra
delenavslutasavenöverplöjdstenmur.

41,4

L2020:4431

2140,3356 L2020:4431

Nr
2188

Storlekm
1,2x11

Djupm
0,25Ͳ0,33

Beskrivning
Grästorv,slyiggammalåker.Ploggång0,25
m,svarsiltͲsvedjelagerisödradelenfram
tillmur.0,3m.Sterilenbeståravljusmjäla.
Svedjelagretäravgrävtisambandmed
anläggandetavmur.Sesektion.Mur2146,
södradelen,AP2238,A2331.

Möh
Anl/kontext
LämningsnrKMR
41,2
2331,2338 L2020:4466

2192

1,2x8

0,25Ͳ0,35

Grästorv,slyiggammalåker.Ploglager0,25
m.Plöjanbeståravbrunsilt.Bottenbestår
avrostbrunsand.A2146gårisödradelenav
schaktet.A2325ischaktet,rundsotig
mörkerfärgning.

41,4

2325,2664 L2020:4466

2201

1,5x16

0,3Ͳ0,4

Grästorv.Slyskog.Gammalåker.Ploglager
0,2Ͳ0,25m.Plöjanäravbrunsilt.Bottenbrun
rödflammigsilt.Ensotfläck,förmodligen
stolphål(A2246),samtettstenskottstolphål
(A2252).Annarsingateckenpåsvedja.Mur
(A2146)gårigenomschaktet.

41,5

2246,2252 L2020:4466

2209

1,5x6

0,3Ͳ0,4

Grästorv.Gammalåkermark.0,25mplöjaav
kraftigtsotigsiltmedinslagavmorän.I
bottensotigmorän.Bottennågotsotig.
Nedplöjdsvedja.

41,4

L2020:4431

2213

1,5x13

0,3Ͳ0,4

Grästorv.Gammalåker.0,2mplöjaav
kraftigtsotigbrunsiltmedinslagavmorän.
Därunderljusbrunsiltmedmorän.Enstaka
sotfläckaribotten.

41,2

L2020:4431

2219

2x5

0,2Ͳ0,5

Grästorv.Belägenmotochinomröset
AR518.Brunmylligslitmedinslagavmorän.
Bottenavljusbrunsiltigmorän.Enstaka
sotfläckarmotbotten.Inorrenplöjaca0,2
mavbrunmylligsilt.

41,4

518 L2020:4431

2226

1,5x10

0,3

Grästorv.Gammalåker/äng.Plöja0,2mav
brunsilt.Bottenavljusbrun,något
rödflammigsiltigmorän.

41,4

2230,2236 L2020:4431

2242

1,2x6

0,3

Grästorvifossilåker.Ploggång0,2m.Spår
avsvedjelager0,23m.Sterilrostbrunsand,
ställvisljusgråmjäla.

41,3

L2020:4431

2308

2x6

0,2Ͳ0,45

Grästorv.Slyiggammalåker.Ploglager0,25
m.Plöjanbeståravbrunsilt.Sterilenutgörs
avrostbrunsand.Spåravplogibotten.

41,4

L2020:4466

2313

1,2x21

0,25Ͳ0,45

Grästorviåker.Plöjan0,25m,sterilljusgrå
mjäla.

41,2

2352,2345, L2020:4466
2319

2375

1,2x10

0,25Ͳ0,35

Grästorviåker.Plöjan0,25m,sterilljusgrå
mjäla.

41,4

2656 L2020:4466

Nr
2379

Storlekm
1,2x6

Djupm
0,25

Beskrivning
Grästorviåker.Ploggång0,2m.Sterilljusgrå
mjäla.

Möh
Anl/kontext
LämningsnrKMR
41,38
3373,2383 L2020:4466

2388

1,2x18

0,24Ͳ0,35

Grästorviåkermark.Ploggång0,24m.Steril
nivå,ljusgrågrusigsilt.

41,37

2670,2399, L2020:4464
2399,

2405

1,2x12

0,25Ͳ0,35

Grästorviåker.Ploggång0,25m.Sterilnivå
utgörsavljusgrågrusigsilt.

41,28

2465

1,2x14

0,25Ͳ0,35

Grästorviåkermark.Ploggång,0,25m.
Sterilenutgjordesavgråbrunsandigsilt.

41,29

3224,3314, L2020:4464
3308,2417,
2411
L2020:4464

2469

1,2x11

0,28Ͳ0,33

Grästorviåkermark.Ploggång0,25m.
Sterilenbeståravljusgråsilt.

41,2

2475 L2020:4466

2480

1,2x33

0,25Ͳ0,35

Grästorvislyigåkermark.Ploggång0,25m
djup.Sterilbeståravljusgråsandigsilt.

41,16

2530

1,2x33

0,2Ͳ0,3

Torvislyigåkermark.Ploggång0,2m.
Sterilenutgörsavljusgråsandigsilt.

41,05

2676

1,2x12

0,25Ͳ0,35

Grästorvislyigåkermark.Ploggång0,25m,
sterilenbeståravgråbrunsandigsilt.

41,29

2439,2297, L2020:4464
2521,2514,
2507,2500,
2493
3263,3250, L2020:4464
2617,2607,
2600,3231,
2592,2586,
2571,2564,
2558,2551,
2545,2539
2686,2680, L2020:4464
2649,2642,
2629,2636

2693

1,2x31

0,25Ͳ0,35

Grästorviåkermark.Ploggång0,25m.
Sterilenbeståravgråbrungrusigsilt.

41,35

2713,3381, L2020:4464
2707

2718

1,2x18

0,25Ͳ0,35

Grästorvislyigåkermark.Ploggång0,25m,
sterilenbeståravgråbrunsandigsilt.

40,9

2737,2730, L2020:4464
2724

2747

1,2x16

0,25Ͳ0,35

Grästorviåkermark.Ploggång0,25m.
Sterilenbeståravgråbrungrusigsilt.

41,13

2764,2770, L2020:4464
2758

2754

1,2x6

0,25Ͳ0,35

Grästorviåkermark.Ploggång0,25m,
sterilenbeståravljusgråsandigsilt.

41,53

3441 L2020:4466

2776

1,2x26

0,25Ͳ0,3

Grästorviåkermark.Ploggång0,25m.
Sterilenbeståravgråbrunsandigsilt

41,12

2845

1,2x26

0,25Ͳ0,35

Grästorviåkermark.Ploggång0,25m.
Sterilenbeståravljusgråsilt.

41,26

2834,2828, L2020:4464
2821,2814,
2807,2841,
2793,2786,
3411
3425,3419 L2020:4466

2852

1,2x13

0,25Ͳ0,35

Grästorviåkermark.Ploggång0,25m.
Sterilenbeståravljusgråsilt.

41,5

2856 L2020:4466

Nr
2862

Storlekm
1,2x18

Djupm
0,25Ͳ0,3

Beskrivning
Grästorvislyigåkermark.Ploggång0,25m.
Sterilenbeståravrostbrunsandinorroch
ljusgråsiltisöder.

2877

1,2x10

0,25Ͳ0,3

Grästorvislyigåkermark.Ploggång0,25m.
Sterilenbeståravrostbrunsandisöder.
Ljusgråsiltinorr.

41,53

3503 L2020:4466

2881

1,2x8

0,25Ͳ0,3

Grästorvislyigåkermark.Ploggång0,25m.
Sterilenbeståravrostbrunsand.

41,44

L2020:4466

2885

1,2x15

0,25Ͳ0,35

Grästorvislyigåkermark.Ploggång0,25m.
Sterilenbeståravljusgråsilt.

40,17

2927

1,2x18

0,35

Grästorvislyigåkermark.Ploggång0,25m.
Sterilenbeståravgråbrunsilt.

40,95

2915,2908, L2020:4466
2903,2896,
2890
2937,2931, L2020:4466
3453

2944

1,2x18

0,2Ͳ0,35

Grästorvislyigåkermark.Ploggång0,25m.
Sterilenbeståravgråbrunsilt.

40,9

3471,3334, L2020:4466
2949,3347

2984

1,2x12

0,25Ͳ0,4

Grästorviåkermark.Ploggång0,25m.
Sterilenbeståravrostbrunsand.

41

L2020:4466

0,3Ͳ0,35

Grästorvislyigåkermark.Ploggång0,25m.
Sterilenbeståravrostbrunsand.

40,9

L2020:4466

Grästorvihagmark.Markenbestårav
morän,direktundergrästorven.

40,8

L2020:4466

Grästorvihagmark.Markenbestårav
morän,direktundertorv.Vidschaktbotten
framkomrostbrunsandochmorän.

40,6

2989

Möh
Anl/kontext
LämningsnrKMR
41,3
3364,2871 L2020:4466

3002

1,2x2,5

0,25

3006

1,2x6

0,2Ͳ0,3

3010

1,2x43

0,25Ͳ0,3

Grästorviåkermark.Ploggång0,25m.
Sterilenbeståravljusbrunsilt.

40,1

3041

1,2x23

0,25Ͳ0,3

Grästorviåkermark.Ploggång0,25m.
Sterilenbeståravljusgråsilt.

39,4

3059

1,2x19

0,2Ͳ0,35

Grästorviåkermark.Ploggång0,25m.
Sterilenbeståravljusgråsilt.

39,4

3066,3071 L2020:4427

3076

1,2x13

0,3Ͳ0,4

Grästorviåkermark.Ploggång0,25m.
Sterilenbeståravljusgråsilt.

39,2

3080 L2020:4427

3556,3022, L2020:4427
3565,3029,
3035
3544,3594, L2020:4427
3047,3053

Bilaga 2. Anläggning/kontexttabell
Nr

Typ
518 Odlingsröse

Beskrivning
Odlingsrösebeståendeavkantigaoch
rundadestenar(0,3Ͳ0,6m)somlågupptill
fyrastenarihöjd.Lättvälvdform,
avlång/ovaliplan.Rösetvar2,7x5,7meter
stortochvarinordvästrakantenbevuxen
medentall.Anläggningenöverlagrarett
svedjelager(A3200).Anläggningenär
delundersökt.

2018

Utgår,stenarsomingåriA518

2080 Lager

SotigtlagersomkomunderröseAR518.
Liggerdirektpåsterilen.Delavdetstörre
svedjelagretA3200.

Fynd

Prov

LämningKMR
L2020:4431

X

P2090

L2020:4431
X

2140 Lager

Lagerrundform,0,2x0,2meterstoroch0,1
meterdjup.Lagretbestodavsvartsotigsilt
sombevaratsiennaturligfördjupning.
Tolkassomendelavdetsvedjelager(A3200)
sompåträffatsifleraschaktinomytan.

L2020:4431

2146 Stenmur

Stenmursombeståravkallmuradegråstenar
somvarieraristorlekmellan0,10Ͳ0,5
meteridiameter.Murenärkallmuradoch
beståravupptilltvåskiftihöjd,vilket
motsvararenhöjdavca0,55meter.Muren
beståravtvåstenaribreddvilketmotsvarar
ca0,6meter.MurensträcktersigiöstͲ
västligriktningochkanskönjasimarkytan
somensvagvälvningundermarkytan.Den
totalalängdenärca55meter.Muren
framkomitreolikaschaktoch
dokumenteradesitvåsektioner.Söderom
stensträngenfinnssvedjelagretA3200,som
grävtsavisambandmedanläggandetav
muren.Dettainnebärattmurenäryngreän
svedjelagret.Murenharförmodligenbyggts
på1860Ͳtaletochnärområdetuppodlas
enligtkartmaterialet.Delundersökt.

L2020:4466

Lager,närmastrundform,0,2x0,2meter
stortoch0,07meterdjupt.Lagretbestodav
svartbrunsotigsiltochharbevaratsien
naturligfördjupning.Tolkasvaraendelav
detsvedjelager(A3200)sompåträffatsi
fleraschaktinomytan.

L2020:4431

2230 Lager

Undersökt

(X)

X

Nr
Typ
2236 Lager

2246 Lager

2252 Lager

2258 Stenmur

Beskrivning
Lager,oregelbundenform,ytanvar0,4x0,6
meterstort.Lagretbestodavsvartsotigsilt
ochharbevaratsiennaturligfördjupning
somvar0,06mdjup.Lagrettolkassomen
delavdetsvedjelager(A3200)som
påträffatsifleraschaktinomytan.

Lagerrest,rundform,0,4meterstor.Gropen
var0,10mdjupochhadesvagtlutande
kantermedrundadbotten.Fyllningen
bestodavsvartsotigsilt.Restavett
svedjelager(A4000)sombevaratsinaturliga
groparimarken.

Fynd

Prov

Undersökt

X

P2785

L2020:4466

X

Lagerrest,närmastrundform,0,55x0,6m
stort.gropenvar0,15mdjupochhade
lutandekantermedplanbotten.Fyllningen
bestodavgråsandblandadsilt.Restavett
svedjelager(A4000)sombevaratsinaturliga
groparimarken.Lagretärundersökt.

L2020:4466

Stenmur(0,5Ͳ1,2mbred)belägenikantmot
gammalåkermarkisöder.Västradelen
myckettydligmed0,5Ͳ0,8mstoranågot
rundadetillkantigsten.Murenblir
otydligareiösterdärdendelvisharpåförda
block.9meterfrånvästraändenfinnsen
öppningimuren,troligenenpassageintill
åkermarken.Sparsamtövermossadivästra
delen.Östradelennågotövertorvadoch
otydlig.Stenarnaliggerpåettmyllskikt.
DärunderCͲhorisontavbrungulmorän.Norr
ommurenfinnsdumpmassor.Tolkades
tidigaresomhusgrund.

L2020:4466

X

X

2289

Utgår,sammaanläggningsomA2146.

2297 Stolphål

Stolphål,rundform,0,6x0,8meterstor.
Nedgrävningenvar0,25mdjupochhade
lutandekanterochplanbotten.Fyllningen
bestodavsvartbrunsiltochflera
skoningstenarsomvar0,1mstora.
NedgrävningenskärenhärdA2439som
liggeromedelbartintill,stolphåletäräldre
änhärden.MakroprovP2529.

P2529

Lagerrest,fyrkantigform,0,4Ͳ0,6mstor.
Gropenvar0,2meterdjupochhadelutande
kanterochrundbotten.Fyllningenbestodav
mörkbrunsiltochrikligtmedsotochkol.
Restavettsvedjelager(A4000)som
bevaratsinaturligagroparimarken.

P3362.

2319 Lager

LämningKMR
L2020:4431

L2020:4464

X

L2020:4466

X

Nr
Typ
2325 Lager

Beskrivning
Lagerrest,oregelbundenform,0,34x0,55
meterstor.Enstakaskärvigaoch0,1meter
storastenariytan.Restavettsvedjelager
(A4000)sombevaratsinaturligagropari
marken.

Fynd

Prov

LämningKMR
L2020:4466

2331 Lager

Lagerrest,oregelbundenform,0,45x0,45 F6
meterstor.Fyllningavluckerbrunsilt.Rest
avettsvedjelager(A4000)sombevaratsi
naturligagroparimarken.

2338

Anläggningenutgår.

2345

Utgår.Lagretsammanfallermed
utbredningenavettmoderntdike,tolkas
somdikesfyllning.

2352 Lager

Lagerrest,rektangulärform,0,5x2meter
stor.Fyllningavbrunsilt.Lagretfortsätterin
iöstraschaktkanten.Delavsvedjelager
A4000.

L2020:4466

2383 Lager

Lagerrest,rundform,0,15x0,15mstort.
Fyllningavsvartsotigsilt.Restavett
svedjelager(A4000)sombevaratsinaturliga
groparimarken.

L2020:4466

2399 Stolphål

Stolphål,rundform,0,4x0,4meterstort.
Fyllningavsvartsotigsilt,två0,1meter
storastenarsynligaiytan.

L2020:4464

2411 Stolphål

Stolphål,rundform,0,3x0,3meterstort.
Fyllningavsvartsotigsilt.0,05meterstora
stenarsynligaiytan.

L2020:4464

2417 Härd

Härdmednågotrektangulärform,0,5x0,6
mstor.Härdgropenvar0,12meterdjupoch
hadelutandekanterochsvagtkonisk
botten.Fyllningenbestodavsvartsotmed
inslagavenstakakolbitar.

Undersökt

L2020:4466

P3230

L2020:4464

X

Nr
Typ
2439 Härd

Beskrivning
Härd,närmastrundform,0,44x0,7mstor.
Härdgropenvar0,15mdjupochhade
lutandekantinorr.Södradelenav
anläggningenvaravgrävdavettstolhål
(A2297).Fyllningenbestodavsvartsotigsilt.
Rikligtmedskärvsten(ca30st.),somlåg
samlatmothärdgropensbotten.

Fynd

Prov
P2528

LämningKMR
L2020:4464

Undersökt

X

2475 Lager

Lagerrest,oregelbundenform,0,5x1,3
meterstor.Fyllningavbrunsvartsotigsilt.
Anläggningenfortsätterivästra
schaktväggen.Restavettsvedjelager
(A4000)sombevaratsinaturligagropari
marken.

L2020:4466

2493 Stolphål

Stolphålmedrundform,0,4x0,4meter
stor.Fyllningavsvartsotigsilt,femsynliga
stenariytansomvar0,1Ͳ0,15mstora.

L2020:4464

2500 Härd

Härd,oregelbundenform,0,55x0,7meter
stor.Fortsätteriniöstraschaktkanten.0,1
mstoraochskärvigastenariytan.

L2020:4464

2507 Stolphål

Stolphål,rundform,0,3x0,45meterstort.
Fyllninggråbrunsiltochfyrasynliga
skoningsstenarsomvar0,15meterstora.

L2020:4464

2514 Härd

Härd,rundform,0,38x0,46meterstor.
FyllningavSvartsotigsilt.

L2020:4464

2521 Härd

Härdmedoregelbundenform.Enstaka
mindrestenar(0,05m)synligaiytan.

L2020:4464

2539 Stolphål

Stolphål,rundform,0,3x0,3meterstor.
Fyllningavbrunsilt,tvåsynliga
skoningsstenarsomvar0,1mstora.

L2020:4464

2545 Härd

Härdmedrektangulärform,0,0,4x1,05
meterstor.Fyllningavsvartsotigsilt.
Rundade0,1Ͳ0,15mstorastenarsynligai
ytan.

L2020:4464

Nr
Typ
2551 Härd

Beskrivning
Härdmedovalform,0,65x0,85meterstor.
Fyllningavsvartsotigsilt.Skarpkantade
stenar(0,1Ͳ0,15m)synligaiytan.

Fynd

Prov

LämningKMR
L2020:4464

2558 Härd

Härd,ovalform,0,5x0,6meterstor.
Fyllningavsvartsotigsilt,0,1Ͳ0,15mstora
skarpkantadestenarsynligaiytan.

L2020:4464

2564 Stolphål

Stolphål,rundform,0,5x0,5meterstor.
Fyllningavbrunsilt,tvåsynliga
skoningsstenarsomvar0,25mstora.

L2020:4464

2571 Härd

Härd,0,5x1,2meterstormedovalform.
Härdgropenvarnedgrävdtillettdjupav0,08
meter.Fyllningavkraftigtsotigsilt.Ca30st
skärvigastenar,lindrigtskärbrända.Rikligt
medkol.Bottenavljussiltigmorän.

P3219

L2020:4464

X

2586 Härd

Härd,rundform,0,44x0,5meterstor.
Fyllningavsvartsotigsilt.Ingasynliga
stenar.

L2020:4464

2592 Härd

Härd,rundform,0,5x0,55mstor.Fyllning
avsvartsotigsilt.0,15mstorarundade
stenarsynligaiytan.

L2020:4464

2600 Stolphål

Stolphål,rundform,0,4x0,4mstort.
Nedgrävningenär0,15mdjupochhar
lutandekanterochrundadbotten.Iytan
fannstvåskoningsstenarsomvar0,1m
stora.Fyllningenbestodavmörbrunsilt.
Stolhåletäryngreändennärliggandehärden
A3231ochdessnedgävninghardevisberört
härdensutbredning.Hardelvisgåttneri
A3231.Stolphålrunt.Endastbottenkvar.
Tydligstenskoning.Bottenavsiltigmorän.

L2020:4464

2607 Härd

2617 Härd

Härdbotten,rektangulärform,0,55x1,5
meterstor.Fyllningavsvartsotigsilt.Inga
synligastenar.

Härd,oregelbundenform,0,33x0,64meter
stor.Fyllningmedsvartsotigsilt,enstaka
0,05mstoraskarpkantadestenarsynligai
ytan.

Undersökt

X

P2616

L2020:4464
X

L2020:4464

Nr
Typ
2629 Härd

Beskrivning
Härd,rektangulärform,0,3x1,65meter
stor.Fyllningavsvartsotigsilt.Skärvsten
somvarierarmellan0,05Ͳ0,15meteri
storlek.Anläggningenfortsätterinivästra
schaktväggen.

2636 Stolphål

Stolphål,rundform,0,3x0,3meterstort.
Fyllningavsvartsotigsilt.Ensynlig
skoningsstensomvar0,1meterstor.

L2020:4464

2642 Stolphål

Stolphål,rundform,0,4x0,5meterstor.
Fyllningavbrunsilt.Tresynligastenar,som
var0,1Ͳ0,3meterstora.

L2020:4464

2649 Härd

Härd,rektangulärform,0,7x1,4meterstor.
Fyllningavsvartsotigsilt.

L2020:4464

2656

Lagretutgår,sammanfallermedettmodernt
dike,tolkassomdikesfyllning.

2664 Lager

Lagerrest,0,24x0,35meterstortoch0,2
meterdjupt.Gropenhadesvagtrundade
sidorochnågotlutandebotten.Fyllningen
bestodavbrunsiltigsandmedrikligtinslag
avsmåsten.Restavettsvedjelager(A4000)
sombevaratsinaturligagroparimarken.

P3271

Härd,ovalform,0,6x1meterstort.
F8
Härdgropenvar0,17mdjupochhadesvagt
lutandekanterochrundadbotten.
Fyllningenbestodavsvartsotig,finsilt.

P2924

2670 Härd

Fynd

Prov

LämningKMR
L2020:4464

Undersökt

L2020:4466

X

L2020:4464

X

2680 Härd

Härd,rundform,0,47x0,55meterstor.
Fyllningavsvartsotigsilt.Enstakarundade
stenar(0,1m)synligaiytan.

L2020:4464

2686 Härd

Härd,rundform,0,6x0,7meterstor.
Fyllningavsvartsotigsilt.

L2020:4464

2707 Härd

Härd,rektangulärform,0,6x1,3mstor.
Fyllningavsvartsotigsilt.Anläggningen
fortsätteriniöstraschaktväggen.

L2020:4464

Nr
Typ
2713 Härd

Beskrivning
Härd,rektangulärform,0,68x0,9meter
stor.Fyllningenbestodavsvartsotigsiltmen
enstakaskärvigastenarsynligaiytan.
Anläggningenfortsätterinivästra
schaktväggen.

2724 Härd

Härd,rundform,0,55x1,2meterstor.
Fyllningenbestodavsvartsotigsilt,enstaka
rundadestenar(0,1m)synligaiytan.
Härdenfortsätterinidenvästra
schaktväggen.

2730 Härd

Härd,ovalform,var0,45x0,65meterstor.
Härdgropenvar0,13meterdjupochhade
rundakanterochrundbotten.Fyllningen
bestodavbrunsvartlerigsiltmedrikligt
inslagavsotochkol.Ibottenavhärden
fannsett0,02mtjocktlagermedkol.

2737 Stolphål

Fynd

Prov

LämningKMR
L2020:4464

Undersökt

L2020:4464

P3224

L2020:4464

X

Stolphål,rundform,0,22x0,24mstort.
Nedgrävningenvar0,12mdjupochhade
lutandesidorochrundadbotten.Fyllningen
bestodavgrålerigsilt.

L2020:4464

2758 Stolphpl

Stolphål,ovalform,0,3x0,45meterstort.
Fyllningavgråbrunsilt.Ensynligsteniytan
somvar0,3meterstor.

L2020:4464

2764 Stolphål

Stolphål,ovalform,0,25x0,47meterstort.
Nedgrävningenvar0,14meterdjupoch
hadelutandesidorochrundadbotten.
Fyllningenbestodavbrunlerigsilt.

L2020:4464

2770 Lager

Lagerrest,ytanhadehalvovalform.
Fyllningenbestodavbrunsilt.Anläggningen
fortsätterinidenvästraschaktväggen.

L2020:4464

2786 Härd

Härd,ovalform,0,4x0,7mstor.
Härdgropenhadelutandekanteroch
oregelbunenbotten,djupetuppgicktill0,10
m.Fyllningenbestodavsvartsotigsilt.

X

X

P3480

L2020:4464

X

Nr
Typ
2793 Stolphål

2807 Kokgrop

Beskrivning
Stolphål,rundform,0,25x0,25mstort.
Nedgrävningenvar0,13meterdjupoch
hadelutandesidorochspetsigbotten.
Fyllningenbestodavmörkgråsilt.

Kokgropmedoregelbundenform,0,55x1,2
mstor.Anläggningenfortsätterinidenöstra
schaktväggen.Kokgropenvar0,25meter
djupochhadelutandesidorochplanbotten.
Fyllningenbestodavgråsvartsotillerigsilt,
rikligtmedsotochkol,förekomstavett
tiotalspriddastenar(0,05Ͳ0,25m)iden
södradelenavanläggningen.Stenarnavar
båderundadeochskarpkantade.

Fynd

Prov

LämningKMR
L2020:4464

Undersökt

X

P3296

L2020:4464

X

2814 Stolphål

Stolphål,närmastrundform,0,4x0,4m
stort.Fyllningavbrunsilt.Iytanvarfyra0,1
meterstorastenarsynliga.

L2020:4464

2821 Härd

Härd,rektangulärform,0,3x1,25meter
stor.Fyllningavsvartsotigsilt.

L2020:4464

2828 Stolphål

Stolphål,rundform,0,23x0,25meterstort.
Fyllningavsvartsotigsilt.

L2020:4464

2834 Härd

Härd,oregelbundenform,0,4x0,6meter
stor.Fyllningavsvartsotigsilt,enstaka
mindrerundadestenar(0,05mstora)iytan.

L2020:4464

2841 Stolphål

Stolphål,0,25x0,35meterstort.Fyllningav
brunlerigsilt.

L2020:4464

2856 Lager

Lagerrest,rundform,0,4x0,4meterstort.
Fyllningavsvartsotigsilt,iytanfinnsfyra
skarpkantade(0,1meterstora)stenar
synliga.Restavettsvedjelager(A4000)som
bevaratsinaturligagroparimarken.

L2020:4466

Nr
Typ
2871 Lager

2890 Lager

2896 Lager

Beskrivning
Lagerrest,oregelbundenform,0,4x0,6
meterstor.Fyllningavsvartsotigsilt.Restav
ettsvedjelager(A4000)sombevaratsi
naturligagroparimarken.

Fynd

Prov

Lagerrest,0.3x0,66mstor,oregelbunden
form.Gropenhaderundakanterochrundad
botten.Fyllningenbestodavsvartsotigsilt,
enstakaskärvigastenar(0,05m)varsynligai
ytan.Anläggningenfortsätterinidenvästra
schaktkanten.Restavettsvedjelager
(A4000)sombevaratsinaturligagropari
marken.

Lagerrest,närmastrundform,0,4x0,4m
stort.Gropenvar0,17mdjupochhade
svagtlutandekanterochrundadbotten.
Fyllningenbestodavbrunsvartmeleradsilt.
Restavettsvedjelager(A4000)som
bevaratsinaturligagroparimarken.

LämningKMR
L2020:4466

Undersökt

L2020:4466

X

P3275

L2020:4466

X

2903 Lager

Lagerrest,rektangulärform,0,4x1,24meter
stor.Fyllningavsvartsotigsilt,iytan
skarpkantadestenar(0,05Ͳ0,2mstora).
Lagretfortsätterinidenöstraschaktkanten.
Restavettsvedjelager(A4000)som
bevaratsinaturligagroparimarken.

L2020:4466

2908 Lager

Lagerrest,rundform,0,37x0,37meter
stort.Fyllningavsvartsotigsilt,ensynlig
steniytan.Restavettsvedjelager(A4000)
sombevaratsinaturligagroparimarken.

L2020:4466

2915 Lager

Lagerrest,rundformoch0,6Ͳ0,9meter
stor.Gropenhadelutandekanterochen
svagtrundadbotten.Gropenvar0,10meter
djup.Fyllningenbestodavbrunsvartsiltmed
inslagav0,10mstorastenar.Endelav
kulturlagretfortsatteinunderdenhögra
schaktkanten.Restavettsvedjelager
(A4000)sombevaratsinaturligagropari
marken.

P3529

L2020:4466

X

Nr
Typ
2931 Lager

Beskrivning
Lagerrest,rundform,0,3x0,3meterstor.
Fyllningavsvartsotigsilt.Restavett
svedjelager(A4000)sombevaratsinaturliga
groparimarken.

2937 Lager

Lagerrest,rundform,0,7x0,7meterstor.
Fyllningavsvartsotigsilt,iytanfanns
enstakaskärvigastenarsomupptill0,1
meterstora.Restavettsvedjelager(A4000)
sombevaratsinaturligagroparimarken.

2949 Lager

Lagerrest,rundadform,0,6x0,6mstoroch
0,25meterdjup.Gropenharlutandekanter
ochspetsigbotten.Fyllningenbestårav
brunsvart,sotigsilt.Sparsamtmedstenar
somvarupptill0,1midiameter.Restavett
svedjelager(A4000)sombevaratsinaturliga
groparimarken.

3000 Lager

Fynd

Prov

LämningKMR
L2020:4466

L2020:4466

P3333

L2020:4466

X

Ploglagersomtäckerdedelarav
undersökningsområdetsomberörtsav
odlingefterår1864.

X

3022 Kulturlager

Lager.Ytanvar0,25x1,22meterstor.Lagret
bestodavbrungrusigsiltsomliggerien
möjlignedgrävningellernaturlig
fördjupning.Lagretfortsätterininorra
schaktväggen.

L2020:4427

3029 Kulturlager

Lager,rektangulärform,ytanvar1,3x1,3
meterstor.Lagretbestodavbrungråsiltig
sandsombevaratsiennaturligfördjupning
somvar0,1meterdjup.

L2020:4427

3035 Stolphål

Stolphål,fyrkantigform,0,3x0,4meterstor.
Fyllningenbestodavbrungråsandigsilt.
Stolphålethadelutandekanterochrak
botten.Därstolpenfunnitsfannsen
mörkarefärgningsomvar0,15mbredoch
0,3mdjup.Ibottenavstolphåletfannstvå
skoningstenar.

Undersökt

X

P3593

L2020:4427

X

Nr
Typ
3047 Lager

Beskrivning
Lagrethadenärmastrundformochvar0,6
mstort.Lagretbestodavsotigsandigsilt
ochvar0,15mtjockt.Liggerdirektintill
A3594somtolkassomsyllstenartillett
eventuellthus.Denärtydligtyngreän3594
eftersomdenliggerdelvisovanpåstenar
somtillhör3544.

3053 Dike

Dike/nedgrävning.Börvaraanlagtisentid.
Nedgrävningskantenärsynliginorra
schaktväggenochdenbörjardirektunder
torven.

3066 Stolphål

Stolphål,ovalform,0,3x0,5mstor.Iytan
fannstvåskoningsstenar.Stolphålethade
rundadekanterochplanbotten,
nedgrävningensdjupvar0,12m.

3071 Stolphål

Stolphål,rundform,0,4x0,4mstort..I
ytantreskoningstenarsomvarieradei
storlekfrån0,1Ͳ0,3mistorlek.
Nedgrävningenvar0,2mdjupochhade
svagtrundadekantermedenplanbotten.

Fynd

Prov
P3661

Undersökt

X

L2020:4427

X

P3660

L2020:4427

X

3080
3100 Fossilåker

Utgår.
FossilåkerL2020:4431.Denfossilaåkern
utgörsavettsvedjelager(A3200)ochsju
röjningsrösen.

3200 Lager

Svedjelager(A3200)Svedjelagretpåträffades
underdetundersöktaröjningsröset(A518)
ochifleraschaktsomupptogsinomden
fossilaåkern.

P2296

Härd/kokgrop0,9x0,8meterstormedrund F5
tilloregelbundenform.Härdgropenvar0,15
mdjupochhadelutandekantoch
konformadbotten.Fyllningenbestodav
svartsotilsiltmedrikligtinslagavskärvsten
somvarieradeistorlekmellan0,08Ͳ0,2
meteristorlek.Denunderliggandesiltiga
moränenvareldpåverkadochrödflammig.
Härdenskarsavettintilliggandestolphål
A2600.

P3271

3231 Härd

LämningKMR
L2020:4427

L2020:4431

L2020:4431
X

L2020:4464

X

Nr
Typ
3250 Härd

Beskrivning
Härd0,7x1,5meterstor.Oregelbunden
form.Fyllningavbrunsvartsilt,uppstickande
skärvstenmedenstorlekav0,05Ͳ0,12
meter.

Fynd

Prov

LämningKMR
L2020:4464

3263 Härd

Härdbotten,rundform,0,5x0,5meterstor.
Fyllningavsvartbrunsilt.Enstaka
uppstickandeskärvsteniytan.

L2020:4464

3299 Härd

Härd,oregelbundenform,0,3x0,4meter
stort.Fyllningavsvartsotigsilt,enstakasmå
skrävigastenarsynligaiytan(0,01Ͳ0,02
meterstora).Anläggningenärisöder
avgrävtavettmoderntdike.

L2020:4464

3308 Härd

Härd,närmastrundform,0,25x0,25meter
stor.Fyllningavsvartbrunsotigsilt.

L2020:4464

3314 Härd

Härd,ovalform,0,3x0,6meterstor.
Fyllningavsvartbrunsotigsilt.

L2020:4464

3324 Lager

Stolphål,närmastrundform,0,5x0,55
meterstort.Fyllningevrostbrunnågotsotig
silt.

L2020:4464

3334 Lager

Lagerrest,närmastrundform,0,4x0,45
meterstor.Fyllningavsvartbrunsotigsilt.
Restavettsvedjelager(A4000)som
bevaratsinaturligagroparimarken.

L2020:4466

3347 Lager

Lagerrest,rundform,0,22x0,22meter
stort.Fyllningavbrunmylligsilt.Tolkassom
endelavsvedjelagretA4000.

L2020:4466

3356 Lager

Lager,ytanvar0,35x0,65meterstor.Oval
form.kulturlagretharbevaratsiennaturlig
gropsomvar0,15meterdjup.Lagrettolkas
varadelavdetsvedjelager(A3200)som
påträffatsifleraschaktinomområdet.

3364 Lager

Lagerrest,närmastrundform,0,65x0,6m
stort.Fyllningavbrunsilt,inslagavsot.I
ytanfinnssexsynligastenarsomvarierade
mellan0,1Ͳ0,3meteristorlek.Restavett
svedjelager(A4000)sombevaratsinaturliga
groparimarken.

P3372

Undersökt

2020:4431
X

L2020:4466

Nr
Typ
3373 Lager

Beskrivning
Lagerrest,rundform,0,4x0,4meterstort.
Fyllningavbrunmylligsilt,trerundadeoch
0,1mstorastenarsynligaiytan.Restavett
svedjelager(A4000)sombevaratsinaturliga
groparimarken.

Fynd

Prov

LämningKMR
L2020:4466

3381 Stolphål

Stolphål,ovalform,0,3x0,45meterstor.
Fyllningavbrunmylligsilt.

L2020:4464

3411 Härd

Härd,oregelbundenform,0,4x0,6meter
stor.Fyllningavsvartsotigsilt.Anläggningen
fortsätterinidenöstraschaktväggen.

L2020:4464

3419 Lager

Lagerrest,rundform,0,15x0,15meter
stort.Fyllnningavsvartbrunsotigsilt.Rest
avettsvedjelager(A4000)sombevaratsi
naturligagroparimarken.

L2020:4466

3425 Lager

Lagerrest,oregelbundenform,0,4x0,45
meterstor.Fyllningavbrunsvartsotigsilt,
enstakainslagavskärvigastenar.Restavett
svedjelager(A4000)sombevaratsinaturliga
groparimarken.

L2020:4466

3441 Lager

Lagerrest,rundform,0,45x0,45meterstor.
En0,13meterstorstensynligiytan.Restav
ettsvedjelager(A4000)sombevaratsi
naturligagroparimarken.

L2020:4466

3453 Lager

Lagerrest,fyrkantigform,0,4x0,45meter
stor.Fyllningavsvartbrunsotigsilt.Belägen
intillstörremarkfastblock.Restavett
svedjelager(A4000)sombevaratsinaturliga
groparimarken.

L2020:4466

3471

Utgår.Liggersomfyllningiettmoderntdike.

3491 Härd

Härdmedovalform,0,45x1,1meterstor.
Härdgropenharlutandesidormedkonkav
botten.Fyllningenbeståravsvartsotig,lerig
siltmedinslagavsten.Isydvästgår
anläggningeninischaktkanten.ProvP3513.

P3513

Undersökt

L2020:4464

X

Nr
Typ
3503 Lager

Beskrivning
Lagerrest,rundform,0,25x0,25meter
stort.Fyllningavbrunsvartsilt.Restavett
svedjelager(A4000)sombevaratsinaturliga
groparimarken.

3544 Syllsten

Syllstensgrund?Anläggningenutgjordesav
enmuruppbyggdav0,1Ͳ0,3mstorastenar.
Murenvarlagdiettskiftshöjdochenstens
bredd.Tolkassomsyllstensgrund.Fyndav
kritpipsskaft(1600Ͳtal)inkilatmellanstenari
anläggningen.

L2020:4427

3556 Kulturlager

Lager,ovalform,0,3x0,4meterstor.Lagret
bestodavbrungråsandigsilt.Kulturlagret
harbevaratsienfördjupningsomhade
ojämnbotten.

L2020:4427

Lager,ytanhadeovalformsomvar0,25Ͳ
0,35mstor.Kulturlagretbestodavgråbrun
siltigsandochfannsbevaratiengrund
naturligfördjupningsomvar0,10mdjup.
Fördjupningenhadesvagtlutandekanter
medplanform.

L2020:4427

Syllstensrad,framgrävdtillenytaav1,1mi
breddoch1,20milängd.Syllstensraden
bestårav0,5mstorastenarochmellan
liggermindrestenarsombildaren
stenpackning.Syllstensradenforttsätterin
underschaktkanternainorrochsöder.Öster
omanläggningenfinnsettutkastlagersom
delvisliggerovanförsyllstenarna.

L2020:4427

Fragmenteratsvedjelagermedsotoch
ställvisrikligtmedkolpåträffatispridda
lagerresterinomfossilåkeryta.

2020:4431

3565 Lager

3594 Syllsten

4000 Svedjelager

Fynd

Prov

LämningKMR
L2020:4466

Undersökt

X

X

X

Bilaga 3. Fyndtabell
Nr
2
5
6
7
8

Kontext
3000
3231
2331
3000
2670

Material
Keramik
Keramik
Keramik
Keramik
Keramik

Sakord
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl

Antal
1
1
1
1
6

Fragm.grad
Fragment
Fragment
Fragment
Fragment
Fragment

Vikt(g)
2
1
9
3
5

Gods
AIV
AͲIV
BIIy
AIV
A

Del
Buk
Buk
Buk
Buk
Buk

Kärlform
Kruka
Kruka
Kruka
Kruka
Kruka

Bilaga 4. Prover, tabell
Provnr
2090
2293
2294
2295
2296
2528
2529
2616
2624
2785
2924
3219
3224
3220
3248
3271
3275
3295
3333
3362
3372
3480
3513
3529
3593
3660
3661

Typ
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Härd
Härd
Härd
Lager
Lager
Härd
Härd
Härd
Härd
Lager
Härd
Lager
Härd
Lager
Lager
Lager
Härd
Härd
Lager
Stolphål
Stolphål
Lager

Kontext
A2080
A3200
A3200
A3000
A3200
A2439
A2439
A2607
A3000
A2246
A2670
A2571
A2730
A2417
A2664
A3231
A2890
A2807
A2949
A2319
A3356
A2786
A3491
A2915
A3035
A3071
A3047

14

Makroanalys

Vedartsanalys

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

CͲanalys

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Bilaga 5. Vedartsanalys



ProjektId2385

Närke,Örebrokommun,Gällerstasocken,SödraBro4:24,L2020:4464,Boplatsområde
Härd,AP2319,PM3362










Provetutgjordesavettjordprovomdrygt2liter.Efterflotteringsamlades28heltellerdelvis
förkolnadefragment.Förutomendelvisförkolnadörtstambestodprovetisinhelhetavgranvarav
21varheltgenombrända.Egenålderpåutvaltmaterialöverstigerinte30år.
Vikt(g)

Analyseradvikt(g)

Fragment

Analyseratantal

Gran

Örtstam*

0,1

0,1

28

28

27

1

*Ejtillvaratagen


Härd/kokgrop,A3231,PM3271










Träkoletkomfrånungstamellergren.Yttreårsringenhaderikligtmedhartskanaler





Vikt(g)

Analyseradvikt(g)

Fragment

Analyseratantal

Gran

0,1

0,1

6

6

6



UlfStrucke2020–12–28kompletterad2021:01:07

Härd/kokgrop,AP2949,PM3333:1













ProvetfrånAP2929varuppdelatpåtvåjordproverom1litervarderaProv1innehöll24fragmentav
gransamtträkolfrånvedsomintekundebestämmasnärmareäntillbarrträd.Förmodligenäräven
dessafrångran.
Vikt(g)

Analyseradvikt(g)

Fragment

Analyseratantal

Gran

Barrträd*

0,1

0,1

24

24

18

6

*Ejtillvaratagen


Härd/kokgrop,AP2949,PM3333:2









DenandraandelenavprovetfrånAP2949innehölliövervägandeträkolfrånunggran.Ettfragment
förkolnadstanavtallpåträffadesblanddemindrefragmenten.Urdettaprovhämtadesgranför
datering.

Vikt(g)

Analyseradvikt(g)

Fragment

Analyseratantal

Gran

Tall

0,2

0,2

17

17

16

1



UlfStrucke2020–12–28kompletterad2021:01:07

Bilaga 6. 14C-analys
Uppsala 2021-04-22
Erik Ogenhall
Statens Historiska Museer
Arkeologerna
Hållnäsgatan 11
752 28 UPPSALA
Ångströmlaboratoriet
Tandemlaboratoriet
Kol-14 gruppen
Besöksadress:
Ångström Laboratoriet
Lägerhyddsvägen 1

Resultat av 14 C datering av makrofossiler från Södra Bro,
Närke. (p 3500)
Förbehandling av makrofossiler:

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

1. 1 % HCl tillsätts (10 h, under kokpunkten) (karbonat bort).
2. 0.5 % NaOH tillsätts (1 h, 60 °C). Löslig fraktion fälls genom tillsättning av konc. HCl. Fällningen som till största delen består av humusmaterial, tvättas, torkas och benämns fraktion SOL. Olöslig del, som benämns INS, består främst av det ursprungliga organiska
materialet. Denna fraktion ger därför den mest relevanta åldern. Fraktionen SOL däremot
ger information om eventuella föroreningars inverkan.
Före 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.

RESULTAT
Labbnummer
Ua-69742
Ua-69743
Ua-69744

Prov
2090
2417
3047

Med vänliga hälsningar
Elektroniskt undertecknad
Karl
av Karl Håkansson
Datum: 2021.04.22
Håkansson 15:18:36 +02'00'

Karl Håkansson/Lars Beckel

δ 13 C‰ V-PDB
−25,6
−28,0
−26,9

14

C ålder BP
628 ± 29
1 571 ± 34
439 ± 29

Kalibreringskurvor

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

Ua-69742 628 ± 29 BP
Ua-69743 1571 ± 34 BP
Ua-69744 439 ± 29 BP

350

900

550

750

950
Calibrated age (AD)

1150

IOSACal v0.4.1; Atmospheric data from Reimer et al (2020)
Ua-69742: 628 ± 29 BP

Radiocarbon determination (BP)

800
700

1350

1550

68.2% probability
AD 1301 - AD 1324 (30.1%)
AD 1355 - AD 1370 (19.0%)
AD 1378 - AD 1392 (18.3%)
95.4% probability
AD 1296 - AD 1396 (95.2%)

600
500
400
300
200
1270

1290

1310

1330
1350
1370
Calibrated age (AD)

1390

1410

1430

1900

IOSACal v0.4.1; Atmospheric data from Reimer et al (2020)
Ua-69743: 1571 ± 34 BP

Radiocarbon determination (BP)

1800
1700
1600

68.2% probability
AD 435 - AD 466 (24.5%)
AD 474 - AD 501 (21.7%)
AD 506 - AD 517 (8.1%)
AD 529 - AD 546 (13.5%)
95.4% probability
AD 421 - AD 566 (95.3%)

1500
1400
1300
1200
1100
300

350

400

450
500
Calibrated age (AD)
IOSACal v0.4.1; Atmospheric data from Reimer et al (2020)
700
Ua-69744: 439 ± 29 BP

600

68.2% probability
AD 1434 - AD 1459 (66.0%)
95.4% probability
AD 1422 - AD 1491 (94.5%)
AD 1604 - AD 1607 (0.7%)

600
Radiocarbon determination (BP)

550

500
400
300
200
100
1350

1400

1450
1500
Calibrated age (AD)

1550

1600

Uppsala 2021-02-22
John Wändesjö
Uppdrag Arkeologi
Enspännaregatan 56
165 57 HÄSSELBY

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

Resultat av 14 C datering av träkol från Södra Bro, Örebro,
Närke. (p 3380)
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 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-68994
Ua-68995
Ua-68996
Ua-68997

Prov
AL2146 PM2296
A3231 PM3271
AP2949 PM3333:2
A2319 PM3362

Med vänliga hälsningar
Elektroniskt undertecknad
Karl
av Karl Håkansson
Datum: 2021.02.22
Håkansson 17:20:31 +01'00'

Karl Håkansson/Lars Beckel

δ 13 C‰ V-PDB
−26,8
−26,0
−25,6
−25,9

14

C ålder BP
693 ± 28
890 ± 28
369 ± 28
620 ± 28

Kalibreringskurvor

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

Ua-68994 693 ± 28 BP
Ua-68995 890 ± 28 BP
Ua-68996 369 ± 28 BP
Ua-68997 620 ± 28 BP

1050

Radiocarbon determination (BP)

900

1150

1250

1350
Calibrated age (AD)

IOSACal v0.4.1; Atmospheric data from Reimer et al (2020)
Ua-68994: 693 ± 28 BP

800

1450

1550

1650

68.2% probability
AD 1279 - AD 1299 (56.4%)
AD 1371 - AD 1376 (11.2%)
95.4% probability
AD 1273 - AD 1310 (68.2%)
AD 1361 - AD 1387 (27.0%)

700
600
500
400
300
1225

1250

1275

1300
1325
Calibrated age (AD)

1350

1375

1400

Radiocarbon determination (BP)

1100

IOSACal v0.4.1; Atmospheric data from Reimer et al (2020)
Ua-68995: 890 ± 28 BP

1000

68.2% probability
AD 1054 - AD 1060 (5.6%)
AD 1157 - AD 1215 (59.4%)
95.4% probability
AD 1046 - AD 1084 (22.5%)
AD 1094 - AD 1104 (2.3%)
AD 1122 - AD 1221 (70.6%)

900
800
700
600
500
1000

1050

1100
1150
Calibrated age (AD)
IOSACal v0.4.1; Atmospheric data from Reimer et al (2020)
Ua-68996: 369 ± 28 BP
600

Radiocarbon determination (BP)

500
400

1200

1250

68.2% probability
AD 1460 - AD 1512 (43.2%)
AD 1591 - AD 1619 (24.2%)
95.4% probability
AD 1454 - AD 1526 (52.3%)
AD 1555 - AD 1632 (42.9%)

300
200
100
0
1450

1500

1550
Calibrated age (AD)

1600

1650

900 IOSACal v0.4.1; Atmospheric data from Reimer et al (2020)
Ua-68997: 620 ± 28 BP

Radiocarbon determination (BP)

800
700

68.2% probability
AD 1303 - AD 1326 (29.7%)
AD 1351 - AD 1368 (20.4%)
AD 1380 - AD 1394 (17.6%)
95.4% probability
AD 1299 - AD 1397 (95.2%)

600
500
400
300
200

1290

1310

1330

1350
1370
Calibrated age (AD)

1390

1410

1430

Bilaga 7. Makrofossilanalys

Makroskopisk analys av jordprover från Södra Bro,
Gällersta sn, Örebro
Teknisk rapport
Jens Heimdahl Arkeologerna SHMM 2021-05-24

Bakgrund och syfte
Under den arkeologiska förundersökningen av två boplatser och ett område med fossil åkermark, i
Södra Bro, Gällersta sn, Örebro kommun, hösten 2020, insamlades tre prover för analys av
makroskopiskt innehåll med fokus på växtrester. De tre proverna insamlades från tre olika lokaler, de
två boplatserna L2020:4427 och 4464, samt den fossila åkermarken L2020:4431. Målsättningen med
analysen var främst att finna material med kort egenålder lämpliga för 14C-analys, men också att
undersöka det makroskopiska innehållet i jorden för att därigenom försöka belysa äldre aktiviteter på
platserna.
Metod och källkritik
Provtagning genomfördes av arkeologerna under utgrävningen. Inkomna till laboratoriet floterades
proverna enligt metod beskriven av Wasylikowa (1986) och därefter våtsiktades proverna i siktar med
minsta maskstorlek om 0,25 mm. Identifieringen av materialet skedde under ett stereomikroskop med
7–100 gångers förstoring. Den makroskopiska analysen har främst behandlat växtmakrofossil (som
inte är ved eller träkol), men även puppor, smältor, ben mm har eftersökts och kvantifierats.
Samtliga tre prover innehöll förna i form av levande rottrådar, och det är tydligt att den provtagna
jorden utgör en del av aktiva biologiska horisonter där material av mindre fraktioner kontinuerligt har
omlagrats till nutid. Förekomsten av postdepositionellt inblandat material till följd av bioturbation kan
därmed inte uteslutas. Den oförkolnade fröbanken kan innehålla spår av en äldre fröbank (i synnerhet
om dessa fröer är motståndskraftiga mot nedbrytning), men då detta inte kunnat säkerställas har endast
det förkolnade materialet i dessa prover analyserats.
Analysresultat
I resultattabellen har materialet kvantifierats enligt en relativ skala 1–3 prickar, där 1 prick innebär
förekomst av enstaka (ca 1–5 st) fragment i hela provet. 2 prickar innebär att materialet är vanligt – att
det i stort sett hittas i alla genomletningar av de subsamplingar som görs. 3 prickar innebär att
materialet dominerar provet och man hittar det var man än tittar.

Södra Bro, Gällersta sn, Örebro
IPM
A

Förkolnade vedartade växter

Förkolnade örtartade växter

Volym /l
Träkol
Grankottefjäll
Granbarr
Rotfragment
Örtfragment
Delvis förkolnad ved

Boplats 4464

Boplats 4427

Fossil
åkerm ark 4431

3220
2417
1,2

3661
3547
Utkastlager
1,6

2090
3200
Odlingshorisont
2,1

භ

භභ

භ

භභ
භ

භභ
භ
භ
භභ
භ
භ

භ

Diskussion
Då de tre proverna insamlades i olika fornlämningsmiljöer med olika kronologi, eller okänt förhållande
till varandra, hanteras de här var för sig.
Prov från boplats L2020:4464
I detta prov påträffades endast mycket små mängder träkol, samt enstaka fragment av förkolnade
örtartade rötter. Materialet är så litet att det råder viss osäkerhet om huruvida det kan knytas till kulturella
aktiviteter på platsen.
Allt material i provet skickades för datering.
Prov från boplats L2020:4427
Vid denna boplats har tidigare dateringar pekat på yngre bronsålder-järnålder. I jorden finns, vid sedan
om träkol, relativt stora mängde förkolnade granbarr. Granbarr påträffas ibland på boplatsmiljöer och är
då ofta spår av marktäckningsmaterial som använts vintertid, men de är också vanliga att påträffa som
spår av röjningshändelser från senmedeltid och tidigmodern tid. Bland materialet fanns också träbitar
som delvis var förkolnade vilket visar att det också finns yngre förkolnat material på platsen. Detta gör
att även granbarren kan vara från senare aktiviteter. Eftersom granen invandrade i området omkring
Kristi födelse kan den också tillhöra järnåldersboplatsen.
Granbarr har en genomsnittlig egenålder på endast sju år och skickades därför för datering.
Prov från fossil åkermark L202:4431
I odlinsghorisonten fanns gott om träkol och förkolnade rottrådar. Även spår av bränt granris (kottefjäll
och barr) påträffades. Troligtvis utgör granfragmenten och träkolet spår av röjningen av odlingsjorden.
De förkolnade örtfragmenten och de örtartade rottrådarna kan vara spår efter odlingsfaser där svedning
av stubb och trädor ingått som en del av bruket (Heimdahl 2015).
Från detta prov skickades förkolnade örtartade rottrådar på datering.
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Bilaga 8. Sektionsritningar
L2020:4427, skala 1:50

L2020:4431, skala 1:50
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En arkeologisk förundersökning har genomförts av fyra
fornlämningar belägna inom fastigheten Södra Bro 4:25 i
Örebro kommun och län. Fornlämningarna utgjordes av två
boplatsområden (L2020:4427, L2020:4464), en husgrund
(L2020:4428) samt ett område med fossil åkermark
(L2020:4431). Förundersökningen har avgränsat lämningarna
inom undersökningsområdet samt tydliggjort deras omfattning
och karaktär. En av fornlämningarna, husgrunden L2020:4428,
har avskrivits som fornlämning i Kulturmiljöregistret. Vidare
kunde även en inom undersökningsområdet belägen övrig
kulturhistorisk lämning i form av ett område med fossil åkermark
(L2020:4466) konstateras ha en något annan utbredning än
vad som tidigare var känt.

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

