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Utredningsområdet
12,500 x 130-250 m



55 objekt
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• 41 boplatslägen (21 ”äldre” och 20 ”yngre”)

• 8 objekt med möjliga gravar

• 2 lägenhetsbebyggelse/bebyggelselämning

• 2 kolbottnar

• 2 smideslämningar

Utredningsområdets berörda objekt
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Kvar att göra 2019
• 1 kolbotten

• 5 boplatslägen (1 ”äldre” och 4 ”yngre”)

• 1 möjligt gravfält



5

Metod A: Boplatslägen i skog grävs med mindre bandburen 
grävmaskin med gummilarv för framkomlighet och skademinskning. 
Handgrävning/rensning efter varje drag. Handsåll vid behov. 
Metod B: Boplatslägen i åker grävs med bandburen grävmaskin med 
stor kapacitet. Ploglager besiktigas översiktligt. Anläggningar rensas. 
Metalldetektering i ett urval schakt för daterande fynd. 
Metod C: Smides- och kolningsanläggningar grävs med en mindre 
maskin, för en bra 14C datering med vedartsanalys. Metalldetektering 
för daterande fynd. 
Metod D: Bebyggelselämningar. Fördjupad arkivstudie. Schakt med en 
mindre, bandburen maskin. Keramikanalys samt metalldetektering för 
daterande fynd.
Metod E: Möjliga gravar. Delvis avtorvning för hand eller med mindre 
bandburen maskin. Ställvis rensning av stenpackning för eventuella 
fynd och säkerställd konstruktion. Metalldetektering vid behov.

Metoder



• 508 schakt
• 7902 m2

• Minimum 0,3 m2 (handgrävt)
• Maximum 75 m2 (stor maskin)
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Schakt
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Resultat ”äldre” boplatslägen
(31-42 m ö.h.)

Av 21 objekt             4 boplatser samt 1 herdehärd och 2 gravar ≈ 20% fornlämning
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Av 20 objekt               4 boplatser = 20% fornlämning

Resultat ”yngre” boplatslägen
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Resultat övriga lämningar
Kolbottnar, smideslämningar och bebyggelselämningar 
är ännu ej daterade



8 objekt (varav 7 utredningsgrävda)             5 objekt 
med grav/gravar ≈ 63% fornlämning
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Resultat möjliga gravar
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Wivianne Bondesson, projektledare, ansvarig för 
utredning av boplatslägen i skog.

Karl-Fredrik Lindberg, biträdande projektledare, 
deltar i utredning av boplatslägen i skog, analys av 
stenmaterial. 

Louise Evanni ansvarig för utredning av möjliga 
gravar samt boplatslägen i åkermark.

Katarina Appelgren deltar i utredning av möjliga 
gravar samt av boplatslägen i åkermark.

Mia Englund ansvarig för utredning av 
smideslämningar samt arkeometallurgisk analys.

Magnus Lindberg ansvarig för metalldetektering, 
särskilt vid kolnings- och smideslämningar

Lena Beronius-Jörpeland, ansvarig för arkivalier 
samt utredning av husgrund och lägenhetsbebyggelse. 

Arkeologer i fält



Tack!
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