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Sammanfattning
Under maj 2021 genomfördes två arkeologiska insatser inom fastigheten Vadstorp 4:1, Bankekind socken,
Linköpings kommun, i Östergötlands län. Beställare
av uppdragen var Länsstyrelsen Östergötland och
kostnadsansvarig företagare var Trafikverket. Insatserna utgjordes av:
•
•

Arkeologisk förundersökning av fornlämning
L2008:2402 (dnr 431-838-2021)
Arkeologisk undersökning av fornlämning
L2008:2402 (dnr 431-8569-2021)

Resultaten av insatserna redovisas i föreliggande
rapport och sammanfattas kort nedan.

Arkeologisk förundersökning
Undersökningsområdet (UO) var beläget inom fastigheten Vadstorp 4:1, på den västra sidan av riksväg
35 och uppgick till 1 480 m2. UO:s västra del omfattade av utkanten av ett kuperat skogsområde medan
dess östra, större del, utgjordes av brukad åkermark.
Fornlämning L2008:2402 var inför förundersökningen registrerad i Kulturmiljöregistret (KMR) som
en lägenhetsbebyggelse av typen torp. Den enda ovan
mark synliga lämningen inom området var en jordkällare.
Förundersökningens syfte var att ge Länsstyrelsen
ett beslutsunderlag inför prövning om tillstånd till
ingrepp i fornlämning. Förundersökningen skulle
fastställa och dokumentera fornlämningens karaktär,
datering, utbredning och komplexitet samt ta tillvara
fornfynd. Arbetsmomenten omfattade en inledande
kart-och arkivanalys, fältinventering, sökschaktning
med grävmaskin samt en växtinventering.
Kart- och arkivanalysen visade att den äldsta torpbebyggelsen inom området kan spåras till 1700-talet.
Under 1800-talets första hälft flyttades torpet cirka
100 meter norrut och omnämns därefter som Hagtorpet eller Lassestugan. Bebyggelsen kvarstod sedan på

Figur 1, motstående sida. Översiktskarta med läget för
den arkeologiska förundersökningen/undersökningen
markerad med cirkel. Skala 1:100000.
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samma plats tills dess att den revs någon gång under
1900-talets första decennier. Boningshusen har i båda
fallen varit belägna utanför det aktuella UO.
Vid fältinventeringen observerades inga andra strukturer utöver den sedan tidigare kända jordkällaren. Växtinventeringen identifierade förekomster
av kulturväxter såsom krusbär, smultron och nypon
inom och i nära anslutning till UO. Totalt grävdes fem
sökschakt. I ett av schakten framkom en välbevarad
härd vilken undersöktes och borttogs. Härden daterades vid en 14C-analys till vendeltid och har registrerats
i KMR med lämningsnummer L2021:3983.
Ett större schakt grävdes runt jordkällaren, vilken
rensades fram i syfte att förstå byggnadens konstruktion. Förundersökningen konstaterade att jordkällaren var det enda som återstod av torpmiljön.
Lämningen tolkades tillhöra den senare av de två
torpbebyggelserna men kunde inte dateras närmare
än till 1800-talet.

Arkeologisk undersökning
Med utgångspunkt från förundersökningens resultat beslutade Länsstyrelsen Östergötland att en arkeologisk undersökning skulle ske. Jordkällaren kom
därmed att undersökas och tas bort kort efter förundersökningens genomförande. Syftet med undersökningen var att dokumentera och tolka lämningen, med
fokus på en rekonstruktion av dess utseende över tid
samt att utreda hur platsen nyttjats. Undersökningen
skulle även verka metodutvecklande, då få lämningar
av denna typ tidigare undersökts arkeologiskt.
Lämningen var anlagd i en moränkulle och bestod av
en inre kammare och en anslutande svalgång med kallmurade väggar i upp till fyra stående skift. Vid undersökningen framkom och undersöktes flera raseringslager, trägolv, trärester efter konstruktionsdetaljer, en
stenläggning samt murar. Fyndmaterialet bestod av
smidda spikar och krokar, tegel samt enstaka glasbitar. Jordkällaren tolkas genom arkivuppgifter, fyndmaterial och karaktär ha uppförts som tidigast mellan
1830–1850, och som senast under decennierna
därefter.

Bakgrund
Rapportens upplägg

tat bedömde Länsstyrelsen Östergötland att fornlämningen inte var av sådan betydelse att den utgjorde
hinder för det planerade arbetsföretaget. Länsstyrelsen beslutade därför att de berörda delarna av fornlämningen kunde tas bort, förutsatt att de undersöktes
och dokumenterades inom ramen för en arkeologisk
undersökning (beslut dnr 431-8569-2021).

Både den arkeologiska förundersökningen och undersökningen av torplämningen L2008:2402 presenteras i denna rapport. Upplägget syftar till att de arkeologiska insatserna ska kunna följas i kronologisk
ordning för ökad läsbarhet. Efter de inledande gemensamma kapitlen Topografi och fornlämningsmiljö samt
Tidigare undersökningar redogörs därför först för den
arkeologiska förundersökningens genomförande och
resultat, och därefter för den arkeologiska undersökningens genomförande och resultat. Referenser och
bilagor presenteras gemensamt för de båda insatserna.

Topografi och fornlämningsmiljö
Fornlämningsmiljö
Bankekind är beläget inom de centrala delarna av
den bördiga Östgötaslätten (fig. 1). Jordbruksbygden kring Linköping söder om sjön Roxen, är ett av
Östergötlands mest fornlämningstäta områden och
omfattar det mellersta av länets tre utpekade förhistoriska centralområden. Övriga centralområden
utgörs av området söder om sjön Tåkern samt västra
Vikbolandet med området mellan Norrköping och
Söderköping (Kaliff 1999:48).

Antikvarisk bakgrund
Arkeologisk förundersökning
Trafikverket planerar för breddning och delvis
ombyggnation av riksväg 35 mellan Linköping och
Grebo. Med anledning av detta ansökte Trafikverket under år 2020 hos Länsstyrelsen Östergötland
om tillstånd till ingrepp i fornlämning L2008:2402
(lägenhetsbyggelse), inom fastigheten Vadstorp 4:1, i
Bankekind socken och Linköpings kommun.

På många av de skogbeklädda impediment som bryter
upp fullåkerbygden finns ovan mark synliga fornlämningar. Fornlämningsbilden kring UO omfattar främst
ett flertal gravar och gravfält med samtida stensträngssystem. Inom cirka en kilometers radie från UO återfinns exempelvis ett 20-tal ensamliggande gravar, i
form av stensättningar och högar.

Länsstyrelsen bedömde att en arkeologisk förundersökning av fornlämning L2008:2402 skulle genomföras då det inom området fanns kända fornlämningar
vars datering, utbredning och komplexitet inte var
fastslagna (beslut dnr 431-838-2021). Förundersökningen skulle fastställa fornlämningarnas omfattning
och ge Länsstyrelsen planeringsunderlag inför fortsatta åtgärder. Resultaten skulle även kunna användas
som planeringsunderlag av Trafikverket.

Från den yngre bronsåldern och vidare framåt i tid
bedöms ha skett en bebyggelseexpansion, med Linköpingstrakten som ett centralområde i regionen. De
grundläggande förutsättningarna för bebyggelseutvecklingen var troligen tillgången till goda odlingsoch betesmarker, samt att flera betydande land- och
vattenvägar möttes här (Kaliff 1999:145). Att området kring Bankekind utgjort en viktig knutpunkt för
vattenvägarna kan fornborgarna vid närliggande Svinstadsjön och Värnässjön (L2012:3221, L2012:3075,
L2012:2760) ses som exempel på.

Efter dialog mellan Länsstyrelsen och Trafikverket
tillkom kort efter att Länsstyrelsen fattat beslut om
förundersökning, en komplettering i form av en biologisk växtinventering med kartering samt makrofossilanalyser inom fornlämningsområdet (tilläggsbeslut,
431-838-2021). Växtinventeringen genomfördes av
Anders Brandstedt vid Tengbomgruppen AB.

Ett generellt drag för Östergötland antas vara att gårdar
och gravplatser omlokaliserats i landskapet under
senromersk tid och folkvandringstid. I början av den
yngre järnåldern förefaller också en tidigare indelning

Arkeologisk undersökning
Med utgångspunkt från förundersökningens resul-
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Figur 2. Karta över registrerade lämningar i KMR i närområdet till UO. Skala 1:10000.

av landskapet med omfattande, och för flera gårdar
gemensamma, stensträngssystem upphöra (Kaliff
1999:104). Under den yngre järnåldern tolkas området kring Linköping, på basis av fornlämningsbilden,
åter ha fått en ökad betydelse (Kaliff 1999:106).
Riksväg 35 har än idag delvis samma sträckning som
under medeltiden och har således under lång tid
utgjort en viktig kommunikationsled. Bankekind
socken hette fram till 1900-talets början Svinstad, och
ortnamn med ändelsen -stad/-sta anses generellt ha
ett ursprung i järnåldern. Att många gravfält av yngre
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järnålderskaraktär återfinns i anslutning till de historiska bytomterna stärker också antagandet om en
bebyggelsekontinuitet från den yngre järnåldern och
vidare in i historisk tid.
Svinstad har liksom flera andra byar i närområdet medeltida belägg. Det äldsta skriftliga belägget är enligt Ortnamnregistret Swinstada, från år
1334 (ISOF). Det äldsta medeltidsbrevet i Svenskt
Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven (SDHK) utfärdades år 1337 och beskriver hur
riddaren Karl Näskonungsson pantsätter en attung i

Figur 3. Förundersökningens undersökningsområde fotograferat från sydväst.

Undersökningsområdets västra delar omfattade
utkanten av ett kuperat skogsområde med gles barrskog och delvis blockrik terräng, medan dess östra
och större delar, utgjordes av 2–3 meter lägre liggande
brukad åkermark.

Fröslunda i Svinstad socken för 40 mark penningar,
som han lånat av Linköpings domkyrka (SDHK nr
4347).
Från historisk tid finns flera lämningar av bytomter samt lägenhetsbebyggelser i form av backstugor,
soldattorp och jordtorp, varav ett antal kan följas från
1700-talets storskifteskartor. Kulturlandskapet präglas idag främst av äldre gårdar med intilliggande ytor
av åker- och hagmarker samt spridd torpbebyggelse.

Markslagen utgörs enligt Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) inom skogsmarken i väster av sandig
morän, och inom åkermarken av glacial lera (SGU
Jordartskartan). Berggrunden domineras av granit
(SGU Berggrundskartan).

Undersökningsområdet
Strax nordväst om UO finns en stenmur (L2020:4812)
och två röjningsrösen (L2020:4811, L2020:4810)
registrerade i Kulturmiljöregistret (KMR). Ytterligare
åt nordväst finns även tre stensättningar (L2012:3132,
L2012:2524, L2012:3133) samt en cirka 140 meter
lång stensträng registrerade (L2012:3184). Knappt
30 meter söder om UO finns platsen för en milstolpe
(L2008:2348) och ytterligare 70 meter söderut återfinns en cirka 95 meter lång stensträng (L2012:2957).

Förundersökningen omfattade ett 1 480 m2 stort
undersökningsområde (UO), beläget direkt väster
om riksväg 35, cirka 68–71 m ö h och knappt 1,2
mil sydöst om centrala Linköping (fig. 2 och 3).
Öster om vägen finns ett större uppodlat område
som korsas av Kräplingeån. Knappt en kilometer
öster om UO återfinns större vattendrag i form av
Svinstadsjön och söder därom Värnässjön.
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L2008:2402
Fornlämning L2008:2402 var i KMR registrerad som
en lägenhetsbebyggelse av typen torp. Enligt beskrivningen i KMR utgjordes den synliga fornlämningen
av en cirka 4 x 3 meter stor (N-S) jordkällargrund
med öppning i norr (fig. 4). Källaren var ingrävd i en
NÖ-sluttning och var 0,7 meter djup med väggar av
jord och sten. Centralt fanns även en svalgång, cirka
2–3 meter lång (N-S), en meter bred och 0,5 meter
djup. Enligt en antikvarisk kommentar i KMR finns
lämningen ”markerad som ”Torp” med en byggnad
på Storskifteskartan över Bjärstad från år 1778. På
den Häradsekonomiska kartan över Svinstad från år
1868–77 är torpet angivet som Hagtorpet. På 1947
års ekonomiska karta över Bankekind syns ingen
bebyggelse.”

Figur 4. Jordkällaren L2008:2402 fotograferad från
nordöst inför förundersökningen.

Tidigare undersökningar
Två tidigare arkeologiska insatser som berört fornlämning L2008:2402 har genomförts. Inom närområdet har även ett flertal arkeologiska utredningar
genomförts, inför planerade ny- och ombyggnationer
av och i anslutning till riksväg 35 (exempelvis Helander 2017, Lundgren 2019, Nyberg 2011 & 2013).
L2008:2402 anmäldes och registrerades i KMR först
i samband med en arkeologisk utredning etapp 1,
utförd inför planerad ny- och ombyggnation av riksväg 35 mellan Linköping och Åtvidaberg (Svarvar
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& Persson 2011:24). Vid inventeringstillfället dokumenterades en jordkällargrund men ingen mangårdsbyggnad kunde iakttas. Den senare antogs sannolikt
ha varit placerad cirka 30 meter nordväst om jordkällargrunden. Lämningen registrerades utifrån historiska kartografiska uppgifter som en lägenhetsbebyggelse med antikvarisk status övrig kulturhistorisk
lämning. Vid inventeringen noterades även att nyponbuskar och oxel växer i området (Svarvar & Persson
2011:24).
År 2019 genomfördes en förundersökning av
L2008:2402 inför planerad breddning och anläggning
av nya anslutningsvägar till riksväg 35. Lämningen
karterades genom fältinventering och inmätning med
RTK-GPS samt beskrivning av påträffade objekt. Inga
markingrepp genomfördes vid förundersökningen
(Andersson 2020:17). Vid inventeringen observerades utöver jordkällaren ytterligare anläggningar i form
av två röjningsrösen (L2020:4810, L2020:4811)
varav ett var något spismursliknande (L2020:4811)
samt en stenmur (L2020:4812) nordväst om jordkällaren. Liksom vid inventeringen år 2011 kunde
ingen grund efter någon mangårdsbyggnad återfinnas (Andersson 2020:39). I förundersökningsrapporten anges att viss utökning av den intilliggande
åkerarealen tycks ha skett mellan åren 1877 och 1947.
Förmodligen innebar detta att torpets huvudbyggnad
då försvann genom bortodling. Jordkällaren som vid
denna tidpunkt sannolikt har haft ett något apart läge
har dock bevarats (Andersson 2020:39).
Efter förundersökningen ändrades lämningens antikvariska status i KMR till fornlämning, då den utifrån
tillgängligt historiskt kartmaterial daterades till år
1778 (LSA akt D6-8:2) och de i Kulturmiljölagen
(KML) angivna åldersrekvisiten, liksom rekvisiten om varaktigt övergivande och äldre tiders bruk,
kunde anses uppfyllda (Andersson 2020:39).
De under förundersökningen år 2019 nypåträffade
lämningarna kan antas ha samband med torpet men
är belägna utanför här föreliggande UO.

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING
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Genomförande
Syfte och frågeställningar

Metoder och arbetsmoment

Förundersökningens syfte var att ge Länsstyrelsen
ett beslutsunderlag inför prövning om tillstånd till
ingrepp i fornlämning. Förundersökningen skulle
fastställa och dokumentera fornlämningens karaktär,
datering, utbredning och komplexitet samt ta tillvara
fornfynd.

För att uppnå förundersökningens syfte och ambitionsnivå skulle arbetet bestå av schaktning för att
frilägga de kända lämningarna, provtagning inför
kommande naturvetenskapliga analyser samt att
upptäcka och avgränsa eventuella ytterligare fornlämningar.

Resultaten skulle kunna användas av undersökare för
att bedöma och beräkna omfattningen av en arkeologisk undersökning. Resultaten skulle även kunna
användas i företagarens planering.

Kart- och arkivanalys

Målsättningen med fältarbetet var att upptäcka och
frilägga spår av samtliga byggnader som ingått i torpmiljön, i den utsträckning sådana fanns kvar.
Inför förundersökningen formulerades följande frågeställningar:
1. Vilken utbredning har torplämningen, avseende
spåren av bebyggelse (bostadshus, uthus, ekonomibyggnader)?
2. Vilken datering har torplämningen?

Förundersökningen inleddes med en kart- och arkivanalys omfattande kartmaterial och flygfotografier
tillgängliga i Lantmäteriets digitala kartarkiv, tematiska kartor från Sveriges Geologiska Undersökning
(SGU) samt arkivmaterial från KMR, Riksantikvarieämbetets digitala arkiv Forndok och Samla, Institutet för språk- och folkminnen (ISOF), Svenskt
Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven (SDHK) samt Skog och historia i Skogsstyrelsens
Skogens Pärlor-register.
Ett GIS-projekt upprättades i samband med kart-och
arkivanalysen, där relevanta historiska kartor rektifierades för att skapa en uppfattning om torpets datering,
möjliga utbredning och eventuella förändringar över
tid.

3. Inför arkeologisk undersökning: hur komplex är
torplämningen? Kan till exempel ombyggnadsfaser
förväntas? Hur omfattande kulturlager kan förväntas?

Fältarbete

4. Vilket fyndmaterial kan förväntas?

Fältarbetet inleddes med en noggrann inventering av
ytan, på grundval av det under kart- och arkivanalysen
upprättade GIS-projektet.

Målgrupper
Målgrupper för förundersökningen utgjordes främst
av Länsstyrelsen Östergötland och Trafikverket.
Resultaten skulle även kunna användas av undersökare som underlag inför en arkeologisk undersökning.
Undersökningsplanens ambitionsnivå skulle därför
anpassas så att resultatet kunde användas som ett fullgott underlag inför kommande samhällsplanering och
arkeologiska undersökningar.
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Därefter genomfördes sökschaktning med larvburen
grävmaskin försedd med planerskopa och rototilt.
Vid behov utvidgades delar av schakten samt rensades
för hand i syfte att avgränsa påträffade anläggningar.
Anläggningarna grov- och finrensades med fyllhammare respektive skärslev och dokumenterades och
undersöktes för hand.
Ett antal handgrävda provrutor upptogs även inom
den branta, blockrika och därav med grävmaskin
svåråtkomliga skogsmarken. Vidare upptogs ett större

schakt runt jordkällaren, vilken avtorvades och frilades till sin fulla utbredning genom handrensning med
fyllhammare och skärslev samt maskinstöd.

”Vägledning för tillämpning av kulturmiljölagen
Uppdragsarkeologi” och har hanterats i enlighet med
Statens historiska museers rekommendationer.

Samtliga schakt och provrutor (med undantag av det
schakt som upptogs runt jordkällaren) återfylldes
efter undersökningen.

Analyser
Planerade analyser skulle kopplas till förundersökningens syfte och ambitionsnivå. Material planerades insamlas för makrofossilanalys i de fall bevarade
kulturlager framkom, liksom för vedartsanalys samt
14
C-analys för datering.

Dokumentation
Förundersökningen genomfördes enligt gängse
kontextuell metodik. Samtliga schakt och topografiska objekt av antikvariskt intresse inmättes med
RTK-GPS med en standardavvikelse på 0,02 meter,
fotograferades och beskrevs i text. Varje separat
påträffad kontext, avseende konstruktion, lager eller
nedgrävning, tolkades och relaterades till övriga iakttagna kontexter avseende utbredning, stratigrafi och
kronologi. För enstaka anläggningar upprättades
sektionsritningar.

Vedartsanalys
Vedartsanalyser planerades i syfte att bestämma eventuella träprovers egenålder inför 14C-analys.

C-analys

14
14

C-analyser planerades i syfte att datera eventuella
påträffade anläggningar (frågeställning 2).

Makrofossilanalys
Alla 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 det digitala dokumentationssystemet Intrasis och bearbetats i QGIS.
Även analogt upprättad dokumentation samt tillvaratagna fynd har registrerats i Intrasis och relaterats till
unika ID-nummer. Insamlad mätdata har använts för
att upprätta skalenliga och koordinatbestämda planer
över schakt och kontexter. Beskrivningar av schakt
och kontexter har sammanställts i tabellformat (bilagor 1 och 2).

Om bevarade kulturlager framkom, planerades
makrofossilanalyser i syfte att erhålla mer information
om lämningens karaktär och komplexitet (frågeställning 3).

Växtinventering
En växtinventering genomfördes i syfte att dokumentera platsens kulturväxter, som underlag för framtida
forskning inom ämnet. Växtinventeringen förväntades ge svar på frågan om det fanns nu levande kulturväxter som gick att koppla till verksamheten kring
torpmiljön och planerades även att användas i en
jämförande analys av makrofossilprover.

Fyndstrategi
Som ett första steg gjordes inmätningar av områdets
topografi och markförhållanden vilka sedan användes som inventeringsunderlag. Kulturväxterna inom
fornlämningsområdet inventerades, art- och typbestämdes, mättes in med RTK-GPS och fotograferades in situ. Resultatet av inventeringen sammanställdes i en rapport med beskrivning av resultaten samt en
numrerad plan kopplad till en separat växtlista (bilaga
4). Under arbetets gång har avstämningar skett med
arkeolog och resultaten har tolkats i förhållande till de
arkeologiska resultaten.

Fynd insamlades och hanterades med utgångspunkt
från förundersökningens syfte och ambitionsnivå.
Påträffade fynd dokumenterades och tillvaratogs i de
fall de bedömdes bidra till att besvara förundersökningens frågeställningar. Fynd som i fält bedömdes
sakna antikvariskt intresse omhändertogs ej. Tillvaratagna fynd har registrerats och sammanställts i en
fyndlista (bilaga 3).
Tillvarataget fyndmaterial omhändertogs enligt Riksantikvarieämbetets anvisningar i ”Fysiskt omhändertagande av arkeologiskt fyndmaterial” och
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Rapportering och distribution
Resultaten av förundersökningen presenteras i denna
rapport, i enlighet med Länsstyrelsens förfrågningsunderlag och Generellt förfrågningsunderlag för 2021.
Resultaten har efter Länsstyrelsens godkännande av
rapportmanus registrerats i KMR. En PDF-version av
rapporten finns tillgänglig via Riksantikvarieämbetets
e-arkiv och tjänst för lagring av arkeologiska rapporter, Forndok.
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Resultat
Kart- och arkivanalys

2ne Hästar och 4 kor” (nr. 48). Den östra delen av
UO, idag åkermark, utgjordes troligen av gräsvall nyttjat för bete och bestod av ”Backar och upgrafne lindor
till Backgården” (nr. 32).

UO har under historisk tid framförallt legat inom
Bjärstads ägor. Det äldsta historiska kartmaterialet
som avbildar Bjärstad utgörs av en renovationskarta
från år 1651 (Riksarkivets äldre geometriska kartor).
Bjärstad var då en by med sex åboer (besittare av
åborätt, det vill säga rätten att leva på och bruka en
annans mark) varav två lydde under Sturefors gård.
Kartan omfattar dock inte det område där UO idag är
beläget. Den äldsta karta som avbildar UO är istället
en geometrisk avmätningskarta över Bjärstad från år
1695 (LSA akt D18:45). Marken nyttjades vid denna
tid som beteshage (litt. O) och ingen bebyggelse kan
lokaliseras i kartmaterialet.

Utmed den landsväg som idag utgör riksväg 35 finns
på storskifteskartan en byggnad markerad med texten
”Torp” knappt 20 meter söder om läget för UO.
Torpet är inte namngivet i kartmaterialet. Byggnaden är utritad på gränsen mellan två hagar; Backgårdens stängslade hage (nr. 48, se ovan) samt ”Qvarnegårdens och Backgårdens dito, tillhopa af nästan
enahanda medfore, gående, och kommer tillika
med den samma för markens olikhet att nyttjas till
samfällt bete, enligt föreningen” (nr. 53). Direkt invid
hussymbolen för torpet finns en mindre kvadrat utritad, vilken först leder tanken till en mindre ekonomibyggnad. På en skattläggningsberedningskarta från år
1778 (LSA akt D6-8:3), i princip identisk med storskifteskartan, finns dock texten ”milsten” utsatt direkt
under texten ”Torp” och det är därför sannolikt att
kvadraten markerar fundamentet för en milsten (fig.
5). Läget för milstenen anmäldes och registrerades
efter kartbelägget i KMR i samband med den arkeo-

På nästföljande karta, storskifteskartan över Bjärstad från år 1778 (LSA akt D6-8:2), har odlingsmarken utökats på bekostnad av betesmarken. Den västra
delen av UO, idag skogsmark, utgörs på storskifteskartan enligt kartprotokollet av betesmark i form av Backgårdens stängslade hage, ”af mycket Bärg-och stenig
mark, men der emellan af god Betesvall, med Småvall
och Granskog, samt Enebackar beväxt, till bete för

Figur 5. Rektifierad skattläggningsberedningskarta över Bjärstad från år 1778 med torp och milsten markerade strax
söder om förundersökningens UO (svart linje). LSA akt D6-8:3. Skala 1:3000.
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Figur 6. Rektifierad arealavmätningskarta från år 1839 (LMA akt 05-ban-74) över ”skogvaktarebostället inom
Norra Bjärstad byelag”. UO markerat med svart linje. Skala 1:3000.

logiska utredning som utfördes år 2011 (Svarvar &
Persson 2011:24).
Av stort intresse är en arealavmätningskarta från år
1839 (LMA akt 05-ban-74) över ”skogvaktarebostället inom Norra Bjärstad byelag” (fig. 6). Symbolen för
milstenen återfinns på denna karta, men byggnaden
intill, utmärkt som ”Torp” på storskifteskartan från år
1778, saknas helt. Knappt hundra meter nordväst om
läget för milstolpen, och därmed norr om och utanför UO, finns dock två utritade byggnader i form av en
mangårdsbyggnad och en ladugård. Enligt kartprotokollet utgörs dessa av ett ”nybygdt torp i hustomt (nr.
6) samt ”dito nyupodlad åker” (nr. 7). Någon gång
mellan 1700-talets sista eller 1800-talets första decennier flyttades alltså det icke namngivna torp som var
utritat på storskifteskartan cirka 100 meter längre
norrut. Eftersom torpet omnämns som nybyggt då
den nya mätningen inför kartans upprättade gjordes
år 1839, har detta sannolikt skett någorlunda nära
i tid, sannolikt under 1830-talet. I samband med att
torpet flyttades norrut upptogs som framgår av kartprotokollet även ny åkermark invid det. UO utgörs
även på denna karta av betesmark, i form av en ”Beteshage, mycket berg- och stenb. (?) samt däldbunden mark med godt bete, till en del beväxt med ung
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barrskog” i väster (nr. 9) samt en lindbacke (nr. 8) i
öster. Uppgiften från utredningsrapporten där torpets
mangårdsbyggnad antas ha varit placerad cirka 30
meter nordväst om jordkällargrunden (Svarvar &
Persson 2011:24) beror sannolikt på en rektifiering av
dessa kartor.
Laga skiftet genomfördes i Bjärstad mellan åren 1859–
1862. På laga skifteskartan, daterad till år 1861 (LMA
akt 05-ban-97) kvarligger bebyggelsen på samma
plats som på arealavmätningskartan från år 1839
(LMA akt 05-ban-74). I kartprotokollet omnämns för
första gången i det historiska kartmaterialet torpet vid
namn, som ”Torpet Hagtorpet”. Torpet är detaljerat
återgivet med boningshus och två uthus (fig. 7). Den
västra delen av UO utgörs här av hagmark (nr. 673),
medan dess östra del utgörs av Hagtorpets åkermark
(nr. 258). Runt 1800-talets mitt upptogs därmed ny
åkermark inom UO för första gången under historisk tid.
På den Häradsekonomiska kartan över Svinstad från
år 1868–77 (RAK akt J112-45-4) är torpet fortsatt
angivet som Hagtorpet, med tillägget Jtp (jordtorp),
vilket betyder att torpet är beläget inom en jordbruksegendom. Medan åkermarken i UO:s östra del är
oförändrad, anges dess västra del nu som ett skogsom-

Figur 7. Rektifierad laga skifteskarta över Bjärstad upprättad år 1861 (LMA akt 05-ban-97). UO markerat
med svart linje. Skala 1:3000.

även Lassestugan. Bebyggelsen kvarstod på samma
plats tills den revs runt år 1912. Dessa två faser av
torpbebyggelse har båda varit belägna utanför det här
aktuella UO.

råde med barrträd (fig. 8). Torpets läge är även medtaget på Generalstabskartan, upprättad mellan år 1877–
1878 (RAK akt J243-45-3) men kartan innehåller
i övrigt inga uppgifter av intresse för förundersökningen.

Även en mindre studie av arkivmaterial från Bankekinds kyrkoarkiv och skatteregister, digitalt tillgängliga genom Riksarkivet har genomförts (bilaga 11).
Studien omfattade husförhörslängderna från år 1807–

Av Ortnamnsregistret framgår att Hagtorpet även kallades Lassestugan, och det anges som rivet i en notering från år 1944 (ISOF). Uppgiften om rivningen
bekräftas även av 1947 års ekonomiska karta över
Bankekind där ingen bebyggelse finns utritad (RAK
akt J133-8g4a49). Den ekonomiska kartan visar även
att åkerarealen under 1900-talet utökats åt väster (fig.
9). Till följd därav utgörs sedan dess huvuddelen av
UO av åkermark i öster, medan dess västra del fortsatt utgörs av skogsmark. Under rapportfasen erhölls
information från Bankekinds hembygdsförening om
att torpet revs runt år 1912, efter att dess sista invånare flyttat till ett ålderdomshem.
Den genomförda kartanalysen visar sammanfattningsvis att den äldsta icke namngivna torpbebyggelsen uppfördes under 1700-talet. Under 1800-talets
första hälft flyttades torpet sedan cirka 100 meter
norrut. Torpet namnges därefter i kartmaterialet som
Hagtorpet och enligt Ortnamnsregistret kallades det

Figur 8. Rektifierad häradsekonomisk karta över
Svinstad från år 1868–77 (RAK akt J112-45-4).
UO markerat med svart linje. Skala 1:7000.
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Figur 9. Ekonomiska kartan över Bankekind från år
1947 (RAK akt J133-8g4a49). UO markerat med
svart linje. Skala 1:7000.

1905 och mantalslängderna från år 1749–1820. Vid
genomgången upptäcktes att Hagtorpet omnämns i
mantalslängderna från och med år 1801. Det benämns
mellan åren 1801–1804 som ”Hagstugan”, därefter
som ”Hagtorp” eller ”Hagtorpet” fram till den sista
tillgängliga mantalslängden från år 1820. Torpet listas
genomgående under gården Nedre Erikstad (Erstad),
direkt väster om Bjärstad. Även i husförhörslängderna
från 1807–1830 listas Hagtorpet under Nedre Erikstad (Erstad). Från och med husförhörslängderna
från år 1830–1837 listas det istället under Bjärstad.
Uppgifterna är något överraskande, eftersom torpbebyggelsen genomgående kan spåras i det historiska kartmaterialet över Bjärstad. Dock saknar, som
ovan nämnts, 1700-talets torpbebyggelse namnuppgifter i kartmaterialet, och det nya torpläget cirka
100 meter norr om detta tillkom sannolikt först på
1830-talet. Tyvärr har inga kartor som överbryggar
det kronologiska avståndet mellan storskifteskartan
från år 1778 och arealavmätningskartan från år 1839
kunnat identifieras. Ingen information om torpets
historia under 1700-talet, har heller kunnat hittas i
arkiven. Dock återfinns ingen bebyggelse som genom
ortnamnet skulle kunna kopplas till Hagtorpet i det
historiska kartmaterialet över Erikstad. Därför är den
mest sannolika tolkningen att det äldre torpet, som
ursprungligen tillhört Bjärstad, under en period om
cirka trettio år under början av 1800-talet av okänd
anledning lades under Nedre Erikstad, för att sedan
under 1830-talet flyttas norrut och återgå i Bjärstads
ägo. Genom arkivanalysen har vidare sex torparfamil-

19

jer som bebodde Hagtorpet under 1800-talet identifierats, liksom de många personer som varit inhysta
på torpet. Ortnamnsregistrets uppgift om att torpet
även kallats Lassestugan blev särskilt intressant efter
arkivstudien. I Hagtorpet bodde under 1800-talet
nämligen totalt fyra män vid namn Lars. Tre av dessa
var inhysta under kortare perioder och är sannolikt
inte de personer som åsyftas. Mellan år 1816–1830
innehades dock besittningsrätten av en Lars Ericsson,
som mycket väl kan ha gett upphov till namnet. Även
om hypotesen inte kan prövas närmare, är detta en
intressant tanke som, om än flyktigt, förflyttar fokus
till torpets invånare snarare än till dess materiella spår.
Efter förundersökningen år 2019 förmodades att
torpets huvudbyggnad försvunnit genom bortodling då åkerarealerna utökades under 1900-talet, men
att jordkällaren genom att den sannolikt har haft ett
något apart läge från övrig bebyggelse dock har bevarats (Andersson 2020:39). Denna tolkning framstår
mot bakgrund av kart-och arkivanalysen som mycket
trolig. Inför fältinventeringen antogs det därmed vara
osannolikt att ytterligare strukturer synliga ovan mark
skulle påträffas, inte minst då inga spår av bebyggelsen
kunnat identifieras vid de två tidigare inventeringar
som genomförts inom ytan (Svarvar & Persson 2011,
Andersson 2020).

Växtinventering
Vid växtinventeringen identifierades 27 förekomster
av kulturväxter inom och i nära anslutning till UO
(bilaga 4). I jordkällarens närhet noterades förvildade krusbär, vildhallon, smultron och nyponrosor.
I närområdet observerades även svarta vinbär, oxbär,
kärleksört etcetera. Flera av dessa är kulturväxter som
med tiden förvildats genom frösådder och naturaliserats. Även träjon, en vildväxande växt som använts
som medicinalväxt, var vanligt förekommande. Att så
många bärande arter observerades inom en koncentrerad yta tolkades indikera en spridning av på platsen
ursprungligen odlade kulturväxter.

Fältinventering
Fältarbetet inleddes med en inventering av ytan, med
utgångspunkt från det i samband med kart- och arkivanalysen upprättade GIS-projektet. Inför förunder-

sökningen hade ytan delvis avverkats av företagaren.
Inom den västra delen av UO, vilken utgörs av skogsmark, var terrängen blockrik och ställvis brant, med
sluttning mot åkermarken i nordöst. Utmed åkerkanten löpte en körväg för maskiner och intill denna fanns
även ett cirka 7,3 x 3,8 meter stort sentida röjningsröse med innehåll av sprängsten (1243, fig. 13).
Inga andra synliga strukturer utöver den registrerade
jordkällaren kunde iakttas inom ytan.

Sökschaktning och handgrävning

Figur 11. Sektionsritning av härden 235. Skala 1:10.

Åkermarken i öster
Hela härden undersöktes för hand med hacka och
skärslev samt provtogs. En sektion grävdes även
genom härden i syfte att upprätta en sektionsritning
(fig. 11.). Härden har genom 14C-analys daterats till
653–773 e. Kr., det vill säga vendeltid (bilaga 5).

Inledningsvis genomfördes sökschaktning med grävmaskin i åkermarken inom den östra delen av UO.
Totalt grävdes fem sökschakt (S200, S207, S217,
S225, S231) till en längd av 5,5–15,5 meter samt
en bredd av 1,3–2,5 meter (fig. 10 och 13). Schakten grävdes till ett djup av cirka 0,3–0,4 meter, vilket
motsvarade C-horisontens nivå.

Skogsmarken i väster

I schakt 217 framkom en mycket välbevarad ensamliggande härd (235, fig. 13). Schaktet utvidgades därefter
i N-S riktning i syfte att utröna huruvida fler anläggningar var belägna i anslutning till härden. Två avgränsande schakt förlades därför även direkt intill schaktet. Inga fler anläggningar påträffades dock. I fyra av
fem schakt framkom sammanfattningsvis ingenting av
antikvariskt intresse.

Inom skogsmarken i den västra delen av UO, grävdes
ett 6 x 1,3 meter stort sökschakt (S1210) med grävmaskin till ett djup av 0,3 meter (fig. 12). Fyra provrutor grävdes även inom den södra delen av UO
(R1030, R1058, R1062, R1239). Dessa var cirka 1 m2
stora och grävdes för hand till ett djup av cirka 0,23–
0,4 meter. Provruta 1030 förlades av misstag cirka
4,5 meter utanför UO. Samtliga schakt och provrutor grävdes ner till C-horisonten. I och med belägenheten inom den kuperade skogsmarken framkom

Figur 10. Schakt 217 med härden 235 i förgrunden.

Figur 12. Schakt 1210. Foto från sydväst.

Foto från söder.
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Figur 13. Plan över sökschakt och provrutor grävda i samband med förundersökningen. I planen ses även läget för härden
235 i schakt 217. Skala 1:400.

rikligt med sten och rötter inom samtliga ytor. Ingenting av antikvariskt intresse framkom inom schaktet
eller i någon av de fyra provrutorna.

Jordkällaren
Ett större schakt upptogs runt jordkällaren (S1214).
Jordkällaren var täckt av grenar och ris från den avverkning som genomförts inför vägarbetet och även överväxt med mossa och torv. Anläggningen framrensades
för hand med fyllhammare och skärslev med understöd av grävmaskin. Under vegetationen framkom
ett cirka 0,1–0,3 meter tjockt raseringslager (1040)
bestående av humusblandade jordmassor, nedfallna
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stenar från de kallmurade väggarnas översta skift och
trasigt taktegel, vilket täckte hela källarens insida.
Lagret undersöktes och borttogs i sin helhet genom
handgrävning med maskinstöd. Efter att raseringslagret grävts bort framträdde jordkällarens konstruktion.
Vid framrensningen framkom även ett stråk av påförd
odlingssten direkt öster om jordkällaren (1194).
Jordkällaren var anlagd i slänten till en cirka 8,4 x 8,4
meter stor moränkulle med låga jordvallar, med sluttning mot nordöst. Konstruktionen omfattade en inre
kammare, cirka 2 x 2 meter stor innanför väggarna,
med kallmurade sidor av skarpkantad, spräckt sten

Figur 14. Plan över jordkällaren med kontexter, fynd och provtagningar. Skala 1:100.
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Figur 15. Vatten i jordkällaren efter rikliga mängder

Figur 17. Olika typer av taktegel påträffat i jordkällaren
(F6).

nederbörd. Foto från norr.

och rundad natursten i upp till fyra stående skift, samt
en svalgång med stensatta sidor och öppning (ingång)
mot norr. Under raseringslagret framkom ett lager
innehållande fragmenterat trä med ställvis Ö-V fiberriktning, vilket tolkades utgöra resterna av ett trägolv
(1067). Totalt dokumenterades åtta kontexter tillhörande jordkällaren under förundersökningen (bilaga
2). Dessa utgörs av lager (1040, 1067, 1127), murar
i den inre kammaren och svalgången (1107, 1138,
1148, 1152), samt fyra stycken, cirka 0,5–0,8 meter
stora, stenar direkt öster om svalgångens ingång vilka
bildade ett slags ”ram” runt källarens östra jordvall
(1166).
Hur jordkällarens olika konstruktionselement varit
uppbyggda kunde inte fastställas vid förundersök-

ningen. Dock kunde det konstateras att källaren inte
har varit valvslagen, liksom det heller inte framkom
några spår av en överkragningskonstruktion. Den inre
kammaren utgjorde det huvudsakliga förvaringsutrymmet, medan svalgångens funktion främst var att
reglera lufttillförseln och klimatet inne i jordkällaren.

Källkritiska aspekter
Ett återkommande problem under förundersökningen var att jordkällaren på grund av kraftig nederbörd till stor del återkommande blev vattenfylld (fig.
15). Detta gjorde att flera av kulturlagren i jordkällaren smetades ut och att kontaktytorna mellan lagren
blev svåra att urskilja, särskilt i kammarens centrala
delar. Problemet gav också anledning till att reflektera
över huruvida jordkällaren haft någon anordning för
dränering utmed taket eller sidorna då den var i bruk,
vilket förundersökningen dock inte kunde belägga.

Analyser
Vedartsanalys
Ett träfragment från lager 1067 valdes ut för vedartsanalys. Då lagret vid den efterföljande undersökningen
omtolkades, presenteras resultaten under motsvarande rubrik i undersökningskapitlet (s. 43).

Makrofossilanalys

Figur 16. Jordkällaren efter avtorvning. Foto från

sydväst.
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Ett jordprov från härden 235 genomgick makrofossilanalys (bilaga 10). I provet identifierades stora mängder träkol samt en förkolnad kärna av bröd- eller
klubbvete, vilket talar för att härden har använts för
matlagning. Sädesslaget ifråga har odlats från neoliti-

urval av dessa insamlades för vidare bedömning (fig.
17) och har registrerats som fyndpost F6. Samtliga
fragment utgörs av handslaget taktegel vilket sannolikt har återanvänts som byggnadsmaterial för att täta
murarna. Teglet kan troligtvis dateras till tidigt 1800tal (Rolf Hammarskiöld, muntlig uppgift). En möjlig
tolkning är att ett parti trasigt taktegel varit tillgängligt
för torparna vid byggandet av jordkällaren. Fynden
härrör sannolikt från 1800-talet, men har inte kunnat
dateras närmare. Senare dateringar kan därför heller
inte uteslutas. Efter registrering och fotografering har
samtliga fynd gallrats, såsom framgår av fyndlistan.

kum till modern tid och ger därför i sig ingen antydan
om härdens ålder. Vid analysen konstaterades dock att
sädeskornets storlek talade för en trolig datering till
järnålder eller senare tidsperioder.

C-analys

14

Den förkolnade kärna av bröd- eller klubbvete från
härden 235 som identifierades vid makrofossilanalysen utvaldes för 14C-analys (bilaga 5). Provet daterades till 653–773 e. Kr., 2 sigma, eller 659–772 e. Kr.,
1 sigma, vilket ger en datering till vendeltid. 14C-analysens resultat överensstämmer därmed väl med den
preliminära datering som konstaterades vid makrofossilanalysen med ledning av kärnans storlek.

Tolkning av resultaten

Fynd

Nedan besvaras de frågeställningar som formulerades
inför fältarbetet.

Totalt insamlades sex fynd från förundersökningen
(F1-6, bilaga 3). F1-3 utgörs av tre smidda spikar
påträffade i lager 1067. Samtliga spikar påträffades
utmed den inre kammarens östra murade vägg. Vid
framrensningen av jordkällaren påträffades två närliggande lösfynd av en bit brunt buteljglas samt ett fragment av spjälkat tegel (F4-5). I raseringslager 1040,
som täckte hela jordkällaren, samt ställvis instucket
mellan stenarna i de murade väggarna, framkom
sammanlagt cirka 70 fragment av taktegel. Ett mindre

1. Vilken utbredning har torplämningen, avseende
spåren av bebyggelse (bostadshus, uthus, ekonomibyggnader)?
Förundersökningen kunde konstatera att det enda
som återstod av torplämningen L2008:2402 var den
registrerade jordkällaren.
2. Vilken datering har torplämningen?

Figur 18. Karta med nyregistrering av härden L2021:3983 i KMR. Skala 1:2000.
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Efter förundersökningen kunde jordkällaren på grund
av fyndens beskaffenhet inte dateras närmare än till
1800-talet. Byggandet av jordkällare tilltog från 1820talet och framåt, särskilt under årtiondena efter laga
skiftesreformen år 1827 (Berglund 2010:6). Jordkällaren hör därför troligtvis till den senare av de två
torpbebyggelserna, det så kallade Hagtorpet eller
Lassestugan. Att torpet omnämns som nybyggt på en
arealavmätningskarta från år 1839 (LMA akt 05-ban74) möjliggör att jordkällaren anlagts redan runt
denna tid men det är också fullt möjligt att den utgör
ett senare inslag i torpmiljön och därmed har uppförts
efter 1800-talets mitt. Att inget uppenbart recent
fyndmaterial framkom talar dock för att den tillhör en
äldre generation av jordkällare.
3. Inför arkeologisk undersökning: hur komplex
är torplämningen? Kan till exempel ombyggnadsfaser förväntas? Hur omfattande kulturlager kan
förväntas?
Vid förundersökningen framkom inom jordkällaren
främst raseringslager och murar. Då antalet arkeologiskt undersökta jordkällare är mycket få, är det svårt
att uppskatta lämningstypens komplexitet. Innehållet
i raseringslagren och de påträffade fynden indikerar
dock att jordkällaren sannolikt innehåller välbevarade
kulturlager. Ombyggnadsfaser bedöms därför kunna
förväntas.
4. Vilket fyndmaterial kan förväntas?
Vid en framtida undersökning av jordkällaren bedöms
främst föremål av järn, i form av spikar, krokar och
annat byggnadsmaterial kunna förväntas. Även trärester, buteljglas, keramik och tegel bedöms kunna förekomma.

Registreringar i KMR
Härden 235 har efter förundersökningen registrerats
i KMR med lämningsnummer L2021:3983 (fig. 18).
Eftersom härden är helt undersökt har den inte erhållit någon antikvarisk bedömning i KMR.
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Utvärdering av undersökningsplan
I undersökningsplanen behandlades torplämningen
som en kulturmiljö där flera spår av bebyggelsen
förväntades påträffas. Därmed anpassades frågeställningar, metodval och analyser efter detta. Då det
kunde fastslås att jordkällaren var det enda som bevarats av torpmiljön inom UO, kom de efterföljande
analyserna samt framtida insatser att enbart riktas mot
denna.
Växtinventeringen förväntades ge svar på frågan om
det fanns nu levande kulturväxter som gick att sätta
in i sammanhang kring verksamheten vid torpmiljön, och planerades även att användas som ett jämförelsematerial i samband med makrofossilanalysen.
Vid växtinventeringen identifierades flera kulturväxter som tolkades indikera en spridning av på platsen
ursprungligen odlade kulturväxter. Om fler av torpets
byggnader samt tillhörande täppor och odlingsmarker hade påträffats, hade växtinventeringens resultat
kunnat prövas i en jämförande analys av makrofossilprover från bevarade kultur- och odlingslager. I och
med att endast en komponent av torpmiljön återfanns
– jordkällaren – var detta dock inte möjligt.
De naturvetenskapliga analyserna koncentrerades i
brist på lämpligt provmaterial från jordkällaren till
den påträffade härden och endast en vedartsanalys
berörde material från jordkällaren.
Bortsett från växtinventeringen, som tillkom i ett
senare skede, bedöms inga avvikelser ha skett från
undersökningsplanen. Förundersökningens syfte
anses med hänvisning till presenterade resultat vara
uppfyllt.

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING
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Genomförande
Syfte och frågeställningar

Målgrupper

Syftet med den arkeologiska undersökningen var att
dokumentera och tolka jordkällaren inför ett borttagande, med fokus på att rekonstruera dess utseende
över tid, samt att eftersöka hur man har verkat på och
utnyttjat platsen. I ett större sammanhang syftade
undersökningen också till att verka metodutvecklande, med hänsyn till de behov av grundforskning
som tidigare lyfts fram inom projektet ”De obesuttnas
arkeologi”.

Målgrupper för undersökningen var främst Länsstyrelsen Östergötland, Trafikverket, forskarvärlden
samt boende i Bankekind.

Inför undersökningen formulerades följande frågeställningar:
1. Tema byggnadens biografi/konstruktion
Vad kan sägas om jordkällarens läge, konstruktion, datering, utseende och rumsindelning? (Hur
ligger lämningen i landskapet? Hur är jordkällaren
uppbyggd? Till vilken grad har den naturliga backen
utnyttjats? Hur stor är jordkällaren totalt sett, sett
till murarnas totala omfång? Vilka byggnadsmaterial
har använts och i vilken respektive omfattning? Hur
har taket varit konstruerat? Kan ombyggnadsfaser/
förändringar/förbättringsåtgärder urskiljas? Finns
spår av hyllsystem/packlårar eller material som åtskilt
grödorna bevarade?)
2. Tema hushållsaktiviteter
Finns bevarade kulturlager och fyndmaterial i jordkällaren och vad kan dessa säga om dess datering och
användningsområden? Vad har förvarats i jordkällaren - vilka spår finns av grödor, eventuella dryckeskärl
etcetera? Kan aktivitetsytor utanför jordkällaren identifieras?
3. Tema metodutveckling
Vilken information kan utläsas av en arkeologisk kontextuell undersökning av jordkällare som
lämningstyp? Hur kan en arkeologisk undersökning
komplettera det som är känt genom skriftliga källor?
Vad kan en sådan undersökning tillföra kunskapsläget
om torpbebyggelse på landskapsbyggden i ett större
perspektiv?
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Metoder och arbetsmoment
Inledningsvis finrensades jordkällaren för hand med
maskinstöd, varefter undersökningen påbörjades (fig.
19). Undersökningen genomfördes för hand med fyllhammare och skärslev med maskinstöd av larvburen
grävmaskin försedd med planerskopa respektive smalskopa samt rototilt. Samtliga kontexter metalldetekterades även systematiskt inför undersökning. Sista fältdagen genomfördes slutavbaning av ytan, som efter
detta återfylldes.

Dokumentation
Hela undersökningen genomfördes enligt gängse
kontextuell metodik. Varje separat påträffad kontext,
avseende konstruktion, lager eller nedgrävning,
inmättes med RTK-GPS med en standardavvikelse
på 0,02 meter, beskrevs i text, tolkades och relaterades
till övriga iakttagna kontexter avseende utbredning,
stratigrafi och kronologi. Även topografiska objekt av
antikvariskt intresse inmättes med RTK-GPS, fotograferades och beskrevs i text.
Alla 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 det digitala dokumentationssystemet Intrasis och bearbetats i QGIS. Även
analogt upprättad dokumentation samt tillvaratagna
fynd har registrerats i Intrasis och relaterats till unika
ID-nummer. Insamlade mätdata har använts för att
upprätta skalenliga och koordinatbestämda planer.
Beskrivningar av kontexter har sammanställts i tabellformat (bilaga 6). De registrerade och undersökta
kontexterna har även presenterats i en matris i syfte att
redogöra för och visualisera de stratigrafiska relationerna inom jordkällaren (bilaga 8).

En riklig fotodokumentation (även omfattande
drönarfotografering) skedde genomgående under
hela arbetsprocessen. Ett antal 3D-modeller av
lämningen under undersökningens olika stadier
skapades fotogrammetriskt i syfte att underlätta tolkningsprocessen av byggnadens biografi. För detta
användes programmet 3DF Zephyr.

daterbart material framkom.

C-analyser

14
14

C-analyser planerades i syfte att datera jordkällaren
om daterbart material påträffades (frågeställning 2).

Makrofossilanalys
Makrofossilanalyser planerades i syfte att utröna jordkällarens konstruktion och användningsområden,
vad gäller exempelvis byggnadsmaterial samt spår av
förvarade grödor (frågeställningar 1 och 2).

Fyndstrategi
Fynd insamlades och hanterades med utgångspunkt
i undersökningens syfte och ambitionsnivå. Påträffade fynd dokumenterades och tillvaratogs i de fall
de bedömdes bidra till att besvara undersökningens
frågeställningar. Fynd som i fält bedömdes sakna antikvariskt intresse omhändertogs ej. Tillvaratagna fynd
har registrerats och sammanställts i en tabell (bilaga 7).

Rapportering och distribution

Tillvarataget fyndmaterial omhändertogs enligt Riksantikvarieämbetets anvisningar i ”Fysiskt omhändertagande av arkeologiskt fyndmaterial” och
”Vägledning för tillämpning av kulturmiljölagen
Uppdragsarkeologi” och har hanterats i enlighet med
Statens historiska museers rekommendationer.

Resultaten av undersökningen presenteras i denna
rapport, i enlighet med Länsstyrelsens förfrågningsunderlag och Generellt förfrågningsunderlag för 2021.
Resultaten har efter Länsstyrelsens godkännande av
rapportmanus registrerats i KMR. En PDF-version av
rapporten finns tillgänglig via Riksantikvarieämbetets
e-arkiv och tjänst för lagring av arkeologiska rapporter,
Forndok. I samband med rapportarbetet har beskrivningen av L2008:2402 samt dess undersökningsstatus
och antikvariska bedömning reviderats i KMR.

Analyser

Förmedling

För att uppnå undersökningens syfte och besvara
uppställda frågeställningar planerades material insamlas för makrofossilanalys, vedartsanalys samt eventuellt 14C-analys för datering. Material för vedartsanalys och särskilt makrofossilanalyser insamlades i syfte
att besvara frågeställningarna om konstruktionsmaterial samt hushållsaktiviteter (frågeställningar 1 och
2). Av särskilt intresse var även hur makrofossilanalysernas resultat kunde jämföras med resultaten från
den kompletterande växtinventering som genomfördes vid förundersökningen. Om fyndmaterial som
kunde datera jordkällaren närmare inte påträffades,
men daterbart material kunde insamlas från exempelvis jordprover, kunde eventuellt 14C-analyser komma
att genomföras.

Undersökningens resultat presenteras på ett lättillgängligt sätt genom en kortfattad populärvetenskaplig sammanfattning (bilaga 12). Denna syftar till att
teckna torpets/-ens historia utifrån resultaten av de
båda undersökningarnas olika moment, exempelvis
förundersökningens kart- och arkivanalys och växtinventering, samt de samlade resultaten av de naturvetenskapliga analyserna. Den populärvetenskapliga
sammanfattningen ämnar också sätta in platsen i ett
större perspektiv, med fokus på torparnas levnadsvillkor på landsbygden, med utgångspunkt från slutsatserna i forskningsprojektet ”De obesuttnas arkeologi”.
Rapporten och den populärvetenskapliga sammanfattningen har efter godkännande av Länsstyrelsen
distribuerats till boende i närområdet genom
Bankekinds hembygdsförening.

Vedartsanalys
Vedartsanalys planerades i syfte att besvara frågeställningarna om konstruktionsmaterial samt hushållsaktiviteter (frågeställning 1) samt att bestämma eventuella träprovers egenålder inför 14C-analys, om

Figur 19, motstående sida: schaktning med maskin
och handgrävning i samband med undersökningen
av jordkällaren. Foto från sydväst.
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Resultat
Förutsättningar inför undersökningen

regeringen beslutade om laga skifte år 1827 (Berglund
2010:6-7).

Efter den arkeologiska förundersökningen kunde
konstateras att den enda kvarvarande lämningen efter
torpmiljön L2008:2402 inom UO utgjordes av den
sedan tidigare kända jordkällaren. Jordkällaren var
anlagd i en kulle i en naturlig moränslänt och bestod
av ett inre rum med kallmurade väggar i upp till fyra
stående skift samt en svalgång. Utifrån mer generella
antaganden vad gäller lämningstypens historik och
vid förundersökningen påträffat fyndmaterial daterades källaren preliminärt till 1800-talet. Förundersökningen hade vidare visat att det vid en arkeologisk
undersökning kunde förväntas framkomma bevarade
kulturlager och ytterligare konstruktionsdetaljer av
antikvariskt intresse.

Genom laga skiftet samlades jordägarnas ägor och
lades ihop, från utspridda tegar till större sammanhängande områden per brukningsenhet. Detta innebar i praktiken att flera nyodlingar upptogs men framförallt att gårdar flyttade ut från bytomten och till de
nya ägorna. Det kulturlandskap som idag dominerar landsbygden, i form av utspridda gårdar med tillhörande åkermark, är en tydlig effekt av laga skiftet.
När de gamla bykärnorna splittrades minskade även
de gemensamma arbetsinsatserna som tidigare upptagit mycket tid, exempelvis upprustning av hägnader.
Gårdarna blev nu mer självständiga enheter. Traditionen att bygga jordkällare, vilka möjliggjorde en långtidslagring av livsmedel och därmed ökad självförsörjning för varje gård, låg därför helt rätt i tiden. Att
bygga en jordkällare var mycket slitsamt och kallades
ibland för ett ”domedagsverk” (Holmberg 1993:11).
Fanns det redan en uppförd jordkällare på gården
innan laga skiftet genomfördes kunde de boende
slippa flytta, eftersom jordkällaren och den arbetsinsats som denna omfattat ansågs mer värdefulla än
det arbete som krävdes för att flytta ett boningshus
(Berglund 2010:6). Under andra hälften av 1800-talet
och första hälften av 1900-talet uppfördes således allt
fler jordkällare vid många gårdar och torp. Vid denna
tid befolkades landsbygden till stor del av obesuttna,
det vill säga av brukare som inte ägde egen jord, i form
av torpare, statare, backstugusittare, inhysehjon samt
drängar och pigor.

Undersökningen av jordkällaren
Undersökningen genomfördes knappt tre veckor
efter förundersökningen. Det schakt som tidigare
hade grävts runt jordkällaren hade lämnats öppet,
varför finrensningen av jordkällaren kunde påbörjas direkt vid undersökningen. Totalt dokumenterades och undersöktes tio kontexter hörande till jordkällaren (bilaga 6). Dessa utgjordes av raseringslager
(1300, 1351), golvlager av trä (1320, 1341, 1505),
trärester som utgjort rester av konstruktionsdetaljer
(1455, 1598), en stenläggning (1560), murar (1628)
samt nedgrävningen för jordkällaren (2041). Kontexterna tolkas och diskuteras närmare i relation till de
inför undersökningen formulerade frågeställningarna
i följande temaavsnitt. Inledningsvis presenteras dock
en kulturhistorisk bakgrund och kort forskningshistorik rörande jordkällaren som företeelse och byggnadstyp.

Före 1800-talet hade stukor och jordgropar, ibland
kallade potatisgropar, i stor utsträckning använts
för att förvara potatis och andra rotfrukter (fig. 20).
I takt med potatisens ökade betydelse under 1800talet lades allt större arbetsinsatser ned på att bygga
och underhålla mer permanenta skafferier i fristående
byggnader, och jordkällare började därmed att byggas
i stor skala. I folkmun kallas de därför också ofta för
”potatiskällare”. Jordkällarna var ekonomiska i drift
eftersom de inte krävde någon tillförd energi och de
användes i många hushåll ända fram till dess kylskåpen blev vanligare under 1950-talet.

Jordkällaren – en kulturhistorisk bakgrund
Jordkällare har tidigare endast undantagsvis berörts
arkeologiskt. Kännetecknande för lämningstypen är
att den utgörs av en källarbyggnad med ett utrymme
som är helt eller delvis nedgrävt i marken och övertäckt av jord. De äldsta varianterna är belägna under
bostadshus och dateras till medeltid men de flesta
jordkällare uppfördes under decennierna efter att
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Figur 20. Exempel på en potatisstuka från Näs by

i Grödinge i Södermanland, täckt med halm och
jord och med ett lufthål överst. Bild från Grödinge
hembygdsförening. Fotograf okänd. CC BY-NC-ND.

1800-talets hushållning och potatisens betydelse
Under 1700-talet genomfördes flera kampanjer från
statligt håll i syfte att öka potatisodlingen. En utbredd
folklig skepsis mot den nya grödan gjorde dock att det
dröjde tills odlingen tog fart. Försök finns omtalade
mellan åren 1730–1750 men ett första genombrott
skedde först i samband med några missväxtår under
1770-talet (Gadd 2000:256). Mot slutet av 1700-talet
hade allt fler fått upp ögonen för potatisens förtjänster och i början av 1800-talet ökade potatisodlandet
kraftigt (Arnborg 1996:34, Gadd 2000:256). Under
1800-talet fick även potatisbrännvinet sitt genombrott, något som innebar en storskaligt ökad produktion (Arnborg 1996:22). Efter cirka hundra år av
propagerande för grödans fördelar och betydelse steg
potatisskörden med 460% under 1800-talets första
två decennier (Arnborg 1996:35).
Potatisen betraktades initialt som en köksträdgårdsväxt. När dess popularitet ökade mellan 1800–1820
flyttade odlingarna ut från trädgårdslanden och
täpporna till åkrarna. Utvecklingen påskyndades av
att spannmålspriserna under denna period var mycket
höga (Gadd 2000:256). Förändringen uppmuntrades av myndigheterna, som samtidigt propagerade för
att potatisodlingen inte skulle ta mark i anspråk från
övriga odlingar. En konsekvens av detta blev att fler
nya marker upptogs för nyodling av potatis (Arnborg
1996:35). Ofta utnyttjades sådana marker som
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Figur 21. Sättning av potatis i Uppland under 1910talet. Upplandsmuseet, bild-id: AL0747. Fotograf
John Alinder. CC BY-NC-ND.

hade varit olämpliga för odling av spannmål, eftersom potatisen visade sig ha en god anpassningsförmåga. Steniga jordar, sand- och torvjordar, skogs- och
svedjeodlingar kunde alla användas för att odla potatis. Mark som tidigare dömts ut som oländig odlades därmed upp i högre grad, särskilt av de obesuttna
som hade mycket liten, i vissa fall knappt någon, tillgång till mark. Potatisen sattes efter spannmålssådden
och togs upp efter skörden, vilket även förlängde jordbrukssäsongen (Gadd 2000:257).
Utöver dess tålighet vad gäller jordmån, var en annan
stor fördel med potatis att grödan, sett till kaloriinnehåll, ger högre avkastning per åkerareal än spannmål.
Själva odlingsmomentet var mer tidskrävande för
potatis än för spannmål, men i och med att tröskning
inte var nödvändig, blev den sammanlagda arbetsinsatsen ungefär densamma (Gadd 2000:256–7). För
odlingen krävdes heller inga avancerade redskap utan
endast spadar och hackor (fig. 21). Dessutom kunde
barnen bidra till arbetet i högre grad än vid spannmålsodlingen. Slutligen hade potatisen ett allsidigt
näringsinnehåll. Sammantaget innebar detta att den
fattigare delen av befolkningen fick tillgång till ett livsmedel som var lätt och billigt att producera (Gadd
2000:257). Potatisens förtjänster illustreras väl i detta
citat från år 1937: ”Den fattiga jorden och de fattiga
hemmen ha i potatisen en god bundsförvant” (Djurle
1937, i Arnborg 1996:35).

Figur 23. Familjen Andersson skär itu sättpotatis i

Hamra by, Östergötland, år 1924. Fotograf August
Christian Hultgren. Östergötlands museum, bild-id:
OM.H.000518. Upphovsrättslig licens PDM.
till 80 % av potatis, sill, strömming, bröd och gröt.
Potatis blev med tiden det viktigaste födoämnet näst
efter gröt (Conradson 1973:66–7). Runt slutet av
1800-talet var många torpare långsamt på väg bort
från själv- och förrådshushållningen och istället på
väg mot penninghushållet som blev allt mer utbrett
(Conradson 1973:70).

Figur 22. Bild från tiden kring förra sekelskiftet av den
då 89-åriga Maja från Östra Gerum i Västergötland,
sittandes på en skottkärra med ett tråg potatis.
Fotograf Karl Fredrik Andersson. Västergötlands
museum, bild-id: 1M16-A121936. Upphovsrättslig
licens PDM.

Att bygga en jordkällare
En jordkällare ska helst uppföras på en skuggig, sval
plats. Ett optimalt läge är exempelvis en norrsluttning, med öppningen riktad mot norr. Jordkällare
byggdes ofta i slänter där de naturliga jordmassorna
kunde utnyttjas som isoleringsmaterial men kunde
också uppföras på plan mark. På grund av detta har
många jordkällare byggts i förhistoriska gravhögar. På
höggravfält, intill gårdar som varit bebyggda under
modern tid, är en jordkällare i en större gravhög
därför en förhållandevis vanlig syn.

Potatis är ett känsligt livsmedel ur förvaringssynpunkt
och ska idealt förvaras i ett mörkt utrymme vid en
temperatur mellan cirka 4–8° C, samt en luftfuktighet
som är optimal runt 80–90 % eller 90–95 % (Upling
2006:13–14, Holmberg 1993:19). Luftfuktigheten
är nödvändig för att rotfrukterna inte ska bli för torra
och skrumpna. Med rätt klimat kan rotfrukter förvaras i upp till ett år (Holmberg 1993:19). I jordkällaren kunde detta ideala klimat uppnås. Temperaturen och fuktigheten berodde helt på den omgivande
jorden. Det var därför viktigt att gräva en tillräckligt
djup nedgrävning när källaren skulle byggas, alternativt att tillräckligt mycket jord påfördes om källaren
uppfördes på plan mark (Nurmisto 1995:10).

Jordkällare byggdes traditionellt av natursten. Många
torpare och andra obesuttna byggde dock ofta sina
jordkällare av trä istället för sten. Det var både billigare och enklare, men efter 20–25 år hade de ruttnat.
En jordkällare uppförd i sten var dyrare, men en bättre
och mer långsiktig investering. Under 1920-talet
började jordkällare också att gjutas i betong. Jordkällare av traditionell typ byggdes dock fortfarande in i
början av 1940-talet i Sverige (Holmberg 1993:17).

Utöver jordkällaren var även matboden av stor betydelse för hushållningen. Där förvarades torrvaror
som säd, mjöl, salt sill och strömming samt fläsk och
hårt bröd som hängdes på stänger i taket (Conradson
1973:52). Under 1800-talet bestod torparnas kost

När en jordkällare skulle byggas grävdes först en grop
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släpper igenom den fukt som krävdes för långtidsförvaringen (Nurmisto 1995:15, Berglund 2010:11).
Ofta lämnades ett litet hål för ventilation, en så kallad
potatisglugg, i en av väggarna. Potatisen kunde enkelt
rullas in i jordkällaren genom gluggen. Slutligen sattes
en dörr in i någon av väggarna. Golven var ofta jordstampade eller täckta av flata stenar. I sentida jordkällare kan golven bestå av grus, betong eller klinkers.
Inne i källaren fanns generellt en enkel inredning av
väggfasta trähyllor och trälårar- och bingar som ställdes direkt på golvet. Grödorna kunde sorteras i separata lårar, eller inom samma lårar men hölls då åtskilda
av sand och torv (Berglund 2010:11).

Figur 24. Exempel på jordkällare av trä vid ett torp

i Eksebo-Brotorp, Kalmar, år 1936. Fotograf I.
Granlund. Bild ur Kalmar läns museums arkiv,
bild-id: KLMF.263Sz.

i marken, varpå utrymmet timrades till rätt form.
Murarna uppfördes sedan runt den timrade formen,
varefter denna togs bort. Många jordkällare är valvslagna eller murade med hällatak eller överkragningskonstruktioner. Taken kunde vara av sten, då i form av
valv, eller trä. För trätak användes kärnvirke som stod
emot röta länge (Holmberg 1993:17). Tak och väggar
kunde även tätas med näver och mossa. Källaren täcktes sedan med torv, halm och jord. Dessa material

Många jordkällare har också en så kallad svale med en
svalgång. Det är en kort gång mellan källarens förvaringsutrymme och ingång, vilken fungerar som en
luftsluss som isolerar källarens ingång och reglerar
lufttillförseln in till och ut ur källaren. Svalen bidrar
även till att hålla en jämn temperatur i jordkällaren
och fungerar bäst om den är jordtäckt. Svalgången
användes ofta som förvaringsplats för exempelvis
krukor och redskap (Berglund 2010:11).

Figur 26. Jordkällare helt täckt av torv. Haga,
Björklinge socken, Uppland, fotograferad år
1976. Fotograf okänd. Upplandsmuseet, bild-id:
SM0459_22. CC BY-NC-ND.

Jordkällaren i modern tid

Figur 25. Valvslagen jordkällare av kalksten,
sannolikt på Öland. Fotograf okänd. Bild ur Kalmar
läns museums arkiv, bild-id: KLMF.A01061.
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Under decennierna efter kylskåpets intåg på 1950talet betraktades jordkällaren som omodern och
förlegad, men under 1980-talet ökade intresset åter
och flera handböcker om hur en jordkällare byggs
har publicerats i modern tid (Upling 2006, Nurmisto
1995, Holmberg 1993). Idag framhålls den ofta som

infördes i Kulturmiljölagen år 2014, där en lämning
generellt inte ska bedömas utgöra fornlämning om
den tillkommit år 1850 eller senare, med tillägget att
länsstyrelserna vid särskilda skäl kan fornlämningsförklara yngre lämningar (Kulturmiljölagen 2:a kapitlet 1
§), kan dock många äldre jordkällare potentiellt istället komma att bedömas som fornlämningar framöver.
Det andra sammanhang där jordkällare figurerar inom
arkeologin är vid förundersökningar och undersökningar, men då inom en snäv ram där källaren i sig
mycket sällan utgör huvudsyftet. Jordkällare undersöks emellertid ibland genom att de ingår i en kulturmiljö med flera andra element - antingen för att de
är ingrävda i äldre lämningar, såsom gravhögar, eller
för att de ingår i exempelvis torpmiljöer med andra
bevarade byggnader, där hela området ska undersökas. Källarna undersöks sällan i sin helhet, då sentida
material påträffas ytligt eller för att informationsvärdet bedöms vara lågt. De ofta sena dateringarna och
kanske även deras funktion som förvaringslokaler,
har gjort att de traditionellt sett inte har åtnjutit något
större forskningsintresse. En ytterligare aspekt som
komplicerar jordkällarundersökningar är risken för att
källaren ska rasa in i samband med undersökningen.

Figur 27. Jordkällare av betong med spåntak,

Myrby, Danmarks socken, Uppland, fotograferad
år 1977. Fotograf okänd. Upplandsmuseet, bild-id:
SM0866_11. CC BY-NC-ND.
ett traditionellt och miljövänligt alternativ för långvarig livsmedelsförvaring. Byggnadsmaterialen har dock
allt mer övergått från de äldsta källarnas tidskrävande
sten- och träkonstruktioner till färdiga modeller av
betong eller glasfiberplast.

En förbisedd lämningstyp
Hittills har mycket lite forskning om jordkällare
bedrivits. Därmed saknas information om hur många
jordkällare som funnits i Sverige samt huruvida det
funnits regionala skillnader beträffande till exempel konstruktion. Lokala skillnader vad gäller material förekommer dock, beroende av tillgången på sten
eller trä (Berglund 2010:7). År 1819 gav Jemtlands
Läns Kongl. Hushållningssällskap ut en skrift om
hur en jordkällare ska byggas (Berglund 2010:10). I
övrigt förefaller den äldre litteratur som har behandlat
jordkällare vara knapp.

Det finns några exempel på äldre jordkällare under
byggnader, som har varit föremål för arkeologiska
undersökningar. År 2004 genomfördes exempelvis en
arkeologisk förundersökning inom lämningarna efter
Mariefreds kloster i Strängnäs kommun i Södermanlands län, där en jordkällare som tolkades höra till
byggnationen av den intilliggande kyrkan, dokumenterades (Gustafsson 2006:12). År 2005 genomfördes
även en förundersökning av en medeltida jordkällare i
biskopsgårdens trädgård i Linköpings innerstad, inför
arbeten för en uteplats på och i anslutning till källaren. Källaren dokumenterades och ett antal provgropar grävdes invid och inom den, varefter huvuddelen
av källarens murverk visade sig vara samtida med det
senmedeltida stenhus som finns inom samma tomt
(Feldt 2005:2). Ett mycket intressant exempel på en
undersökning som omfattade en jordkällare, är delundersökningarna av sockenlappbostället L1948:7930
i Järvsö socken i Ljusdals kommun i Gävleborgs län.
Undersökningarna, vilka genomfördes år 2017–2018,
är de första arkeologiska undersökningarna av boställen där endast sockenlappar har bott. Bostället datera-

Inom arkeologin figurerar jordkällare främst i två
sammanhang. Det första är i samband med arkeologiska utredningar, där de ofta påträffas vid inventeringar i och med att de är ett vanligt förekommande
inslag i odlingslandskapens bebyggelsemiljöer.
Källarna dokumenteras vanligen och presenteras
flitigt i utredningsrapporters objektlistor. Det är dock
mycket sällan som jordkällare vid senare insatser
undersöks arkeologiskt. Deras ofta sena dateringar
gör också att de generellt registreras med antikvarisk
bedömning övrig kulturhistorisk lämning i Kulturmiljöregistret, vilket innebär att de saknar samma lagskydd
som fornlämningar. Efter det ytterligare rekvisit som
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des till sent 1700-tal och undersökningarna berörde
en husgrund och en inrasad valvslagen jordkällare.
Inga fynd påträffades i jordkällaren, men genom fyndmaterialet från husgrunden framgick tydligt att ”den
samiska identiteten fortfarande kunde urskiljas i
fyndmaterialet och att fynden delvis speglade sockenlappens arbetsuppgifter” (Björck 2020:5).

Forskning och möjligheter inom arkeologin
Mellan år 2017–2019 bedrevs projektet ”De obesuttnas arkeologi”, finansierat av Riksantikvarieämbetets
anslag för forskning och utveckling (FoU). Projektets
mål var att ”ge ny kunskap om historia, människor och
deras materiella lämningar, framför allt livsvillkor och
boendeförhållanden, från tiden cirka 1700–1900”
(Nilsson et. al. 2020:5). I projektets slutpublikation
lyfts behovet av grundforskning kring de obesuttnas kulturarv genomgående fram. Hittills har exploateringsundersökningar av torplämningar framförallt
utgjorts av begränsade undersökningar av bostadshusen och artefaktmaterialen. Detta har inneburit att
fokus förlagts till husgrunder som det främsta arkeologiska källmaterialet för kunskap om de obesuttna
(Nilsson et. al. 2020:11). De materiella lämningarna
efter de obesuttna på landsbygden omfattar i realiteten dock naturligtvis mer än själva bostadsbebyggelsen. Uthus, ekonomibyggnader, fossil åkermark och
andra agrarhistoriska element utgör andra viktiga
beståndsdelar för att förstå hur människorna använt
landskapsrummet.

Figur 28. Torpmiljö i Svinhult, Östergötland, år 1915.

Fotograf August Christian Hultgren. Östergötlands
museum, bild-id: OM.H.000057. Upphovsrättslig
licens PDM.
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Jordkällare har uppenbart varit högt värderade av de
som byggt och brukat dem och bidrog i hög utsträckning till en stärkt självhushållning. De utgör ett slags
materiella uttryck för de betydande förändringar i
odlingsmönster och kosthållning som potatisens
ökade popularitet under 1800-talet bidrog till. Trots
detta utgör de en förbisedd lämningstyp och mycket
lite grundforskning har gjorts på ämnet. Att en arkeologisk undersökning endast fokuserar på en jordkällare i sig, särskilt en med sannolik datering till 1800talet, som vid den här aktuella undersökningen av
L2008:2402, saknar således motstycke i en svensk
kontext, och undersökningen är därmed att betrakta
som viktig grundforskning.
Jordkällaren som byggnadstyp ingår i en bebyggelses ”brukszon” och har en stark koppling till temat
”Hus, hushåll och konsumtion” – ett av de teman som
lyftes fram av ”De obesuttnas arkeologi” som prioriterat för framtida forskning. Ett annat prioriterat tema
som framhölls inom projektet är behovet av metodutveckling, inklusive byggnadsarkeologi (Nilsson et.
al. 2020:156). De frågeställningar som formulerades
inför denna undersökning kom därför att utgå från
dessa teman.

Jordkällaren i Vadstorp
1. Tema byggnadens biografi/konstruktion
Läget i terrängen
Jordkällaren uppfördes i slänten av en naturlig moränbacke, med brant sluttning mot nordöst. Den var
därmed belägen i ett skuggigt läge med öppningen
riktad mot norr, i likhet med många andra jordkällare. Moränbacken var rund, cirka 8,4 x 8,4 meter stor,
och belägen inom den östra utkanten av ett kuperat, blockrikt skogsområde bevuxet med barr- och
lövträd. Direkt söder om källarens bakre mur (stödmuren) framkom berg i dagen. Norr och nordöst
om jordkällaren anslöt den åkermark som i 1839 års
karta benämndes som ”nyligen uppodlad” (LMA akt
05-ban-74). Hagtorpets mangårdsbyggnad var enligt
det historiska kartmaterialet belägen cirka 30 meter
norr om jordkällaren och den bör därför ha varit
lättillgänglig när det var dags att fylla på med eller
hämta grödor. Läget har sammanfattningsvis på flera
sätt varit idealiskt – en skuggig norrslänt som nytt-

Figur 29. Drönarfoto av jordkällarens belägenhet i en nordvänd moränsluttning. Foto från nord-nordväst.
Spridningstillstånd LM2021/043984.

Vid förundersökningen förmodades att jordvallarna
runt jordkällaren sannolikt hade påbättrats, för ökad
stabilitet. Under fältarbetet var detta mycket svårt att
avgöra, särskilt vad gäller att uppskatta hur mycket
jordvallarna runt svalgången eventuellt har modifierats och hur stor andel av jordmassorna som då kan
ha påförts. Vid förundersökningen observerades
en stenram av fyra cirka 0,5–0,8 meter stora stenar
direkt öster om svalgångens ingång (1166, fig. 14 och

jats för konstruktionen och nära beläget boningshuset
(fig. 29).
Uppförandet
Det första steget i byggnationsprocessen bör ha varit
att välja ut en lämplig plats. Därefter har en tillräckligt
stor nedgrävning grävts ur för jordkällaren. Nedgrävningen var cirka 3,4 meter bred (Ö-V) och det totala
avståndet mellan ingången i norr och den bakre muren
i den inre kammaren var cirka 6,6 meter.
Nedgrävningen (2041) har uppskattningsvis haft ett
djup av 1,5–2,0 meter. Den har grävts rakt genom
moränbacken, och kantades av ett flertal block och
rikligt med sten. Nedgrävningens botten var relativt
jämn och gav ett intryck av att ha jämnats ut och plattats till vid arbetet. Mitt i svalgången övergick markslaget från morän i söder till kompakt lera i norr. Muren
var uppförd direkt på moränen, i botten av nedgrävningen. Vid undersökningen noterades att flera stenblock i moränbacken låg mycket nära murens grund
och ett flertal stenar låg även dikt an mot grunden.
Detta gav en känsla av att den naturliga terrängen
kan ha utnyttjats för extra stabilitet då jordkällaren
uppfördes.

Figur 30. Botten av källaren med golvlager 1505 och

murens basskift. De gula pinnarna markerar resterna
av träbingar (1455). Foto från norr.
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Figur 31. Fotogrammetriskt framställd 3D-bild av jordkällarens botten med murens understa varv sten kvar in situ. Från
nordväst.

32). Dessa såg ut att bilda ett slags ”ram” runt källarens östra jordvall. Vid undersökningen konstaterades stenarna ligga direkt i den kompakta lera som
utgjorde C-horisonten. Att stenarna medvetet placerats i en ram runt jordvallen kan inte helt uteslutas,
men förefaller ändå som mindre sannolikt då ingen
liknande konstruktionen kunde observeras på den
motsvarande västra sidan, samt att inga kulturpåverkade horisonter framkom under dem.

Figur 32. Den eventuella stenramen 1166. Foto från

nord-nordväst.
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Konstruktionen
Jordkällarens bevarade konstruktion utgjordes av en
inre kammare och en svalgång, med stående väggar
samt trägolv. Den inre kammaren bestod av ett cirka
2,4 x 2,1 meter (N-S) stort kvadratiskt utrymme
med en cirka två meter lång (N-S) och en meter bred
(Ö-V) anslutande svalgång (fig. 35).
Hur jordkällaren såg ut då den var i bruk är svårt att
med säkerhet besvara, främst på grund av att takets
konstruktion inte har kunnat fastställas. Vid undersökningen kunde tydligt iakttas att källaren varken
har varit valvslagen, såsom de flesta jordkällare, eller
har haft en överkragningskonstruktion. Den sten som
framkom i de raseringslager som täckte jordkällaren
hörde tydligt till dess murade väggar och mängden
var heller inte tillräcklig för att härröra från ett tak helt
byggt av sten. Taket kan alternativt ha bestått av trä, i
form av plankor täckta av torv. Att en jordkällare som
i övrigt är uppförd i sten skulle ha ett tak av trä, vilket
snabbt bryts ner och kräver mer frekvent underhåll,
förefaller dock som mindre sannolikt. Möjligen kan
jordkällarens tak av någon anledning ha plockats ned,
kanske i syfte att återanvända byggnadsmaterialet.
Jordkällarens kallmurade väggar ramade in den inre

kammaren och svalgången. Muren (1628) var endast
en sten bred i botten (0,4–0,7 meter bred) och var
anlagd direkt på den naturliga moränen i nedgrävningen. Den var uppbyggd av fyra skift sten till en höjd
av cirka 0,8–1,0 meter med en generell storlek av ca
0,2–0,4 x 0,2–0,5 m. Genomgående hade större stenar
lagts omlott med mindre. Murens översta del hade
rasat in i källaren, vilket innebär att dess ursprungliga
höjd troligen uppgick till sex skift sten. Den naturliga
moränen innehöll mycket grus och småsten och föreföll inte utgöra ett optimalt underlag för ett källargolv,
även om nedgrävningens botten tydligt hade jämnats
till.

Figur 34. Golvlager 1320 i svalgången framrensat.

Foto från norr.

fiberriktningar. Cirka 0,6 meter norr om svalgångens
trägolv framkom även en bränd yta med nedbrutna
träfibrer (1341), vilken tolkades som en bränd detalj
av trägolvet. Hur den tomma ytan mellan trägolvets
bevarade utbredning och den brända ytan uppstått är
osäkert, eventuellt har trägolvet här helt brutits ned
eller aktivt plockats bort. Invid denna yta framkom
även trärester samt sot och kol (1598), förmodligen
från en förmultnad planka med fiberriktning i N-S
riktning, liksom två spikar och bark. Träresterna utgör
sannolikt en raserad konstruktionsdel.
Inga spår av ombyggnadsfaser, förändringar eller
förbättringsåtgärder kunde urskiljas inom jordkällaren. De få lager och konstruktionsdetaljer som framkom gav ett intryck av att jordkällaren uppförts och
därefter inte har modifierats eller byggts om i någon
större utsträckning tills dess att den togs ur bruk.

Figur 33. Del av muren 1628 framrensad och

fotograferad från nord-nordöst.

Troligen lades källarens två trägolv, i kammaren
(1505) respektive svalgången (1320), relativt omgående efter det att muren stod färdig. Vid tröskeln
mellan kammaren i söder och svalgången i norr hade
först en cirka 1,2 x 0,9 meter stor stenläggning (1560)
anlagts direkt på moränen, sannolikt för att förstärka
denna yta. Detta kan eventuellt ha ett samband med
att markslaget abrupt övergår från morän till lera mitt
i svalgången. Trägolvet i kammaren (1505, fig. 30) var
mycket vällagt med längsgående trä med fiberriktning i något förskjuten N-S riktning. Golvet var som
bäst bevarat inom en cirka 0,5–0,8 meter bred remsa
närmast murens insida men var fragmenterat centralt.
Trägolvet i svalgången (1320, fig. 34) var även det
vällagt, med fiberriktning i Ö-V riktning mot svalgångens långsidor. De två trägolven hade därmed motsatta

Byggnadsmaterial
Jordkällaren bestod huvudsakligen av två byggnadsmaterial, sten och trä. För de kallmurade väggarna
hade rundad natursten och spräckt, skarpkantad
sten av gnejs och granit använts. Inga spår av näver,
torv eller andra typer av tätningsmaterial framkom
vid undersökningen. Det enda tätningsmaterial som
kunde iakttas var skärvor av trasigt taktegel, som ställvis hade stuckits in mellan murstenarna.
Jordkällarens två trägolv bestod främst av furu och
eventuellt gran, men även ekvirke förekom (Aoife
Daly, muntligen). Vedartsanalysen visar att jordkälla-

38

Figur 35. Plan över jordkällaren med kontexter, fynd och provtagningar. Skala 1:100.
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är tänkvärd sett ur ett hushållningsperspektiv, är huruvida invånarna delade på jordkällarens förvaringsutrymmen samt hur indelningen då organiserades.
Var bingarna endast uppdelade efter grödor, medan
deras innehåll delades av alla? Använde torparfamiljen alla bingar själva, eller nyttjades vissa bingar av de
inhysta? Helt enkelt – var jordkällaren en resurs som
delades av alla torpets invånare, eller var den förbehållen torparna?

rens inredning varit av granvirke. Därmed finns minst
tre virkesslag representerade i jordkällarens byggnadsmaterial. Möjligen har restvirke använts för golv och
inredning. I anslutning till trägolven framkom spridda
spikar och nitar vilka sannolikt använts för att förankra
såväl golven som jordkällarens inredning.
Torpare byggde, som ovan nämnts, ofta jordkällare
av trä istället för sten, då detta var både billigare och
enklare, om än inte lika hållbart. Att den aktuella jordkällaren är uppförd i sten kan därmed indikera att det
funnits ekonomiska förutsättningar att göra den långsiktiga investering som en jordkällare uppförd av sten
innebar. Hagtorpet tillhörde därför kanske inte de
allra fattigaste torpmiljöerna.

Frågeställningarna om byggnadens konstruktion och
biografi har sammanfattningsvis till stora delar kunnat
besvaras, undantaget utformningen av jordkällarens
takkonstruktion.

2. Tema hushållsaktiviteter
Rumsindelning
På trägolvet i den inre kammaren framkom rester av
tre parallella rader av totalt åtta fragmenterade tvärsgående plankor (1455, fig. 30, 35 och 36). Dessa utgör
sannolikt spår efter bingar som separerat de grödor
som förvarats i jordkällaren.

Kulturlager och fyndmaterial
I jordkällaren framkom bevarade kulturlager i form av
raseringslager (1040, 1067, 1127, 1300, 1351) samt
golvlager (1320, 1341, 1505) och en stenläggning
(1560). I dessa påträffades fynd av framförallt taktegel, samt smidda spikar, nitar och krokar av järn. Fyndmaterialet vittnar om att skärvor av taktegel använts
för att täta murarna, att spikar använts för att lägga
trägolven och uppföra källarens inredning, liksom att
det bör ha funnits upphängningskrokar i källaren.
Totalt framkom och undersöktes tre raseringslager
vid förundersökningen (1040, 1067, 1127) respektive två raseringslager vid undersökningen (1300,
1351). De nedre raseringslagren som framkom direkt
ovanpå trägolven (1300, 1351) tolkas ha avsatts efter
det att jordkällaren tagits ur bruk, förfallit och rasat in,
det vill säga efter att källarens tak har avlägsnats eller
brutits ner så att dess insida varit fritt exponerad. De
övre raseringslagren som täckte jordkällaren (1127,
1067, A1040) tolkas ha tillkommit genom att murens
övre del vid ett eller flera senare tillfällen under 1900talet medvetet har raserats så att jordkällaren delvis
har fyllts upp. Möjligen har detta gjorts i syfte att
undvika att det inom området finns en djup grop, där
såväl människor som djur kan falla i.

Figur 36. Golvlager

1505 samt rester efter
förvaringsbingar av trä, 1455, i anslutning till
jordkällarens västra mur. Foto från nord-nordöst.

Runt 1800-talets mitt bodde flera personer på Hagtorpet. I husförhörslängderna kan följas hur torparfamiljerna nästan ständigt hade minst en utomstående
inhyst, ibland flera familjer. Mellan år 1855–1862 ska
exempelvis runt 13 personer totalt ha bebott torpet
under olika perioder. En intressant fråga som inte kan
besvaras genom undersökningens resultat men som

Funktion och nyttjande
Kulturlagrens innehåll och fyndmaterial har inte
kunnat användas för att datera jordkällaren. Två prover
från golvlagret i den inre kammaren (1505) respektive
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golvlagret i svalgången (1320) genomgick makrofossilanalys (bilaga 10). Proverna innehöll främst träflis
från golven samt rottrådar men provet från svalgången
innehöll även flera fröer från brännässlor, smultron
etcetera. Då floran är normal för liknande miljöer
kan den dock inte kopplas till bruket av jordkällaren.
Därmed har kulturlagren i jordkällaren inte kunnat
besvara frågeställningen om dess användningsområden och inga spår av de grödor som förvarats i källaren
har kunnat identifieras. Att potatis har förvarats i jordkällaren får dock närmast anses som självklart. Potatisen har förvarats i träbingar vilka bevarats fragmentariskt (1455). Krokarna (F19-20, fig. 37) indikerar att
även andra grödor har hängts upp i källaren, sannolikt
kålsorter som exempelvis röd- eller vitkål (Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2015:31).

Figur 37. Krokar av järn påträffade i jordkällaren (F19
och F20).

Inga spår av eventuella dryckeskärl, keramikkrukor,
glasburkar eller andra förvaringskärl framkom vid
undersökningen. Inga aktivitetsytor kunde slutligen
heller identifieras utanför jordkällaren, varken vid
den inledande framschaktningen eller den avslutande
avbaningen.
Frågeställningarna kring hushållsaktiviteter kan
sammanfattningsvis konstateras vara svåra att besvara.
De bevarade kulturlagren har haft ett magert innehåll,
sett till information som går att koppla till jordkällarens bruk. Även fyndmaterialet har gett relativt sparsmakad information. Tolkningen av de hushållsaktiviteter som skett i anslutning till jordkällaren bygger
därmed huvudsakligen på historiskt källmaterial och
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den samlade kunskap som sedan tidigare finns tillgänglig om jordkällare och nyttjandet av dessa.

3. Tema metodutveckling
Som nämndes ovan i avsnittet om forskningshistorik, är jordkällaren en lämningstyp som sällan
behandlats arkeologiskt. För- och undersökningen av
L2008:2402 har visat att arkeologiska undersökningar
av jordkällare genomförda med kontextuell metodik
kan ge riklig information om den enskilda lämningen.
Framförallt har frågeställningarna kring byggnadens
biografi och konstruktion kunnat besvaras framgångsrikt genom ett fokus på lämningens kontexter och
stratigrafiska relationer.
De frågeställningar som rör jordkällarens datering
och bruk har dock varit betydligt svårare att besvara
genom de kulturlager och fynd som framkom vid
undersökningen. De naturvetenskapliga analyserna
gav ett relativt magert resultat. Ett undantag utgjordes
av vedartsanalysen, som gav information om jordkällarens byggnadsmaterial och visade att den sannolikt
inte haft ett spåntak. De frågeställningar som formulerades inom tema 2 rörande hushållsaktiviteter och
bruket av jordkällaren, har dock varken kunnat besvaras genom grävning av kulturlager, insamling av fynd
eller naturvetenskapliga analyser.
Den kanske mest komplexa frågeställningen inom
tema 3 om metodutveckling är hur en arkeologisk
undersökning av detta slag kan komplettera det som
redan är känt eller kan inhämtas från skriftliga källor.
Eftersom jordkällare brukades in i modern tid är
mycket känt och publicerat om deras användningsområden. Det stora antalet bevarade jordkällare innebär också att flera exempel på konstruktioner återfinns över hela Sverige. Det traditionella fokuset på
husgrunder har hittills medfört att de landskapsrum
som torparna vistades i ofta ägnats ett obetydligt
intresse (Nilsson et. al. 2020:155). Det som saknas
inom den arkeologiska forskningen är därför framförallt ett synsätt på bebyggelselämningar såsom jordkällare som en integrerad del i en gårds- eller torpmiljö; som en viktig komponent i den bebyggelse
som kretsat kring hushållningen på landsbygden.
Detta förutsätter dock att fler element inom exempelvis en torpmiljö finns bevarade. I detta fall där jordkällaren var det enda som återstod av Hagtorpet inom

I den kulturhistoriska bakgrund som tecknades inledningsvis angavs att denna undersökning utgör en
viktig grundforskning om jordkällare som lämningstyp. En försvårande omständighet vid tolkningsarbetet av undersökningens resultat är just att så få jordkällare har undersökts arkeologiskt. Referensmaterialet
är mycket begränsat och det är därför svårt att jämföra
metodvalens utfall. Om fler arkeologiska undersökningar genomfördes i framtiden, skulle exempelvis
regionala och lokala skillnader mellan olika undersökta jordkällare, rörande bland annat byggnadsmaterial och konstruktioner, vara av stort intresse. I detta
fall har undersökningen av jordkällaren inte inneburit
någon ny kunskap som motsäger de skriftliga källmaterialen, men denna bild kan komma att ändras vid
framtida undersökningar.

UO, och flera frågeställningar i och med bristen på
analysmaterial- och resultat var svårbesvarade, har det
inte varit möjligt att dra några mer långtgående slutsatser om torpmiljön på platsen. Såsom diskuterades
i utvärderingen av undersökningsplanen för förundersökningen, hade exempelvis den växtinventering som
genomfördes kunnat bidra med viktig information
kring det biologiska kulturarvet, om resultaten hade
kunnat jämföras med material från torpmiljön.
Inom ramen för förundersökningen och undersökningen har kart- och arkivanalyser av historiska kartor
och arkiv genomförts. Historisk och modern litteratur som rör jordkällare och tidigare forskning har
också genomgåtts. Genom arkivmaterialen har exempelvis information om Hagtorpet och dess invånare
erhållits. De skriftliga källorna har också gett viktiga
referensramar för att förstå både lämningstypen och
platsen. En viktig slutsats är att arkivanalyser bör prioriteras vid framtida arkeologiska undersökningar av
jordkällare för att lämningarna ska kunna diskuteras
i ett meningsfullt sammanhang om hushållningen på
landsbygden under 1800–1900-talen.

De genomförda undersökningarnas resultat har
sammanfattningsvis framförallt gett stor kunskap om
den enskilda lämningen, särskilt vad gäller byggnadens
biografi. I ett större perspektiv har den arkeologiska
undersökningen dock inte kunnat bidra med tidigare
okänd kunskap om jordkällaren som lämningstyp.
Arkeologin har i detta fall därmed inte heller kunnat
tillföra något unikt till kunskapsläget om torpbebyggelse på landskapsbyggden. Undersökningens resultat får följaktligen istället ses som en pusselbit till en
större kunskapsuppbyggnad kopplad till en lämningstyp och ett kulturhistoriskt sammanhang som traditionellt inte tillskrivits någon större betydelse.

Inom projektet ”De obesuttnas arkeologi” framhölls
att de skriftliga dokumenten berör aspekter av de
obesuttnas liv, men inte är producerade av de själva
och därmed inte låter dem komma till tals, till skillnad
från de materiella lämningarna som är närmare kopplade till de människor som producerat dem. Därmed
kan arkeologiska undersökningar också komplettera
och utmana den information som ges genom de skriftliga källorna (Nilsson et. al. 2020:153). Detta perspektiv är viktigt att framhålla, särskilt vad gäller lämningar
såsom jordkällare, vilka har varit av stor betydelse för
sina uppförare och brukare, men sällan lyfts fram
inom forskningen. Jordkällaren bör betraktas som en
viktig beståndsdel inom hushållets självförsörjning,
under en tid där potatisens ökade spridning radikalt
förändrade såväl odlingsmönster som kosthållning för
landsbygdens befolkning, samtidigt som de tidigare
samhällsstrukturerna förändrades genom laga skiftet.
Hur dyrbara jordkällarna ansågs vara med hänsyn till
de stora arbetsinsatser som krävdes för att uppföra de
så kallade ”domedagsverken”, förstås tydligare vid en
kontextuell undersökning där jordkällarens konstruktion framträder tydligt.

Datering
Efter undersökningen är jordkällaren fortsatt svårdaterad. Fyndmaterialet liknade det som framkom vid
förundersökningen och är svårt att datera med större
exakthet. Inga tillförlitliga provmaterial framkom
heller, varpå inga naturvetenskapliga analyser i daterande syfte kunde genomföras. Tecken på att jordkällaren uppförts under sen tid, exempelvis mot slutet av
1800-talet och början 1900-talet, saknades dock fortsatt helt. Inga gjutna detaljer eller tydligt moderna
byggmaterial framkom, likaså saknades uppenbart recenta fynd. Enligt arkivuppgifter ska Hagtorpet ha rivits runt år 1912. Med hänsyn till detta samt
kartuppgifterna om torpets uppförande, tolkas jordkällaren ha uppförts som tidigast mellan 1830–1850,
och som senast under decennierna därefter.
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Analyser
Vedartsanalys
Totalt utvaldes tre prover för vedartsanalys (bilaga
9). Från proverna insamlade under förundersökningen valdes ett träfragment från raseringslager 1067
(P1076). Lagret tolkades vid förundersökningen
som ett fragmentariskt bevarat golvlager av trä, men
visade sig vid undersökningen vara ett raseringslager. En arbetshypotes var då att detta raseringslager
skulle kunna innehålla rester av jordkällarens takkonstruktion, som antogs kunna vara av träspån. Träfragmentet bestod av granvirke från en relativt grov stam
som var tangentiellt kluven och av förhållandevis låg
kvalitet. Plankans tjocklek kunde inte uppskattas då
den inre delen saknades. Vedartsanalysen visade att
träfragmentet inte utgör ett spån, då takspån vanligen
utgörs av radiellt kluvet virke och träfragmentet dessutom var för tjockt för att vara ett spån (Ulf Strucke,
muntligen). Därmed tolkades träfragmentet snarare
ursprungligen härröra från golvet (1505) eller inredningen i jordkällaren (1455) och antogs ha hamnat i
raseringslagret då jordkällaren revs.
De övriga två proverna utgjordes av träfragment
insamlade från kontext 1455; de tvärgående plankor
som låg direkt på trägolvet (1505). Båda fragmenten utgjordes av gran. För prov 1502 noterades att
ett större stycke hade en största tjocklek om 2,3 cm,
vilket kan motsvara dimensionen på byggnadsvirket.
Virket från prov 1504 kom från en välvuxen stam och
plankan uppskattades ha varit omkring 2 cm tjock
och tangentiellt skuren. I mitten av det större stycket
syntes ett runt hål, vars storlek motsvarar spikskallen
på en smidd spik. Hålet var inte genomgående och
tolkades ha uppkommit genom att ett trubbigt föremål pressats mot det uppruttnade virket.
Vedartsanalyserna påvisar således att granvirke
genomgående användes för jordkällarens inredning.
C-analyser
Inget tillförlitligt provmaterial framkom vid undersökningen och inga 14C-analyser genomfördes.

14

Makrofossilanalys
Ett prov från golvlagren i den inre kammaren 1505
(P1536) samt svalgången 1320 (P1339) genom-
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gick makrofossilanalys (bilaga 10). Proverna innehöll främst träflis från golven samt rottrådar. Provet
från svalgången innehöll även en rik fröbank dominerad av brännässlor och smultron med inslag av harsyra
och daggkåpa. Denna flora är dock helt normal för
liknande miljöer och kan därmed inte kopplas till
jordkällarens bruk.

Fynd
Totalt påträffades 25 fynd vid undersökningen. Av
dessa utgjordes 21 fyndposter av järn, varav 17 av
smidda spikar (F7-14, F16-18, F21-25, F27), en nit
(F15), två krokar (F19-20, fig. X) samt en del av ett
vinkeljärn (F26, fig. 38). Spikarna påträffades främst
i raseringslagren 1300 och 1351 och i anslutning till
trägolven 1320 samt A1505. Fem spikar framkom i
anslutning till den inre kammarens östra och västra
murade väggar. Resterande tolv spikar liksom niten
framkom inom svalgången. En krok vardera framkom inom kammaren respektive svalgången. Dessa är
antagligen upphängningskrokar som har använts för
att hänga upp säckar med grödor i jordkällaren.

Figur 38. Vinkeljärnet F26 påträffat under en av
basstenarna till jordkällarens mur.

En intressant fyndomständighet rör vinkeljärnet (F26) vilket påträffades under en av stenarna
till murens basskift, nära källarens ingång från norr
(1628). Möjligen har föremålet deponerats medvetet i samband med byggandet av källaren, något som
förr var vanligt förekommande i samband med uppförande av boningshus, där föremål av järn kunde deponeras under till exempel tröskeln eller spismuren i
tron att detta hindrade onda väsen från att ta sig in.

Väderstrecket norr var dessutom särskilt förknippat med onda makter. Någon ytterligare vägledning
rörande byggnadens ålder innebär dock inte fyndet
då det inte närmare går att datera.

veckling. I ovanstående diskussion av dessa har resultaten delvis utvärderats.
Undersökningens resultat har genom den kontextuella metodiken framförallt gett stor kunskap om den
enskilda lämningen, särskilt vad gäller byggnadens
biografi. I ett större perspektiv har den arkeologiska
undersökningen dock inte kunnat bidra med tidigare
okänd kunskap om jordkällaren som lämningstyp.
Detta beror till stor del på att de naturvetenskapliga
analyserna gav magrare resultat än väntat. Framförallt har istället de arkivanalyser som företogs under
förundersökningen gett riklig information vilket gjort
att lämningen kunnat sättas in i en bredare kulturhistorisk kontext. Vid framtida arkeologiska undersökningar av jordkällare bör arkivanalyser således prioriteras för att lämningarna ska kunna diskuteras i
ett meningsfullt sammanhang om hushållningen på
landsbygden under 1800–1900-talen.

Övriga fyndposter utgörs av två bitar fönsterglas (F3031), ett fragment bränt ben (F29) samt barkfragment
(F33). En glasbit framkom under trägolvet 1505 i
den inre kammaren (F31) medan den andra (F30)
framkom i trägolvet i svalgången (1320). Benfragmentet (F29) framkom i stenläggningen under tröskeln mellan kammaren och svalgången (1560). Barkfragmenten framkom ovanpå träresterna utanför
svalgången (1598), och tolkas höra till en nedrasad
konstruktionsdetalj, exempelvis en planka i dörrkarmen till jordkällarens ingång. Fyndposterna av glas
och ben representerar sannolikt avfall som fallit ner
mellan springorna i trägolven, när torparna har rört
sig in och ut ur källaren.

Utvärdering av undersökningsplan

Undersökningens syfte bedöms med hänvisning till
det presenterade resultatet vara uppfyllt.

Inför undersökningen upprättades en undersökningsplan med frågeställningar som utgick från tre teman:
byggnadens biografi, hushållsaktiviteter och metodut-
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Bilaga 1. Schakt och provrutor förundersökning, tabell
Nr

Typ

Beskrivning

Anl

Möh

Area(m²) Djup(m)

200 Schakt

Överstploglager(0,2Ͳ0,25m)avbrun,någotmyllig,kompaktlera.
Därunderrödbrun,mycketstyvlera.VattensjukleraischaktetsV
del.Schaktetinnehöllenstakastenarupptill0,3mst,samt2
järnspikar,tegelochtegelkross(ejtillvarataget).Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

66,5Ͳ67

38 0,3Ͳ0,35

207 Schakt

Överstploglager(0,2Ͳ0,25m)avbrun,någotmyllig,kompaktlera.
Därunderrödbrun,mycketstyvlera.VattensjukleraischaktetsV
del,därframkomävenetttäckdikevilketgenomkorsadeschaktet
(NVͲSÖ).Schaktetinnehölltegel,tegelkross,tvåbitaryngrerödgods
medgulblyglasyr(delaravtvåolikafat),enbitodekoreratflintgods
samtenbitgröntbuteljglas(ejtillvarataget).Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

66,5Ͳ67

30 0,3Ͳ0,35

217 Schakt

Överstploglager(0,2Ͳ0,25m)avbrun,någotmyllig,kompaktlera. 235
Därunderrödbrun,mycketstyvlera.VattensjukleraischaktetsV
del.Ischaktetframkomenhärd(A235)påca0,25Ͳ0,3mdjup,
däravbreddadesschaktet.Innehölläventegel,tegelkrosssamten
bitgröntbuteljglas(ejtillvarataget).

67

225 Schakt

Överstploglager(ca0,25m)avbrun,någotmyllig,kompaktlera.
Därunderrödbrun,mycketstyvlera.VattensjukleraischaktetsV
del.Schaktetinnehöllenstakasmåstensamttegel(ejtillvarataget).
Ingentingavantikvarisktintressepåträffades.

67

8 0,3Ͳ0,35

231 Schakt

Överstploglager(ca0,25m)avbrun,någotmyllig,kompaktlera.
Därunderrödbrun,mycketstyvlera.VattensjukleraischaktetsV
del.Ingentingavantikvarisktintressepåträffades.

67

7 0,3Ͳ0,35

1030 Provruta

Provruta,1x1m,0,4mdjup.Överstförna(0,05m),därunderbrun
sandigsiltmedinslagavmylla(0,11m).Rikligtmednatursten(ca
0,11Ͳ0,2mst)underförnanochnedtillCͲhorisontenvilken
framkomvid0,35mdjupochutgjordesavsandigbrunsilt.
Ingentingavantikvarisktintressepåträffades.

73

1 0,4

1058 Provruta

Provruta,1x1m,0,28mdjup.Överstförna(0,05m),därunder
störrenaturstenar(0,4Ͳ0,5mst)belägnaimörkbrunhumössandig
silt.EnstenavlägsnadesiNVvarvidCͲhorisontentydligtsyntesvid
ettdjupavcirka0,11m.Rikligtmedrötterframkomiprovrutan.
Ingentingavantikvarisktintressepåträffades.

72

1 0,28

1062 Provruta

Provruta,1x1m,0,23mdjup.Överstförna(0,05m),därunder
ljusbrunsandigsiltmedinslagavmylla(0,05m).CͲhorisontav
ljusbrunsandigsiltpåca0,1mdjup.EnnatursteniNänden,ca
0,26mst.Ingentingavantikvarisktintressepåträffades.

69

1 0,23

1239 Provruta

Provruta,1x1m,0,38mdjup.Överstgrässvål(0,15m),därunder
brunmoränmedinslagavnatursten(0,1Ͳ0,15mst).Rikligtmed
rötter.Ingentingavantikvarisktintressepåträffades.

71

1 0,38

1210 Schakt

SchaktförlagtinomskogsmarkenNVomjordkällaren.Ca5mNom
schaktetlöperettskogsdikeiÖͲVriktning,NÖomschaktetfinnsett
åkerdike.Ca0,3mdjupt.Överstischaktetfannsförnasamt
mossa/torv(ca0,05mtj),därundermylligmörkbrunlera(ca0,15
mtj).Bottenavrödbrun,kompaktlera,ställvisnågotsandig(CͲ
horisont).Schaktetinnehöllett20Ͳtalstenar,ca0,1Ͳ0,3mst,samt
rikligtmedrötterfrånintilliggandebarrträd.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffades.

68,5

29 0,3Ͳ0,4

8 0,3

Nr

Typ

1214 Schakt

Beskrivning
Schakt/upptagenytaruntjordkällaren.Schaktetärbelägetien
skogsslänt(motNÖ),nedanfördennafinnsbrukadåkermark(ca3
mhöjdskillnadfrånsläntentillåkermarken).Terrängenärmycket
blockrikochbrant,samtbeväxtmedglesbarrskog.Översti
schaktetfannsförna,mossa/torv/myllamedmycketrötter(0,1m
tj),därunderbrun,mylliglerasamtrikligtmedsten,0,1Ͳ0,3mst.
Bottenavrödbrun,kompaktlera(CͲhorisont).

Anl

Möh
68,5Ͳ70

Area(m²) Djup(m)
93 0,05Ͳ0,5

Bilaga 2. Kontexttabell förundersökning
Nr

Storlek(m)

Djup(m)

Beskrivning

235 Härd

Typ

0,6x0,6

0,2

Härd,rund,0,6x0,6mst.Bestodavrikliga
Vendeltid
mängderkraftigtkolsamtsot,liksomett20Ͳtal
mycketsotigaskärviga,skörbrändaoch
skarpkantadestenar(ca0,05Ͳ0,15mst)belägeni
kompaktrödbrunlera.Tydligtavgränsadmotden
omgivandeleranmedrundadenedgrävningskanter.
Någotskålformadnedgrävningmedplanochjämn
botten.Ca0,2mdjup.Koletgicknerdjuparei
anläggningenssödrahalva.Framkompåca0,25Ͳ0,3
mdjup,iettvattensjuktpartiavleranochvar
därmedmycketkladdigdåvattenhadeansamlatsi
toppenavhärden.Ensamliggandeanläggning.

Datering

1040 Lager

ca4,5x2

0,1Ͳ0,3

1067 Lager

ca1,7x1,4

ca0,1Ͳ0,15

1107 Mur

totalt6m
lång

1127 Lager

Möh

LͲnr

StatusefterFU

67 L2021:3983

Undersöktoch
borttagen

Raseringslager,vilkettäckteinsidanavjordkällaren. 1800Ͳtal(ingåri
jordkällaren)
Överstettlagerförna,därundermylligleramed
sten(ca0,3Ͳ0,45mst,rundade).Innehölltaktegel
samtenstakaglasbitar.
Raseringslager,vilkettäckteheladetinrerummeti 1800Ͳtal(ingåri
jordkällaren)
jordkällaren.Innehölllera,småstenochdelvis
förmultnatträ,därställvisbevaradeträfragment
medÖͲVfiberriktningkundeiakttas.Tolkadesvid
förundersökningensomresteravettfragmentariskt
trägolv,menvidundersökningenkundekonstateras
attdetiställetvarettraseringslager.Lagret
tolkadesifältkunnainnehållaendelmaterialfrån
entakkonstruktionavträ.

68,5Ͳ69 L2008:2402

Undersöktoch
borttaget

68,5 L2008:2402

Ejundersökt

0,8Ͳ1,0
(höjd)

Kallmur(insidaavinrekammareijordkällaren).
1800Ͳtal(ingåri
Murenäruppbyggdav4skiftmedmestadels
jordkällaren)
skarpkantad(spräckt)sten,medenstorlekavca0,3Ͳ
0,4x0,2Ͳ0,3m.Tjocklekinmotvall/väggokänd.
Höjdca0,8Ͳ1,0m.Övredelensannoliktinrasadi
källaren,vilketinnebärattdenursprungligahöjden
kanhauppgåtttill6skiftsten.Stenmaterialet
utgörsavgnejsochgranit.ISÖhörnet(längstintill
vänsterfråningångensett)finnsenkoncentration
avspik,taktegel,glasm.m.Mellanstenarnaimuren
finnstegelinstucket,sannoliktförtätning.

68Ͳ69 L2008:2402

Ejundersökt

ca2x1,2

upptill0,3

Raseringslageriformavansamlingavstenmed
1800Ͳtal(ingåri
förekomstavtaktegelvidkällarensingång/utgång. jordkällaren)
Utgörsavmestadelsrundadstenmedenstorlekav
ca0,2Ͳ0,3m.Stenmaterialethärrörförmodligen
frånkällarens"yttervägg"vidingången.Avvikerfrån
detheltäckanderaseringslagret1040isinkaraktär.

68,5Ͳ69,5 L2008:2402

Ejundersökt

1138 Konstruktion

1,7x1,2

upptill0,3

68,5Ͳ69,5 L2008:2402

Ejundersökt

1148 Vägg

2,5

68,5 L2008:2402

Ejundersökt

1152 Vägg

1,7

68,5 L2008:2402

Ejundersökt

1166 Stenram?

Ca2,8x0,8

68,5Ͳ69 L2008:2402

Ejundersökt

1194 Odlingsröse

4,8x2,3

68,5Ͳ69,5 L2008:2402

Ejundersökt

1243 Röjningsröse

7,3x3,6

Utkalvadmurvidkällarens"yttervägg"isvalgången. 1800Ͳtal(ingåri
Dåmurenhärvarkraftigtutkalvadvardetmycket jordkällaren)
svårtatturskiljakontaktytangentemot
raseringslagret1040.Utgjordesavmestadels
rundadstenmedenstorlekavca0,2Ͳ0,3moch
innehöllenstakataktegel.
Begränsningslinjeförsvalgångijordkällare,ca2,5 1800Ͳtal(ingåri
mlång.Muradmedstenar,ca0,3Ͳ0,4mst.Det
jordkällaren)
understaskiftetstenharflatsidanutåt.
Konstruktionennågotutrasad.
Begränsningslinjeförsvalgångijordkällare,ca1,7 1800Ͳtal(ingåri
jordkällaren)
mlång.Muradmedstenar,ca0,3Ͳ0,4mst.Det
understaskiftetstenharflatsidanutåtͲannarsär
konstruktionennågotutrasadochosäker.
Stenram(?)av4stenar,0,5–0,8mst,eventuellt
1800Ͳtal(ingåri
lagdaföratt"ramain"jordvallenruntjordkällarens jordkällaren)
NÖsida?
Stråkmedpåfördstenavvarieradstorlek.Sannolikt Sannoliktsentida
påfördodlingssten.Belägetilerigmylla.
(1900Ͳtal)
Sentidaröjningsröseavsprängdsten,ca7,3x3,8m Sentida
st.Belägetinvidåkerkant.

68,5 Registrerasej Ejundersökt

Bilaga 3. Fyndtabell förundersökning
Nr

Kontext
1 1067

Kontexttyp
Lager

Material
Järn

Sakord
Spik

Vikt(g)
2,2

2 1067

Lager

Järn

Spik

3 1067

Lager

Järn

4 Rensfynd

Lösfynd

5 Rensfynd

6 1040

Antal

Fragm.grad
1 Defekt

Beskrivning
Smiddspik,endastnedredelenavläggensamt
spetsenbevarad.L:29mm.Kantiglägg,5mmtj.

11,6

1 Komplett

Spik

18,8

1 Komplett

X
Smiddspik,komplett.L:98mm.Fyrkantig.Läggen
avsmalnarmotspetsen,ca5,4Ͳ3,8mmtj.Huvudetär
12x12mmst.
Spikinbäddaditrä,därmedärformenejsynlig.L:55 X
mm.26mmbrvidhuvudet,ca12,5brvidändenav
läggen.Spetsenavbruten.

Glas

Butelj

4,0

1 Fragment

Lösfynd

Brändlera

Tegel

0,6

1 Fragment

Lager

Brändlera

Tegel

1620

10 Defekt

Gallrad
X

Skärvaavbruntbuteljglas.Ca25x25mmst,ca4mm X
tj.Påträffadesvidframrensningavjordkällarens
vallar.
Fragmentavspjälkattegel,ca12mmst.Påträffades X
direktinvidF4vidframrensningavjordkällarens
vallar.
10fragmentfrånfleraolikatyperavtakpannor,45Ͳ X
200mmst.Etturvalinsamlat(10/70)från
raseringslager1040.Handslagettegel,troligtvistidigt
1800Ͳtal,återanväntsomskärvstendåkällaren
murades.

Bilaga 4. Växtinventering
1

Bankekind - växtinventering
Inventering av kulturväxter vid fornlämning L2008:2402 inom del
av fastigheten Vadstorp 4:1, Linköpings kommun, Östergötlands
län.
Uppdraget

I och med att väg 35 ska breddas kommer lämningar av ett boställe med
omgivningar att försvinna. Uppdraget har varit att inventera och dokumentera
kulturväxter på platsen för undersökningsområdet med närmaste omgivning.
Datum för inventeringen var den 3 maj 2021.

Syfte
Inventeringen är en dokumentation av platsens kulturväxter och kan fungera
som underlag för framtida forskning i ämnet.

Platsen
Det som vid inventeringstillfället kunde observeras som lämningar från ett
boställe var en inrasad jordkällare. Lämningarna var belägna i en dalgång
mellan två höjder, i nära anslutning till åkermark i öster. För övrigt bestod
platsen av skogsmark som till delar nyligen var avverkad.

Observationer
I jordkällarens närhet växer förvildade krusbär som kan vara frösådder av
tidigare odlade sådana. Likaså vildhallon, nyponrosor och smultron. Ca 70
meter nordväst ut observerades svarta vinbär, oxbär och kärleksört. Dessa
tre är kulturväxter och kan ha odlats vid ett boställe och med åren spridit sig
bortåt. I brynet mot åkern, ca 30 meter nordväst ut, observerades en apel
och ett päron. Även dessa skulle kunna vara frösådder från tidigare odlade
kulturväxter vid bostället. Vanligt förekommande var träjon som växer vilt men
har används som medicinalväxt. En häggmispel observerades ca 40 meter
sydöst ut. Arten är en kulturväxt som förvildats.
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Slutsats

Samtliga arter som observerats återfinns idag i den svenska floran. Flera
av dem är kulturväxter som med tiden förvildats genom frösådder och
naturaliserats. Hur de hamnat på platsen för inventeringen kan ha flera
orsaker. De två spåren är antigen frösådder genom fågelspillning eller
förvildning och spridning av på platsen odlade kulturväxter. Intressant är att så
många bärande arter observerats på en koncentrerad yta, vilket skulle kunna
tala för den senare teorin.

Stockholm 2021-05-21

Anders Brandstedt, Landskapsarkitekt LAR/MSA

växtinventering

I

Bankekind, Linköping I

210521

tengbom.se

Bilaga 5. 14C-analys förundersökning
Uppsala 2021-09-15
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 makrofossil från Östergötland,
Bankekind. (p 3742)
Förbehandling av makrofossiler:

Postadress:
Box 529
751 21 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-71092

Prov
247

δ 13 C‰ V-PDB
−23,4

14

C ålder BP
1 322 ± 29

Med vänliga hälsningar
Elektroniskt undertecknad
Karl
av Karl Håkansson
Datum: 2021.09.15
Håkansson 14:46:22 +02'00'

Karl Håkansson/Daniel Primetzhofer

1/2

Kalibreringskurvor

1600

IOSACal v0.4.1; Atmospheric data from Reimer et al (2020)
Ua-71092: 1322 ± 29 BP
68.2% probability
AD 659 - AD 684 (35.3%)
AD 744 - AD 760 (22.7%)
AD 766 - AD 772 (8.5%)
95.4% probability
AD 653 - AD 706 (52.8%)
AD 727 - AD 731 (1.5%)
AD 737 - AD 773 (39.7%)

Radiocarbon determination (BP)

1500
1400
1300
1200
1100
1000
900

650

700
750
Calibrated age (AD)

800

850

2/2

Bilaga 6. Kontexttabell undersökning
Nr
Typ
1300 Lager

Storlek(m)
3,5x1,0

Area(m²) Djup(m)
2,8 ca0,1

Beskrivning
Raseringslagerisvalgång,beståendeavleramedinslagav
stenar,ca0,1Ͳ0,3mst,samttaktegel.Mycketskadatavvätaoch
upptrampatisambandmedarkeologiskförundersökningoch
undersökning.

1320 Golv

2x1

1,6 0,2

Trägolvisvalgångenavdelvismycketvälbevaradeplankor(furu).
Belägetpålera.Någotförstörtavvätaochupptrampati
sambandmedarkeologiskförundersökningochundersökning.
FiberriktningÖͲV(motsidorna).DenSdelenavgolvet,närmast
kammaren,underlagradesavenstenläggning(1560).IdenN
delenframkomkompaktrödbrunleradirektundergolvet.Direkt
Nomträgolvetframkomendastleraunderdetraseringslager
somtäcktesvalgången(1300).Ca0,6meterNomträgolvet
framkomdockisammanivåenbrändytamednedbrutna
träfibrer(1341),vilkentolkadessomenbränddetaljav
trägolvet.Hurdentommaytanmellanträgolvetsbevarade
utbredningochdenbrändaytanuppståttärosäkert,eventuellt
harträgolvethärheltbrutitsnedelleraktivtplockatsbort.

1341 Lager

0,8x0,5

0,4 0,3

Ytamedbräntträ,kolochrikligtmedsot,imycketkompaktoch
tämligenfetlera.Otydligavgränsningiplan.Träfibrernavar
kraftigtnedbrutnaochfiberriktningenkundedärförinte
observeras.Underlagrasavrödbrun,kompaktlera(CͲhorisont).
FramkomNomsvalgången,påsammanivåsomträgolvet1320
ochtolkadesutgörabränddetaljavträgolvet.Hurdentomma
ytanmellanträgolvetsbevaradeutbredningochdenbrändaytan
uppståttärosäkert,eventuelltharträgolvethärheltbrutitsned
elleraktivtplockatsbort.

1351 Lager

2,2x2

3,8 ca0,1Ͳ
0,15

Raseringslager,beståendeavlera,småstenochstörrestenar
(upptill0,2mst)ochmedförekomstavtaktegel.Täcktehela
deninrekammaren.Fyndavspik.

1455 Trä

0,15Ͳ0,3x0,1

0,1 0,03Ͳ0,05 Resteravträplank(furu)lagdatvärsöverträgolvet,imotsatt
fiberriktning.Desynliga/välbevaradedelarnavarcirka0,15Ͳ0,3
mlångaochcirka0,1mbreda.TräresternalågiÖͲVriktning
längsmedinsidanavkammarenskallmur.Mycketskadatavväta
ochupptrampatisambandmedarkeologiskförundersökning
ochundersökning.Demestvälbevaradedelarnaharvarittäckta
avstenariraseringslagret1351.IdetinreVhörnethadeträlagts
ovanpåenstormarkfaststen.Träplanketframkomitre
symmetriskaraderochutgörsannoliktresterav
bingar/hyllsystemsomanväntsföratthållagrödornasom
förvaratsijordkällarenåtskilda.

Nr
Typ
1505 Golv

Storlek(m)
2,4x2,2

Area(m²) Djup(m) Beskrivning
5,3 0,05Ͳ0,08 Trägolv(furu)vilkettäckteheladeninrekammaren.Mycket
vällagt,avlängsgåendeträmedfiberriktninginågotförskjutenNͲ
Sriktning.Sombästbevaratcirka0,5Ͳ0,8mnärmastkallmurens
insida,dådessadelarharvarittäcktaavstenariraseringslagret
1351.Centraltinomkammarenvarträgolvetbetydligtmer
fragmentarisktͲdetvardelvismerförmultnathär,menockså
skadatavvätaochupptrampatisambandmedarkeologisk
förundersökningochundersökning.Fyndavspikar,enkrok
etcetera.Underträgolvetframkomljusbrun/gullerigmoränmed
ettstortinslagavgrusochsmåsten(<0,1mst).Dettatolkassom
dennaturligaundergrundenimoränbacken(CͲhorisonten)som
föreföllhajämnats/plattatstillinförläggningenavträgolvet.

1560 Konstruktion

1,2x0,9

1 0,15

1598 Trä

1,4x0,2

0,3 0,15

StenläggningidenSdelenavsvalgången.Framkomunder
trägolvet1320ochutgjordesavca0,1Ͳ0,35mststenar,belägna
ibrungulsandmedsmärreinslagavgrus.Sannoliktharstenen
lagtshärförattförstärkatröskelnintillkammaren.
Trärestersamtsotochkol,förmodligenfrånenförmultnad
planka,belägenileraNom(utanför)svalgången.Fiberriktningi
NͲSriktning,vilketavvekmotträgolvetisvalgången(1320).
Överlagradesavraseringslager1300.Tydligtavgränsadi
kontaktytanmotdetöverligganderaseringslagret,liksomden
rödbruna,kompaktaleranunder(CͲhorisont).TydligiÖͲV
riktning,dockmerotydligmotNochS.Förekomstavpinnar,
barkochspikar.Troligtvisenraseradkonstruktionsdel.

Nr
Typ
1628 Konstruktion

Storlek(m)
0,5Ͳ0,7x10

2041 Nedgrävning

6,6x1,8Ͳ3,3

Area(m²)

Djup(m)
7 höjd0,8Ͳ
1,0

Beskrivning
Kallmur,inmättruntdetnedersta(bas)skiftetsten.Murenhade
enstensbreddochvardärmedca0,5Ͳ0,7mbred,medentotal
längdavca10m.Murenvaruppbyggdav4skifttillenhöjdav
ca0,8Ͳ1,0mochbestodavmestadelsskarpkantad(spräckt)
sten,medengenerellstorlekavca0,2Ͳ0,4x0,2Ͳ0,5m.Generellt
hadestörrestenarlagtsomlottmedmindre.Övredelenvar
sannoliktinrasadikällaren,vilketinnebärattdenursprungliga
höjdentroligenuppgicktill6skiftsten.Stenmaterialetutgjordes
avgnejsochgranit.IShörnet(längstintillvänsterfråningången
sett)framkomenkoncentrationavspik,taktegel,glasm.m.
Mellanstenarnaimurenfannsmindrespräcktskarpkantadsten
samttaktegelinstucket,sannoliktförtätning.Ingaspåravbruk
ellerannattätningsmaterialkundeiakttas.Vidundersökningen
schaktadesjordenintillneditaktmedattstenarnaborttogs
skiktvis,förattundvikaattmurenrasadein.LängsmeddenÖ
väggenutgjordesbasskiftetframföralltavca0,5Ͳ0,7mhöga
skarpkantadestenarställdapåhögkant.Ihörnenhademindre
stenar(ca0,1Ͳ0,4mstoch0,3Ͳ0,4mhöga)lagts.DenS
stödmuren(motbacken)utgjordesavlikartade,skarpkantade
stenar,ca0,3Ͳ0,4mstoch0,2Ͳ0,3mh.IdetVhörnethade
murenuppförtspåenmarkfaststen.LängsmeddenVväggen
varstenarnaihuvudsakca0,4Ͳ0,7mst,medmindre,ca0,2mst,
stenaremellan,tillentotalhöjdavca0,2Ͳ0,3m.IsvalgångensV
sidavarmurenutkalvad(1137).Murenvaruppfördpå
ljusbrun/gulmoränmedinslagavgrus,sandochsmåsten(CͲ
horisont).Vidundersökningenavmurennoteradesattflera
stenblockimoränbackenlågmycketnäramurensgrund.Ett
flertalstenarlågävendiktanmotmurensgrund.Dettagaven
känslaavattdennaturligaterrängenkanhautnyttjatsföratt
extrastabilitetdålägetförjordkällarenutvaldesochmuren
uppfördes.

16,8 upptill2

Nedgrävningförjordkällare.Ejtydligtavgränsad,inmätning
gjordeftermurenslägeochdenaturligamoränblockenintill.
Nedgrävningenharuppskattningsvisvaritmellan1,5Ͳ2,0mdjup.
Nedgrävningenärgrävdgenomenmoränbackemedettflertal
blocksamtrikligtmedsten.Nedgrävningensbottenvarrelativt
jämnochgavettintryckavatthajämnats/plattatstillinför
uppförandeavmuren(1628)ochanläggandetavträgolvet
(1505).Ibottenfannsljusbrun/gulsandigmoränmedmycket
grusochsmåsten(<0,1mst).Centraltinomsvalgångenövergick
markslagetfrånmoräntilllera.Mycketsvårtattattuppskatta
hurmycketjordvallarnaruntsvalgångenharmodifieratsochhur
mycketavjordmassornasomeventuelltpåförts.

Bilaga 7. Fyndtabell undersökning
Nr

Kontext
7 1300

Kontexttyp
Lager

Material
Järn

Sakord
Spik

Vikt(g)
8,8

Antal

Fragm.grad
1 Komplett

Beskrivning
Gallrad
Smiddspik.Totallängdca105mm.Läggenböjdca X
75°och5mmtj.Rundathuvud,ca13x13,5mm.
Korroderad.
Smiddaspikar.1komplettmedhuvud,18x10mm X
st.Rak/plattlägg,53mml,8mmbr,5,5mmtj,med
bevaradeträrester.Den2aspikenäravbrutenoch
saknarhuvud.Läggenärfyrkantig,ca7,5mmst.

8 1351

Lager

Järn

Spik

10,8

2 Defekt

9 1320

Golv

Järn

Spik

8,5

1 Komplett

Smiddspik.Totallängd65mm.Kantigthuvud,ca X
14,5x12,5mmst.Läggenca8Ͳ6,5mmtj,avsmalnar
motspetsen.Kraftigtkorroderad.

10 1505

Golv

Järn

Spik

6,7

1 Komplett

Smiddspik.Rundathuvud,16,5x13,5mmst.Total X
längd41mm.Läggenkantig,ca6,5x5,5mmtj.

11 1560

Konstruktion

Järn

Spik

5,6

2 Fragment

12 1040

Lager

Järn

Spik

26,6

1 Komplett

13 1040

Lager

Järn

Spik

9,2

1 Komplett

14 1598

Trä

Järn

Spik

0,6

1 Fragment

15 1560

Konstruktion

Järn

Nit

2,6

1 Komplett

Smiddspik,endasthuvud(27mml)ochdelavlägg X
(15mml)bevarade.Huvudetärrundat,14x12mm
st,läggenfyrkantig,ca6,4mmidiam.Kraftigt
korroderad.
Smiddspik.Ovalthuvud,24x15mmst.Läggenär X
fyrkantig(ca8x7mmtj)ochböjdca75°.Total
längdca100mm.
Smiddspik.Huvudochspetsavbrutna.Totallängd X
ca70mm.Fyrkantiglägg,ca6x5mmtj.Bevarade
trärester.
Smiddspik,endastspetsenbevarad.L.16mm,br: X
ca5mm.
Smiddnit.Rundathuvud,ca10mmidiam.Total
X
längdca27mm.Fyrkantiglägg,ca7Ͳ8mmtj.

16 1598

Trä

Järn

Spik

5,5

1 Komplett

Smiddspik.Totallängdca40mm.Rundathuvud,ca X
10,5x8,5mmst.Någotböjd.Avbrutenspets.

17 1560

Konstruktion

Järn

Spik

7,9

3 Defekt

18 1320

Golv

Järn

Spik

12,2

1 Komplett

Smiddspiki3delar.18,20,5respektive31mm
X
långa.Kraftigtkorroderade.
Smiddspik.Totallängd74,5mm.Rundathuvud,ca X
13mmst.Plattlägg,ca8x5,5mmtj.

19 1300

Lager

Järn

Föremål

20,4

1 Komplett

20 1505

Golv

Järn

Föremål

28,4

1 Intakt

21 1560

Konstruktion

Järn

Spik

7,6

1 Komplett

22 1351

Lager

Järn

Spik

23,6

1 Komplett

23 1320

Golv

Järn

Spik

9,3

2 Fragment

24 1300

Lager

Järn

Spik

2,4

1 Komplett

25 1351

Lager

Järn

Spik

18,6

2 Komplett

26 Under
1628
(mur)

Lösfynd

Järn

Föremål

93,1

1 Komplett

Vinkeljärn,smittiettstycke.Totallängd176mm.
Ca24mmbr,ca8mmtj.Framkomunderenav
stenarnaimurensbasskift(1628).

27 1040

Lager

Järn

Spik

23,9

1 Komplett

29 1560

Konstruktion

Ben

Avfall

0,1

1 Fragment

30 1320

Golv

Glas

Fönsterglas

1,0

1 Fragment

31 Under
1505
33 1598

Lösfynd

Glas

Fönsterglas

0,4

1 Fragment

Trä

Trä

Avfall

7,4

5 Fragment

Smiddspik.L:123mm.Ovalthuvud,ca16,5x13,5 X
mmst.Fyrkantiglägg,ca6,6x6mm.Spetsennågot
böjd.
8,5x6mmstfragmentavbräntben.Sannolikt
X
avfall.
Ljustblågrönskärvaavplanglas,28x5x13,5mmst, X
1mmtj.Sannoliktavfall.
Ljustblågrönskärvaavplanglas,ca18,5x11mmst, X
1mmtj.Sannoliktavfall.
5fragmentavbark.46,31,5,28,19respektive19 X
mmst.Avfall?

Krok,ca47,5mml,29mmbr.Spetsenavbruten.
Sannoliktenupphängningskrokförgrödorm.m.i
svalgången.
Krok,ca64mml,32mmbr.Sannolikten
upphängningskrokförgrödorm.m.isvalgången.

X

Smiddspik.Totallängd57,5mm,ca10mmtj.
Kraftigtkorroderad.
Smiddspik.Totallängdca100mm.Rundathuvud,
ca17Ͳ18mmst.Läggenförefallernågottillplattad
(?),ca8,5x7,5mmtj.
Smiddspikitvådelar,44respektive23mml.
Kraftigtkorroderade.
Smiddspik.Huvudochspetsavbrutna.Totallängd
ca70mm.Läggenböjd,ca5x3,5mmtj.Kraftigt
korroderad.
Smiddaspikar.1ärtotaltca55ml,medovalt
huvud,ca22,5x14mmst.Den2aärtotaltca56,5
mml,medovalthuvud,ca11,5x10mmst.Bevarat
träomsluterbådaspikarnasläggar.

X

X

X

X
X

X

X

Bilaga 8. Matris jordkällare

Bilaga 9. Vedartsanalys förundersökning och undersökning



ProjektId2437

Östergötland,Linköpingskommun,Bankekindssocken,Vadstorp4:1,L2008:2402(Bankekind360)
Lägenhetsbebyggelse
Raseringslager,1067,F1076


Träfragmentetfråndettagolvlagervargenomkorsatavrottrådarsomävenspjälkatstycketutefter
årsringarna.Virketkomfrånenrelativtgrovstamsomvartangentielltkluvenochavrelativtlåg
kvalitet.Hartskanalerförekomrikligt.Plankanstjocklekgårinteuppskattadådeninredelensaknas.
Vikt(g)

Analyseradvikt(g)

Fragment

Analyseratantal

Gran

39,3

5,0

21

5

5



Lager,(Tvärgåendeträpåträgolv).1455,PV1502














Träfragmentenvarsönderbrutnaiettstortantalfragment.Ettstörrestyckehadeenstörstatjocklek
om2,3cm,vilketkanmotsvaradimensionenpåbyggnadsvirket.

Vikt(g)

Analyseradvikt(g)

Fragment

Analyseratantal

Gran

234,6

5,0

Över100

5

5
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Lager,(Tvärgåendeträpåträgolv),1455,PV1504
































Provetbestodavtresammanhållnadelaravenplankasamtettantalfragmentavdensamma.Virket
kommerfrånenvälvuxenstam.Plankanuppskattashavaritomkring2cmtjockochtangentiellt
skuren.Imittenavdetstörrestycketsyntesettrunthål.Dettavarintegenomgåendeochhar
uppkommitgenomattnågottrubbigtföremålpressatsmotdetuppruttnadevirket.Storlekenpå
håletmotsvararspikskallenpåensmiddspik.
Vikt(g)

Analyseradvikt(g)

Fragment

Analyseratantal

Gran

304,3

5,0

17

5

5
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Bilaga 10. Makrofossilanalys för- och undersökning
Makroskopisk analys av jordprover från Vadstorp,
Bankekind, 21002 och 21017
Teknisk rapport
Jens Heimdahl Arkeologerna SHMM 2021-09-08

Bakgrund och syfte
Under den arkeologiska undersökningen av två platser med äldre bebyggelse vid Vadstorp,
Bankekind, i Östergötland (projekt 21002 och 21017), insamlades fyra prover för analys av
makroskopiskt innehåll med fokus på växtrester, två prover per lokal. Vid 21002 provtogs en
ensamliggande härd i åkermark. Vid 21017 insamlades två prover från golvlager i en jordkällare.
Målsättningen med analysen var dels 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. I samband med bestämningarna utnyttjades litteratur (främst Jacomet 2006
och Cappers m.fl. 2012) samt referenssamlingar av recenta fröer. 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 ibland innehålla spår av en äldre flora, i
synnerhet i fråga om yngre lämningar och därför har även denna undersökts i proverna från
jordkällaren.

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.
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Ensamliggande
Kontext
härd

Förkolnat

Rasering
jordkällare

Volym /l

0,5

1,3

Träkol

ƔƔƔ

ƔƔ

Golv jordkällare Golv jordkällare
1,1

1

Träflis

ƔƔ

ƔƔƔ

Rotfragment

ƔƔƔ

ƔƔƔ

Kvist /knopp

Oförkolnat

21017

PM

Ɣ

Oförkolnade fröer

Ɣ

Daggkopa (ospec.)

Alchemilla sp.

Smultron

Fragaria vesca

Ɣ

Harsyra

Oxalis acetocella
Urtica dioica

ƔƔ

Brännässla

ƔƔƔ

Förkolnade fröer
Klubbvete

Triticum aestivum/compactum

1

Diskussion Bankekind 21002
Ensamliggande härd A 235
Provet från denna härd innehöll stora mängder träkol, samt en förkolnad kärna av bröd- eller
klubbvete, vilket visar att härden använts för matlagning. Sädesslaget ifråga har odlats från neolitikum
till modern tid och ger därför i sig ingen antydan om härdens ålder, men storleken på sädeskornet talar
för att det troligen kommer från järnålder eller senare.
Rasering i jordkällare A 1080
I detta material påträffades endast måttliga mängder träkol samt en förkolnad kvist. Det är svårt att
specifikt knyta det förkolnade materialet till jordkällaren om inte denna haft en överbyggnad som
förstörts i brand.

Diksussion Bankekind 21017
De två proverna insamlades från golvlager i lämningarna efter en jordkällare, A 1320 från svalgången
och A 1505 från den inre kammaren. Bägge proverna innehöll främst träflis från golvet samt en stor
mängd rottrådar som i senare tid penetrerat detta. I provet från svalgången fanns också en rik fröbank
dominerad av brännässlor och smultron med inslag av harsyra och daggkåpa. Denna flora är helt normal
för liknande miljöer och kan inte kopplas till jordkällarens bruk.
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Wasylikowa, K., 1986: Analysis of fossil fruits and seeds. I Berglund, B. E. (ed.): Handbook of
Holocene Palaeoecology and Palaeohydrology. John Wiley & Sons Ltd. 571–590

Bilaga 11. Arkivanalys, Hagtorpets invånare 1807–1912
Hagtorpetsinvånare,1807–1912

InomundersökningensramarharenmindrearkivstudieavRiksarkivetsdigitalttillgängligaarkiv
gjorts.DennaharomfattatkyrkoböckernafrånBankekindskyrkoarkivochskatteregistrenfrån
Bankekindsförsamling.Förarkivstudienharsamtligatillgängligahusförhörslängderoch
församlingsböckergenomgåtts(1807–1905),inklusivelängderövernattvardsgäster.Detillgängliga
mantalslängdernaförBankekindomfattarperiodenfrånår1642–1820.VadgällerfödelseͲoch
dopböcker,dödͲochbegravningsböckersamtinͲochutflyttningslängderharettmindreurval
genomgåtts,imånavtid.Arkivanalysenärdärmedinteattbetraktasomheltäckande.

Medhänsyntilldethistoriskakartmaterialetharmantalslängdernafrånår1749–1820studerats.
Hagtorpetdykeruppförstimantalslängdenfrånår1801ochbenämnsmellan1801–1804som
”Hagstugan”.Därefterbenämnsdetsom”Hagtorp”eller”Hagtorpet”framtilldensistatillgängliga
mantalslängdenfrånår1820.Omtorpetshistoriaunder1700Ͳtalet,haringeninformationhittatsi
arkiven.TorpettillhördedockursprungligenBjärstad,menförefallerhaövergåttidennärliggande
gårdenNedreErikstads(Erstad)ägounder1800Ͳtaletstreförstadecennier.Detlistasdärförunder
NedreErikstadisamtligamantalslängderochhusförhörslängdernafrånår1807–1830.På1830Ͳtalet
flyttadestorpetcirka100meternorrutochåtergickäveniBjärstadsägo,vilketkanföljasikartͲoch
arkivmaterial.

GenomarkivanalysenharsextorparfamiljersombeboddeHagtorpetunder1800Ͳtaletidentifierats,
liksomdemångapersonersomvaritinhystapåtorpet.Dessapresenterasikronologiskordningefter
husförhörslängdernanedan.

Husförhörslängder1807–1815
HagtorpettillhördeunderdennaperiodNedreErikstad/Erstad.

Torparfamilj1:
DeförstaidentifieradetorparnavidHagtorpetvarNilsJoh.Mehlqvist(född1764iGodegård),
gördelmak(gördelmakare)ochhanshustruMajaL.Knop(född1795iRystad).Nilshadeävenenson
somhetteJoh.Robbert(född1793iSlaka,ochmåstedärmedvarafrånetttidigareäktenskap).På
torpetboddeocksåtjänstegossenAndersAndersson(föddiTörnevalla).

NilsochMajainhystesmedenLarsMoberg(född1765iVarna),hanshustruStinaCarlsson(född
1775iVarna),derassönerJonas(född1802iYxnerum)ochAnders(född1809,sannoliktiBankekind)
samtdöttrarnaStinaCajsa(född1805,sannoliktiBankekind)ochAnna(född1807,sannolikti
Bankekind).

Deinhysteävenflottkarlen(flotk.?)MagnusPehrsson(född1775iÅtved,inflyttadfrånLanderyd)
ochhanshustruMajaSt.Gustafsson(född1785iWårdsnäs).

Husförhörslängder1816–1822
HagtorpettillhördeunderdennaperiodNedreErikstad/Erstad.

Torparfamilj2:
NästatorparfamiljutgjordesavLarsEricsson(daglönare,född1776iSvinstad)ochhanshustruLena
Svensson(född1771iGärdserum)somangesha”varitlängesjuk”ochdogår1819ifrossa,48år
gammal(enligtBankekindskyrkoarkiv,Inflyttningslängder1769–1830,s.165).Påtorpetboddeäven

sonenEric(född1804iÅtvid)ochdetredöttrarnaSaraLisa(född1807iÅtvid),Johanna(född1810,
sannoliktiBankekind),Maria(född1815iSvinstad).
Ävenden”utfattiga”änkanMajaLarsson(född1769iTörnevalla)ochhennessonLarsEricsson(född
1809iSvinstad)boddehär.
Husförhörslängder1823–1830
HagtorpettillhördeunderdennaperiodNedreErikstad/Erstad.
Torparfamilj2:
LarsEricssonsamtdotternSaraLisaboddeunderdennaperiodfortfarandekvarpåHagtorpet.Lars
övrigabarn,Eric,JohannaochMaria,omnämnsinte.
DetfinnsocksåarkivuppgifteromenStinaMånsdotterfrånHagetorpet(född1777iLinköping),
dottertillmönsterryttarenMagnusÖberg,somskahadöttår1829avvattusot,52årgammal(enligt
Bankekindskyrkoarkiv,Inflyttningslängder1769Ͳ1830,s.199).
Husförhörslängder1830–1837
Frånochmeddennaperiodochframtilldessattdetrevs,övergickHagtorpetfrånattägasavNedre
ErikstadtillBjärstadsägor.Dettasammanfallerocksåmedattentredjetorparfamiljkanspårasi
kyrkoböckerna.

Torparfamilj3:
SamuelAndersson(född1789iVästerlösa),hanshustruAnnaMajMånsdotter(född1794iSvinstad)
sönernaAndersMagnus(född1819,sannoliktiBankekind)ochPeterNiclas(född1822,sannolikti
Bankekind).År1835flyttadedenäldstesonenAndersMagnusut,16årgammal.
FamiljeninhysteävenänkanKjerstinPersdotter(född1765iÖstraSkrukeby).
Husförhörslängder1838–1847
Torparfamilj3:
FortsattSamuelAndersson(född1789iVästerlösa)ochhanshustruAnnaMajMånsdotter(född
1794iSvinstad).Derasandreson,PeterNiclas,flyttadetillTörnevallaår1842,20årgammal.
Familjentoginetttvåårigtfosterbarn,AnnaMaria(född1837iSvinstad)år1839,menhonbenämns
inovembersom”återkommenfrånLedberg”.AnnaMariabenämnspåenannanradsom”oäkta
dotterafpigA.Daniels”ochförefallerhaflyttatuttillLedbergigen.
EttannatfosterbarnvidnamnAnnaGustava(född1831iSvinstad)boddeocksåpåtorpetmellan
åren1838–1839.
ÄnkanKjerstinPersdotterinhystesdessutomfortfarandeochhonbeskrevsnusomett”fattighjon”.
ÄvenLarsAndersson(född1897iSvinstad)varinhysthärmellanår1847–1848,menflyttadesedan
tillbyn(Svinstad).
Husförhörslängder1848–1855
Torparfamilj3:
SamuelAnderssonochhansfruAnnaMariaMånsdotterboddefortfarandekvarpåHagtorpet.

FosterbarnetAnnaMariahadenuflyttattillbaka,menflyttadesedantillVårdsbergår1854,17år
gammal.
ÄnkanKjerstinPersdotter,återigenbeskrivensomett”fattighjon”,inhystesfortsattframtillsindödi
september1850,85årgammal.
LarsAndersson,somboddepåtorpetmellan1847–1848,flyttadetillbakatillHagtorpetår1851.
Husförhörslängder1855–1862
Torparfamilj3:
SamuelAnderssonochhansfruAnnaMariaMånsdotterboddefortfarandekvarpåHagtorpet.
Ettstortantalövrigapersonerförefallerocksåhabottpåtorpetunderdennatidsperiod:
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ

Ͳ

Ͳ

DettidigarefosterbarnetAnnaM.Andersdotter,flyttadetillbakatilltorpetår1855,men
flyttadesedantillGreboår1858.
LarsAnderssonvarfortsattinhyst,tillshandogimarsår1857.Larsdog59årgammalsomen
ogiftdrängavokändorsak(enligtBankekindskyrkoarkiv,Inflyttningslängder1769–1830,s.
433).
JohannaCharlottaHein(?)(född1838iBjörsäter)varinhystpåHagtorpet,tillshonflyttade
tillBankaår1856tillsammansmedsintvåårigesonCarlJohan(född1854iSvinstad).
TorparenPeterNiklasSamuelsson(född1822iSvinstad)liksomhanshustruJohannaBjärfelt
(föddiTörnevalla1819)ochderassonJohanFredrik(född1850iVårdsberg),samtsonen(?)
CarlGustaf(född1854iSvinstad)varinhystapåtorpetmellanår1856–1857,dåhela
familjenflyttadetillÖrtomta.
ÄnkanIngaLarsdotter(född1792iVårdsnäs)ochhennessonCarlOlsson(född1830i
Svinstad)inhystesfrånår1859.År1860flyttadedendå68ͲårigaIngatillGrindtorpmedan
den30ͲårigeCarlverkarhastannatkvarpåHagtorpet.Hanbeskrivssom”sjuk”,vilketkan
förklaravarförhaninteflyttademedsinmor.
SlutligeninhystesävendenäldredrängenJonasEriksson(född1803iLofta),sombeskrivs
med”attestenofärdighet”,vilketinnebäratthanhadenågontypavfysisk
funktionsvariation.År1860flyttadehanfråntorpet(härärtextenoläslig)runt57årgammal.


Husförhörslängder1862–1867
Torparfamilj3:
SamuelAnderssonochhansfruAnnaMariaMånsdotterboddefortfarandekvarpåHagtorpet,men
underapril1863dogSamuel,74årgammal.Den”ofärdige”drängenJonasErikssonvarfortfarande
inhystpåtorpet.
UndercirkaettårstidinhystesHampusCarlsson(född1838iHorn),hanshustruMathilda.Charl.
Johansdotter(född1840iLanderyd)ochderasdotterHildaSophia(född1864iSvinstad)på
Hagtorpet.Familjenflyttadeinår1863ochflyttadesedantillVadstorpår1864.
Husförhörslängder1868–1872
Torparfamilj4:
AnnaMariaMånsdotter,somhadeblivitänkaefterSamuelsdöd,boddefortfarandekvarpåtorpet.
HennesäldstesonAndersMagnusSamuelssonflyttadeunderdenhärperiodentillbakatillHagtorpet
tillsammansmedsinhustruLenaCarol.Johansdotter(född1836iKettelstad)ochderassonCarl

August(född1856iVårdsberg).AndersMagnusärvdedärmedsannoliktbesittningsrättenför
Hagtorpeteftersinfarsdödochrepresenterardärmeddenfjärdetorparfamiljen.
UnderdennaperiodförefalleringenutanförtorparfamiljenSamuelsson(förstaochandra
generationen)habottpåHagtorpet.
Husförhörslängder1873–1877
Torparfamilj4:
AndersMagnusochhanshustruLenaboddekvarpåHagtorpet.Andersmorochdentidigare
torparhustrunAnnaMariaMånsdotter,somnumeravarenänka,beskrivsnusominhyst.Runtår
1873flyttadehelafamiljenutfrånHagtorpet.DåvarAnnaMarianästan80årgammalochhadebott
itorpetsedan1830Ͳtaletsbörjan,alltsåicirka40årtotalt.
Husförhörslängder1878–1888
Torparfamilj4:
AndersMagnusochhanshustruLenaflyttadevidnågottillfälletillbakatillHagtorpet.Ioktober1879
dogsedanAnders,60årgammal.Lenadogkortdärefterijuni1880,43årgammal.DerassonCarl
Augustflyttadedärefterutfråntorpetår1880,kanskekortefterLenasdöd,runt24årgammal.
AndersMagnusochLenakanhahaftytterligareenson(?),JohanLudvig(född1851)somockså
flyttadeutsamtidigt.
DetäroklartvemsomegentligentogövertorprättigheternadirektefterAndersMagnus
Samuelssonsdöd.
DessutominhystesåterigenHampusKarlssonochhanshustruMatilda,somsenastboddepå
Hagtorpetmellanår1863–1864.DenäldstadotternHildaSophiaföljdeintemedtillbaka,menderas
övrigadöttrarLovisa(född1866iSvinstad),AnnaCharlotta(född1868iWärna)ochsönernaCarl
Oscar(född1871iWärna),Gust.Hjalmar(född1874iSvinstad)ochJoh.Ennel(?)(född1879i
Svinstad)flyttadeinpåHagtorpetmedsinaföräldrarunderår1880.År1881dogLovisa,15år
gammal.RestenavfamiljenflyttadesedantillWärnaår1882.
Frånår1882inhystesCarlCarlsson(född1822iStjärnorp),hanshustruJohannaSofiaCarlsson(född
1850iLinköping)samtderassonCarlJohan(född1872iKärna).
ÄvenCarlGustafLarsson(född1830iGrebo),hanshustruAnnaSofiaKnapp(född1836iSvinstad)
samtderassonKnutSigvard(född1875iSvinstad)ochdotternKlaraAllida(född1878iSvinstad)
inhystesunderperioden.
Husförhörslängder1889–1894
Torparfamilj5:
KarlKarlssonochhanshustruJohannaSofiaförefallerhablivitdenyatorparnaochrepresenteraren
femtetorparfamiljattbeboHagtorpet,tillsammansmedsinsonKarlJohan.Hanflyttadesedantill
Wretaklosterår1889,runt17årgammal.Ifebruariår1894dogfadernKarl,71årgammal.
ArbetarenKarlGustafLarsson,hanshustruAnnaSofiaKnappochderassonKnutSigvardochdotter
KlaraAllidavarfortsattinhystapåtorpet.År1889flyttadeKnutSigvardtillAskeby,14årgammal,
medanKlaraAllidaflyttadetillÖstraRydår1891,13årgammal.


Församlingsböcker1895Ͳ1905
Iförsamlingsbokenför1895–1905benämnsHagtorpetförförstagångensomen”backstuga”.
Innebärdettaatttorpetdåhadeförloratsinåkermarkoch”degraderats”tillbackstuga?Detta
försämradesannoliktkraftigtdeboendesmöjlighetattförsörjasig.
Torparfamilj6:
KarlGustafLarssonochhanshustruAnnaSofiaKnappboddefortfarandekvarpåtorpet.Sannolikt
togdeöversom”torpare”ochblevdärmeddensjätteochsistaspårbaratorparfamiljenunder1800Ͳ
talet.
EfterKarlsdödboddeJohannaSofiakvarpåHagtorpetsomänkaunderknapptfemår.Honflyttade
sedanutruntår1899,menförefallerhaflyttattillbakaruntår1901.
KarlGustafLarssondogår1911,runt81årgammal.EnligtuppgiftfrånBankekinds
hembygdsföreningflyttadehansänkaAnnaSofiaKnappdärefterår1912tillettålderdomshem,cirka
76årgammal.KortefterdettaskaHagtorpetharivits.

Arkivmaterial
Riksarkivet,husförhörslängderBankekindskyrkoarkiv
Bankekindskyrkoarkiv,Husförhörslängder,SE/VALA/00023/AI/1(1807Ͳ1815),bildid:
C0015182_00071,sida95.
Bankekindskyrkoarkiv,Husförhörslängder,SE/VALA/00023/AI/3(1816Ͳ1822),bildid:
C0015184_00084,sida151.
Bankekindskyrkoarkiv,Husförhörslängder,SE/VALA/00023/AI/5(1823Ͳ1830),bildid:
C0015186_00087,sida157.
Bankekindskyrkoarkiv,Husförhörslängder,SE/VALA/00023/AI/8(1830Ͳ1837),bildid:
C0015189_00204,sida523.
Bankekindskyrkoarkiv,Husförhörslängder,SE/VALA/00023/AI/10(1838Ͳ1847),bildid:
C0015191_00242,sida474.
Bankekindskyrkoarkiv,Husförhörslängder,SE/VALA/00023/AI/12(1848Ͳ1855),bildid:
C0015193_00173,sida342.
Bankekindskyrkoarkiv,Husförhörslängder,SE/VALA/00023/AI/14(1855Ͳ1862),bildid:
C0015195_00166,sida349.
Bankekindskyrkoarkiv,Husförhörslängder,SE/VALA/00023/AI/16(1862Ͳ1867),bildid:
C0015197_00126,sida280.
Bankekindskyrkoarkiv,Husförhörslängder,SE/VALA/00023/AI/18(1868Ͳ1872),bildid:
C0015199_00123,sida271.
Bankekindskyrkoarkiv,Husförhörslängder,SE/VALA/00023/AI/20(1873Ͳ1877),bildid:
C0015201_00132,sida291.
Bankekindskyrkoarkiv,Husförhörslängder,SE/VALA/00023/AI/22(1878Ͳ1888),bildid:
C0015203_00164,sida174.
Bankekindskyrkoarkiv,Husförhörslängder,SE/VALA/00023/AI/24(1889Ͳ1894),bildid:
C0015205_00147,sida374.
Bankekindskyrkoarkiv,Församlingsböcker.Bundenserie,SE/VALA/00023/AIIa/2(1895Ͳ1905),
bildid:F0004321_00227,sida471.
Bankekindskyrkoarkiv,LängderövernaƩvardsgäster(kommunionlängder),SE/VALA/00023/DII/1
(1813–1821),bildid:A0008085_00054.
Bankekinds kyrkoarkiv, InŇyƩningslängder, SE/VALA/00023/B I/1 (1769Ͳ1830), bildid:

Bankekindskyrkoarkiv,InŇyƩningslängder,SE/VALA/00023/BI/1(1769Ͳ1830),bildid:
C0015206_00112,sida199.
Bankekindskyrkoarkiv,FödelseͲochdopböcker,SE/VALA/00023/C/5(1797Ͳ1852),bildid:
C0015214_00084,sida152.


Riksarkivet,skaƩeregister:mantalslängder1642–1820,Bankekindsförsamling
Mantalslängder mellan år 1749–1820. Tillgängliga digitalt genom Riksarkivet. Åtkomst 2021-06-18.


EttstorttackriktasslutligentillÖrjanÖrjestamfrånBankekindshembygdsföreningsamttillKristofer
JupiterochCristinaPrytzpåSverigesLantbruksuniversitet(SLU)förbiståndmedarkivanalysen.

Bilaga 12

HAGTORPET OCH JORDKÄLLAREN
P o p u l ä r v e t e n s k a p l i g s a m m a n fat t n i n g
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Av r e b e c k a j o n s s o n

Denna publikation vänder sig i första hand till dig som bor eller rör dig i
Bankekind och är intresserad av lokalhistoria. Givetvis hoppas vi att även
andra finner innehållet intressant. Publikationen är fri att sprida och mångfaldigas för icke kommersiellt bruk, under förutsättning att källhänvisning anges.
Fotografier och illustrationer får ej kopieras och spridas separat, utan koppling till publikationens övriga innehåll. Om du vill veta mer om vad som hittades vid den arkeologiska undersökningen, kan du också läsa vår vetenskapliga
rapport. Den finns att ladda ner utan kostnad från Riksantikvarieämbetets
öppna digitala register över kulturhistoriska lämningar - Fornsök.

Upphovsrätt, om inget annat anges, enligt Creative Commons licens CC BY. Villkor finns tillgänglig på http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.sv. Undantaget är Lantmäteriets kartmaterial.
Fotografier: Uppdrag arkeologi (om annat ej anges).
Omslagsbild: Jordkällaren fotograferad med drönare från NNÖ.
Spridningstillstånd Lantmäteriet LM2021/043984.
Producerad av Uppdrag arkeologi i Sverige AB.
Stockholm 2021.
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Hagtorpet och jordkällaren
Riksväg 35 mellan Linköping och Västervik har delvis haft samma sträckning sedan
medeltiden. Utmed vägen finns många fornlämningar, både sådana som syns ovan mark
men också många som ligger dolda under
marken. Vid Vadstorp, strax söder om Bankekind, hittade arkeologer år 2011 grunden
till en jordkällare i kanten av en skogsslänt,
knappt 40 meter väster om vägen. Genom att
studera historiska kartor kunde de också se att
det under 1700-talet funnits ett torp på platsen. I lite yngre kartor, från 1800-talet, kallades torpet för Hagtorpet.

Varför grävde vi här?
Efter upptäckten år 2011 registrerades jordkällaren som en fornlämning med beteckningen
L2008:2402 i Kulturmiljöregistret, alltså det
register där alla Sveriges kända fornlämningar
registreras. När vägen tio år senare planerades att
breddas fick vi arkeologer återvända till Vadstorp
för att se om det fanns mer kvar av torpet utöver
jordkällaren. Vi fick också undersöka jordkällaren noggrant för att försöka ta reda på hur
gammal den var och hur den hade använts.

Pilen pekar på undersökningsområdet och platsen för jordkällaren. Skala 1:10000.
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Jordkällare och potatisens betydelse
En jordkällare är en byggnad med ett utrymme som
är helt eller delvis nedgrävt i marken och övertäckt av
jord. De äldsta varianterna byggdes under bostadshus och förekom redan under medeltiden men de
allra flesta uppfördes under årtiondena efter det att
regeringen beslutat om en jordbruksreform som kallades för ”laga skifte” år 1827. Skiftesreformen innebar
att de gamla bykärnorna splittrades och gårdarna flyttade ut i landskapet. De blev då mer självständiga och
behovet av självförsörjning ökade för varje enskild
gård.
En stor del av landsbygdens befolkning under 1700–
1800-talen utgjordes av så kallade ”obesuttna”, det
vill säga människor som inte ägde någon egen jord
utan arrenderade mark eller arbetade som pigor och
drängar vid en gård. Till de som inte ägde någon mark
hörde de så kallade torparna. Torparna arrenderade,
alltså hyrde, mark och bostad av en markägare under
en bestämt tid. Torparna betalade för arrendet genom
att arbeta dagsverken för markägaren men behövde
också som regel betala med en del av de jordbruksprodukter som man lyckades producera. Många
torparfamiljer var fattiga och flyttade runt regelbundet men det fanns också de som lyckades se till så att
deras barn kunde ta över torpen efter dem.

Jordkällare helt täckt av torv. Haga, Björklinge
socken, Uppland, fotograferad år 1976. Fotograf
okänd. Upplandsmuseet, bild-id: SM0459_22. CC
BY-NC-ND.
Jordkällare användes framförallt för att långtidslagra potatis och kallas därför ofta för potatiskällare. Potatis började odlas redan under 1700-talet i
Sverige men fick sitt stora genombrott under början
av 1800-talet. Vid den tiden var spannmålspriserna
höga och potatisbrännvinet blev populärt. Potatisen
kunde odlas i steniga, sandiga jordar där spannmål
inte trivdes och passade därför särskilt de obesuttna
som hade en begränsad tillgång till bra odlingsmarker. Odlingen krävde heller inga dyra redskap och
barn kunde hjälpa till i stor utsträckning. Den fattigaste delen av befolkningen fick med potatisen ett
livsmedel som var lätt och billigt att producera och
som hade ett högt näringsvärde. Under 1800-talet
blev potatis med salt sill den vanligaste maträtten
efter gröt. Med potatisens ökade popularitet uppstod
ett behov av mer permanenta skafferier för långtidslagring. Potatis ska förvaras mörkt och svalt och en
källare täckt av jord är därför idealisk. Därför byggdes jordkällare vid många gårdar och torp under den
här tiden. Arbetet med att gräva och bygga källarna
krävde stora arbetsinsatser och var en kostsam investering. Jordkällarna användes ända in på 1950-talet då
kylskåpen efterhand blev vanligare.

Hagtorpets historia
Torpmiljö i Svinhult, Östergötland, år 1915.
Fotograf August Christian Hultgren. Östergötlands
museum, bild-id: OM.H.000057. Upphovsrättslig
licens PDM.

Inför undersökningarna studerade vi historiska
kartor och arkivuppgifter för att ta reda på så mycket
som möjligt om Hagtorpets historia.
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Karta över Bjärstad från år 1778 med torp och milsten markerade strax söder om undersökningsområdet (svart linje).
LSA akt D6-8:3. Skala 1:3000.

Kartorna ritades av lantmätare som åkte runt för att
mäta ägogränser och dokumentera jordar och deras
kvalitet, ofta inför beskattning av ägorna eller de olika
jordbruksskiften som genomfördes under 1700-,
1800- och 1900-talen. Den äldsta kartan över Vadstorp är från år 1695 och visar att hela området då
bestod av hagmark som tillhörde gården Bjärstad.
Hagmarker var inhägnade betesmarker och var en
viktig resurs för bete och insamling av gräs och löv för
djurens vinterfoder. På en karta från år 1778 syns en
intressant detalj, nämligen ett torp utritat söder om
det område vi skulle undersöka. Någon gång under
1700-talet byggdes alltså ett torp inom området.
Kartan berättar också om väg 35:s historia. Utmed
äldre vägar står ofta milstenar som liksom dagens
vägmärken angav avstånd. Här i Vadstorp fanns enligt
1778 års karta just en sådan milsten, men den finns
inte kvar idag.
På en karta från år 1839 saknas 1700-talstorpet.
Ungefär hundra meter längre mot norr finns dock
nya byggnader utritade. I det tillhörande numrerade
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protokoll där kartans innehåll beskrivs, anges detta
som ett då nybyggt torp med en nyuppodlad åker.
Förmodligen flyttades det gamla torpet hundra meter
norrut. Att torp av olika anledningar flyttades kortare
eller längre sträckor var inte ovanligt under den här
tiden. Även det senare torpet låg utanför det område
vi skulle undersöka. Från 1800-talets mitt och framåt
kan vi utläsa namnet Hagtorpet på kartorna. Nedtecknade uppgifter om ortnamnet Hagtorpet beskriver att
torpet även kallades Lassestugan. Vi studerade också
uppgifter i socknens kyrkoarkiv och skatteregister. Från 1600-talet finns så kallade mantalslängder
bevarade. De utgjorde årliga registreringar av befolkningen och var ett slags dåtida skatteregister. Från
mitten av 1700-talet finns även husförhörslängder
bevarade. Husförhören hölls av sockenprästerna och
i längderna, eller protokollen, från förhören kan man
ofta hitta detaljerade uppgifter om de som bodde på
en viss gård eller ett torp.
I arkiven har vi hittat uppgifter om sex olika familjer
som bodde på Hagtorpet under 1800-talet. Utöver

familjerna Mehlqvist, Ericsson, Andersson, Samuelsson, Karlsson och Larsson har också fosterbarn, tjänstefolk och flera inhysta personer bott på Hagtorpet,
ofta endast något eller några år i taget innan de flyttade
vidare. Några av torparfamiljerna bodde på Hagtorpet under flera års tid, framför allt Samuel Andersson
och hans hustru Anna Maj Månsdotter som flyttade
in på torpet under 1830-talet. Efter Samuels död år
1863 tog sonen Anders Magnus över men Anna Maj
bodde sammanlagt på Hagtorpet i över 40 år. Hagtorpets andra namn Lassestugan kan förmodligen kopplas till den Lars Ericsson som bodde på torpet mellan
år 1816–1830.
Runt år 1912 revs torpet efter att dess sista invånare,
Anna Sofia Knapp, flyttat till ett ålderdomshem. Efter
att torpet revs användes marken som åkermark och
området har sedan dess sett likadant ut, ända fram
tills nu när vägen breddas och området återigen
förändras.

Undersökningarna

om Hagtorpets bostadsbebyggelse rivits för över ett
sekel sedan, kunde fler element av torpmiljön finnas
bevarade, exempelvis olika ekonomibyggnader. Vi
skulle totalt undersöka ett nästan 1 500 m2 stort
område med både skogs- och åkermark. Vid en kartering av ytan kunde vi konstatera att det enda som
kunde ses ovan mark var just den jordkällare som
hittades år 2011. En växtexpert besökte oss samtidigt
och inspekterade vad som växte inom skogsområdet.
På så sätt fick vi veta att krusbär, smultron och nyponrosor – alla så kallade kulturväxter, som använts och
odlats av människan – fanns inom området. Därefter ville vi ta reda på vad som faktiskt fanns bevarat i
marken, genom att gräva sökschakt med grävmaskin.
I åkern närmast vägen hittade vi en mycket välbevarad härd, alltså en eldstad, i den styva leran. Någon
gång under 600–700-talen e. Kr., under den period
av järnåldern som kallas vendeltid, lagades en måltid
med bröd- eller klubbvete i härden. I närheten finns
både gravar och stenhägnader från järnåldern så vi
visste att människor vistats här redan då. Härden var
det äldsta vi hittade vid undersökningarna.

Undersökningarna i Vadstorp genomfördes i två steg
– en inledande förundersökning för att ta reda på vad
som fanns kvar, sedan en undersökning där allt på
platsen undersöktes, dokumenterades och togs bort.
Utifrån kart- och arkivanalyserna hade vi en god
grund att utgå från inför fältundersökningarna. Även

Olika typer av taktegel påträffade i jordkällaren.

Schaktning med maskin och handgrävning i samband
med undersökningen av jordkällaren.

Jordkällaren hade byggts en bit bort från bostadshuset i en brant och stenig skogsslänt. När vi schaktade
kunde vi ganska snabbt konstatera att jordkällaren
faktiskt var det enda som nu fanns kvar av Hagtorpet.
Förundersökningen kunde också konstatera att källaren var ingrävd i en slänt som sluttade mot nordöst
och var täckt av mossa och grenar. Efter att ha rensat
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Fotogrammetriskt framställd 3D-bild av jordkällarens botten med murens understa varv sten kvar intakt.

bort all täckande växtlighet kunde vi se att den bestod
av ett cirka 3 x 3 meter stort rum med murade väggar
av sten, samt ett cirka två meter långt och en meter
brett utrymme, en så kallad svalgång, som lett från
rummet till källarens öppning och fungerat som en
luftsluss. I källaren hittade vi trasigt taktegel, spikar
och några bitar glas.
Undersökningen av jordkällaren var speciell, eftersom väldigt få jordkällare i Sverige hade blivit undersökta av arkeologer tidigare. Lager för lager grävdes ut
och dokumenterades noggrant. Platsen för jordkällaren var noga utvald. Genom att bygga den i en naturlig backe kunde mängden jord som behövde flyttas
för att bygga källarens väggar och tak minimeras. Den
skuggiga slänten med sluttning mot nordöst var också
ett bra läge för att källaren skulle hållas sval, samtidigt
som den låg på ett behändigt avstånd från Hagtorpets
bostadshus.
Jordkällarens konstruktion var enkel men omsorgsfullt byggd. Dess sidor har stått stadiga genom de
murade väggarna av sten, tätade med instuckna bitar
av trasigt taktegel. Under en av stenarna i murens
nedersta skift nära jordkällarens ingång i norr hittade
vi ett vinkeljärn. Järn ansågs under århundraden
inom folktron fungera avvärjande mot ondska och
väderstrecket norr var särskilt förknippat med onda
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Vinkeljärn påträffat under en av basstenarna till
jordkällarens mur.

makter. Knivar, nycklar och andra järnföremål hittas
därför ofta under husgrunder. Kanske lade torparna
ner vinkeljärnet när de byggde jordkällaren för att
förhindra att sjukdomar och skadedjur skulle drabba
källarens viktiga innehåll.
På marken i rummet och svalgången fanns kvar spår
av golvplankor av furu, gran och ekvirke, som hade
fästs med smidda spikar av järn. Under golvet i svalgången hade marken också först delvis förstärkts med
en stenläggning av runda stenar. Vi hittade också
rester av träplankor lagda tvärs över trägolven. De har
tillhört träbingar där potatis och kanske även andra

grödor har förvarats separerade. Fynd av två krokar
visar att kål sannolikt har hängts upp i säckar utmed
med väggarna. Hur taket såg ut vet vi inte. Kanske var
det byggt av sten som plockades ner för att återanvändas i ett annat bygge när Hagtorpet revs? När jordkällaren byggdes kunde inte helt säkert besvaras, tyrots
den noggranna undersökningen. Några fynd som
kunde datera lagren, till exempel mynt eller glaserad keramik, hittades inte. Vi tror dock att jordkällaren byggdes som tidigast under 1830-talet, i samband
med att Hagtorpet flyttades norrut och som senast
under årtiondena därefter.

Vad berättar en jordkällare?
Jordkällaren kan som arkeologisk lämning kanske
verka blygsam i mångas ögon. För att förstå varför de
har varit så betydelsefulla för de människor som befolkat hushållen på landsbygden måste vi sätta in dem i
ett större sammanhang. Potatisens ökade spridning
förändrade det svenska jordbruket och gav landsbygdens fattiga och obesuttna bättre livsmedel. Att kunna
lagra potatisen så länge som möjligt var av stor betydelse och gjorde arbetet med att bygga en jordkällare värd mödan. Ännu har mycket få studier gjorts
av jordkällare och undersökningen vid Hagtorpet
är därför ett viktigt bidrag till vår kunskap om byggnadstypen och tidsperioden. Det har också gett oss
en möjlighet att ta reda på mer om, och berätta om,
Hagtorpets historia och om de som en gång levde där.

Foto över undersökningsområdet med riksväg 35 i bakgrunden.
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Under 2021 genomfördes två arkeologiska insatser inom
fastigheten Vadstorp 4:1, Bankekind socken, Linköpings kommun,
i Östergötlands län. Beställare av uppdragen var Länsstyrelsen
Östergötland och kostnadsansvarig företagare var Trafikverket.
Insatserna utgjordes av:
• Arkeologisk förundersökning av fornlämning L2008:2402
(dnr 431-838-2021)
• Arkeologisk undersökning av fornlämning L2008:2402 (dnr
431-8569-2021)
Resultaten av insatserna redovisas i föreliggande rapport.
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