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Inledning
I april-juni 2002 genomförde Dalarnas museum arkeologiska undersökningar i 
Islingby, Borlänge stad och kommun, Dalarna. Undersökningarna föranleddes 
av SSABs planer på en ny infartsväg för att slippa godstrafik med tunga trans-
porter genom staden. Den nya infartsvägen sträckte sig från riksväg 50, via 
Islingby över älven till industriområdet. Idag kallas vägen för Ingevallsgatan 
och för att komma in till industriområdet åker man genom den s.k. Södra por-
ten. Innan vägen byggdes var nivåskillnaderna stora mellan industriområdet 
på den västra sidan om älven och Islingby på den östra. För att underlätta för 
de tunga transporterna var man därför tvungen att skära ner vägen genom 
den höga älvbrinken i Islingby och därmed även fylla igen bottnarna i de två 
mäktiga ravinerna som tidigare delade området i tre platåer.

Den planerade vägsträckningen var sammanlagt ca 600 m lång och p.g.a. 
den skiftande topografin i området varierade bredden på själva exploatering-
området mellan 15-40 m. Sammanlagt beräknades hela exploateringsområdet, 
med vägen och nya slänter, omfatta en ca 16 000 m2 stor yta.

Figur 1. Topografiska kartan över Borlänge visar det aktuella området på östra sidan om Dalälven, strax 
norr om riksväg 50. Skala 1:50 000.
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Exploateringen berörde framförallt grönytor och tomtmark med 1900-tals-
bebyggelse. Inom eller i direkt anslutning till det planerade exploateringsom-
rådet fanns registrerade fornlämningar i form av en gårdstomt, fossil åkermark 
samt uppgifter om en smältugn och gravhögar.

Denna rapport har till huvuddelen sammanställts av Anna Lögdqvist. Ka-
pitlen ”Historik” och ”Kartanalys” är emellertid skrivna av Eva Carlsson.

Förutsättningar

Topografi
Islingby ligger på Tunaslätten, öster om Dalälven (figur 1). Tunaslätten har, 
trots namnet, snarare karaktär av ett kuperat lågland än ett slättland. När 
inlandsisen smälte bort för drygt 9000 år sedan låg den dåvarande kustlinjen 
i Tuna ca 200 m över den nuvarande nivån (Mogren & Svensson 1988:21ff). 
Detta innebar att Tunaslätten och Runnbäckenet utgjorde delar av en stor fjärd 
tillhörande den jättelika sötvattensjö som kallas Ancylussjön. På fjärdens bot-
ten avlagrades sediment, framförallt bestående av finsand, mo och mjäla. Det 
är dessa sediment som utgör Tunaslättens jordarter idag och som givit goda 
förutsättningar för odling i området. I Islingby består jordarten framförallt 
av finsand, men inslag av mo och mjäla förekommer.

Sedimentjordar, likt de på Tunaslätten, består av lätteroderade material 
som vatten lätt gräver sig ner igenom. Höga älvbrinkar och raviner är därför 
vanliga inslag i sådan mark. Inom västra och norra delen av det aktuella 
exploateringsområdet sluttade älvbrinken brant ner mot älven. Därtill skar 
två större raviner in i området i huvudsak nordöst-sydvästlig riktning. Detta 
gjorde att exploateringsytan delades in i tre naturliga platåer (figur 2).

I samband med att den äldre järnvägsbron till SSAB byggdes har den ur-
sprungliga älvbrinken schaktats ur i norr. En jämförelse mot äldre kartmaterial, 
t.ex. från storskiftet i början av 1800-talet, visar att en mindre ravin även skurit 
in i älvbrinken norr om den norra platån (figur 8).

Figur 2. De mäktiga ravinerna som bildats längs med älvbrinken gjorde att exploateringsområdet 
delades in i tre naturliga platåer. På grund av höjdskillnaderna skulle den planerade vägen schaktas 
ner genom älvbrinken och botten av ravinerna fyllas igen. Därmed ändrades topografin dramatiskt 
inom området.

Ravin

Ravin
Ny väg
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Figur 3. Flygfoto över Islingby visar byn på sent 1940-tal. Våra undersökningsområden ligger strax ovanför älvbrinken 
från älvkröken och vidare till höger i bilden. Foto: AB Flygtrafik 1947, Dalarnas museum.

Figur 4. Foton från Islingby år 1952. Till vänster en bild av älvbrinken och till höger en bild av den s.k. Vattuvägen som 
sträckte sig upp från älven genom en av ravinerna mot byn. Till fotona finns informationen: ”Här ska enligt tradition tidigare 
funnits gravhögar norr om vägen i kanten av sluttningen”. Foto: Ingemar Thunander 1952, Dalarnas museum.
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Raviner bildas ofta genom erosion p.g.a. rinnande ytvatten vid tjällossning 
och/eller vid kraftiga regnväder, s.k. jordflytning. Men raviner kan också 
bildas av inre erosion, s.k. grundvattenerosion. Detta innebär att hålrum bil-
das i jordlagren som orsakar att stora områden i marken störtar samman. En 
ravin kan bli 10-20 meter djup, är V-formad och har branta sidor. Raviner kan 
utvecklas snabbt och de grenar vanligen ut sig vilket på sikt oftast orsakar en 
större markförstörelse än vad ett skred gör.

Historik
Förleden i Islingby är ett mansbinamn ”Yslinge”, en biform till det forn-
svenska yslinger, d.v.s. usling eller stackare (Ståhl 1982:32). Ortnamn med 
slutleden -by har varit produktiva sedan 500-600-talet och användes flitigt 
under vikingatid. Med ett mansnamn eller mansbinamn i förleden brukar 
ortnamnsforskare anta att namnet inte tillhör de allra äldsta, utan snarare 
vikingatid eller medeltid.

Det äldsta bevarade skriftliga belägget är ett dombrev från 1493, då Nils 
Larson i Islingby var en av de tolv i nämnden vid tinget (DD153). I ytterligare 
två dokument från 1500-talet ingick en person från Islingby i nämnden (DD 
224 och 779). I dokumentet från 1551 nämns en Erick scomare i Islingby.

I jordeboken från 1550 uppges Islingby bestå av två skattegårdar (Samuels-
son 1959:192ff). Så är det också markerat på sockenkartorna från 1600-talet. 
Vid kanten av Barberget låg dock ytterligare en gård, Skinnarebo. Det finns ett 
Skinnboda i jordeboken från 1550, men den gården låg förmodligen i någon 
annan del av socknen. I Älvsborgs lösen 1571 nämns Erich Skinnare som det 
andra hushållet i Barkargärdet följt av Oluff och Anders i Islingby. Kanske var 
Erik Skinnare och Erick scomare samma person och bodde i Skinnarbo. Den 
geometriska jordeboken från 1645 uppger att Islingby var ett skattehemman 
och i det ingick uppenbarligen även Skinnarebo, d.v.s. sammanlagt tre gårdar. 
Gård 1 ägde då ungefär hälften av byns mark, medan gård 2 och 3 delade 
på den andra halvan, en gård i Kälarvet hade också en liten andel (figur 7).

Tuna prosten Magnus Abraham Sahlstedt beskriver byn på 1700-talet 
och tolkar då bynamnets betydelse på ett annat sätt än nutida ortnamnsfors-
kare:

Islingby är både ett welbeleget så ock ofgamalt bygde-hem; som åter the ther rett 
monga tilgengeliga ätte-backar besanna. Namn-tydelsen ledes af by och slinga. Thet 
sednare i anledning af Elf-gången, som från forssar och swall therstädes slenger och 
slingar sig liksom tilbakas, i Idor och lungnwattn; Hwaraf fullt vt skulle koma Ids-
lingebyn; thet man aldeles synes förtroligt taga böra. Bebos av 10 til 12 grannar. Theri-
bland en och annar är welmående; med hedersam hushåldning och wacker åbyggnad.

Thet på wår Ch. vpförda och emellan Domnare och Islingbyn belägna Skinnarbo är 
nu med Islingby samnamnigt och samanwuxit. Men har doch sin kennbara åminnelse 
af thet enstaka-bygget, som åt Backe-brynen för sig sielf är liggande. (nytryck 1955:98f).

Fornlämningsbild
Området runt Borlänge med Tunaslätten utgör ett centralt förhistoriskt och 
medeltida bosättningsområde (figur 5). Karaktäristiskt för området är sten-
åldersboplatser, slaggförekomster och by- och gårdstomter från medeltid/
nyaretid. Många av fornlämningarna ligger idag i odlad åkermark och läm-
ningarna är därför ofta delvis sönderplöjda och fragmentariska.

Det planerade vägområdet korsar eller ligger i omedelbar närhet av en 
av Islingbys äldre by-/gårdstomter vilken är registrerad som fornlämning nr 
218:1 i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister över Borlänge stad (figur 6). 
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Figur 5. Registrerade fornlämningar inom Borlänge stad med anknytning till järnålder-medeltid. Bilden visare hur fornlämningarna 
huvudsakligen orienterar sig efter älven (blåfärgad) och åsen (gråfärgad). Avsaknaden av gravar och gravfynd längs åsen är troligen 
en forskningslucka snarare än faktiska förhållanden. Flera undersökningar i Borläge med omnejd påvisar nämligen ett nära rumsligt 
förhållande mellan bosättning, järnframställning och gravar.

Bytomter 1650

Uppgift om gravar

Järnframställning

Undersökta by-/gårdstomter

Undersökta gravar och gravfynd
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Vidare finns en förekomst av förhistorisk slagg och uppgift om en smältugn, 
raä 21:1, samt fossila åkrar i form av terrasserade ytor, raä 223:1. Därtill finns 
flera uppgifter om gravhögar inom och strax utanför exploateringsområdet, 
raä 15:1, 17:1, 22:1 och 23:1, samt en uppgift om en högliknande lämning, raä 
14:1. I branten mot älven, NV om raä 14:1 och 15:1 ska enligt uppgift en ”hil-
lebard” av järn ha påträffats. Denna är emellertid förkommen idag. Enligt 
muntlig tradition ska gravhögen raä 23:1, strax sydväst om området ha varit 
gravplats för jätten Ingevald. Ytterligare en jättebegravning ska ha funnits 
sydöst om området, på södra sidan om riksvägen, den s.k. Simeshögen, re-
gistrerad som raä nr 18:1.

Tidigare undersökningar
Dalarnas museum har sedan 1988 undersökt en rad platser på Tunaslätten 
med lämningar från främst yngre järnålder. En gemensam nämnare för samt-
liga undersökta platser, och huvuddelen av Tunas fornlämningar, är att de 
ligger i odlad mark. Bortodlingen har varit, och är än idag, omfattande i de 
lättbearbetade och tunna sedimentjordarna. Lämningarna är således oftast 
fragmentariska.

En lång platskontinuitet har kunnat påvisas på ett flertal platser i Tuna. 
1600-talets by-/gårdstomter har ofta en kontinuitet ner i förhistorien. Arkeo-
logiska undersökningar har bl.a. gjorts i de till Islingby angränsande byarna 
Kälarvet och Hönsarvet. Dessa byar ligger, precis som Islingby, på sediment-
jord intill älven. Även fornlämningsbilden stämmer väl överrens mellan de 
gamla Tunabyarna. I Kälarvet, ca 500 m sydost om Islingby, undersöktes år 
1991 resterna efter ett mindre höggravfält med brandgravar från yngre järn-
ålder (Dalarnas museums arkiv, projekt 517). Gravarna hade legat omedelbart 
ovanför älvbrinken och högarna bör därför ha varit väl exponerade mot älven 
och motstående älvbrink när de anlades. Vid undersökningstillfället fanns 
dock inga spår ovan mark av de forna gravhögarna, utan de avslöjades som 

Figur 6. I fornminnesregistret över Borlänge stad fanns en handfull fornlämningar registrerade i Islingby. 
Dessa är rosa på kartan och motsvaras av flera uppgifter om gravhögar, raä 15:1, 17:1, 22:1 samt 23:1, 
fossil åkermark 223:1, en blästplats 21:1 samt en bytomt 218:1. 

14:1

15:1

223:1

22:1

21:1

17:1

218:1

23:1
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åtta mörka cirkelformade diken innehållande sekundärbegravningar. De cir-
kelformade dikena har sannolikt fungerat som kantrännor till gravhögarna.

I Yttre Hönsarvet, ca 2,5 km uppströms Islingby, undersöktes en del av 
den historiska bytomten år 1989-1990 (Dalarnas museums arkiv, projekt 497). 
Gårdsbebyggelsen kunde följas ner i 700-talet och bosättningsspår fanns t.o.m. 
från bronsåldern. Ett vikingatida långhus, som stått strax ovanför älvbrinken 
intill en ravinbildning, hade delvis rasat ut i ravinen. Inga gravar påträffades 
vid denna undersökning, däremot framkom resterna efter två gravhögar. vid 
en undersökning 2004 (DM arkiv, projekt nr 1290). Dessa låg på en intillig-
gande platå, avskiljd av en ravin.

Inom det aktuella exploateringsområdet har en arkeologisk undersökning 
av den högliknande lämningen, raä 14:1, gjorts i samband med ett brobygge 
1975. Dock kunde inga spår efter någon förhistorisk gravläggning beläggas i 
samband med denna undersökning.

I Tunaområdet finns även ett par hundra järnframställningsplatser av järn-
ålderstyp dokumenterade. Av dessa har ett fåtal undersökts, men ändå har 
en omfattande och avancerad järnframställning har kunnat konstateras. Hela 
produktionen från järnframställning till sekundärsmide av eggstål verkar ha 
baserats på gårdsbruk.

Det ansågs vara högst troligt, med tanke på tidigare erfarenheter från gräv-
ningar på platser med likartad topografi och karaktär som i Islingby, att det 
även inom det aktuella vägområdet kunde dölja sig spår av bosättning med 
kontinuitet från järnåldern och vidare in i medeltid. Inom exploateringsytan 
ansågs det även vara sannolikt att spår av gravar samt järnframställning 
kunde påträffas.

Vegetationsutvecklingen och kulturlandskapet i Tuna
I samband med undersökningar av fogdeborgen Borganäs i Borlänge år 1985 
togs en pollenstapel från sedimenten i Svärdsjösjön som ligger i Tunaslättens 
sydöstra del (Påhlsson 1988:25ff). Pollenstapeln togs för att få svar på frågan 
hur Tunaslätten har utnyttjats i äldre tid. Proverna visade att vegetationen 
totalt dominerades av lövskogar under Subboreal tid, d.v.s. 3000-500 f.Kr. 
Endast små mängder pollen från arter på marksiktet kunde påvisas, sannolikt 
beroende på att skogstäcket var tätt och obrutet. Tall förekom troligen på de 
högre, torrare och magrare moränmarkerna ovanför låglandet.

Under bronsåldern, 1800-500 f.Kr. ökade pollenkurvorna för enbusken, vil-
ket bör vara en indikation på viss kulturpåverkan i form av medvetet bedrivet 
kreatursbete. Dock framgick det inte i sedimentlagren från Svärdsjösjön om 
någon sädesodling bedrivits samtidigt med boskapsskötseln under samma 
tid. Detta kan förklaras med att bosättningar och åkermarker var belägna på 
någon annan plats inom Tunaslätten, så pass långt bort från Svärdsjösjön att 
inga pollen färdats dit.

Vid början av Subatlantikum, d.v.s. 500 f.Kr.-nutid, invandrade granen 
och konkurrerade kraftigt med lövträden om utrymmet, och vi ser en kraftig 
nedgång i pollenkurvan under efterföljande period. Detta skedde till viss del 
p.g.a. att klimatet blev kallare och fuktigare, men eventuellt har människor 
parallellt med detta påbörjat mer omfattande skogsröjningar i området.

Under vendeltid finns tydliga tecken på omfattande skogsröjningar såväl 
i granskogen som i lövskogen. Pollenkurvorna för såväl gran som lövträd 
sjunker, samtidigt som pollenkurvorna för enbusken ökar kraftigt. Detta bör 
betyda att skogsmarkerna omvandlades till hårt betande ängs- och betesmar-
ker under denna period. Troligen innebar detta också att de sista resterna av 
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ädellövsskogen försvann från Tunaslätten. Samtidigt finns indikationer på att 
sädesodlingen startade på allvar, framförallt odlades korn och vete i området. 
Att pollenkurvan för sädesslagen ökar kraftigt under denna tid tyder på en 
omfattande utvidgning av åkermarkernas arealer. Från medeltid och framåt 
fortsätter de kulturbetingade arterna att öka, med en liten kortvarig nedgång 
under 1300-talet. Speciellt under 1500-talet kan en kraftig jordbruksexpansion 
påvisas i kurvorna. Under medeltid och historisk tid omvandlades alltså 
Tunaslätten till ett öppet och skoglöst kulturlandskap. De rester av skogs-
vegetationen som fortfarande fanns kvar kan ha ingått som trädbestånd i 
hag- och betesmarker.

Förundersökningen
Planerna att bygga en ny infartsväg till SSAB från riksvägen fanns redan 
på 1980-talet, och de godkändes då av kommunen. Vägplanerna lades dock 
på is tillsvidare och när de återupptogs 2002 söktes därför inte tillstånd för 
exploateringen hos länsstyrelsen. Det var istället Lars Andersson, Borlänge, 
som uppmärksammade Dalarnas museum och länsstyrelsen om SSABs planer. 
Lars Andersson medverkade på 1960-talet i Riksantikvarieämbetets fornmin-
nesinventering av området och i samband med detta intervjuade han även 
människorna i Islingby. I och med det var han väl medveten om de fornläm-
ningar som fanns registrerade inom området och att vägen inte skulle kunna 
byggas utan att påverka dessa lämningar.

Eftersom 80-tals planen inte beaktat fornlämningsförhållandena kopp-
lades länsstyrelsen in alldeles för sent i ärendet, då det återstod endast fyra 
veckor till planerad byggstart. En arkeologisk förundersökning av området 
var därför akut.

Förundersökningen genomfördes under fyra dagar i månadsskiftet april-
maj 2002, och i enlighet med länsstyrelsens beslut dnr 431-4880-02.

Syfte
Förundersökningens syfte var att närmare klargöra fornlämningsförhållan-
dena inom det planerade exploateringsområdet i Islingby. Förundersökningen 
skulle vidare bilda underlag för beräkning och omfattning av en eventuell 
särskild arkeologisk undersökning.

Metod
Förundersökningen genomfördes i två steg bestående av kartanalys och 
sökschaktsgrävning.

Kartanalysen syftade till att klargöra områdets markanvändning och fy-
siska struktur under de senare århundradena. Den låg sedan till grund för 
tolkningen av markutnyttjande och mänskliga aktiviteter under äldre tid.

Kartmaterialet bestod av den geometriska jordeboken från 1645 (U2:183) 
och till viss del storskifteskartan från 1823 (U46-1:14). Dessutom har några 
sockenkartor från 1600-talet varit till hjälp.

Kartstudierna innefattade framställning av historiska kartöverlägg och en 
agrarhistorisk analys. Kartorna har excerperats och rektifierats digitalt mot 
fastighetskartan i ArcView. Därefter har en skriftlig analys gjorts.

Tyngdpunkten av förundersökningen lades vid sökschaktsgrävningen. 
De ytliga jordlagren grävdes skiktvis bort med hjälp av grävmaskin utrustad 
med planeringsskopa. Därefter finrensades ytorna för hand. Framkomna äldre 
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lämningar mättes in med totalstation varefter en översiktsplan upprättades. 
Lämningarna fotograferades och beskrevs med avseende på dess form, ut-
bredning och karaktär. Därefter undersöktes ett mindre urval av lämningarna 
för att ytterligare möjliggöra en bedömning av lämningarnas karaktär och 
ungefärliga ålder.

Kartanalys
På 1600-talet fanns tre gårdar i Islingby, två på inägomarken och en i anslutning 
till utmarken, vid foten av moränhöjden Barberget, Skinnarebo (figur 7). Från 
Barberget ledde en väg ner mot bytomten nära älven. De två åkergärdena låg 
ovanför bytomten på ömse sidor om vägen. De brukades i tvåsäde och tegarna 
låg i ägoblandning. Trädesgärdet gränsade mot Kälarvets by och låg i lag med 
dess trädesgärde. Det fanns flera grävda diken i sädesgärdet. Längs älven 
och norr om Barberget låg flera ängsgärden. I de flesta fanns små åkertegar 

Figur 7. Kulturlandskapet vid 1600-talets mitt så som det framträder i de geometriska jordeböckerna. Slutndersökningsområdena 
är markerade med rött. I bakgrunden syns den moderna fastighetskartan med vägar och bebyggelse i grått. Se även teckenförklaring 
fig. 49. Renritning: Eva Carlsson. Skala 1:10 000.
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som brukades i lindbruk. Flera av dem, speciellt runt Skinnarebo har angivits 
som obrukade. Det var dock bara två ängsgärden vid älven och två större och 
några minde norr om Barberget som hörde till Islingby, ängarna däremellan 
räknades till Domnarvet. De större ängsgärdena brukades gemensamt, medan 
de mindre ängarna ofta brukades enskilt. De små inhägnade ängarna mellan 
bytomten och älven benämndes tomt. Det fanns några hagar på Barbergets 
nordvästra sida.

Det gick en väg från bytomten åt nordost förbi Skinnarebo och ut på utmar-
ken. Norr om Barberget fanns en smal fägatsliknande passage innan man kom 
ut på nästa begränsade utmark. En väg gick över åkergärdena från Kälarvet 
och vidare genom ängsmarken längs älven mot Domnarvet. En modern väg 
har ännu i huvudsak samma sträckning.

Vid storskiftet på 1820-talet brukades en mycket större areal som åker (figur 
8). I stort sett all ängsmark hade odlats upp utom de allra brantaste slänterna 
i ravinerna och ner mot älven. Det betyder att ravinerna, som var svåra att 
lokalisera på jordebokskartan framträder mycket tydligt på skifteskartan. 
Flera gårdar hade tillkommit, men bytomten hade ungefär samma utsträck-
ning som på 1600-talet, endast något utökad. En nyetablering hade skett vid 
kanten av Barberget där några gårdar hade byggts. Däremot var det gamla 
gårdsläget, Skinnarebo, övergivet.

Två av de aktuella undersökningsområdena, det norra och det mellersta, 
nyttjades på 1600-talet i huvudsak som ängsmark. Det mellersta delades då 
mitt itu av en gärdesgård. Den södra delen ingick i en äng som benämndes 

Figur 8. Storskifteskartan från början av 1800-talet har rektifierats mot den moderna fastighetskartan. Slutunder-
sökningsområdena är markerade med rött. Rektifiering och renritning: Eva Carlsson. Skala 1:4 000.
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tomt. Ytterligare en gärdesgård skar av en bit i nordost. Den delen ingick i 
sädesgärdet och brukades som åker. Det södra undersökningsområdet låg 
inom bytomten. Då bebyggelsen bara är schematiskt utritad är det omöjligt 
att avgöra om det då låg någon bebyggelse just där, men det gjorde det för-
modligen.

Vid storskiftet var den norra och mellersta ytan uppodlad. Undersöknings-
områdets begränsningar överensstämmer i det närmaste med åkerytornas 
begränsning, vilket är det samma som platåernas. Inom det sydöstra under-
sökningsområdet låg två gårdar. Bostadshusen är markerade på kartan.

Sökschaktsgrävningen
Under förundersökningen grävdes sammanlagt 38 sökschakt fördelade över 
de tre delområdena inom exploateringsområdet (figur 9 och 10). I schakten 
kunde sammanlagt 66 anläggningar konstateras.

Totalt undersöktes 880 schaktmeter med en sammanlagd yta på 1673 m2. 
Matjordslagret var mellan 0,4-0,5 m tjockt på den norra platån, 0,2-0,3 m tjockt 
på mellersta platån och 0,3-0,4 m tjockt på den södra platån. Den naturliga, 
opåverkade marken bestod av ljus sand/finsand i alla tre områdena.

Norra platån
På den nordliga platån fanns fossil åkermark synlig ovan mark, i form av 
terrasserade odlingsytor. Fyra tydliga terrasskanter kunde iakttas, varav två 
var orienterade närmast i NV-SÖ riktning och två i SV-NÖ riktning. Terras-
serna var mellan 15-30 m långa, uppbyggda av grus, sand samt matjord och 
låg i en naturligt sydvästsluttande backe ned mot älven. Terrasskanterna var 
mellan 0,2-1,4 m höga. Enligt den geometriska kartan användes marken som 
ängsmark vid 1600-talets mitt varför de stenfria åkerterrasserna sannolikt 
har skapats i relativt sen tid. Av åkrarnas storlek och utsträckning att döma 
stämmer de även förhållandevis väl överens med mönstret från storskiftet i 
början av 1800-talet (figur 8).

I det högst belägna schaktet påträffades spår av förhistorisk bebyggelse. 
Sammanlagt iakttogs 16 stolphål och 2 härdar med skärvsten och brända ben. 
Även andra typer av nedgrävningar dokumenterades samt slagg av främst 
smideskaraktär.

Den tidigare registrerade slaggförekomsten raä 21:1, i den nedre delen 
av älvbrinken, bestod främst av ugnsväggsfragment. Slaggförekomsten låg 
emellertid strax väst om det planerade vägområdet och kom därmed inte att 
beröras av exploateringen. 

Mellersta platån
I fyra av schakten invid älvbrinken på mellanplatån påträffades cirkelformade 
diken, även kallade kantrännor, efter vad som tolkades som 3-5 gravhögar. 
Dessa cirkelformade diken låg nära platsen för uppgift om gravhög, raä 22:1. 
En beräkning av dikenas inre diameter talar för att själva gravhögarna har 
varierat mellan ca 7,5-14,0 m i diameter. Dikena snittades på ett fåtal ställen 
och sektionerna uppvisade en skålformad profil och ett djup mellan 0,2-0,7 
m. Vidare iakttogs sotfläckar, skärvsten och några brända ben i dikesfyll-
ningarna.

På den mellersta platån iakttogs ytterligare två anläggningar, en nedgräv-
ning med okänd funktion och ett möjligt stolphål.



16 Arkeologisk rapport 2009:1

IS
LI

NG
BY

Ri
ks

vä
g 

50

Figur 9. Sammanlagt grävdes 38 sökschakt inom exploateringsområdet, d.v.s. den planerade vägsträckningen 
samt marginaler för nya slänter. Schakten ligger fördelade över de tre platåerna/delområdena som separeras av två 
mäktiga raviner. Här är schakten markerade med svart. De schakt där anläggningar påträffades har färgats röda.

N



17Arkeologiska undersökningar ISLINGBY

Södra platån
På den södra platån, vilket bl.a. motsvarar platsen för 1600-talets gårds-/by-
tomt, raä 218:1, fanns spår av bebyggelse i form av källargropar, syllstenar 
och kulturlager i sex av schakten. Lämningar från nyare tid dominerade, 
men vaga spår av vad som antogs vara medeltida bebyggelse fanns också i 
området. Någon bebyggelse av förhistorisk typ kunde däremot inte säkert 
fastställas under förundersökningen. På grund av tidsbrist fick området doku-
menteras mer översiktligt än de övriga två. I vissa anläggningar undersöktes 
djupet med hjälp av en jordsond. De arkeologiskt intressanta lämningarna 
var koncentrerade till den västra delen av den södra platån. I områdets östra 
del fanns få och endast moderna spår av mänsklig aktivitet.

Konsekvenser
Resultaten från förundersökningen i Islingby innebar att fornminnesregistrets 
något vaga uppgifter om fornlämningar kunde bekräftas och därtill kunde 
ytterligare lämningar beläggas.

Lämningarna i Islingby ansågs kunna lämna viktiga bidrag till kunska-
pen om Tunabygdens utveckling. Stora förhoppningar fanns t.ex. att kunna 
spåra den medeltida bebyggelsen på bytomten inom den södra platån. Vi-
dare bedömdes såväl den förhistoriska bebyggelsen på den norra platån och 
gravlämningarna på mellanplatån vara så pass opåverkade av senare tiders 
aktiviteter, bortsett odlingen, att de skulle ge en för Tunabygden unik chans 
till kunskapsbyggande. I samband med förundersökningen kunde dock kon-
stateras att de odlingsspår som registrerats i norr som raä nr 223:1, sannolikt 
tillkommit under sent 1700-tal/tidigt 1800-tal och ingen vidare undersökning 
av dessa var därför nödvändig.

Dalarnas museum ansåg däremot att en slutundersökning av hela exploa-
teringsytan på den mellersta platån, den östra delen av norra platån samt 
den västra delen närmast älven av den södra platån skulle undersökas inför 
vägbygget.

Figur 10.  Anna kontrollerar grävmaskinen vid sökschaktsgrävning inom den södra platån. I bakgrunden 
syns riksväg 50. Bilden är tagen från väst. Foto: Fredrik Sandberg.
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Slutundersökningen
Eftersom exploateringen brådskade och förundersökningen gav ett tydligt 
resultat beslutade länsstyrelsen omgående att en arkeologisk slutundersökning 
skulle utföras inom utvalda områden av det totala exploateringsområdet, dnr. 
461-6397-02. Slutundersökningen genomfördes därefter under ca fyra hektiska 
veckor i maj-juni 2002.

Syfte
Syftet med slutundersökningen var att belysa de mer övergripande socioeko-
nomiska frågesällningarna kring Tunaslättens kolonisering under järnåldern 
och utveckling under medeltiden. Därtill skulle bebyggelsens och gravarnas 
rumsliga och kronologiska förhållande till varandra utredas.

Inför slutundersökningen formulerades därtill ett antal mer specifika frå-
geställningar, dels kring bebyggelsen och dels kring gravlämningarna.

Bebyggelsen
· Vilken typ av bebyggelse fanns i Islingby?
· Hur var de förhistoriska husen konstruerade?
· Vilka funktioner hade husen och kan förändringar över tid identifieras?
· Kan de verksamheter som försiggick i och kring bebyggelsen närmare belysas?
· När övergavs stolphusbebyggelsen?
· Går det att avgöra den medeltida bebyggelsens konstruktion och typ?
· I jämförelser med andra undersökta byggnader i Tuna, vad skiljer och vad för-

enar?

Gravlämningarna
· Hur många gravhögar fanns i området?
· Hur stora var de?
· Under vilken period användes gravhögarna?
· Finns tidigkristna begravningar?
· Finns flera olika gravkonstruktioner bevarade?
· Går det att avgöra gravhögarnas sociala funktion, t.ex. finns en eller flera individer 

gravlagda i högarna, finns centralgravar respektive perifera gravläggningar. Är 
det både kvinnor och män begravda?, Barn och/eller vuxna? Rik eller fattig?

· Hur såg näromgivningarna ut då gravhögarna anlades?

Metod
Tre större ytor, en inom vardera platå, matjordsavbanades med hjälp av gräv-
maskin utrustad med planeringsskopa (figur 11). Räknat från norr till söder 
kallades ytorna ”område 1, 2 och 3”. De uppschaktade ytorna finrensades 
därefter för hand och framkomna anläggningar markerades, numrerades 
samt beskrevs. Därefter mättes de tre områdena och alla anläggningar in i 
plan med en totalstation. Inmätningen gjordes av personal från SSAB. Därefter 
upprättades en översiktsplan i skala 1:50 för fältbruk.

På grund av det pressade tidsschemat som fanns inför byggstarten av vägen 
gjordes hårda prioriteringar redan innan slutundersökningen inleddes. T.ex. 
beslutades att område 3 i söder, där lämningarna verkade vara yngre och mer 
påverkade av senare tiders aktivitet, skulle undersökas mer översiktligt än de 
två övriga. Område 2, där gravlämningarna fanns, var det område som skulle 
prioriteras högst. Trots detta fick vi p.g.a. tidsbrist gräva ut de framkomna 
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Figur 11. Inom exploateringsområdet schaktades tre större ytor av, en på vardera platå, här markerade med 
rött. Ytorna kallades ”område 1, 2 respektive 3” räknat från nordväst till sydöst. Förundersökningsschakten 
ligger under som svarta, ofyllda figurer.

kantrännorna med hjälp av en minigrävare övervakad av en arkeolog (figur 
47). Där benkoncentrationer eller gravgömmor framkom stoppades minigrä-
varen och området undersöktes för hand. Kantrännorna undersöktes till ca 
90%. Övriga mindre anläggningar inom samtliga delområdet, som stolphål 
och mindre nedgrävningar, undersöktes oftast till 50%. Större anläggningar 
som t.ex. källargropar och andra stora nedgrävningar undersöktes till ca 10-
20%. Sektionerna ritades av, fotograferades och beskrevs. Prover samlades 
ur relevanta anläggningar för att skickas till lämplig analys, t.ex. vedart, 14C-
datering och miljöarkeologi.

Resultat

Område 1
Området låg i nordväst och begränsades i norr av den omschaktade älvbrin-
ken och i söder av en naturlig ravin. Storskifteskartan från 1800-talets början 
visar emellertid att området avgränsats av en naturlig ravin även i norr. Hela 
ytan sluttade något mot sydväst och sydsydöst. En ca 1250 m2 stor yta mat-
jordsavbanades. Matjordslagret var ca 0,4 m tjockt och den naturliga marken 
bestod av sand – finsand.

Utifrån förundersökningens resultat uppskattade vi att det skulle finnas 
kring 100 anläggningar inom område 1. Det verkliga antalet blev över det 
dubbla. Sammanlagt påträffades och numrerades 250 anläggningar inom 
område 1 (figur 12 och bilaga 1). Av dessa kunde 19 avskrivas efter vidare 
undersökning och 23 dokumenterades endast i plan. Då vi endast fick möjlig-
het att undersöka lämningarna i område 1 under två veckor innan vägbygget 
skulle påbörjas var det inte bara den gassande solen som gjorde arbetet prö-
vande. Sista dagen hade vi t.o.m. grävmaskinerna brummande i hasorna och 
den norra platån grävdes bort meter för meter bakom våra ryggar.

Den största anläggningstypen i område 1 var stolphålen, 125 stycken. Därtill 
fanns, 56 nedgrävningar varav 29 var möjliga stolphål, 10 grophus, 6 härdar, 3 
”rännor”, 2 nedgrävningar/mörkfärgningar, 1 stenpackning och 1 pinnhål.

Område 1

Område 2

Område 3

ISLINGBY

Riksv
äg 50



21Arkeologiska undersökningar ISLINGBY

Figur 12. Sammanlagt påträffades inte mindre än 251 anläggningar inom område 1. Övervägande delen 
var stolphål samt nedgrävningar. I området fanns även 10 grophus. Skala 1:250
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Område 2
Området låg på mellanplatån omgiven av två mäktiga raviner samt den branta 
älvbrinken och området låg närmast som svävande på en halvö mellan dessa 
branta slänter. Ytan var relativt plan. En ca 3600 m2 stor yta matjordavbana-
des. Matjordslagret var 0,3-0,4 m tjockt och den naturliga marken bestod av 
sand (figur 13).

Utifrån förundersökningens resultat uppskattade vi att det kunde finnas 
mellan 3 och 5 gravhögar, antalet visade sig emellertid vara det dubbla. Inom 
område 2 påträffades och numrerades sammanlagt 74 anläggningar (figur 14 
och bilaga 1). Fem av dessa dokumenterades endast i plan.

Den vanligaste anläggningstypen var nedgrävningar av okänd funktion, 
19 stycken. Men dominerande i området var de 13 rännorna, varav minst 8 
var cirkulära och sannolikt har fungerat som kantränna till en idag bortodlad 
gravhög. Därtill fanns 8 gravgömmor, 10 stolphål, 5 kolningsanläggningar, 4 
härdar, 3 mörkfärgningar, 1 stenpackning, 1 kulturlager, 1 stig/väg, 1 gärdes-
gård, 1 stensamling, 1 bränd stock, samt en ensamliggande gravanläggning.

Område 3
Området låg i längst i söder och begränsades av en ravin i nordväst. Området 
låg dock en bit indraget från älvbrinken i sydväst. Ytan var relativt plan. En 
ca 2400 m2 stor yta matjordavbanades. Matjordslagret var 0,3-0,4 m tjockt och 
den naturliga marken bestod av sand – finsand (figur 16).
Inom område 3 påträffades och numrerades sammanlagt 174 anläggningar 
(figur 15 och bilaga 1). Efter närmare undersökning kunde 16 anläggningar av-
skrivas och 7 anläggningar dokumenterades endast i plan. Övervägande delen 
av anläggningarna hörde samman med bebyggelse på den gamla bytomten.

Figur 13. Översikt över norra delen av gravfältet i område 2. Kantränna A324 syns i centrum av bilden. 
Höger därom ligger A343 och A335 och till vänster A323 med utvidgningen A356:1. Man anar den 
ravin som delade område 1 och 2 framförallt till höger i bilden, och bortanför den skymtar område 1. 
Bilden är tagen från sydöst. Foto: Fredrik Sandberg.
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Figur 14. I område 2 påträffades sammanlagt 74 anläggningar. Den största anläggningskategorin var 
nedgrävningarna, men dominerande i området var de 13 rännorna, varav minst 8 har fungerat som 
kantrännor till idag bortodlade gravhögar. Skala 1:500.
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Figur 15. Inom område 3 påträffades sammanlagt 174 anläggningar, varav de flesta hörde samman 
med gårdsbebyggelse från medeltid och framåt. Skala 1:250.
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Den vanligaste anläggningstypen var nedgrävningarna, 66 stycken, dessa 
hade varierande storlek och djup. Därtill fanns 43 stolphål, 12 mörkfärgningar, 
9 stensamlingar varav 1 med skärvsten, 7 källargropar, 4 härdar, 4 pinnhål, 2 
avtryck, 2 kulturlager, 3 brandlager, 1 brunn, 1 spismur, 1 grop med gjutavfall, 
1 tegelugn och 1 väggränna.

Fynden

Område 1
Sammanlagt registrerades 21 fyndposter från område 1 (bilaga 2). Fynden 
var fördelade på 13 anläggningar. Grophuset A139 var den anläggning som 
innehöll flest antal fynd.

Metall:
Övervägande delen av metallföremålen utgjordes av olika föremål i järn, va-
rav 8 stycken inte gick att bestämma till användningsområde. Därtill fanns 3 
broddar, 2 spikar, 1 nyckel, 1 ten samt 1 ring.

Alla tre broddarna var av den typ som användes till hästar under förhis-
torisk tid. Dessa broddar är smidda som en oregelbunden platta med en pik 
på undersidan och två långa tenar på ovansidan som slås in i hoven. Två av 
broddarna hittades i grophus, A118 respektive A139.

I stolphål A211 hittades en nyckel, fnr 3 (figur 17). Nyckeln hör till ett draglås 
av den typ som suttit i ett hänglås, sannolikt i en kista eller en enklare dörr. 

Figur 16. Översikt område 3. Kulturlagret A425:1 och 2 syns som ett mörkare fält längst bort till vänster 
i bilden. Bilden är tagen från SSÖ. Foto: Fredrik Sandberg.
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Nyckeltypen förekommer under vendeltid-
medeltid. Men med tanke på att denna 
nyckel är tillverkad av järn och har en enkel 
utformning, är det mest troligt att den är 
vikingatida. Nycklarna från vendeltid är 
framförallt tillverkade i brons och de från 
medeltid hade i regel ett mer utsirat skaft.

Sten:
Stenföremålen utgjordes av 1 skifferbryne 
samt 2 ”stenägg”. Stenäggen är egentligen 
två äggformade naturstenar, varav ett är i 
porfyr och ett i en obestämd bergart, fnr 
19 och 20 (figur 18). Stenarna hittades i ett 
av grophusen samt i botten av ett stolphål. 
Åtminstone porfyrägget förefaller vara 
medvetet polerat. Vi har även hittat lik-
nande stenägg i gravsammanhang i Yttre 
Hönsarvet (DM arkiv, projekt nr 1290).

Glas:
I grophus A139 hittades en gul, segmente-
rad pärla av glas, fnr 17 (figur 19). Sådana 
pärlor dateras till tiden 800-900-tal, d.v.s. 
tidig vikingatid (Serning 1982:79). Detta 
stämmer även med dateringar gjorda på 
kol från grophuset.

Område 2
Sammanlagt registrerades 66 fyndposter 
från område 2 (bilaga 2). Fynden var för-
delade på 13 anläggningar vilka samtliga 
hade samband med gravanläggningar. 
Gravgömman A301:2 var den anläggning 
som innehöll flest antal fynd med 15 regist-
rerade fyndposter.

Metall:
Den övervägande delen av metaller ut-
gjordes av olika järnföremål där spikarna 
dominerade med 38 st. Uppmärksammas 
kan att hela 30 stycken spikar hittades i 
gravgömma 301:2. Av dessa var 22 spikar 
relativt lika med avseende på storlek och 
utseende, vanligen ca 40 mm långa, med 
enkla asymmetriska huvuden.

Ett annat intressant järnföremål är res-
terna efter vad som sannolikt är ett bultlås, 
fnr 31, detta hittades i kantrännan A301.

Därtill tillvaratogs bl.a. 3 pilspetsar, 3 

Figur 17. En nyckel av järn hittades i 
ett stolphål, fnr 3. Nyckeln är sannolikt 
vendeltida. Foto: Anna Lögdqvist.

Figur 18. Två ”stenägg” hittades i ett 
grophus respektive ett stolphål, fnr 19 och 
20. Det högra, större ”ägget” är i porfyr 
och ser närmast polerat ut. Foto: Greger 
Bennström.

Figur 19. I grophus A139 hittades en 
gul segmenterad pärla, fnr 17. Pärlan 
är sannolikt från tidig vikingatid. Foto: 
Greger Bennström.



27Arkeologiska undersökningar ISLINGBY

knivar, 2 nålar, 1 eldstål, 1 hästsko samt 10 obestämbara järnföremål. I övrigt 
fanns 1 ten och 1 fragment i kopparlegering.
Pilarna var lancettformade och hade ryggade blad. Samtliga hittades  i eller 
intill gravgömma A301:2, fnr 24-26 (figur 20). Av eldstålet var endast ena 
halvan bevarad, fnr 35, även detta hittades i närheten av gravgömman A301:2 
(figur 21).

Figur 20. Tre pilspetsar hittades i och intill gravgömman 
A301:2. Från vänster till höger, fnr 24, 25 och 26 Foto: 
Anna Lögdqvist.

Sten:
Av fynden i sten fanns ett gravklot, en pärla, en eldslagningsflinta samt ett 
troligt mikrospån i kvarts. Gravklotet utgjordes av en stor, rund natursten och 
låg placerad på gravgömma A337, fnr 84 (se figur 70, bilaga 1).

Glas:
Fynden i glas bestod av 8 pärlor samt 1 liten fyrkantigt bit rött glas. Pärlorna 
är av olika typer, men är alla ganska illa bevarade så någon närmare typin-
delning har inte gjorts av dessa.

Den lilla glasbiten, fnr 81, har sannolikt varit infattad i ett smycke, troligtvis 
i ett vendeltida ryggknappsspänne. Glasbiten är hittad i gravgömma A337 
bl.a. tillsammans med en nål, fnr 71, som även denna ser ut att höra till en 
fibula (figur 22).

Figur 21. Nära gravgömma A301:2 
hittades ett halvt eldstål, fnr 35. Foto: 
Anna Lögdqvist.

Figur 22. I gravgömma 
A337 hittades bl.a. denna 
nål samt en liten röd glasbit, 
fnr 71 och 81. Fynden hör 
sannolikt till ett smycke, 
förslagsvis ett vendeltida 
ryggknappsspänne. Foto: 
Greger Bennström.
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Ben:
I gravgömma 301:2 och i kanträn-
na A336 hittades fragment från 
benkammar. Från gravgömman 
hittades 11 benfragment samt 3 
nitar till själva kammen, fnr 80 res-
pektive 72 (figur 23). Kammarna 
var dock alltför fragmentariska 
för att kunna datera utifrån stilen.

Område 3
Från område 3 registrerades sam-
manlagt 199 fyndposter (bilaga 
2). Fynden var fördelade på 15 
anläggningar. Flest fynd hittades 
inom kulturlagren A425:1 respek-
tive 2, i gjutgropen A475 samt i 
nedgrävning A476.

Figur 23. I gravgömma A301:2 hittades resterna 
efter denna  benkam. Överst i bilden är tre nitar 
av järn, fnr 72, därunder är de brända benresterna 
efter själva kammen, fnr 80. Foto: Anna Lögdqvist.

Metall:
Den största kategorin metallfynd var olika föremål i järn, bl.a. mängder av spi-
kar och andra järnfragment. Dessa var dock i så pass dåligt skick att många av 
fynden endast registrerades i en klump, vägdes och därefter kastades bort.

Men det fanns naturligtvis även flera spännande fynd värda att konservera 
och spara. Inom det yngre kulturlagret, A425:2 hittades t.ex. en armborstspets, 
fnr 102, och i botten av källare A565 påträffades en pilspets som sannolikt 
även denna är medeltida, fnr 105 (figur 24).

Två intressanta metallfynd är de skaftdelar som sannolikt hör till två 
stylus, fnr 100, stylus är en föregångaren till pennan. Fynden var gjorda i kop-
parlegering och hittades i gjutgropen A475. Själva spetsarna saknades, men 
skaftdelarna pryddes av människoliknande gestalter (figur 25).

Spill från gjuteriverksamheten i form av klipp, mindre beslag och ströningar 
i kopparlegering hittades även i stora mängder i gjutgropen A475 (figur 30 
och 31).

Figur 24. Inom område 3 hittades två spetsar. Den övre är en armborstspets som hittades inom kulturlagret 
A425:2, fnr 102. Den undre är en pilspets som hittades i källare A565, fnr 105. Båda spetsarna är 
sannolikt medeltida. Foto: Greger Bennström.
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Sten:
Övervägande delen av stenfynden i om-
råde 3 utgjordes av slipstensfragment. 
Slipstenarna var gjorda i sandsten och 
kommer sannolikt från olika tider, allt-
från medeltid-1800-tal, t.ex. fnr 175 och 
195-203.

Glas:
Av glasföremålen var pärlorna den största 
fyndkategorin (figur 26). I område 3 hit-
tades bl.a. en orangefärgad pärla som 
räknas till vendeltid eller tidig medeltid, 
fnr 238. Därtill fanns en vit glaspärla med 
en ”sol”, fnr 237; sådana pärlor brukar 
dateras till tiden 900-1050 (Serning 1982).

Inom kulturlager A425:2 hittades även 
fönsterglas, varav en bit var kröjslad, fnr 
167. Denna teknik för att dela fönsterglas 
användes innan man började skära glas 
med diamatskärning.

Figur 25. I gjutgropen A475 hittades 
bl.a. dessa två spännande fynd vilka 
sannolikt utgör skaftdelarna till stylus, 
d.v.s. en föregångare till pennan, fnr 
100. Figurerna på skaften ser mänskliga 
ut men själva spetsarna har försvunnit. 
Foto: Anna Lögdqvist.

Keramik:
Övervägande delen av keramiken i område 3 var rödgods av typen BII:4. 
Flera bitar kom från fat och hade dekor av piplera. Dessa är sannolikt från 
1600-1800-tal, t.ex. fnr 143-145, 154 och 183-184.

Figur 26. Ett urval av de pärlor som hittades inom område 3. Pärlan längst till väster i bild brukar 
räknas till sen vikingatid, fnr 237. Den orangefärgade pärlan brukar räknas till vendeltid eller tidig 
medeltid, fnr 238. Pärlan till höger om den orangefärgade är av metall, fnr 239. Foto: Anna Lögdqvist.
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Analyser
I samband med de arkeologiska undersökningarna i Islingby har ett flertal 
analysmetoder använts för att möjliggöra tolkningar och därmed svara på de 
angivna frågeställningarna.

En vedartsanalys gjordes på 27 utvalda kolprover innan de skickades till 
datering. Vedartsanalysen gjordes för att få reda på träslag samt egenålder på 
respektive prov. Analysen genomfördes av Thomas Bartholin.

Till Ångströmslaboratoriet i Uppsala skickades 18 stycken prover för da-
teringsanalys. Till Centre for Isotope research i Groningen/Nederländerna 
skickades 6 prover och till Poznan Radiocarbon Laboratory i Polen skickades 
1 prov.

För att få svar på miljöarkeologiska frågor skickades 10 prover till Miljö-
arkeologiska Laboratoriet i Umeå, MAL, för analyser.

Den osteologiska analysen av benmaterialet, såväl brända som obrända 
ben, genomfördes av Agneta Åkermark Kraft, Tyresö.

De mynt som framkom inom område 3 har analyserats av Ingrid Ham-
marberg på Kungliga myntkabinettet.

Därtill genomförde Geoarkeologiskt Laboratorium, GAL, en arkeometallur-
gisk undersökning på det senmedeltida gjuteriavfallet från A475, område 3.

Omr. Anl. 
nr

Anl. typ Lager/info Tall Gran Björk Hassel Fågelbär/ 
hägg/
slån

Al Korn Råg

1 A13 stolphål 7 1

1 A18 stolphål 9 3

1 A19 stolphål 1 6

1 A50 härd botten 1 11 3

1 A76 nedgrävning 1 rot?

1 A95 grophus L3 1

1 A126 stolphål L2, botten 10

1 A139 grophus 15 5

1 A190 stolphål L4, botten 3 1 1

1 A194 härd botten 5 3 1 1

1 A239 stolphål L3 5 24 1

2 A301:2 gravgömma L7, II 30

2 A301:3 bränd stock 1

2 A302 gravgömma 11

2 A303 kantränna 15

2 A315:1 gravgömma 10

2 A316 kantränna profil B, L2 15

2 A336 kantränna kollager 4 22 4

2 A337 gravgömma 1 13

2 A356:2 gravgömma kol-/sotlager 30

3 A404 härd 6 3 1

3 A419 stolphål 5 2

3 A425:1 kulturlager E, från botten 10

3 A475 avfallsgrop L3 10 5

3 A515 tegelugn L10 gräns mot L11 23 11

3 A539 härd botten 3

3 A550 nedgrävning L5, botten 5 3 22

Figur 27. Tabellen visar resultatet från vedartsanalysen. Sammanlagt analyserades 27 prover. Konstateras kan att tall 
hittas övervägande inom område 1 medan granen dominerar i område 2 och 3.
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Vedartsanalys
Sammanlagt skickades 27 prover till vedartsanalys (figur 27). En tydlig skillnad 
de tre områdena emellan är t.ex. att tall förekommer mer frekvent än gran 
inom område 1. Inom område 2 och område 3 är granen däremot dominerande 
i materialet. Troligen speglar skillnaden inte den faktiska vegetationen på 
platsen under förhistorisk tid utan snarare materialvalet till stolparna i husen 
inom område 1, alltså tall.

14C-analys
Med utgångspunkt i resultaten från vedartsanalysen valdes 25 prover ut för 
datering (figur 28). Dateringarna visar på flera faser i områdets historia med 
en platskontinuitet från folkvandringstid och frammåt.

De äldsta dateringarna, av lämningarna från stolphusbebyggelse, hittades 
inom område 1. Bebyggelsen i område 3 var något  senare, från medeltid och 
framåt. Gravfältet i område 2 verkar ha haft en lång användningsperiod från 
vendeltid till tidig medeltid.

Omr. Anl. nr Anl. typ Lager Material/egen-
ålder

14C, BP 1 sigm
kalenderår

2 sigma
kalenderår

Labnr.

1 A13 stolphål björk < 40 år, 
tall < 50 år

1305 ± 40 660-770 650-810 Ua-21517

1 A18 stolphål björk < 40 år 285 ± 40 1520-1660 1480-1800 Ua-21518

1 A19 stolphål björk < 40 år 1475 ± 45 540-640 430-660 Ua-21519

1 A50 härd hassel <10 år 1470 ± 55 540-645 430-670 Ua-21520

1 A76 nedgrävning björk ev. rot
 < 50 (?) år

310 ± 45 1510-1650 1470-1670 Ua-21521

1 A95 grophus L3 björk < 40 år 1135 ± 55 780-990 770-1020 Ua-21522

1 A126 stolphål L2 tall < 40 år 1355 ± 45 640-770 600-780 Ua-21523

1 A139 grophus björk < 10 år 1125 ± 25 890-980 880-990 GrN-27748

1 A190 stolphål L4 björk, fågelbär/
hägg/slån < 4 0 år

1600±75 380-560 250-620 Ua-21524

1 A194 härd botten björk < 30 år 1245±35 680-810 670-880 Ua-34338

1 A239 stolphål al < 25 år 1570 ± 55 420-550 380-620 Ua-21525

2 A301:2 gravgömma gran < 5 år 910 ± 40 1030-1190 1020-1220 GrN-27749

2 A301:3 bränd stock gran < 10 år 965 ± 20 1020-1160 1010-1160 GrN-27750

2 A302:1 gravgömma tall < 25 år 1365 ± 40 635-695 600-770 Ua-21526

2 A303 kantränna gran < 20 år 1130 ± 40 885-980 780-1000 Ua-21527

2 A315:1 gravgömma gran < 5 år 850 ± 35 1160-1250 1040-1280 Ua-21528

2 A316 kantränna L2, Pb gran < 10 år 905 ± 20 1040-1190 1030-1210 GrN-27751

2 A336 kantränna hassel < 10 år 835 ± 40 1160-1260 1040-1290 Ua-21529

2 A337 gravgömma gran < 25 år 1330 ± 40 650-770 640-780 Ua-21530

2 A356:2 gravgömma gran < 5 år 975 ± 30 1010-1160 990-1160 GrN-27752

3 A404 härd björk < 30 år 855 ± 40 1070-1260 1040-1280 Ua-21531

3 A419 stolphål L2 björk < 40 år 950 ± 45 1020-1160 1000-1210 Ua-21532

3 A425:1 kulturlager gran < 15 år 655 ± 40 1290-1390 1280-1400 Ua-21533

3 A475 avfallsgrop L3 gran < 50 år 520 ± 30 1404-1433 1320-1450 Poz-5393

3 A515 tegelugn L10 gran < 3 år 385 ± 25 1440-1620 1440-1630 GrN-27753

3 A527 nedgrävning L1 970 ± 40 1010-1160 990-1170 GrN-27754

3 A550 nedgrävning L5 björk < 40 år 630 ± 35 1300-1395 1290-1410 Ua-21534

Figur 28. Tabellen redovisar resultatet från 14C-analyserna. Sammanlagt skickades 25 prover fördelade på tre 
olika laboratorier., Ångströms laboratoriet (prov märkta Ua-), Center for  Isotope Research  (prov märkta GrN-) 
och Poznan Radiocarbon Laboratory (prov märkta Poz-).
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Miljöarkeologiska analyser
Nio prover analyserades miljöarkeologiskt (bilaga 3). Proverna kom från 
vad som i fält tolkats som golvlagren eller bottenlagren i tre grophus, A95, 
A118 och A139 samt en härd, A50, i område 1, prover från olika lager ur tre 
av kantrännorna, A301, A314, och A360, i område 2 samt det yngre och det 
äldre kulturlagret, A425:1 & 2, i område 3. En kompletterande artbestämning 
gjordes i efterhand på sädeskorn från härd A194. Sädeskornen identifierades 
till råg och korn. Vi hoppades att de miljöarkeologiska analyserna skulle hjälpa 
oss att besvara ett antal specifika frågor:

· Kunde analyser från bottenlagren i grophusen säga något om husens funktion?
· Kunde härden A50, som antogs höra till hus 1, avslöja något om mathållningen och 

verksamheten runt eldstaden?
· Kunde vi med hjälp av arkeobotaniska analyser få en bild av hur vegetationen på 

och runt gravfältet såg ut när det var i bruk?
· Vad kunde arkeobotaniken avslöja om det medeltida gårdsbruket i område 3, t.ex. 

avfallshantering och ekonomi? Fanns skillnader mellan de båda kulturlagren?

Tyvärr visade det miljöarkeologiska analyserna ett tämligen magert och 
därmed svårtolkat resultat. Provet ur härden A50 i område 1 hade höga 
MS-värden, vilket bekräftar att marken blivit upphettad. Provet uppvisade 
därtill hög organisk halt som sannolikt orsakats av det kraftiga kolinnehållet. 
Detta bekräftar tolkningen som härd, men tyvärr kunde inga indikationer på 
matlagning påvisas. I härden hittades endast ett litet benfragment som inte 
gått att identifiera. Varken fröer eller spår av säd hittades. Däremot fanns små 
mängder slagg, glas och bränd lera i provet. Slagg och bränd lera fanns dock 
spridd inom hela området och var inget exklusivt för härden.

Från grophusen i område 1 var det endast ett prov där resultatet pekade 
mot att det verkligen var golvlagret i huset som analyserats. Det var i A139 
som provet uppvisade något högre organisk halt och påtagligt högre fosfathalt 
än vad som är normalt. Förekomsten av ett oidentifierat, förkolnat sädeskorn 
och ett ogräsfrö stödjer även tolkningen som golv. Däremot fanns inget mer att 
hämta ur provet, varför tolkningen av husets funktion inte avslöjades genom 
den miljöarkeologiska analysen. Ur vad som tolkats som golvlager i grophus 
A95 visade provet en viss förhöjning av fosfathalten, men en låg glödförlust. 
Detta tyder visserligen på ett litet organiskt inslag, men då inga intrampade 
makrorester hittades i proverna, stämmer tolkningen att provet härrör från ett 
golvlager mindre bra. Resultatet var påtagligt likt det i grophus A118. Lagren 
tolkades som botten i grophusen snarare än golven. Inte heller dessa prover 
avslöjade något om grophusens funktion.

Proverna från kantrännorna i område 2 uppvisade varierande kemiska 
parametrar. Fosfathalten var låg i samtliga fem prover, vilket därmed inte 
indikerade något påtagligt avfallsinslag i kantrännorna. Lager 7 i kantrännan 
A301 har tolkats som ett brandlager, vilket bekräftades genom höga MS-vär-
den. Provet från lager 3 i kantränna A360 hade hög halt av organiskt material, 
detta tyder på torvbildning, orsakat av att dikena varit ”öppna” under en 
längre tid. Tyvärr saknade det underliggande lagret helt spår av makrofossil 
eller pollen, och det lämnade därmed ingen information om gravarnas om-
givning under järnåldern.

Beträffande markkemiska egenskaper visade sig de båda kulturlagren i 
område 3 vara relativt lika. Mest påtagligt var de höga fosfatvärdena, vilket 
påvisar en kraftig nedsmutsning av lagren. Möjligen kan det vara rester av 
gammal gödsel som lämnat spår i form av höga fosfatvärden i proverna.
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Osteologisk analys
Totalt analyserades 553,9 g obrända ben och 1793,2 g brända ben (bilaga 4). 
Benmaterial påträffades i sammanlagt 29 anläggningar. Den övervägande 
delen brända ben påträffades inom område 2.

I område 1 påträffades brända ben i härdarna A7 och A17 samt i grophu-
set A139. 10,3% av de brända benen kunde identifieras till art och benslag, 
och samtliga kom från grophuset A139. De arter och artgrupper som kunnat 
identifieras är tamhöns, får/get samt fågel.

I område 2 fanns obrända ben i nedgrävning A301:1 och i kantrännan A336. 
De obrända benen i A336 var recenta och analyserades därför inte utförligt. 
Benen i A301:1 kunde bestämmas till nötkreatur. Av de brända benen kunde 
23% identifieras. I nio av sjutton anläggningar kunde ben av människa påvi-
sas, A301:2, A302:1, A314:1, A315:1, A336:1, A337, A338, A356:1 och A356:2, i 
sex fall tillsammans med djurben och i tre fall uteslutande människa. Några 
könsindikerande benfragment kunde inte hittas i materialet, därför kunde inga 
könsbedömningar göras. Några patologiska förändringar eller anatomiska 
särdrag kunde inte påvisas. Inte heller har fler än en individ av samma art 
kunnat konstateras i någon av gravarna.

I område 3 hittades till övervägande delen obrända ben, samtliga från djur. 
Benmaterialet hittades i nio anläggningar. Identifierade arter är nötkreatur, 
svin, får/get och hare, troligen skogshare. Benen från hare var de enda som 
var brända och de påträffades inom det yngre kulturlagret, A425:2.

Numismatisk analys
De åtta mynt som påträffades under undersökningen kom alla från område 3, 
kulturlager A425:2, gjutgrop A475 samt nedgrävning A476 (bilaga 5). Samt-
liga mynt är av silver. Av mynten klassas fyra som klippingar från Danmark, 
präglade i Malmö under Kristian II, år 1513-1523 (figur 29). De övriga fyra är 
svenska och har präglats under Gustav Vasas tid. En örtug präglad i Stockholm 
år 1524-1527, en fyrk präglad i Stockholm år 1529 samt två stycken skilling, 18 

Figur 29. Inom område 3 påträffades flera 
klippingar, en sorts nödmynt som präglades 
i Malmö under Kristian II år 1513-1523. 
Klippingen visar bl.a. det danska riksvapnet 
med tre leoparder på. Denna klipping är hittad 
bland gjutspillet i nedgrävning/”gjutgropen” 
A475, område 3, fnr. 93. Foto: Anna Lögdqvist.

penningar präglade i Hedemora eller 
Söderköping år 1521-1523.

Spännande kuriosa finns framfö-
rallt kring klippingarna, som var ett 
slarvigt präglat inflationsmynt av sil-
ver, med alltför hög kopparhalt. Dessa 
klippingar präglades av den danske 
kungen Kristian II bl.a. för att finansie-
ra erövringen av Sverige, vilket gjorde 
att klippingarna fanns i stora mängder 
även i Sverige (Lagerqvist & Nathorstt 
Böös 1960:137ff). Detta ledde så små-
ningom till stort missnöje bland folket 
då silverhalten ständigt sjönk i myn-
ten och dess värde blev omtvistat. De 
danska klippingarna visar en riddare i 
rustning, troligen kungen själv, på ena 
sidan och det danska riksvapnet med 
tre leoparder på den andra sidan.

Även Gustav Vasa lät prägla en 
svensk variant av klippingen, med 
början 1521. Detta myntades först i 
Hedemora, därefter i Söderköping och 
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troligen i Västerås (Lagerqvist 1995:125f). På Gustav Vasas klippingar fanns, 
istället för de danska leoparderna, det svenska trekronorsvapnet i sköld 
omgiven av dalpilar. Gustav Vasas variant av klippingen är däremot relativt 
ovanligt i det svenska fyndmaterialet, varför man spekulerat kring om den 
Svenska kungen lät prägla kopior av den danska varianten av klippingen för 
att lägga all skuld för inflationen på ”Kung Klipping”, som blev Kristian II:
s öknamn.

Klippingarna skulle gälla för 18 penningar, men var i själva verket endast 
värda 2-8 penningar. Efter att Gustav Vasa blev kung i Sverige 1523 avstan-
nade präglingen och efter ytterligare en tid drogs mynten in. Innan dess hade 
klippingens värde skrivits ner till 2 penningar. 

Arkeometallurgisk analys
En arkeometallurgisk analys genomfördes på deglar, gjutformar, klipp, smältor 
samt föremål ur ”gjutgropen” A475 (Bilaga 6). Flera av klippen har kunnat 
identifieras som rödmetall, vilket betyder att de varit med om en eller flera 
omsmältningar genom återanvändning av tidigare produkter, samt att de är 
ämnade att användas på nytt (Gradin & Willim 2004). De gjutna produkterna 
har också bearbetats mekaniskt efter behov, antingen för att få en önskad form 
eller en hårdare yta. I materialet har även förekomst av olika ytbeläggningar 
kunnat påvisas.

Figur 30. Gjutformar från ”gjutgropen ” A475, i område 3. Antagligen har man gjutit små dräktdetaljer 
och mindre beslag för hemmabruk, fnr 121. Foto: Anna Lögdqvist.

Figur 31. Ett urval av de metallföremål som hittades i ”gjutgropen” A475. Foto: Anna Lögdqvist.
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Tolkningar

Bebyggelsen

Område 1
Bebyggelsen i område 1 bestod i huvudsak av två koncentrationer med stolp-
hål, en i norra delen och en i den södra. Därtill fanns flera grophus i NÖ och 
centrala delarna av området (figur 32). I norr fanns en tydlig linje med stolphål 
i NÖ-SV riktning, d.v.s. parallellt med nipkanten. Troligen utgör dessa den 
bärande konstruktionen till en yttervägg på ett långhus med samma riktning, 
hus 1. I den sydöstra stolphålskoncentrationen kunde två hus anas. Två pa-
rallella rader med tydliga stolphål fanns med ca 5 m avstånd i NÖ-SV rikt-
ning, detta har tolkats som hus 2. Därtill fanns ytterligare ett troligt hus med 
NNV-SSÖ riktning, hus 3. Hus 2 och 3 överlappar till del varandra. Förutom 
de tre identifierade husen finns ytterligare stolphål i området som inte går 
att härleda till något enskilt hus. Det har alltså funnits fler stolpburna hus i 
område 1. Vissa stolphål kan även utgöra rester efter hägnader.

Figur 32. I stolphålsgyttret inom område 1 kunde tre stolpburna hus anas samt tio grophus. Stolphålen till respektive 
hus är färgade, lila (hus 1), gröna (hus 2) respektive mörkblå (hus 3). Grophusen är ljusblå.
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Hus 1
Hus 1 var ett treskeppigt långhus med buktande väggar (figur 33). Väggarna 
var antagligen uppförda i skiftesverk eller av någon stavkonstruktion. Taket 
var troligen täckt av ved, d.v.s. det material som fanns att tillgå i området. 
Hustypen brukar kallas trelleborgshus och är vanlig framförallt i det sydskan-
dinaviska området från slutet av 600-talet och fram till 1000-tal, därefter blir de 
mer ovanliga (Kyhlberg, Göthberg & Vinberg 1995). Den norra väggen bestod 
av A39, A4, A43, A56, A60, A61, A62, A239 samt troligen A59 och A125. Den 
södra väggen bestod av A79, A15, A122, A121, A19, A10, A133, A130, A32, A188 
och möjligen även A184. De takbärande mittstolparna var parvis ställda, A6 
och A13, A111 och A44, A56 och A54. I mitten verkar man ha fått stolpa om 
vid flera tillfällen då A49, A55 och A110 passar mot A45, A241, A51 och A52. 
Alternativt kan grupperingen av stolphål i denna delen av huset motsvara 
någon inre konstruktionsdetalj, förslagsvis utgjorde detta köksdelen i huset.

Hus 1 var ca 5,5-7,5 m brett med minst fyra takbärande stolppar. Husets 
längd var svår att avgöra då husets västra kortsida verkar skadat, troligen 
av erosion i marken ned mot älvbrinken. Huset är dock minst 14 m långt. 
Tidigare funna hus i Tuna med samma dimensioner brukar vara kring 17 m 
långa, jämför t.ex. Yttre Svärdsjö och Yttre Hönsarvet (DM projekt nr 948 och 
497). Inom husets begränsningar fanns två härdar A7 och A50. Ytterligare två 
härdar, A17 och A183, låg inom den södra vägglinjen och kan därför knappast 
antas utgöra en del av hus 1.

Av daterade anläggningar inom hus 1 har två stolphål, A13 och A19, samt 
härden A50 daterats till tidsspannet 540-770, d.v.s. i huvudsak vendeltid. Yt-
terligare ett stolphål, A239, har daterats men fått en något tidigare datering till 
420-550. Vi kan antagligen bortse från den avvikande dateringen p.g.a. käll-
kritiska aspekter vad gäller proverna. Dels verkar det som att man i området 

Figur 33. Hus 1 var 5,5-5,7 m brett och uppbyggt med minst fyra takbärande stolp-par. Husets västra 
kortsida verkar ha eroderat ner i älvbrinken och husets fulla längd är därför svår att avgöra. Huset är 
dock minst 14 m långt. Tidigare undersökta hus i Tuna med samma dimensioner har dock varit kring 
17 m långt. Invändigt i hus 1 finns fyra härdar (gulfärgade) varav två sannolikt tillhör huset medan 
två är osäkra då de i stort sett ligger i vägglinjen. De daterade anläggningarna i hus 1 har markerats i 
bilden och visar att huset sannolikt är vendeltida.

420-550

540-645

540-640

660-770
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haft en aktivitet med smide innan själva långhuset byggdes. A239 skär genom 
en nedgrävning med smidesslagg, A23, provet kan därför vara missvisande 
och spegla smidesaktiviteten snarare än huset. Dels bör konstateras att det 
möjligen inte är resterna av själva stolparna som daterats i stolphålen, utan 
kol som hamnat i stolphålet under husets brukningstid eller i samband med 
nedsättandet av stolparna. Husets storlek och form, och de två invändiga 
härdarna, talar för att huset fungerat som bostad. Vi har inte funnit några 
tecken på att huset haft flera funktioner som t.ex. fähusdel eller förråds del. 
Sannolikt har området varit hårt plöjt i senare tid och eventuella spår efter 
husets olika funktioner kan därmed ha odlats bort. Det samma gäller övriga 
undersökta långhus i Tuna.

Prover ur härd A50 analyserades bl.a. arkeobotaniskt. Provet innehöll 
dock ingen makrofossil, däremot fanns ett fragment av bränt ben. I härd A7 
påträffades också små mängder brända ben. Benen har analyserats, men inga 
benfragment har kunnat identifieras till art. Det magra resultaten gör det tyvärr 
svårt att uttala sig om kosthållningen eller annan aktivitet kring härdarna.

Hus 2
Hus 2 konstaterades framförallt med hjälp av två parallella rader med rejäla 
stolphål i NÖ-SV riktning, A192, A190, A142 och A180, A181, A165 samt A164 
(figur 34). Mellan dessa båda rader var avståndet ca 5 m. Möjligen utgör A195 
respektive A151 och A163 rester efter husets NÖ respektive NV sida. Om så 
är fallet har huset varit ca 5x5 m stort. Ett av stolphålen, A190, har daterats 
till 380-560 d.v.s. i huvudsak folkvandringstid. Av storleken att döma utgör 
huset sannolikt en ekonomibyggnad eller ett verkstadshus. Möjligen är detta 
hus samtida med smidesverksamheten längre norrut, jämför t.ex. dateringen 
i stolphål A239.

Figur 34. Hus 2 bestod av ett antal rejäla stolphål i två paralella rader med 5 m mellanrum. Troligen 
har huset varit kring 5x5 m stort. Av storleken att döma kan husetha varit en mindre ekonomibyggnad 
alternativt ett verkstadshus. Ett stolphål daterat till folkvandringstid visar att huset kan vara samtida 
med den förmodade smidesverksamheten längre norrut i område 1. 

380-560
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Hus 3
Hus 3 är sannolikt ett enskeppigt hus i NNV-SSÖ riktning. Den norra kortsidan 
bestod av A238, A193, A221, A148 och A149. Långsidorna bestod av A196, 
A198:1-3 och A199 samt A153, A166 A167, A219, A168, A220, A228 och A176 
(figur 35). Husets södra del verkar ha förstörts av erosion i den intilliggande 
ravinen. Huset var 5 m brett och minst 8 m långt. Mitt i husets norra halva 
fanns en härd, A194. Härden ligger visserligen även inom hus 2, men ligger 
där förskjuten mot den sydvästra vägglinjen, sannolikheten är därför större 
att härden hör till hus 3. I härden har förkolnade rester efter råg och korn 
påträffats. Kol ur härden har daterats till 680-810, d.v.s. vendeltid. Möjligen 
är huset ett bostadshus med tanke på härden och de förkolnade sädesslagen, 
men det kan också röra sig om ett kokhus eller verkstadshus.

Figur 35 Hus 3 var 5 m brett och minst 8 m långt, men verkar ha förstörts p.g.a. erosion i den intilliggande 
ravinen. Husets fulla längd är därför okänd. I husets norra del fanns en härd som daterats till vendeltid-
tidig vikingatid. Möjligen är huset ett bostadshus.

Grophusen
Sammanlagt fanns tio sannolika grophus inom område 1, A67, A71, A74, A82, 
A84, A95, A118, A137, A139 och A189. Grophus är rektangulära, ovala eller 
runda byggnader med eller utan spår av stolphål. Golven är alltid nedsänkta en 
bit under markytan. Grophusen brukar räknas som verkstäder eller fähus, men 
en alternativ tolkning är att grophusen utgjort små bostadshus till tjänstefolk 
eller trälar. Oftast dateras grophusen till vikingatid eller tidig medeltid.

I Islingby låg grophusen i huvudsak i området mellan de båda stolphålskon-
centrationerna samt öst om hus 1. Placeringen pekar mot att grophusområdet 
fortsätter åt öster utanför den undersökta exploateringsytan. Två grophus, 
A95 och A139, samt ett stolphål, A126, i ett grophus har daterats till perioden 
640-980 (figur 36). Vi får av erfarenhet se det som mest sannolikt att placera 
grophusen i den senare delen av det tidsspannet, d.v.s. i vikingatiden. I ett 
av grophusen, A139 har även en gul segmenterad pärla av vikingatida typ 
hittats, fnr 17.

680-810
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De påträffade grophusen var i huvudsak rektangulära med rundade hörn, 
storleken varierade mellan 2-5x2-4 m. På grund av tidsbrist undersöktes endast 
fyra av de tio grophusen till 50%, A67, A137, A139 och A189. I två grophus 
dokumenterades endast sektionen, A95 och A118. Övriga grophus dokumen-
terades endast i plan. Flera av de grophus som låg i nordöst visade sig även 
hamna utanför det planerade släntkrönet, vilket gjorde prioriteringen lättare. 
Dessa anläggningar finns därmed bevarade idag, öst om den nya vägen. På 
grund av den översiktliga dokumentationen är det emellertid svårt att säga 
något mer om grophusens konstruktion och uppbyggnad.

Miljöarkeologiska analyser gjordes på prover  från botten eller förmodade 
golvlager i tre av grophusen, A95, A118 och A139. Analyserna uppvisade 
emellerid ett magert resultat och avslöjade tyvärr inget om grophusens an-
vändningsområde (bilaga 3). Inga härdar påträffades i något av de fyra un-
dersökta grophusen, vilket gör det mindre trolig att de använts som bostäder. 
Inte heller påträffades några vävtyngder, slagg eller andra fynd som vanligen 
påträffas i grophus och som skulle kunna tala för en verkstadsfunktion. I två 
av grophusen, A118 och A139, hittades broddar av den typen som användes 
till hästar, fnr 15 respektive 8. Därtill visar de miljöarkeologiska analyserna på 
en förhöjd halt av organiskt material samt fosfater i botten av grophus A139, 
vilket troligen orsakats av gödsel. Detta skulle kunna betyda att åtminstone 
två av grophusen i Islingby använts som stall. I Åselby, Stora Tuna har även 
ett tidigare undersökt grophus tolkats som fähus, p.g.a. att man fann spår av 
starr i golvlagret (DM arkiv, projekt nr 441). Det grophuset användes troligen 
för fårhållning.

890-980

780-990

640-770

Figur 36. Av de tio grophusen i område 1 har bottenlagren i två daterats till vikingatid. Ett stolphål i 
grophus A67 har emellertid daterats till vendeltid. Troligen fortsätter grophusbebyggelsen öster om det 
aktuella exploateringsområdet.
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Användningsperioder, område 1
Med tanke på den relativt stora mängden smidesslagg och bränd lera som 
påträffades spridd över den norra delen av området, både i matjorden och 
som fyllning i flera av anläggningarna, kan man anta att ytan använts som 
”verkstadsområde” innan man byggde bostadshus i norra delen. Dateringen 
av stolphål A239, som skär genom en nedgrävning med smidesslagg, talar för 
att området kan ha använts för smidesverksamhet under folkvandringstid. 
Möjligen hör den registrerade järnframställningsplatsen med uppgift om 
smältugn ihop med smidesverksamheten uppe på platån, raä nr 21:1. I Tuna-
området har Dalarnas museum vid tidigare undersökningar kunnat påvisa 
järnframställning och smidesverksamhet från ungefär samma tidsperiod, 
t.ex. har kol ur en slaggskålla på en järnframställningsplats i Yttre Svärdsjö 
daterats till 302-497 (DM arkiv projekt nr 948). Därtill har en smideshärd i 
Tjärna daterats till 482-637 och en blästugn i Gylle har fått dateringen 493-674 
(DM arkiv projekt nr 865, Carlsson & Lögdqvist 2004). Man kan då tänka sig 
att människorna i Islingby framställt sitt järn nere vid älven men bearbetat 
järnet uppe på platån ovanför vattnet, d.v.s. den norra delen av område 1. 
Möjligen bodde man längre söderut på platån, hus 2 har t.ex. daterats till 
samma period. Ytterligare hus kan ha funnits längre söderut då den mäktiga 
ravinen som avdelar område 1 och 2 bevisligen har bildats eller förstorats 
någon gång efter eller under vikingatid, den södra delen av hus 3 antas t.ex. 
ha rasat ut i ravinen.

Någon gång under vendeltid byggdes ett långhus, hus 1, längst norrut i 
område 1. Huset byggdes nära den västra älvbrinken. Möjligen döljer sig fler 
än en generation långhus i stolphålsgyttret i området, men ytterligare något 
säkert hus har inte kunnat pekas ut (figur 37).

Ett av stolphålen i grophus A67 har daterats till vendeltid. Om detta verk-
ligen är en korrekt datering, eller om den speglar den tidigare verksamheten 

Figur 37. Del av stolphålsgyttret i 
område 1. Bland alla stolphål gömde 
sig resterna efter ett vendeltida 
långhus. På bilden syns stolphål 
A110 och A55 i förgrunden. Det 
snittade stolphålet i mitten är A49. 
Längst till höger i bilden syns en 
del av den daterade härden A50. 
Samtliga av dessa anläggningar 
hör samman med hus 1. Bilden är 
tagen från nordöst. Fotograf: Fredrik 
Sandberg.
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i området är osäkert. Med tanke på grophusets nära läge till hus 1 är det mer 
sannolik att grophuset byggts efter att stolphuset övergivits. Övriga grophus 
har daterats till vikingatid. Åtminstone grophus A84 fortsätter öster om ex-
ploateringsytan, men troligen kan fler grophus finnas mot öst. Det enskep-
piga hus 3 hör även det till vendeltid -tidig vikingatid. Med tanke på härden 
A194, som ligger centralt placerad i huset, har huset sannolikt använts som 
ett bostad, kokhus eller verkstadshus.

Vedartsanalysen visade att det inom område 1 fanns relativt stort inslag 
av tall i proverna, något som inte avspeglade sig inom område 2 och 3. Detta 
betyder sannolikt att just tall använts som material till stolparna i husen, då 
samtliga stolphål innehöll rester efter tall. I Yttre Svärdsjö var det extra tydligt 
att tall användes till stolparna i husen då förkolnade rester efter själva stol-
pen hittades i vissa stolphål (DM arkiv nr 948). Förövrigt innehöll samtliga 
stolphål tall även där.

Västra delen av hus 1 och södra delen av hus 3 är sannolikt påverkade av 
erosion i ravinerna. Antagligen har ravinkanterna och älvbrinken blivit så 
pass instabil att man i ett senare läge tvingats lägga bebyggelsen längre från 
kanterna, mot öst. Därmed är det sannolikt att övrig vikingatida bebyggelse 
ligger öster om exploateringsområdet. Liknande förhållande har vi tidigare 
konstaterat i t.ex. Yttre Hönsarvet (DM projekt nr 497). Där hade ett vikinga-
tida stolphus delvis rasat ner i den intilliggande ravinen, och den medeltida 
bebyggelsen hade därmed lagts lägre bort från ravinkanterna.

Inom område 1 finns också vaga spår efter senare tiders aktiviteter, t.ex. 
har den stora anläggningen A76/A77 daterats till 1510-1650. Vad denna an-
läggning använts till förblir än så länge osäkert. Ett stolphål, A18, har också 
daterats till samma tid, 1520-1660. Vad denna stolpe representerar förblir också 
okänt, för det lär knappast röra sig om en stolpburen byggnad från denna tid. 
Dateringarna passar mer ihop med anläggningarna i område 3.

Område 3
Inom område tre fanns också spridda spår av förhistorisk bebyggelse med 
stolphus (figur 38). Denna verkar dock något senare än den i område 1 då 
ett stolphål, en härd samt en nedgrävning, A419, A404 och A527, daterats till 
tiden 1020-1260. Något långhus har inte gått att hitta bland de spridda stolp-
hålslämningarna, men område 3 var också i högre grad påverkad av senare 
tiders aktiviteter än område 1. Möjligen utgör de fyra stolphålen, A447, A494, 
A498 och A503 en mindre stolpburen byggnad om ca 6x5 m. 
Det var överhuvudtaget svårt att identifiera hus inom område 3. Detta beror 
sannolikt på att medeltida, och senare tiders bebyggelse, oftast uppfördes 
som knuttimrade hus på stensyll vilket inte ger lika tydliga spår i marken som 
jordgrävda stolphus. Några spår efter stensyllen gick inte heller att hitta då 
man i ett stenfattigt område som Tunaslätten sannolikt återanvände stenarna  
när det var dags att föryngra bebyggelsen.

Inom område 3 fanns däremot flera spår efter verksamheter kring en 
medeltida gård. Inom en ca 18x15 m stor yta fanns resterna efter ett skräpigt 
kulturlager, A425:2. Under detta hittades ett äldre och något mindre skräpigt 
kulturlager inom en ca 11x4,5-10 m stor yta, A425:1. Kol från det äldre, un-
derliggande, kulturlager har daterats till högmedeltid, 1290-1390.

Det yngre kulturlagret hör sannolikt till 1500-talet. De fynd som gjorts 
inom kulturlagret tyder på detta, bl.a. myntfynden som alla ligger mellan 
1513-1527. I den nordvästra delen av det yngre kulturlagret fanns resterna 
efter ett spismursröse, A545. Detta indikerar att ett hus funnits på platsen, men 
spismuren tillsammans med fragment av bränd lera/klining som framförallt 
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hittades spridd kring spismuren var det enda spåret efter huset. Vi kan bara 
anta att huset var knuttimrat, hade lerklinade väggar och låg på stensyll.

De miljöarkeologiska analyserna av jordprover från de båda kulturlagren 
uppvisade inga större skillnader lagren emellan. Båda lagren hade höga fos-
fatvärden, vilket påvisar en kraftig nedsmutsning. Möjligen kan det vara rester 
av gammal gödsel som lämnar spår i form av höga fosfatvärden i proverna. 
Detta skulle kunna betyda att det stått en ladugård på platsen. Man har även 
funnit spår av Vicker i det yngre kulturlagret. Vicker är en ört som bl.a. har 
använts som foderväxt. Inga övriga makrofossil har hittats i de analyserade 
proverna. 

I de osteologiska analyserna av ben från det yngre kulturlagret har sam-
manlagt 25,7 g brända och obrända ben identifierats. Bl.a. har brända ben 
från skogshare hittats, detta bör vara spår efter matavfall. Andra obrända 
ben i området kommer från svin och nöt. Detta kan rimligtvis också spegla 
mathållningen på gården, men inga spår som skulle kunna stärka teorierna 
att de representerar slaktavfall har hittats på benen.

Verkstadsbebyggelsen
Kring de båda kulturlagren i område 3 fanns flera verkstadsspår som kan 
knytas till gården (figur 39). En tegelugn, A515, och en grop med gjuteriavfall, 
A475, har daterats till senmedeltid och skulle därmed kunna vara samtida 
med det yngre kulturlagret. Tegelugnen har datering till 1440-1620 medan ett 
bottenlager i gjutgropen har daterats till 1404-1433. I ett överliggande lager 
i gjutgropen påträffades emellertid klippingar från tiden 1513-1523 tillsam-
mans med deglar och gjutformar. Detta bör tyda på att verksamheten har 
pågått kring gården under en längre period, eller att det 14C-analyserade kolet 
representerar något annat än själva gjutningsverksamheten.

Ytterligare en anläggning, i den västra delen av område 3, tolkades i fält som 
spår efter verkstadsaktivitet, A550. Anläggningen innehöll bl.a. slagg, sten och 
bränd lera. Slaggerna som hittades i gropen hade dels karaktären av förhis-
torisk reduktionsslagg från järnframställning och dels slagg från smide, bl.a. 
skållor. Kol ur bottenlagret i gropen daterades emellertid till 1300-1395, d.v.s. 

Figur 38. Bebyggelselämningar i område 3. Inget säkert hus gick att identifiera bland de spridda stolphålen 
i område 3. Möjligen ligger ett mindre hus om 6x5 m i den södra delen av området (streckad röd linje). 
Inom kulturlagren, nära spismursröset har troligen ett hus stått. Detta hus var sannolikt byggt på 
stensyll och därför inte lämnat några övriga spår än spismuren och lerklining. Stolphålen är röda på 
bilden, härdar/spismursröse är gula och kulturlagren vinröda.
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samma period som det äldre kulturlagret. Denna datering till högmedeltid 
känns dock svår att koppla samman med reduktionsslaggerna, då järnfram-
ställningen på Tunaslätten verkar helt upphöra under 1200-talet. En förklaring 
skulle kunna vara att gropen inte representerar någon verkstadsfunktion, utan 
att slaggen slängts ner sekundärt i gropen. Gropens ursprungliga funktion 
förblir därmed okänd.

Tegelugnen
Tegelugnen A515 var närmast rektangulär i formen, ca 6x2-3,5 m stor och 0,8 m 
djup. I botten av tegelugnen fanns en yta av rödbränd sand. Att sanden blivit 
rödbränd beror sannolikt på hettan från ugnen. Den nordvästra kanten var 
stenskodd, så även en ca 0,3 m bred och 0,3 m djup grop i sydöstra delen av 
tegelugnen. På den rödbrända sanden och i den stenskodda gropen fanns ett 
0,08 m tjockt lager av grå lerig sand med inslag av tegelflis och förkolnat trä. 
Möjligen representerar detta lager resterna efter den sista bränningen i tegel-
ugnen och det är kol ur detta lager som har daterats till senmedeltid. I övrigt 
var tegelugnen igenfylld med sand innehållande kol, tegelbitar, bruk och sten. 
Tegelugnens uppbyggnad stämmer med andra undersökta tegelugnar i Gylle 
och Romme, även om storleken till viss del skiljer något (DM arkiv projekt nr 
443; Pagoldh & Carlsson 1996). Tegelugnen i Islingby är något större och mer 
rektangulär än de båda andra. Dateringen till 1440-1620 stämmer även den 
väl överrens med tegelugnen i Romme som daterats till 1458-1645.

Tegel introducerades i Sverige först under 1200-talet, men användes då 
endast i mer monumentala byggnader som kyrkor, kloster och borgar (An-
dersson & Hildebrand 1988). Först från 1500-talets slut och 1600-talet blev 
teglet mer använt som stommaterial och något vanligare även på de enskilda 
gårdarna. Men det var först efter 1800-tal som teglet blev ett mer dominant 
inslag i den allmänna bebyggelsen.

Stora Tuna kyrka anses, i sin nuvarande form, ha byggts under 1400-talets 
andra hälft över grunden till en äldre stenkyrka från 1200-talet. Kyrkan är 
byggd av gråsten med inslag av tegel. Tornet byggdes sannolikt under mitten 
av 1500-talet och stod färdigt 1591 (t.ex. Boëthius 1932, Darphin 2005). Enligt 

Figur 39. På gården i område 3 fanns lämningar efter flera verkstadsaktiviteter. Verkstadsaktiviteterna 
är gröna på bilden och kulturlagren vinröda. Söder om kulturlagren fanns spår av gjuteriverksamhet, 
A475 och till viss del i A476. Väster om kulturlagren fanns en tegelugn, A515. Längst i väst fanns en 
nedgrävning med slagg med osäker funktion, A550. Samtliga anläggningar har daterats till medeltid.

A550

A515

A476

A475
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uppgift ska tegelstenarna i tornet vara 28-29x13x8,5 cm stora. Detta stämmer 
överrens med de fynd av tegelstenar som gjordes i tegelugnen i Islingby, t.ex.  
fnr 204 . Endast ett fåtal större tegelstenar tillvaratogs från tegelugnen, ingen 
av dessa var dock hela, därför är den fulla längden okänd. Bredden och tjock-
leken går dock att avgöra och den ligger på 12,5-13,5x7,0-9,0 cm. Tegelugnens 
datering spänner över tiden för såväl själva kyrkobygget som för uppförandet 
av tornet. Sannolikt hör tegelugnen ihop med 1500-talsgården och möjligen 
har teglet från Islingby framställts och levererats just till tornbygget vid Stora 
Tuna kyrka.

Gjutgropen
Gjutgropen var närmast glödlampsformad i plan, 3,5x0,75-2,45 m stor (figur 
40). Som djupast var anläggningen 0,66 m. Nedgrävningssidorna var sluttande 
och bottnen plan. I botten av gropen fanns ett ca 0,45 m tjockt lager bestående 
av gråbrun flammig sand, kol, lite sot och enstaka bitar bränd lera samt brända 
ben, det är från detta lager som kolet daterats. Längre upp i gropen fanns ett 
ca 0,15 m tjockt skräpigt lager bestående av sand, kol, sot, tegel, lite bränd 
lera, skörbränd sten, ben, slagg, bränd lera, bronsfragment och järnföremål. I 
detta lager hittades även fragment av deglar och gjutformar. Lagret har alltså 
karaktär av avfallslager med tydliga inslag av gjuteriverksamhet.

Deglar, gjutformar, klipp, smältor och föremål från gjutgropen, A475, har 
analyserats metallurgiskt (bilaga 6). Gjutformarna föreställer bl.a. blommor 
vilka antas ha gjutits för att fungera som dräktdetaljer eller andra dekorde-
taljer som t.ex. beslag (figur 30). Flera av klippen identifieras som rödmetall, 
detta betyder att de varit med om en omsmältning och bildats genom åter-
användning av äldre bronsföremål. Det betyder också att klippen är ämnade 
att användas på nytt. Återanvändningen av metall samt inriktningen på de 
föremål som tillverkats, t.ex. dräktdetaljer, tyder på att gjutningen i Islingby 
i första hand skett för hemmabruk (figur 31).

Flera av de omsmälta klippen och smältorna visade sig innehålla spår av 
silver. Detta är intressant då vi bland klippen och gjutformarna i avfallslagret 
också hittat klippingar präglade av Kristian II (figur 29). Klippingarna, som var 
en slags inflationsmynt med låg silverhalt, togs ur bruk efter att Gustav Vasa 
blev kung 1523. Detta innebar att många människor plötsligt hade en massa 
obrukbara mynt i sina ägor. Gustav Vasa sägs ha sagt till förtvivlade bönder 

Figur  40.  Nedgrävning 
A475, den s.k. gjutgropen. 
I  anläggningen hittades 
mängder av gjutspill, som 
deglar, gjutformar, klipp och 
smältor. Ett bottenlager i 
anläggningen har daterats 
till 1400-tal. Fynden i det 
överliggande, skräpiga lagret 
talar emellertid mer för en 
datering till tidigt 1500-tal. 
Bilden är taget från sydöst. 
Foto: Anna Lögdqvist.
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att ”de som hade många klippingar och därav gjöto grytor kunde sedan säga 
att de hade dyrbarare grytor i sina kök än Konungen” (citat ur Dalin v. O. Svea 
Rikes Historia. Stockholm 1760, förmedlat av Inger Hammarberg på Kungliga 
myntkabinettet). Nu är det väl tveksamt om bönderna verkligen gjorde som 
Gustav Vasa så ironiskt sa, men kanske kan spåren av silver i klippen och 
smältorna i Islingby vara rester efter nedsmälta klippingar.

Ytterligare en märklig anläggning i område 3 var nedgrävningen A476. 
Även i denna anläggning hittades delar av gjutformar, smältor och klippingar, 
men inte på när i så höga koncentrationer som i A475. Gjutavfallet har snarare 
hamnat i anläggningens ytskikt av en slump. Den stora nedgrävningen var 
oval i plan, 3,6x2,7 m och 1,7 m djup. Profilen var närmast trattformad med 
plan botten. I ytan fanns ett 10-tal 0,25-0,45 m stora stenar. Anläggningens 
funktion är dock oklar.

Användningsperioder i område 3
De äldsta spåren i område 3 är alltså vikingatida eller tidigmedeltida och kan 
tänkas komma från en mindre gård. Detta rör sig om stolphål, härdar samt 
nedgrävningar med okänd funktion. Om denna gård också haft sin begrav-
ningsplats inom område 2, eller om fler gravar finns att hitta längre västerut, 
invid raä nr 23:1 är oklart.

Under medeltid etableras med säkerhet en gård i område 3. Kulturlager 
A425:1 har daterats till 1300-tal, men denna äldre medeltida gård har varit 
svår att få grepp om, troligen för att husen varit byggda på syll och stenarna 
har återanvänts vid senare husbyggen.

Något bättre kan vi ana nästa fas, A425:2, som genom fynden antas vara 
från 1500-tal. Till gården fanns då ett spismursröse samt lerklining, vilka är 
de enda spåren som mer konkret avslöjar platsen för ett hus i den norra delen 
av kulturlagret (figur 41). Vi har kunnat konstatera att man tillverkat tegel på 
gården, som möjligen levererats till Stora Tuna kyrka. Man har därtill bedrivit 
gjuteriverksamhet där mindre föremål som ströningar och beslag troligen 
tillverkats för gårdsbehov. Analyser av metallerna och slagg från gjuteriet har 
däremot visat att man varit skicklig och experimenterat med olika metaller.

I området fanns också fler spår som skulle kunna höra samman med den 
medeltida gården, bl.a. en brunn, A445:1 samt minst sex källare, A414, A442, 
A443, A511, A561 och A565. Varken brunnen eller källarna har dock daterats. 
En av de äldsta källarna bör vara A565, denna är södergrävd av en senare 
källargrop A442, och på botten av den äldre källaren hittades bl.a. en pilspets 
som sannolikt är medeltida, fnr 105.

Skriftliga källor omnämner två personer boende i Islingby under slutet av 
1400-talet och 1500-tal. Dessa var Nils Larson, en av tolv personer i nämnden 
vid tinget, samt Erick scomare. Kanske är det någon av dessa båda herrar vars 
gård vi hittat resterna efter?

I jordeboken från 1550 uppges Islingby bestå av två skattegårdar, något 
som också är markerat på sockenkartorna från 1600-talet. Den registrerade 
bytomten ligger dock precis öst/nordöst om den undersökta ytan, där bebyg-
gelse även finns idag. Ytterligare en gård ska ha funnits, ca 500 m nordöst om 
område 3, vid kanten av Barberget.

De många sentida inslagen inom område 3 visar vidare att en bebyggel-
sekontinuitet har funnits i området, sannolikt ända från sen vikingatid och 
fram till idag.
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Figur 41. Spismursröset som låg i den norra delen av det yngre kulturlagret var det tydligaste tecknet att en hus 
legat på platsen, troligen någon gång under 1500-talet. Bilden är tagen från väst. Foto: Fredrik Sandberg.

Figur 42. Intensiv undersökning av kulturlagren A425:1 och 2 i område 3. Bilden är tagen från västsydväst. Foto: 
Fredrik Sandberg.
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Gravlämningarna
Innan undersökningarna i Islingby genomfördes fanns flera vaga uppgifter om 
gravhögar registrerade i fornminnesregistret, raä nr 15:1, 17:1, 22:1 och 23:1. 
Senare decenniers forskare har ifrågasatt dessa uppgifter, som baserats på äldre 
uppteckningar, eftersom så pass få lämningar finns ovan mark i Tunaområdet 
idag. Man har bl.a. bortförklarat gravhögarna som naturliga nipbildningar 
intill älven (t.ex. Hyenstrand 1974:99ff, 183). Efter undersökningarna i Islingby 
råder dock ingen tvekan om att dessa äldre uppteckningar var korrekta och 
att fornminnesregistrets vaga uppgifter stämde.

Inom område 2 hittades resterna efter minst 9, men troligen 10-12, kan-
trännor som antas ha omgivit idag bortodlade gravhögar (figur 43). Förutom 
kantrännorna påträffades åtta gravgömmor, varav fyra var tydliga sekundär-
begravningar i kantrännorna. Samtliga gravgömmor kom från brandgravar 
där den döde hade kremerats. Därtill fanns ett flertal kringanläggningar inom 
området, t.ex. 18 nedgrävningar, 9 stolphål, 5 kolningsanläggningar samt 4 
härdar.

Gravanläggningarna låg tillsammans i en klunga och flera kantrännor var 
ihopkopplade med varandra på så sätt att de delade sida med den intilliggande 
rännan. Detta betyder att gravhögarna i Islingby legat som ett pärlband väl 
synliga ovanför älvbrinken. Under gravhögarnas brukningstid var de båda 
djupa ravinerna troligen inte lika dominerande. En av högarna, A360, verkar 
ha eroderat ut i den södra ravinen och som tidigare nämnts har även två hus 
i område 1 förstörts av erosion. Därför får vi anta att de mäktiga ravinerna 
bildats eller förstorats någon gång efter vikingatiden.

I samband med Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering på 1960-
talet gjordes bl.a. intervjuer med de boende i Islingby (uppgifter från Lars 
Andersson, Borlänge & FMIS). Intervjuerna hölls i september-oktober 1965 

Figur 43. I område 2 hittades resterna efter minst 9, men troligen 10-12 kantrännor som antas ha omgivit idag bortodlade gravhögar. 
I och intill dessa kantrännor påträffades 8 gravgömmor. Kantrännorna är gråa på bilden, gravgömmorna grön-blåa och de tänkta 
gravhögarna ljusgröna. Två tänkta gravhögar är mer osäkra än de övriga, dessa har fått ytterligare en ljusare grön nyans på bilden.



48 Arkeologisk rapport 2009:1

och flera av de boende i byn berättar att de hört talas om gravhögarna som 
skulle ha funnits på olika ställen i Islingby.  Man ska dessutom ha funnit en 
kruka med gamla mynt från 1600- och 1700-tal intill en av högarna. Vissa av 
de boende i Islingby hävdade även att det spökade nere vid älvbrinken och 
att ”besynnerliga iakttagelser” gjorts vid platsen för högarna, bl.a. ska en pil 
ha kommit farande genom luften och slagit ner invid en av gravhögarna. 
Enligt uppgiftslämnaren ska något föremål dock inte ha påträffas där pilen 
slog ner.

Det finns också historiska källor där iakttagelser om gravhögarna i Tuna-
området är nedtecknade. I slutet av 1600-talet genomfördes en ”Rannsakning 
efter antikviteter” på uppdrag av kungen. Rannsakningen genomfördes av 
sockenprästen, som i Tuna meddelar att det fanns inte mindre än 64 stycken 
s.k. ättebackar eller hedningahögar i området (Hyenstrand 1974:22). Från år 
1743 finns en sockenbeskrivning över Tuna gjord av prosten M. Sahlstedt. 
Även denna iakttagelse vittnar om ett stort antal gravhögar på ett flertal stäl-
len i Tuna, bl.a. i Islingby. Enligt Sahlstedt fanns ca 50 gravhögar bevarade i 
socknen under denna tid (1955:376). Dessa högar anges vara mellan 2 och 21 
m i diameter, men mer vanligt var måttet 8-14 m i diameter. Sahlstedt påpe-
kar också att höjden kunde vara obetydlig då högarna ofta var”gräfne”eller 
bortförda/överplöjda. Om gravarna i Islingby skriver Sahlstedt följande:

Islingby Techten, som hart intil elfbredden, nordan om elfwen, i Skomsarby fier-
ding, och alltså gint emot Hushagan är belägen, samt ock tillika af en makalös 
herlig vtsicht, är mer änn behagelig: Her som finnes en temelig stor myckenhet af 
högar, mestedels åter retterts och i jemnan utmed hvarannan inrettade. The ock äro 
tilsamans 16 st. Hwilke ock äro befundne til widden 6, 22, 18, 16, 14, 13, 12, 10, 6 och 
3 famnar, Thet är från 78 til 9 alnar, men til högden ifrån 6 til 1 aln. (1955:375f).

En aln=2 fot=4 kvarter=59,4 cm. En svensk famn är 6 fot=3 alnar=1,78 meter.

Figur 44. I Sör Amsberg finns Dalarnas största bevarade gravhög, raä 51 Borlänge stad, kallad 
Kungshögen eller Lorthögen. Gravhögen är 18 m i diameter men endast 1,2-1,5 meter hög. Antagligen 
har höjden sjunkit ihop med tiden p.g.a. erosion och ev. plundringsförsök i högen. Frågan är dock om 
höjden någonsin varit lika imponerande som vidden? Foto: Anna Lögdqvist.
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Om Sahlstedt med ”widden”avser det samma som omkrets blir måtten i 
diameter: 14,9; 12,6; 10,3; 9,2; 8,0; 7,5; 6,9; 5,7;  3,4 och 1,7 m i diameter. Genom 
att mäta innerdiametern på de ringformade kantrännorna i Islingby kan en 
uppskattning av den förmodade gravhögens storlek göras. I Islingby varie-
rade rännornas innerdiameter mellan 4,2 och 14,0 m. En storleksuppgift som 
alltså stämmer med Sahlstedts uppgifter. Han omnämner 16 st gravhögar i 
Islingby och att dessa var 1,7-14,9 m stora. Vilken höjd gravhögarna en gång 
haft är däremot svårare att avgöra, Sahlstedt säger att högarnas höjd ofta var 
obetydlig. Att högarna trots en stor diameter kan vara relativt flacka vittnar 
Tunas enda bevarade gravhög om, den s.k. Kungshögen eller Lorthögen i Sör 
Amsberg (figur 44). Visserligen har gravhögen sannolikt sjunkit ihop något 
med tiden och höjden har därmed minskat, men någon imponerande höjd 
har högarna möjligen aldrig haft. Gravhögen i Sör Amsberg anses dock med 
sina 18 m i diameter vara Dalarnas största bevarade gravhög.

Sahlstedt har även beskrivit gravhögarnas uppbyggnad och innehåll:

Thet äfwen merckes; at, wid vtgrafning och bortförning af några sådana högar, i 
them äro befunden ey allenast allehanda hernsmide, vtan ock stora och grofwa 
Werjor, somligsteds med feste och klinga, somligsteds endast med then sednare. 
Stora stenar äro ock midt i jord-högarna påråkade. Hwilken stenblandning om 
then til the gamlas Brogiöra ey sig will passa, (theri wåre lärde äro oense) kan jag 
thess afseende och intrettning ey skiönja, mindre vtröna och vtsettia. (1955:109).

Sahlstedt redogör också för en vittnesskildring kring gravhögarna:

Bewijs om en Sokn-Ätte-Högs innandöme, af åhr 1740:
För 15 åhr sedan fan iag undertecknad uti en så kallad Ätte-Högd emellan 
Naglarby och Grufby en Kruka, öfwertäckt med en Gråstens häll och in uti full 
med ben och aska. Att thetta sant wara thet betygar jag med mit namns och Bo-
märkes undersättiande. Naglarby den 2 Novemb. 1740. Hans Hansson. (1955:415)

Om man litar till Sahlstedts uppgifter kan man anta att det i gravhögarna fun-
nits någon sorts inre konstruktion av stenar, och möjligen stolpar (jämför A337 
och A338). De brända benen har i vissa fall placerats i en kruka tillsammans 
med aska och gravgåvor. Sahlstedt nämner också att man gräver i gravhö-
garna, vilket visar att det åtminstone under 1700-talet pågick en omfattande 
bortodling av gravhögarna. Det är troligt att  denna bortodling påbörjats redan 
tidigare eftersom flera av de gravhögar vi hittat i Tuna ligger i åkermarken 
enligt 1600-talets geometriska kartor.

Dessa uppgifter kan förklara varför gravlämningarna vi hittar i Tunaområ-
det ser ut som de gör. Antagligen anlades själva graven direkt på markytan, 
utan nedgrävning, där de brända benen placerades i en kruka eller något 
annat förvaringskärl. Alternativt kan ett gravbål ha rests på marken och den 
döde kremerades på plats, varpå brandlagret spriddes ut över ytan. Möjligen 
är brandlagren i kantränna A301 samt i botten av A344 en rest efter sådana 
gravbål. Därefter uppfördes själva gravhögen, möjligen med ytterligare någon 
inre konstruktion över själva gravgömman. Eftersom gravanläggningarna 
har hittats i brukad åkermark har sannolikt resterna efter själva högen med 
centralgraven helt plöjts bort. Kvar blir därför fyllningen i kantrännorna som 
ett mörkt avtryck i den naturliga sanden (figur 45).

Kantrännorna kan ha bildats i och med att man kastade upp jord på grav-
högen, men de har helt klart även ett ceremoniellt, medvetet syfte. Kanträn-
norna har därefter antagligen stått öppna och synliga för att återanvändas till 
sekundärbegravningar och ceremonier. Torvbildningen i A360 är  ett bevis för 
att diket stått öppet under en lång tid (se figur 73, bilaga 1).



50 Arkeologisk rapport 2009:1

Uppgifter i fornminnesregistret visar att det kan finnas ytterligare grav-
högar ÖNÖ om det nu undersökta området och det är därmed sannolikt att 
gravfältet har fortsatt längs med ravinen mot NÖ. Gravhögen tillhörande 
kantränna A360 har bevisligen eroderat ner i den intilliggande ravinen.

Kantrännor
Fenomenet med gravar omgivna av kantrännor förekommer över hela Sverige, 
men även i Danmark, Tyskland, Ryssland samt Estland och Norge (Zetterström 
Geschwind 2005). Kantrännor kan förekomma såväl runt högar som stensätt-
ningar. Vanligtvis dateras dessa till vendeltid-vikingatid, men det finns också 
några exempel på kantrännor som daterats till romersk järnålder. I Danmark 
finns t.o.m. en datering till förromersk järnålder. Ibland förekommer det att 
en gravhög haft dubbla kantrännor och möjligen utgör utvidgningen i nord-
västra delen av A336 tillsammans med A335 resterna efter en yttre ränna till 
den bortodlade gravhögen.

Men bruket och kulten av kantrännor/gravhögar verkar ha levt kvar ända 
in i kristen tid. I Dalarna har spår efter troliga ritualer kring högarna, samt 
sena gravgömmor i kantrännorna, daterats till tidig medeltid, så också i Is-
lingby (t.ex.  Pagoldh & Carlsson 1996; samt DM projekt nr 517, 1276, 1279 
och 1290). 

De dateringar som kan knytas till gravanläggningarna i Islingby har ett 
brett spann mellan 635-1260. Två gravgömmor kan dateras till perioden 635-
770, d.v.s. vendeltid. Ur en av kantrännorna har fyllnadsmaterialet daterats 
till 885-980, d.v.s. vikingatid. Bottenfyllningar i några av kantrännorna, men 
även ett antal gravgömmor, har anmärkningsvärt sena dateringar till 1010-
1260. Den yngsta gravgömman i Islingby, A315:1, påträffades i kantrännan 
A315 och daterades till 1160-1250.

Figur 45. Efter att vi grävt bort matjordslagret framträdde kantrännorna som tydliga mörkfärgade cirklar i den 
gulbruna sanden. Detta är kantränna A301, den största i Islingby med 14 m i innerdiameter. Själva gravhögen 
som tronat innanför rännan har varit bortodlad sen länge och därmed har sannolikt även centralgraven försvunnit. 
I denna kantränna hittades emellertid en sekundärbegravning. Vid trädkanten sluttar älvbrinken brant ner mot 
älven. Vattnet skymtar mellan träden. Foto: Fredrik Sandberg.
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Trots att detta är medeltida dateringar har människorna begravts enligt en 
hedniskt tradition, kremerade tillsammans med husdjur som hund och häst 
samt med gravgåvor som pärlor och pilspetsar. Inga synliga, tydliga tecken 
tyder på att de gravlagda i Islingby varit kristna. Det finns dock frågetecken. 
Innan nedgrävningen A301:1 undersöktes på djupet spekulerades det kring 
om det kunde röra sig om en skelettgrav. Storleken och formen stämde bra, 
2,4x0,8 m (NV-SÖ). Vid närmare undersökning visade det sig att nedgräv-
ningen endast var 0,25 m djup under matjorden och fyllningen bestod av 
humös sand med inslag av sot. Inget skelett från människa påträffades, dä-
remot en bröstkota från ett nötdjur. I nedgrävningens botten fanns en 0,04 m 
tjock strimma av poröst organiskt material. Möjligen kan det röra sig om en 
skelettgrav där skelettet helt förmultnat. Detta skulle i så fall kunna vara ett 
tecken på visst inflytande från kristendomen, men detta är mycket osäkert. 
Två skelettgravar med kristna inslag har tidigare hittats under utgrävningar i 
Romme (Wedberg 1996). Dessa båda gravar har daterats till perioden 997-1153, 
d.v.s. övergången mellan vikingatid och medeltid. Ytterligere två skelettgravar 
har hittats år 1916 i samband med nedläggnade av vattenledning i Borlänge 
by. Dessa gravar var orienterade i Ö-V riktning och åtminstone en av gravarna 
hade ett gravfynd i form av en amulettring.

I två av brandgravarna i Islingby har endast brända ben från människa 
påträffats, d.v.s. med vare sig gravgåvor eller medföljande djur, A315:1 och 
A356:2. Möjligen kan även detta vara ett tecken på influenser från kristendo-
men. Men detta ser jag som mindre troligt med tanke på att fyndrika, kristna 
skelettgravar från tidig medeltid t.ex. undersökts i samband med utgrävningar 
i Leksands-kyrka (Serning 1982). Då endast en mindre del av de påträffade 
brända benen kunnat identifieras i anläggningarna, 26,6 respektive 52%, 
kan det även gömma sig djurben i det oidentifierade materialet. Därtill finns 
spridda fynd i såväl kantrännan A315 och i nedgrävningen A356 i vilka de 
båda gravgömmorna hittades. Fynden kan eventuellt höra samman med 
gravgömmorna.

Vilka ligger i gravarna i Islingby?
En central fråga inför undersökningen av gravlämningarna i Islingby var om 
det gick att avgöra gravhögarnas sociala funktion? Fanns t.ex. en eller flera 
individer gravlagda i högarna, fanns centralgravar respektive perifera grav-
läggningar? Är både kvinnor och män begravda? Var de gravlagda personerna 
barn och/eller vuxna? Kan man ana om personen varit rik eller fattig? o.s.v.

Antal personer
Det har inte gått att avgöra om fler än en person begravts i varje enskild 
gravgömma. I brandgravsmaterial är det vanligt att endast vissa delar av 
skelettet har bevarats som små fragment. Troligen har inte heller hela skelettet 
deponerats i gravgömmorna efter kremeringen. Detta försvårar naturligtvis 
tolkningen av gravmaterialet.

Gravtyper
Fyra gravgömmor hittades i kantrännorna och antas därmed vara sekundärbe-
gravningar till den förmodade centralgraven i gravhögen. Samtliga gravgöm-
mor som påträffades i kantrännorna har sena dateringar, sen vikingatid/tidig 
medeltid. Fyra gravgömmor påträffades utanför själva kantrännorna och kan 
därmed antingen utgöra separata gravar eller delar av centralgravar till de 
bortodlade gravhögarna. Därtill fanns spridda ben från människa även inom 
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kantrännan A301, men det kunde inte betecknas som någon koncentration.
Gravgömman A302:1 fanns innanför kantrännan A301 och är troligen 

resterna efter en centralgrav i högen. Dateringen till vendeltid är något som 
skulle kunna styrka detta, då den är en av de äldsta daterade gravarna i om-
rådet, och gravgömma A301:2 som hittades i den omgivande kantrännan är 
minst 300 år yngre.

Gravgömma A337 föreföll vid första anblicken ligga som en ”ensamlig-
gande” grav och på själva gravgömman låg ett gravklot (figur 70, bilaga 1). 
Även denna gravgömma är daterad till vendeltid, både genom 14C-analyser 
av kol ur gravgömman och genom fyndet av delar till ett ryggknappsspänne, 
fnr 81. Möjligen har graven varit en centralgrav i en gravhög utan kantränna. 
Alternativt skulle rännan A343 kunna utgöra resterna efter en kantränna till 
en större hög som förstörts av de senare gravarna. Invid A337 fanns ytterligare 
en ”ensamliggande”men odaterad gravgömma, A338. Eventuellt har även 
denna gravgömma hört till samma gravhög som A337, och bör därmed även 
den vara en av de äldsta i området. Kring båda dessa gravgömmor finns fem 
stolphål i ett regelbundet mönster, A339, A341, A347, A348 och A358 (figur 46). 
Möjligen utgör dessa stolphål resterna efter en byggnad över gravgömmorna.

Inom en utvidgning invid kantrännan A323 fanns ytterligare en ”ensamlig-
gande”gravgömma, A356:1, i denna fanns en grop med brända ben, A356:2. 
Bengropar som denna brukar vara tidiga former av gravanläggningar. Denna 
gravgömma har emellertid en sen datering till 1010-1160, vilket ändå kan tala 
för att det handlar om en sekundärbegravning i kantrännan till en gravhög.

Figur 46. Runt gravgömma A337 och A338 fanns fem stolphål i ett regelbundet mönster. Stolphålen 
var mycket lika vad gäller storlek, djup och innehåll. Möjligen utgör detta resterna efter någon sorts 
överbyggnad för gravgömmorna. Ytterligare ett stolphål ligger öst därom, men detta stolphål har en 
helt annan karaktär än de övriga och är sannolikt betydligt yngre. Om dessa gravgömmor utgjort 
centralgravar i en äldre gravhög, som senare förstörts av yngre gravhögar, eller om de utgjort en annan 
typ av gravanläggning på gravfältet är osäkert. På bilden är gravgömmorna blå-gröna, stolphålen röda 
och kantrännorna gråa. De förmodade gravhögarna är ljusgröna.
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A356:1

A343

A336

A335

A324

A323

A356:2
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Könsbestämning
Ingen av de gravlagda individerna har utifrån de osteologiska analyserna 
kunnat könsbestämmas. Vissa antaganden har ändå kunnat göras utifrån 
gravfynden. Gravklot, som hittades i anslutning till A337, brukar indikera 
en kvinna i graven. Därtill hittades bl.a. tre pärlor, en nål till en fibula samt 
en liten glasbit, som även den antas ha tillhört en fibula, tillsammans med de 
brända benen i gravgömman. Detta är föremålstyper som också är vanligt 
förekommande i kvinnogravar. Även i gravgömma A314:1 påträffades tre 
pärlor varför det sannolikt är en kvinna även i denna grav.

Vapengravar med bl.a. pilspetsar, som t.ex. gravgömman A301:2, brukar 
vara mansgravar. Detsamma brukar gälla de gravar där den döda begravts 
tillsammans med häst, som i gravgömman A302:1, något som bl.a. påvisats i 
gravar på Birka (Nilsson 1996:353). Om detta förhållande råder även i Islingby 
går emellertid inte att med säkerhet säga. Men vi kan alltså utifrån fynden 
anta att det förekommit både män och kvinnor i gravarna i Islingby.

De gravlagdas ålder
Det är svårt att avgöra individernas ålder i ett brandgravmaterial och be-
dömningen av dödsåldern för vuxna individer blir därför alltid en grov 
uppskattning. I Islingby har emellertid varken barn eller tonåringar kunnat 
påvisas i benmaterialet (Åkermark Kraft). Benen från gravgömmorna 301:2, 
314:1 och 336:1 har endast kunnat sägas komma från vuxna individer äldre 
än 20 år, adult. I A356 har den gravlagda personen bedömts varit mellan 35 
och 64 år, maturus.

Rik eller fattig?
Kan vi då spekulera kring om människorna i gravarna varit rika eller fattiga? 
Med tanke på det långa tidsspannet som gravarna i Islingby har får vi anta 
att de människor som begravts i högarna åtminstone haft en stor betydelse i 
samhället, för dessa åtta gravgömmor kan knappast representera alla män-
niskor som bott i byn under denna månghundraåriga period. Troligen har 
flera gravgömmor förstörts och försvunnit med tiden bl.a. med tanke på 
bortodlingen, men antalet människor räcker sannolikt ändå inte. Om dessa 
människor, som faktiskt begravts i eller intill högarna, var speciellt rika eller 
om de var betydelsefulla på annat sätt är svårt att säga.

Den rikaste graven, om vi ser till fynden, är gravgömma A301:2 där bl.a. 
två pilspetsar, kamfragment, flera obestämbara järnföremål samt en nål har 
hittats. Därtill fanns en stor mängd spikar i gravgömman, närmare bestämt 
30 stycken. Spikarna bör ha hört samman med någon konstruktion, kanske 
en kista? Men detta är inga ovanliga gravgåvor i vikingatida gravar. Därtill 
visar fynden i den äldre gravgömma A337 på viss rikedom, åtminstone nålen 
och glasfragmentet som båda troligen är resterna efter ett ryggknappsspänne. 
Övriga gravgömmor innehöll enstaka föremål som pärlor, beslag, spikar, 
obestämbara järnföremål o.s.v.

Rituella företeelser
Vid undersökningar av kantrännor har ibland konstaterats att själva kan-
trännan inte alltid omger hela högen, utan en öppning eller en ”brygga” har 
lämnats i cirkeln. Detta fenomen förekommer på alla ställen där kantrännor 
finns, men det verkar vara vanligast framförallt under vikingatiden (Zetter-
ström Geschwind 2005). Oftast orienteras dessa bryggor mot sydväst, men 
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även söder eller SSV är vanliga väderstreck (för Dalarna se t.ex. Pagoldh & 
Carlsson 1996; DM projekt nr 517 och 1290). Orienteringen mot SV är enligt 
Zetterström Geschwind mest påtaglig i Dalarna, Roslagen och Södermanland, 
men även vanlig i Ryssland (2005). Söder och sydväst verkar även ha en bety-
delse i samband med andra gravritualer som t.ex. de gotländska sydstenarna, 
båtgravarnas riktning samt högar med s.k. sydvästport, d.v.s. en rektangulär 
utbyggnad av sten som leder in mot högen vari man ofta hittar deponerad 
keramik och kol (t.ex. Nordberg 2004:75).

Eventuellt representerar bryggorna portar in i högen där de efterlevande 
kunde träffa sina förfäder. Möjligen trodde man att den döde levde vidare 
i graven och förde ett liv där inne liknande jordelivet (Nilsson 1996:362 ff). 
En annan tolkning av bryggorna skulle kunna vara att de visade vägen mot 
dödsriket. Enligt asatron fanns flera dödsriken, t.ex. Helgafjällsföreställningen 
där den döde levde vidare i ättegemenskap i ett fjäll. Ett annat dödsrike var 
Hel. Detta dödsrike skulle ligga i norr och vara en kall och snöig plats där den 
döde levde vidare i underjorden. Hel har ibland tolkats som ”straffort för de 
onda”, men detta lär vara en efterhands konstruktion i samblandning med 
det kristna helvetet (Nordberg 2004:70ff). De som mötte döden i en ärofylld 
strid hamnade däremot i Valhall, Odens himmel, där antogs den döde leva i 
en tämligen sorglös tillvaro (Nordberg 2004).

Orienteringen mot SV märks tydligt i de 30-talet undersökta kantrännorna 
i Dalarna (t.ex. Pagoldh & Carlsson 1996; DM arkiv projekt nr 517, 948, 1276, 
1290). I Islingby däremot har ingen av kantrännorna någon tydlig och själv-
klar brygga. Troligen har A314 en medveten brygga i SV. Vad gäller övriga 
kantrännor med luckor är det mer osäkert om det är medvetet eller orsakat 
av annat, t.ex. markerosion eller bortodling.

Det är vanligt att man i kantrännorna ofta hittar sot, kol och skörbränd 
sten i fyllningarna. I Islingby har sot/kol och skörbränd sten påträffats såväl 
i anläggningarna som spridd i matjorden inom hela område 2. Kolet och ste-
nen har tolkats som att man medvetet har eldat i rännorna. En förklaring till 
detta kan ha varit att man bränt av gravhögarna för att hålla dem rena från 
sly, men den tolkningen förklarar inte den skörbrända stenen i rännorna. Med 
tanke på att kantrännorna faktiskt är funktionella delar av gravhögarna är det 
mer troligt att brandlagren är rester efter rituella handlingar kring högarna. 
I Islingby hittades t.ex. delar av en bränd stock, A301:3, i den norra delen av 
kantrännan, A301. Stocken påträffades liggande i rännan och det visade sig 
efter analyser vara resterna av en gran. Kol från en kvist i stocken har analy-
serats och fått datering till 1020-1160, d.v.s. sen vikingatid-tidig medeltid och 
därmed även samtida med gravgömman A301:2.

Elden har traditionellt sett ansetts vara magisk och möjligen har man eldat 
i rännorna som ett skydd för att hålla den döde kvar inne i högen (Zetterström 
Geschwind 2005:23). Enligt etnologiska källor förekom det att man kastade 
eld/aska efter lik för att den döde inte skulle kunna återvända. Denna tradition 
ska även ha förekommit i kristen tid. En annan tolkning av elden i rännorna 
skulle kunna vara att man ansåg att elden fungerade som en länk/port till den 
döda. I den isländska sagan Hervararsaga finns ett parti där Hervor uppsöker 
sin döde far som låg i en gravhög på Samsö (Nordberg 2004:74:f). Resan till 
ön uppges ha gått genom tjock dimma. När Hervor steg upp på stranden slog 
”helseldar” upp ur gravhögarna och då Hervor manade sin far att komma till 
henne slog eldslågor ut ur högen och graven öppnades. Fadern sade: ”Helgrin-
den svängs och högar öppnas, elden lågar kring hela ön.” Hervor framförde 
sitt ärende hos fadern och skyndade tillbaka mot båten, varpå Hervor kvad: 
”Mellan två världar tycktes jag sväva medan omkring oss eldarna brann.”
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Djurens roll i gravarna
I sex av de åtta analyserade gravgömmorna i Islingby har man, förutom ben 
från människa, kunnat konstatera brända ben från djur (bilaga 4). Vanligast 
är att den döda gravlagts tillsammans med hund, vilket förekommer i fem 
av gravarna. Några gravar har dessutom ben från häst, svin och/eller får/
get. Det var vanligt att människor begravdes tillsammans med djur under 
förhistorisk tid. Vad detta symboliserar har säkert haft olika betydelse under 
olika tider. Man talar ofta om att olika sorters djur har olika betydelse. T.ex. 
brukar djur som häst, katt och hund ses som mer”sakrala djur än t.ex. nöt, 
får/get och svin. De senare brukar snarare ses som ”slaktdjur” och kan där-
med ha ingått i rituella måltider i samband med begravningen (Andersson 
2005:78 ff). Det har också föreslagits att djur som häst, hund och eventuellt 
katt skulle vara ”visande” djur som ledde den döde på rätt väg till dödsriket 
och som därmed också var viktiga element i de ”kultdramer” och ceremonier 
som antas ha förekommit vid begravningarna (Andersson 2005; Nordberg 
2004). Föreställningen att hundar vaktar dödsriket förekommer därtill i flera 
religioner över hela världen.

Om man ser på djurfynden i gravarna i ett vidare perspektiv kan man ana 
en förändring över tid, där hästens och hundens betydelse verkar öka under 
vikingatid medan nöt och får/get verkar vara viktigare under tidigare perioder. 
Andersson t.ex. har föreslagit att gravar där nöt och/eller får/get förekommer 
skulle stamma från en äldre tradition, som övergavs eller förändrades under 
sen vikingatid (2005). Om detta förhållande är sant skulle det kunna vara 
ytterligare en indikation på att den ”ensamliggande”, men odaterade, grav-
gömman A338 hör till en av de äldsta gravarna i området, då denna förutom 
rester efter människa innehåller ett obestämt klövdjur. Detsamma skulle gälla 
gravgömman A336:1 som innehåller ben från människa, hund och får/get. 
Detta blir dock mycket osäkra antaganden. Konstateras kan att hunden verkar 
ha varit ett viktigt inslag i gravritualen för människorna i Islingby då den mest 
frekvent förekommer i gravmaterialet. Vad djuroffren i Islingby representerar 
i övrigt kan emellertid inte närmare preciseras i denna rapport.

Hedniskt-kristet
Den yngsta dateringen vi har av troliga ritualer i samband med en kantränna i 
Dalarna är från Yttre Hönsarvet där brända ben från får/get ur ett ytligt brand-
lager har fått dateringen 1215-1275, möjligen hör de brända benen samman 
med en rituell måltid intill högen (DM arkiv, projekt nr 1290). I samma område 
har även delar av ett tidigmedeltida silvermynt hittats i ett sot- och kollager 
ytligt i en kantränna. Men som tidigare nämnts har mycket sena tecken på 
ritualer och begravningar vid kantrännorna även påträffats i Islingby.

Men hur kommer det sig att vi finner så pass sena spår av ritualer kring 
dessa speciella gravanläggningar? Under 1100- och 1200-talen anses Sverige 
vara kristnat och kyrkan var en integrerad del av samhället där alla förutsat-
tes vara döpta och kristna (Nilsson 1998:69ff). Detta gäller även Dalarna, t.ex. 
anses de båda närliggande kyrkorna i Torsång och Stora Tuna ha sitt ursprung 
i 1200-talet (Darphin 2005; Mogren & Svensson 1988).

Det finns flera medeltida lagtexter som nämner förbud mot blot till hö-
gar samt seden ”utesitta”, vilken innebar att man under en hel natt satt på 
en gravhög för att på så sätt få kontakt med den döde, bl.a. i Gutalagen och 
i den norska Gulatingslagen (Zetterström Geschwind 2005). I Gutalagens 
fjärde paragraf står t.ex.: ”Blot är alla strängt förbjudna och alla forna seder, 
som följa med hedendomen. Ingen må åkalla hult eller högar eller hedniska 
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gudar”. Att förbuden omnämns i lagar från 1200-tal kan vara ett tecken på att 
företeelserna faktiskt förekom/förekommit i praktiken även under kristen tid. 
Det finns inget i Dalalagen som säger något om detta förbud, men denna lag 
anses också vara yngre än både Gulatingslagen och Gutalagen.

När upphörde ritualerna och traditionerna kring gravhögarna i Islingby?
På de äldsta kartorna från Tunaområdet finns väldigt få gravhögar marke-
rade. På de platser där vi funnit rester efter gravar med kantrännor brukas 
marken på 1600-talet som åkermark enligt geometriska kartor, t.ex. Övre 
och Yttre Hönsarvet. I Islingby är området dock markerat som ängsmark 
och möjligen fanns delar av gravhögarna kvar under 1600-talet fast de inte 
ritades in på kartan. Vad som talar för detta är prästen Sahlstedts uppgifter 
från 1743 om 16 gravhögar i Islingby. Han nämner dock att flera högar redan 
var grävda och antyder därmed att gravhögarna under 1600- och 1700-talen 
fick ge vika för att lämna plats åt åkermarken. På 1800-talets skifteskarta är 
också hela området uppodlat. Fynden i Islingby visar, liksom på flera andra 
ställen i Tuna, att man aktivt använt gravhögarna/kantrännorna för ritualer 
och begravningar ända in på 1200-talet. Därefter verkar de aktiva handling-
arna kring högarna ha upphört. Flera kyrkor byggs i området och vi får anta 
att kristendomen under senare hälften av 1200-talet var helt rådande och i 
stället för att begrava sina döda i högar i små gårdsgravfält lades de döda i 
vigd jord på kyrkogården.

Man kan ändå tänka sig att föreställningar kring de forna gravhögarna var 
ytterst levande bland människorna och att gravhögarna omgavs av mycket 
skrock. Detta visar inte minst de spökhistorier som boende i Islingby rapporte-
rade om vid Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering under 1960-talet. 
Vid denna tid var gravhögarna i Islingby sedan länge bortodlade, men minnet 
av högarna levde ändå kvar i form av skrönor hos människorna i byn.

Figur 47. Kantränna A316 efter att fyllningen schaktats ur med hjälp av en minigrävare. Där brända 
ben framkom grävdes ytan för hand och fyllningen sållades. Efter att vi undersökt och dokumenterat 
gravarna i området schaktades platån ner för att ge plats åt den nya vägen. I och med detta kan man 
säga att ritualerna kring gravhögarna i Islingby har upphört för gott. Bilden är tagen från norr. Foto: 
Fredrik Sandberg.
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Bilden av Islingby - fasindelning
Fasindelningen tar endast fasta på undersökningsresultaten från område 1-3, 
inte vad som hänt utanför dem.

Fas 1 – folkvandringstid
De äldsta spåren i området är folkvandringstida och motsvaras av två stolphål 
i område 1. Ett av de daterade stolphålen tillhör hus 2. Därtill antas även en 
verkstadsplats tillhöra denna fas, med smidesverksamhet i norra delen av 
område 1 samt järnframställning nere vid älven, raä 21:1. Sannolikt bildas/
eroderar den norra ravinen under denna period. Möjligen p.g.a. att skogen 
huggs ner vid älven. 

Fas 2 – vendeltid
Område 1 bebyggs med en gård och gravfältet börjar användas i område 2.
Huvuddelen av stolphålsmaterialet i område 1 hör sannolikt till denna fas och 
två hus, hus 1 och 3 har kunnat identifieras. Två av gravgömmorna i område 
2 har fått dateringar till vendeltid.

 Fas 3 – vikingatid
Till fas 3 hör grophusen i område 1 samt material från en av kantrännorna i 
område 2, dessa har daterats till vikingatid. Gården i område 1 flyttas sannolikt 
österut p.g.a. erosion i älvbrinken och ravinerna. Gravfältet nyttjas fullt ut.

Fas 4 – sen vikingatid/tidig medeltid
Flertalet gravgömmor samt kantrännor i område 2 är daterade till sen vikinga-
tid/tidig medeltid. Därtill finns en härd, ett stolphål samt en nedgrävning med 
okänd funktion i område 3 daterade till samma period, vilket visar att även 
område 3 börjar användas för bebyggelse. Gravfältet utnyttjas och används 
till såväl begravning som ceremonier.

Fas 5 – högmedeltid
En gård anläggs i område 3. Ett kulturlager, en grop med avfall från gjute-
riverksamhet samt en nedgrävning med slagg i område 3 har daterats till 
högmedeltid. Gravfältet överges. Södra ravinen bildas/eroderar, kan ev. ha 
skett under fas 6.

Fas 6 – senmedeltid
En gård, med bl.a. gjuteriverksamhet och tegelugn finns i område 3. Till fasen 
dateras det yngre kulturlagret med hjälp av myntfynd. Sannolikt hör även 
ett spismursröse, en brunn, samt minst en källare till denna fas. Sporadisk 
aktivitet inom område 1, i form av ett stolphål samt en stor nedgrävning med 
tillhörande kanal.

Fas 7 – nyare tid, modern tid
Till denna fas hör flera källare och husgrunder. Bebyggelsen ligger inom by-
tomten som den redovisas på den geometriska kartan. Gärdesgården genom 
område 2 finns också belagd på karta från 1600-talet.
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Sammanfattande frågor
Inför slutundersökningen formulerades en rad specifika frågor, dels om bebyg-
gelsen och dels om gravlämningarna. Här under besvaras dessa kortfattat:

· Vilken typ av bebyggelse fanns i Islingby?
Vi hittade förhistorisk bebyggelse i form av stolpburna långhus samt grophus. 
Därtill påträffades vaga spår efter en medeltida gård i flera generationer.

· Hur var de förhistoriska husen konstruerade?
Inom område 1 identifierades ett långhus med buktande väggar och minst fem 
takbärande stolppar. Troligen har väggarna varit uppförda i skiftesverk eller 
någon stavkonstruktion. Taket var sannolikt täckt av ved. Därtill identifierades 
två mindre stolphus med raka väggar, utan takbärande mittstolpar.

Grophusen var nedsänkta mellan 0,18 och 0,88 m i marken, men vanligtvis 
kring 0,5 m. I två av grophusen påträffades stolphål som troligen hör samman 
med tak-/väggkonstruktionen. Men det har inte närmare gått att avgöra hur 
grophusen var konstruerade.

· Vilka funktioner hade husen och kan förändringar över tid identifieras?
Långhuset i område 1 är sannolikt ett boningshus då det fanns minst två 
härdar tillhörande huset. Möjligen är även ett av de mindre husen med raka 
väggar ett boningshus då även detta hus har en centralt placerad härd. Det 
kan alternativt röra sig om mindre ekonomibyggnader eller verkstadshus.

· När övergavs stolphusbebyggelsen?
Bebyggelsen i område 1 flyttades sannolikt österut någon gång under vikinga-
tid, troligen p.g.a. erosion i älvbrinken och ravinerna. Vi har kunnat konstatera 
att två av husen delvis rasat ner i ravinen.

I västra delen av område 3 finns fragmentariska spår efter stolphus . Dock 
verkar denna bebyggelse ha övergivits någon gång under tidig medeltid och  
gårdsläget i östra delen togs i bruk. Om det är den äldre gården från område 
1 som flyttats söderut eller om det är ytterligare en gård är svårt att säga. sö-
derut till läget för område 3 någon gång under tidig medeltid. Detta är också 
läget för 1600-talets bytomt.

· Går det att avgöra den medeltida bebyggelsens konstruktion och typ?
Det har varit svårare att avgöra den medeltida bebyggelsens konstruktion 
och typ, då de tydligaste spåren efter denna var två, skräpiga kulturlager från 
1300- respektive 1500-tal. Själva husen var sannolikt byggda på stensyll och 
det är därför vi inte finner några spår efter husen. I ett stenfattigt område som 
Tunaslätten kan vi räkna med att syllstenen återanvändes när bebyggelsen 
behövde förnyas. 

Ett spismursröse avslöjar något om läget för ett medeltida hus. Bränd 
lera runt detta kan antingen höra samman med själva spisen eller härröra 
från lerklinade väggar. Därtill finns källargropar som mycket väl kan vara 
medeltida.

· Kan de verksamheter som försiggick i och kring bebyggelsen närmare belysas?
Sannolikt har en verkstadsplats för smide funnits i område 1 innan områ-
det användes för gårdsbebyggelse. Över hela norra delen av ytan har smi-
desslagg, bränd lera och ugnsväggsbitar påträffats och dateringarna pekar 
mot folkvandringstid. Möjligen hör smidesverksamheten samman med den 
registrerade järnframställningsplatsen som ligger närmare älven, väst om 
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området (raä nr 21:1).
Det har dock varit svårt att identifiera någon specifik verksamhet inne i 

husen. Möjligen har några av grophusen använts som stall, då broddar för 
häst samt troligt spår av gödsel har kunnat identifieras i två av grophusen.

Kring den medeltida gården har flera verkstadsspår kunnat identifieras, 
t.ex. en tegelugn samt ett område för gjuteriverksamhet.

· I jämförelser med andra undersökningar i Tuna, vad skiljer och vad förenar?
Vad gäller bebyggelsen från yngre järnålder i Islingby stämmer mönstret väl 
överens med övriga undersökta gårdar i Tunaområdet. I Yttre Svärdsjö t.ex. 
har tidigare både stolphus med tillhörande grophus undersökts. Där fanns 
liksom i Islingby en intilliggande järnframställningsplats samt gravar med 
omgivande kantrännor.

En liknande rumslig indelning som den i Islingby har även påvisats i Yttre 
Hönsarvet. Där har den förhistoriska gården legat nära älvbrinken och raviner. 
Det tillhörande gravområdet har funnits på den intilliggande platån, tydligt 
avskiljt från bostadsområdet av en ravin. I Yttre Svärdsjö fanns ingen ravin, 
men dock ett kraftigt dike mellan bebyggelsen och gravarna. Även i Övre 
Hönsarvet verkar gravarna en gång varit separerade från bebyggelsen av ett 
dike, men där är det mer osäkert. Troligen har denna rumsliga markering haft 
en medveten funktion/symbolik. Även i Kälarvet låg de undersökta kanträn-
norna på en platå invid älven omgiven av raviner. Inga bosättningsspår har 
hittats inom detta område, trots närheten till den historiska bytomten.

I Yttre Hönsarvet har liksom i Islingby den senare bebyggelsen fått flyttas 
längre från de instabila ravinkanterna och delar av de förhistoriska husen har 
eroderat ner i ravinen.

· Hur många gravhögar fanns i området?
Inom område 2 hittades resterna efter minst 9, men sannolikt 10-12 kanträn-
nor som omgivit en idag bortodlad gravhög. I eller intill dessa kantrännor 
påträffades 8 gravgömmor. Fornminnesregistret visar att ytterligare uppgif-
ter om gravhögar finns ÖNÖ om det undersökta området och sannolikt har 
gravfältet fortsatt längs med ravinen mot NÖ. Troligen har även minst en 
gravhög eroderat ner i ravinen.

· Hur stora var de?
Om man antar att kantrännornas innerdiameter motsvarar själva gravhögens 
diameter har högarna i Islingby varit mellan 4,2 och 14,0 m i diameter. Stor-
leken stämmer även med skriftliga källor från 1743. Där anges att det fanns 
16 stycken, mellan 1,7-14,9 m stora, gravhögar i Islingby.

Enligt samma källor ska högarnas höjd ha varierat mellan 0,6 och 3,5 m. 
Förhållandet höjden kontra vidden på högarna verkar sannolik, även om de 
förefaller något flacka

· Under vilken period användes gravhögarna?
De daterade gravgömmorna har ett dateringsspann mellan 635-1250 e. Kr. 
Dateringarna av av bottenlagren i kantrännorna ger ett liknande tidsspann, 
885-1260 e. Kr. Antagligen har de första gravhögarna i området anlagts någon 
gång under vendeltid. Gravfältet har därefter använts både för begravningar 
och ceremonier ända in på 1200-talet. Under 1300-talet får vi anta att gravfäl-
tet helt har övergetts och sannolikt har en viss bortodling av högarna börjat 
redan under 1600-talet.
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· Finns tidigkristna begravningar?
Inga säkra tidigkristna begravningar har påträffats. Möjligen utgör A302:1 
en skelettbegravning, men i anläggningen fanns inget skelett bevarat så detta 
är en osäker tolkning. Samtliga säkerställda gravgömmor var brandgravar, 
vilket inte brukar anses vara kristna. De flesta har begravts tillsammans med 
gravgåvor och/eller djuroffer.

Två av gravgömmorna, med sena dateringar, innehåller endast ben från 
människa. Detta kan möjligen avspegla ett visst kristet inflytande då man 
enligt kristensed inte lämnar gravgåvor i gravarna. Men även detta förblir en 
osäker tolkning. Nämnas bör också att inte allt benmaterial i gravgömmorna 
har kunnat artbestämmas och möjligen kan djurben gömma sig i det oiden-
tifierade benmaterialet. Därtill finns gravgåvor spridda i kringanläggningen 
och även dessa kan ursprungligen komma från själva gravgömman.

· Finns flera olika gravkonstruktioner bevarade?
Förutom själva gravhögarna med omgivande kantränna kan möjligen stolp-
hålen runt gravgömmorna A337 och A338 utgöra rester efter någon sorts 
överbyggnad. Om denna överbyggnad låg invändigt i en gravhög eller helt 
fristående är dock osäkert.

Utvidgningen A356 vid kantränna A323 utgör möjligen även den någon 
annan form av gravanläggning. I nedgrävningen fanns en tydlig gravgrop 
innehållande brända ben och kol/sot. Detta är vanligtvis en tidig typ av 
gravanläggning, men gravgömman har en sen datering till 1010-1160. Detta 
talar eventuellt för att ”utvidgningen” ändå hör samman med en gravhög-
skonstruktion.

Ytterligare en avvikande detalj utgör den mindre utvidgningen vid kan-
trännan A336 tillsammans med A335. Möjligen är detta rester efter en dub-
belränna till den bortodlade gravhögen. Dubbelrännor förekommer ibland 
vid gravhögar med omgivande kantränna, men har tidigare inte kunnat 
påvisas i Dalarna.

· Går det att avgöra gravhögarnas sociala funktion, t.ex. finns en eller flera individer 
gravlagda i högarna, finns centralgravar respektive perifera gravläggningar. Är 
det både kvinnor och män begravda?, Barn och/eller vuxna? Rik eller fattig?

Det har inte gått att avgöra om det funnits fler än en individ i någon av grav-
gömmorna, inte heller har benmaterialet kunnat könsbestämmas. Däremot 
kan man genom gravgåvornas karaktär utgå ifrån att det är både kvinnor och 
män begravda i högarna, samtliga vuxna.

Ingen säker centralgrav har kunnat påvisas, däremot kan 2-3 av gravgöm-
morna höra samman med centralgravar. Övriga gravgömmor har påträffats 
som sekundärbegravningar i kantrännorna. Själva gravhögarna har legat tätt 
ihop, som på ett pärlband och flera gravhögar har t.o.m. kopplats samman 
via den omgivande kantrännan.

Utifrån gravgåvorna och det faktum att individen gravlagts i eller intill 
en gravhög kan man anta att personen varit rik och/eller extra betydelsefull 
i på gården.

· Hur såg näromgivningarna ut då gravhögarna anlades?
Gravområdet avskiljdes genom två raviner. Norr om gravområdet, område 
1, bodde sannolikt de människor som initialt byggde och använde sig av 
gravhögarna. Men då högarna har använts under en lång period och i flera 
generationer har människorna under gravhögarnas användningsperiod hun-
nit flytta sin gård/gårdar dels längre österut och dels till området söder om 
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själva gravområdet, område 3.
Gravarna är anlagda intill den höga älvbrinken och sannolikt syntes hö-

garna vida omkring i det omgivande landskapet.

Tunabygdens utveckling under förhistorisk tid
De äldsta spåren av människor i Tunaområdet är från stenåldern, inte långt 
efter att landet steg ur havet efter den senaste istiden för ca 10 000 år sedan. Vi 
har konstaterat att det sen yngre stenålder förekom kreatursbete och åkerbruk 
på Tunaslätten, om än i blygsam skala. Därefter följer flera sporadiska spår från 
bronsålder, men det är först under senare delen av järnåldern människorna 
lämnar mer påtagliga spår i området.

Flera av de 14C-dateringarna som gjorts i samband med undersökningar i 
Romme, Tjärna, Gylle och Yttre Hönsarvet antyder att agrar bebyggelse och 
järnframställning på allvar har etablerats i Tunaområdet från slutet av romersk 
järnålder och folkvandringstid, d.v.s. kring 400-talet e.Kr. I Islingby finns tecken 
på en verkstadsplats inom område 1 under folkvandringstid, och möjligen 
hör även järnframställningsplatsen närmare älven till samma tid.

Från perioden 600- och 700-talen sätter en mycket expansiv fas på Tunaslät-
ten in. Mycket tyder på att Tunaslätten omvandlas till en verklig jordbruks-
bygd  under vendeltid och att många av dagens strukturer som bebyggelse, 
gränser och vägar skapas. Många nya gårdar anlades, t.ex. hör husen i område 
1 i Islingby till denna period, och stora skogsröjningar med uppodling och 
intensivt boskapsbete tog sin början. Samtidigt påbörjades en omfattande 
järnframställning. Förändringen under vendeltid är så tydlig och så pass 
omfattande att även dåtidens Tunabor måste ha upplevt och uppfattat denna 
omdaning. För att hitta en lika föränderlig och nyskapande period att jämföra 
med måste vi antagligen gå ända fram till brukstiden i Borlänge på 1870-talet, 
då järnvägen drogs fram, Domnarvets järnbruk anlades (nuvarande SSAB) 
och befolkningen ökade.

Vi anar en spridd och gles bebyggelse, snarare i form av ensamgårdar än 
byar. Runt gårdarna breder inägomarken ut sig, bestående av små gödslade 
åkrar och stora ängsmarksområden. Vi vet att korn, vete, råg, hampa och lin 
odlades, men säkerligen även andra växter. I Islingby har t.ex. brända sädes-
korn från råg och korn påträffats i härd A194.

Tyngdpunkten låg dock på boskapsskötseln; framförallt nötkreatur, får 
och getter. För att täcka behovet av vinterfoder krävdes stora slåttermarker 
där inte minst våtängar och myrar nyttjades. Inägomarkerna skyddades av 
trähägnader och djuren leddes ut till skogsbetet på utmarkern via fägator 
och fästråk. Andra djur som hölls på gårdarna var gris, höns, häst, hund och 
möjligen även katt.

Under järnåldern var gården av central betydelse. Dels som samhällets 
sociala, ekonomiska och juridiska grundenhet, men även en ideologisk grund-
val, som förlaga till ett kosmos organiserat som en gård med inägomark och 
utmark.

Centralt på gårdarna fanns ett långt stolpburet hus, vanligtvis med svängda 
långväggar, likt hus 1 i Islingby. Väggarna var sannolikt uppförda i skiftesverk 
eller någon stavkonstruktion och taken var troligen vedtäkta. Husen inrymde 
flera funktioner. Förutom bostad och förråd kan man ha haft grovkök, fähus, 
loge, sädeslada m.m. På gårdarna fanns även mindre stolpburna uthus och 
åtminstone från vikingatid, små halvt nedgrävda hus, s.k. grophus. Det verkar 
som grophusen haft olika funktioner på gården, t.ex. för matlagning, bak eller 
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bryggning och som verkstad, smedja eller förråd. I Islingby har möjligen två 
av grophusen använts som stall.

Gården stod i nära förhållande till familjen/släkten och därför hade även 
döda släktingar sin jordiska bonig på gårdens gravfält. Förfäderna var viktiga 
för gårdens välstånd och kontinuitet. De var länkar mellan de levande och 
döda, mellan människor och gudomliga krafter samt även en konkret ägande-
rättshandling till gård och mark. Gravfältet blev därför gårdens kultcentrum. 
Flera av husen i område 1 är samtida med gravhögarna i område 2 och det är 
sannolikt de människor som bott i området som också brukat gravfältet. Att 
gravhögarna haft en betydande roll för människorna under yngre järnåldern 
och en bit in på medeltid vittnar aktiviteterna i och kring dessa om. Troligen 
har man använt sig av ritualerna kring gravhögarna för att hedra och upp-
rätthålla kontakten med sina förfäder.

Som konsekvens av detta resonemang bör det ha funnits relativt många 
gårdsgravfält på Tunaslätten under yngre järnålder. Det är åtminstone den 
bild som håller på att växa fram efter de senaste 15 årens utgrävningar på 
Tunaslätten (t.ex. Islingby, Kälarvet, Yttre och Övre Hönsarvet, Romme och 
Yttre Svärdsjö).

Vi antar alltså att ätten eller släkten hade en mycket central roll, såväl so-
cialt, ekonomiskt som juridiskt, vilket manifesterades i gården och gårdens 
gravfält. Gården får ses som ett mentalt centrum och som en ekonomisk bas 
i den enskildes och ättens plats i tillvaron. Gravarna beboddes av släktens 
äldre medlemmar, vilka genom sin närvaro både var en länk mellan gårdens 
människor och de gudomliga makterna.

Vi kan givetvis inte säga så mycket om ättens eller släktens ställning före 
förändringarna under den yngre järnåldern, men gården verkar inte bara 
manifestera individens och ättens fysiska plats i landskapet, utan också dess 
relation till omgivande gårdar och plats i det dåtida samhället. Antagligen gav 
gården med sina åkrar och ängar släkten andra rättigheter i samhället, såsom 
en självklar del i de väldiga utmarksområdena, rösträtt på tingen, en social 
delaktighet m.m. På samma sätt gav den skyldigheter. Vi kan tänka oss att de 
kunde bestå av att delta i och bekosta gemensamma angelägenheter som t.ex. 
hägnadsarbeten, vägunderhåll, större blot och religiösa cermonier, ställa upp 
med stridsmän i orostider och eventuellt någon typ av skatt till lokala eller 
regionala stormän som man stod i beroendeställning till. 

Den nya bondbygden på Tunaslätten under yngre järnålder verkar i hög 
grad likna de allmänna skandinaviska förhållanden som rådde vid samma 
tid, med två viktiga undantag. Det ena är den egalitära strukturen, d.v.s. en 
avsaknad av stormän och kungar i regionen. Vi har t.ex. inte hittat några 
tecken på att trälar har förekommit, åtminstone inte som offrade i gravarna. 
Det finns heller inga kända manifesta lämningar som stormansgårdar, stor-
högar, borgar, runstenar o.s.v. Det andra undantaget är järnframställningens 
starka roll. Slaggförekomsternas antal och placering i landskapet anger både 
att den varit mycket omfattande och att den varit gårdsbaserad.

Sammanfattning
Under våren 2002 utförde Dalarnas museum arkeologiska undersökningar, 
på uppdrag av SSAB Tunnplåt AB, i samband med planer på en ny infartsväg 
till järnverket från riksvägen vid Islingby på Dalälvens östra sida (figur 48). 
Området begränsades av järnverksområdet i norr och riksväg 50 i söder.
I området fanns sedan tidigare registrerade fornlämningar; en slaggförekomst, 
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en bytomt, fossil åker samt uppgifter om gravhögar. Vägsträckningen domi-
nerades av tre sedimentplatåer utmed älven, avskilda av två djupa raviner. På 
grund av de långt framskridna vägplanerna fick undersökningarna genom-
föras under stor tidspress. Av den anledningen fick kraftiga prioriteringar 
göras framförallt under slutundersökningen.

Förundersökningen
Vid förundersökningen togs sammanlagt 38 sökschakt upp med maskin. På 
den nordliga platån, område 1, framkom tydliga spår efter bebyggelse av 
järnålderstyp, främst i form av stolphål men också härdar och andra ned-
grävningar innehållande slagg, ugnsväggsfragment och bränd lera. Slaggen 
var främst smidesslagg, men det förekom sannolikt även reduktionslagg på 
platsen.

På mellanplatån, område 2, framkom cirkulära diken i silten under mat-
jordstäcket, 1,5-4,5 m breda och 0,2-0,6 m djupa. Förutom de cirkulära dikena 
iakttogs ett stolphål och en nedgrävning av annan typ. De cirkulära dikena be-
dömdes vara kantrännor till sedan länge bortodlade gravhögar. Gravhögarnas 
antal uppskattades till 3-5 stycken och med tanke på dikenas innerdiameter 
bör högarna ha haft en varierande diameter mellan 7,5-15 m.

På den södra platån, område 3, framkom bebyggelselämningar från his-
torisk tid i form av källargropar, syllstenar och avfallslager. Gården/-arna 
bedömdes möjligen som medeltida.

Lämningarna i Islingby ansågs vara relativt välbevarade och kunde där-
med lämna viktiga bidrag till kunskapen om Tunabygdens utveckling. Stora 
förhoppningar fanns t.ex. om att kunna spåra den medeltida bebyggelsen på 
bytomten i område 3. Vidare bedömdes såväl stolphålsbebyggelsen i område 
1 och gravlämningarna i område 2 vara så pass opåverkade av senare tiders 
aktiviteter, bortsett odlingen, att det skulle ge en för Tunabygden unik chans 
till kunskapsbyggande. Länsstyrelsen Dalarna beslutade därför att östra de-
len av norra platån, område 1, hela exploateringsytan inom mellersta platån, 
område 2, samt den västra delen närmast älven av södra platån, område 3, 
skulle undersökas ytterligare inför vägbygget.

Figur 48. Islingby som det ser ut i området idag. Den nya vägen är byggd och man har schaktat ner 
den ursprungliga markytan flera meter. Våra undersökningsytor låg på samma höjd som släntkrönet 
till höger i bild. Älven skymtar till vänster i bilden. Foto: Fredrik Sandberg.
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Slutundersökningen
Vid slutundersökningen matjordsavbanades tre större ytor, ett inom respektive 
undersökningsområde. Inom område 1 i norr, framkom inte mindre än 251 
anläggningar framförallt kopplade till förhistorisk bebyggelse med stolphål, 
härdar samt grophus. Tre stolphus har identifierats och samtliga har fått 
dateringar som i stort sett ligger inom vendeltid. Därtill kunde 10 grophus 
konstateras, av dessa har två daterats till vikingatid.

Inom område 2 påträffades lämningar efter minst 9, men troligen 10-12 
gravhögar med omgivande kantrännor. I området framkom därtill 8 gravgöm-
mor, varav 4 påträffades som sekundärgravar i kantrännorna och 4 som even-
tuella ”ensamliggande gravar”. Gravgömmorna har dateringar från 635-1250.

Inom område 3 framkom sporadiska spår efter föhistorisk bebyggelse i 
form av stolphål daterade till sen vikingatid/tidig medeltid. Tydligare var 
lämningarna efter en  medeltida gård i flera faser och med tillhörande verk-
samheter som tegelugn och gjuteri från senmedeltid.

Vilka nya kunskaper har undersökningarna i Islingby givit oss?
Undersökningarna i Islingby har bidragit till nya kunskaper kring Tunaom-
rådets förhistoria och utveckling in i historisk tid. Undersökningen har givit 
viktiga pusselbitar som, tillsammans med tidigare undersökningar, gjort att 
helhetsbilden av Tunabygdens framväxt klarnat ytterligare.

Vi har sen tidigare anat den nära koppling gravarna och järnframställningen 
haft till de enskilda gårdarna, såväl rumsligt som organisatoriskt. Detta för-
hållande har ytterligare bekräftats i och med undersökningarna i Islingby.

Vi kan också konstatera att Tunaprosten M. Sahlstedts uppgifter från år 
1743 om ett flertal gravhögar i Tunas äldre byar, ger en riktig bild av landska-
pet i forna tider. Uppgifterna har tidigare ifrågasatts och detta kan förklaras 
med den bortodling som skett av högarna, något som redan Sahlstedt själv 
påpekade i sina beskrivningar.

Vi börjar få inblick i människornas tro och seder kring gårdarna och gra-
varna, men frågetecknen är desto fler. En tydlig rumslig indelning mellan de 
levande och de dödas boningar uppvisas såväl i Islingby som i Yttre Hönsarvet 
där bebyggelsen och gravområdet ligger åtskilda av en ravin. I Yttre Svärdsjö 
och Övre Hönsarvet fanns ingen ravin, men dock ett dike mellan bebyggelsen 
och gravarna. Denna rumsliga markering torde ha haft en medveten och viktig 
funktion och fungerat som gräns mellan de levande och de dödas boningar.

Vi kan återigen konstatera att man gravlagt människor i gravhögarna och 
utfört ceremonier med eld och troligen matoffer, ända in i vad vi brukar räkna 
som kristen tid. I Islingby, Kälarvet, Yttre Hönsarvet och Romme har de tillsy-
nes hedniska begravningarna och ceremonierna så pass sena dateringar som 
1200-tal, alltså under samma period som man börjar bygga kyrkor i Dalarna. 
Kanske intensifierades ceremonierna kring gravhögarna vid denna avgörande 
brytningstid just p.g.a. de kristnas inflytande började bli större? När den 
norske kungen Sverre reser genom Sverige kring år 1177 omnämner han t.ex. 
hedningarna i järnbäraland, ett område som många velat knyta till Dalarna.

En tydlig bebyggelsekontinuitet från järnålder fram till idag går att påvisa 
i flera av Tunas gamla byar, så även i Islingby. Vi kan konstatera att de bytom-
ter som finns dokumenterade i de geometriska jordeböckerna från 1600-talet 
oftast kan uppvisa en bebyggelsekontinuitet från yngre järnålder fram till 
idag. Detta ger oss en god fingervisning om var man kan finna förhistoriska 
gårdslägen. På många ställen, så också i Islingby, har dock själva byläget 
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förflyttats under medeltid, men detta handlar endast om några hundratals 
meter. T.ex. har husen i såväl Islingby som Yttre Hönsarvet flyttats längre bort 
från älvbrinken och raviner någon gång under sen vikingatid/tidig medeltid. 
Detta kan ha naturliga förklaringar som att det blev för riskabelt att bo för nära 
de instabila brinkarna, vi har ju på båda dessa platser exempel på hus som 
rasat ner i intilliggande ravin. Ett problem som sannolikt uppstod då skogen 
huggits ner till förmån för åker och äng.

Den i Islingby undersökta gjuteriverksamheten vid den medeltida gården 
i område 3 är något helt nytt för oss som väcker många spännande tankar. 
Enligt de arkeometallurgiska analyserna som utfördes i samband med un-
dersökningen handlar det om gjuteriverksamhet för gårdsbehov. De föremål 
som framställts på gården har ingen särskilt avancerad utformning, samtidigt 
kunde man med hjälp av metallernas sammansättning konstatera att den 
som bedrivit gjuteriverksamheten ändå haft relativt god kunskap kring sitt 
hantverk. Några frågor som uppstår är därför, hade varje medeltida gård ett 
eget gjuteri för gårdsbehov, eller kan hantverkaren i Islingby har sålt sina 
produkter till kringliggande gårdar? Framtida undersökningar av medeltida 
gårdar i Tuna kan möjligen ge oss svaren på detta.

Frågeställningar och intressanta ämnesområden för framtiden
De arkeologiska undersökningar som bedrivits i Tunaområdet under de 
senaste 20 åren har alla varit relativt hastigt påkomna med låga budgetar. 
Detta begränsar naturligtvis den information man kan få fram ur materialet. 
Dessutom är de lämningar som undersökts ofta mycket fragmentariska då 
de nästan uteslutande ligger i områden som brukats som åker under lång 
period. Trots dessa dåliga förutsättningar har vi genom att lägga pussel med 
de bitar som framkommit från varje enskild undersökning fått fram ett rela-
tivt gott resultat. Vi kan, som tidigare nämnts, ge en övergripande bild, men 
det vi saknar är nyanserna. För att dessa ska framträda måste vi ställa en rad 
konkreta frågor:

Finns det t.ex. glapp i bebyggelsekontinuiteten från vendeltid t.o.m. medel-
tid? Vi har fortfarande liten kunskap om gårdarna. När övergavs egentligen 
de stolpburna långhusen för att ersättas med små husenheter på syll? Vilka 
var grophusens användningsområden? 

Hur brukades gravfälten och av vem/vilka? Vad betyder gränsmarkering-
arna, raviner eller diken, mellan gravfälten och boplatsområdena? Användes 
gravfälten som betesmark, vilket skulle ge en möjlighet att hålla gravarna rena 
från sly o.s.v.? Eller kan man tänka sig att man t.o.m. odlat invid gravhögarna, 
”helig” säd som kan användas vid ceremonier? 

Vad betyder bryggorna eller öppningarna i kantrännorna? Är det portar 
in i gravhögen genom vilken man kan träffa sina förfäder? Hittar man något 
i ”portarna”, t.ex. spår efter matoffer eller andra offergåvor? Varför är dessa 
bryggor ofta orienterade mot SV?

Varför skottas gravhögarna bort under 1600-1700-tal? Man ville naturligtvis 
åt den attraktiva åkermarken, men gravhögarna var ändå kända i folkmun 
och exemplen med spökhistorierna från Islingby visar att det finns ett visst 
”minne” kring dessa högar ända in i vår tid. Men händer något avgörande i 
folks uppfattning om de gamla gravarna/inställning till förfäderna?

En central fråga är när området kristnades, var man ”hedningar” även 
under kyrkobyggnadstid i Tuna? Är kanske den långa övergångstiden om ca 
200 år en indikation på den senare kända egalitära strukturen i bondedalarna, 
då ingen överklass kunde genomdriva kristnandet? Det finns flera tecken på 
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Tunabornas starka egna identitet under övergångstiden mellan järnålder och 
medeltid. Man verkar ha hållit på sina gamla seder och traditioner även om 
man sannolikt haft en intensiv kontakt med andra områden, t.ex. finns tecken 
på att man exporterade järn och pälsverk till Mälardalen under vikingatid. 
Trots dessa uppenbara kontakter med omvärlden väljer man att hålla på vissa 
traditioner längre i Tuna än i Mälardalen. Långhus med konvexa väggar som 
förekommer i Dalarna ända in på 1100-talet är ett exempel, den tillsynes långa 
kristnandeprocessen är ett annat. En liknande konservativ inställning och 
tecken på en stark egen identitet kan även anas i framförallt Siljansområdet 
under senare tid då arbetsvandringen mellan Dalarna och Mälardalen varit 
intensiv, ändå verkar man inte nämnvärt ha importerat storstadens manér 
till hembygden.

Framtida undersökningar kan ge svar på just sådana specifika frågor kring 
bebyggelsen, gravfälten/-sederna och järnframställningen. För att få ytterligare 
svar krävs fler naturvetenskapliga analyser, litteratur- och arkivstudier eller 
varför inte tvärvetenskapliga projekt tillsammans med religionshistoriker.
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Tekniska och administrativa uppgifter
Ekonomiskt kartblad: 135 16
Socken: Borlänge stad
Fornlämning, raä nr: 21:1, 22:1, 218:1, 223:1
Uppdragsgivare: SSAB Tunnplåt AB
Projektansvarig: Fredrik Sandberg
Vedartsanalys: Thomas Bartholin
14C-analys: Center for Isotope Research,
 Groningen, Nederländerna
 Poznan Radiocarbon Laboratory,
 Pozna, Polen
 Ångströmslaboratoriet, Uppsala
Geoarkeologisk analys: GAL, Uppsala
Miljöarkeologisk analys: MAL, Umeå universitet
Numismatisk analys: Inger Hammarberg, Kungliga
 Myntkabinettet
Osteologisk analys: Agneta Åkermark Kraft
Kartanalys: Eva Carlsson
Fyndregistrering Charlotta Helgesson

 Förundersökning Slutundersökning
Lst diarienummer: 431-4880-02 431-6397-02
Lst beslutsdatum: 29/4 -02 24/5 -02
Utförandtid: 29/4-3/5 -02 21/5-14/6 -02
Koordinater, SV
(enligt Rikets
koordinatsystem,
RT 90, 2,5 gon V): x670752/y148071 x670767/y148072
Höjd (RH 70): 121,7/125,1 m.ö.h. 121,4/124,0 m.ö.h.
Undersökningsyta: 16 000 m2 ca 7250 m2

Undersökt yta: 1673 m2 Omr. 1: ca 1250 m2

  Omr. 2: ca 3600 m2

  Omr. 3: ca 2400 m2

Tidsåtgång:
Kartanalys: 8 timmar -
Fältarbetstid: 64 timmar 863 timmar
Grävmaskintid: 16 timmar 80 timmar 

DM projektnummer: 968 969
DM diarienummer: 54/02 61/02
Arkeologisk personal:
Fältpersonal: Anna Lögdqvist Eva Carlsson
 Fredrik Sandberg Thomas Danielsson
  Elise Hovanta
  Jenny Karlsson
  Klas-Håkan Landström
  Anna Lögdqvist
  Fredrik Sandberg
Praktikant: - Clas Jakobsson
Metalldetektor: - Glenn Envall

Dokumentationsmaterialet förvaras på Dalarnas museum.
Fynd har tillvaratagits.
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Figur 49. Teckenförklaring till historiska-
kartan, figur 7.
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Bilaga 1. Anläggningsbeskrivningar

Område 1

A1 utgår

A2 nedgrävning
Anläggningen var rund i plan, 0,54 m i diameter och 0,05 m djup. Fyllningen 
bestod av något humös sand, även enstaka slagg hittades.

A3 nedgrävning
Anläggningen var oregelbunden i plan, 0,88x0,45 m och 0,48 m djup. Norra 
sidan var lodrät och den södra var oregelbunden/svängd, botten skålformad. 
Fyllningen bestod av sand med stora mängder mylla, kol, slaggkross, smi-
desslagg och bränd lera (även ugnsvägg).

A4 stolphål (figur 64 och 65)
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,49 m i diameter och 0,24 m djup. 
Sidorna var sluttande och botten oregelbunden. Fyllningen bestod av något 
humös sand med inslag av kol, sot och enstaka bränd lera. En trolig stolpkanal 
med något mörkare färg samt stort innehåll av slaggkross, kol och enstaka 
bränd lera kunde urskiljas. Ingår i hus 1.

A5 stolphål
Anläggningen var oregelbunden i plan, 1,14 m lång och 0,32 m djup. Den SÖ 
sidan var lodrät medan den NV sluttade mot en sluttande botten. Fyllningen, 
som var något fet och fläckig, bestod av sand, med inslag av kol, sot och en-
staka bränd lera.

A6 stolphål
Anläggningens form i plan var okänd, djupet var 0,59 m. NV sidan var lodrät 
och den SÖ något sluttande, botten var skålformad. I mitten var fyllningen 
flammig och bestod i huvudsak av sand med inslag av mylla och kol, möjlig 
stolpkanal. Mot botten och upp mot ena sidan var fyllningen mer homogen 
bestående av sand med ett litet inslag av kol. Ingår i hus 1.

A7 härd
Anläggningen var oval i plan, 0,8x0,7 m, och bestod av en koncentration med 
skörbrända stenar, kol, sot och sand. Bränd lera och smidesslagg hittades vid 
ytan i och kring anläggningen. Även brända ben hittades vid rensning intill 
anläggningen, dock inte i den. Ingen nedgrävning var synlig för anläggningen, 
däremot låg stenar, sot och kol i ett 0,16 m tjockt och kompakt lager direkt på 
naturlig mark. Tillhör sannolikt hus 1.

A8 stolphål
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,46 m i diameter och 0,47 m djup. 
Sidorna var lodräta och botten plan. Fyllningen bestod av gulbeige finsand 
med litet inslag av kol. Från mitten och 0,12 m mot SV kanten fanns ett 0,42 
m djupt parti, vilket innehöll något mörkare sand med högre kolhalt än övrig 
fyllning. Möjligen kan detta tolkas som en stolpkanal.
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A9 stolphål
Anläggningen var närmast oval i plan, 0,6x0,49 m och 0,38 m djup. Sidorna 
var sluttande och övergick i en spetsig botten. Fyllningen bestod av sand 
med inslag av mylla och kol. Särskilt mycket kol fanns i ytan tillsammans 
med enstaka slagg.

A10 stolphål
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,50 m i diameter och 0,52 m djup. 
Sidorna var lodräta och botten något diffus men skålformad. Fyllningen be-
stod överst i mitten av grå/brun sand, mylla, kol och lite sot. Under och ut åt 
sidorna fanns en ljusare fyllning av sand och lite mylla. I den övre fyllningen 
påträffades även en liten mängd smidesslagg, bränd lera och delar av ugns-
vägg samt järnfragment. Ingår i hus 1.

A11 stolphål
Anläggningen var oval i plan, 0,66x0,52 m och 0,28 m djup. Sidorna var lodräta 
och botten skålformad. Fyllningen bestod av ljus sand med inslag av kol. I 
mitten kunde en trolig stolpkanal med något mörkare fyllning av sand, kol 
och litet inslag av mylla urskiljas. Enstaka slagg påträffades i de övre 0,2 m.

A12 stolphål
Anläggningen var oval i plan, 0,62x0,54 m i diameter och 0,52 m djup. Östra 
sidan var lätt sluttande och den västra var lodrät. Botten var i huvudsak plan 
men något svängd i den västra kanten. Fyllningen bestod av sand med inslag 
av mylla. De övre 0,22 m var något mörkare och mer humös än bottenfyll-
ningen. Mot botten hittades en slaggklump, ca 0,10-0,15 m stor, samt en lika 
stor sten.

A13 stolphål (figur 50)
Anläggningen var närmast oval i plan, 0,61x0,50 
m och 0,70 m djup. Nedgrävningen hade lod-
räta sidor. Botten var plan. Anläggningen hade 
två fyllningar, varav den ena var en tydlig 
stolpkanal innehållande sand och mylla samt 
en hel del slagg. Den andra fyllningen bestod 
av ljus sand med ett mindre inslag av mylla, 
kol, slagg och bränd lera.

Prov från stolphålsfyllningen, L2, har ana-
lyserats och kol från björk med egenålder < 40 
år har datarats till 1305±40 BP, kalibrerat med 1 
sigma 660-770 e.Kr. (Ua-215 17). Ingår i hus 1.

A14 nedgrävning/mörkfärgning
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,35 m i diameter och 0,16 m djup. 
Sidorna var något diffusa och oregelbundna medan botten var skålformad. 
Fyllningen bestod av sand med inslag av mylla och lite kol. Enstaka slagg och 
bränd lera hittades vid ytan.

A15 stolphål
Anläggningen var oregelbunden/avlång i plan, 1,5 x 0,70 m. Djupet var 0,56 
m. Sidorna var lodräta och botten plan. Fyllningen bestod av sand, mylla och 

Figur 50. Sektion genom stolphål 
A13 i skala 1:40.
Lagerbeskrivning:
1. Sand, mylla, slagg - stolpkanal
2. Sand, lite mylla, enstaka slagg, 
kol, bränd lera
3. Naturlig, opåverkad sand

+ 122,00

+ 122,50

+ 123,00
m.ö.h.

SÖ NV

0 1 m

2 2

3

1



73Arkeologisk rapport

enstaka kolbitar. Enstaka slagg hittades i ytan. Möjligen två stolphål? Ingår 
i hus 1.

A16 stolphål
Anläggningen var oval i plan, 0,65x0,51 m och 0,52 m djup. Sidorna var lodräta 
och övergick i en närmast plan botten med en svag antydan till rundning i 
mitten. Fyllningen bestod av ljusgrå sand, mylla samt lite kol, bränd lera och 
smidesslagg. Mot botten fanns ett 0,10-0,15 m tjockt lager med större kolkon-
centration än i det ovan nämnda.

A17 härd
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,6 m i diameter och 0,1 m djup. Si-
dorna var sluttande och botten skålformad. Fyllningen bestod av skärvsten, 
kol, sand samt bitar av ugnsvägg, slagg och brända ben.

A18 stolphål (figur 51)
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,66 m i diameter och 0,48 m djup. 
Norra sidan var i stort sett lodrät och den andra är okänd. Botten var plan. 
Fyllningen var gråflammig och bestod av sand med inslag av kol och sot.

Prov från stolphålsfyllningen har analyserats och kol från björk med egen-
ålder < 40 år har daterats till 285±40 BP, kalibrerat med 1 sigma 1520-1660 e.Kr. 
(Ua-215 18). Stolphålet är yngre än A120 och hus 1.

A19 stolphål (figur 51 och 52)
Anläggningen var närmast oval i plan, 0,70x0,55 m och 0,34 m djup. SSV si-
dan var sluttande och den andra okänd då A120 skar genom anläggningen. 
Fyllningen var flammig och bestod av grå/beige sand med litet inslag av kol 
och sot.

Prov från stolphålsfyllningen har analyserats och kol från björk med egen-
ålder < 40 år har daterats till 1475±45 BP, kalibrerat med 1 sigma 540-640 e.Kr. 
(Ua-215 19). Ingår i hus 1.

Figur 51. Sektion genom stolphålen, A18, 
A19 och A120, skala 1:40.
Lagerbeskrivning:
1. Gråbeige flammig sand, lite kol och sot 
(inom streckad linje lite mörkare fyllning, 
möjlig stolpkanal) = A19
2. Gråbeige flammig sand, mylla, kol och 
skärvsten = A120
3. Grå flammig sand, kol och sot = A18
4. Naturlig, opåverkad sand

Figur 52. Tre stolphål, A19, A120 och A18, som 
överlappar varandra. A18 är det yngsta stolphålet 
och har daterats till senmedeltid-nyare tid. A19 är det 
äldsta och har daterats till folkvandringstid-vendeltid.  
A120 är yngre än A19 men äldre än A18. Med tankt 
på den ljusa fyllningen är det möjligt att det rör sig 
om en omstolpning till hus 1. Bilden är tagen från öst. 
Foto: Eva Carlsson.
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A20 stolphål
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,70 m i diameter och 0,36 m djup. 
Norra sidan var lätt sluttande och den södra sluttande. Botten var skålformad. 
I de övre 0,20 m bestod fyllningen av sand med litet inslag av kol och mylla. 
Under och mot botten fanns ett 0,10-0,16 m tjockt lager bestående av sand 
med stort inslag av kol, mylla och sot. Ett mindre antal slagg och bränd lera 
hittades i ytan.

A21 nedgrävning
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,66 m i diameter. Sidorna var slut-
tande och botten oregelbunden/böljande. Fyllningen bestod av sand, mylla 
och kol.

A22 stolphål
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,4 m i diameter och 0,15 m djup. 
Sidorna var sluttande och botten plan. Fyllningen bestod av sand med litet 
inslag av mylla och kol.

A23 nedgrävning (figur 64 och 65)
En oregelbunden anläggning i plan, 1,34x0,99 m, ca 0,20 m djup. Sidorna var 
sluttande och botten oregelbunden/böljande. De övre 0,04 - 0,10 m innehål-
ler något humös sand och stora mängder slaggkross, smidesslagg, kol och 
lite bränd lera. De undre 0,10 m har samma innehåll, men med något större 
koncentration av kol och något mindre mängd slagg.

A24?
Anläggningen hade närmast oval form i plan, 1,00x0,90 m. Anläggningen är 
inte vidare undersökt. Trolig nedgrävning.

A25?
Närmast oval anläggning i plan, 1,6x1,0 m. Anläggningen är inte vidare un-
dersökt. Trolig nedgrävning.

A26?
Anläggningen var närmast oval i plan, 2,28 m lång och fortsätter in i schakt-
väggen. Anläggningen är inte vidare undersökt. Trolig nedgrävning.

A27 nedgrävning
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,64 m i diameter och 0,12 m djup. 
Sidorna var något otydliga men sluttande och botten var plan. Fyllningen 
bestod av sand med inslag av mylla samt enstaka slagg och bränd lera.

A28 nedgrävning
En närmast oval anläggning i plan, 0,98x0,78 m, som djupast 0,12 m. Sidorna 
var sluttande och botten svagt skålformad. Anläggningen var delvis störd av 
rotgångar. Fyllningen bestod av mörk humös sand.

A29?
En oregelbunden anläggning, 1,9 m lång, som fortsätter in i schaktväggen. 
Anläggningen är inte vidare undersökt. Trolig nedgrävning.
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A30 mörkfärgning
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,40 m i diameter. Inga tydliga ned-
grävningskanter var synliga och anläggningen var endast 0,04 m djup. Fyll-
ningen bestod av mörk sand.

A31 stolphål
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,58 m i diameter och 0,60 m djup. 
Sidorna var oregelbundna och botten skålformad. Fyllningen bestod av sand 
och mylla. En stolpkanal med något mörkare fyllning än övrigt kunde anas.

A32 stolphål
Anläggningen var oregelbunden i plan, 0,90x0,83 m och 0,74 m djup. NV si-
dan var oregelbunden och den SÖ var lodrät. Botten var plan. Fyllningen var 
ljus grå/brun och bestod av sand med inslag av mylla, enstaka kol och bränd 
lera. En möjlig stolpkanal fanns från den NV kanten och fram till mitten, ner 
till 0,22 m djup, i denna var fyllningen något mörkare än övrigt. Mot den SÖ 
kanten och ner till botten fanns en ljusare fyllning bestående av ljus brun/grå 
sand med lite mylla och enstaka kolprickar. Ingår i hus1.

A33 ränna
Anläggningen såg ut som en långsmal mörkfärgning i plan, ca 5,5x0,8 m 
och mellan 0,04-0,1 m djup. Efter en andra rensning återstod endast 1,8 m 
av anläggningen, den sträcka där anläggningen var som djupast. Fyllningen 
bestod av gråbrun sand med inslag av kol. Under A33 iakttogs två stolphål 
– A33a och A33b.

A33a stolphål
Anläggningen framkom under A33 och var närmast rund i plan, 0,3 m i dia-
meter och 0,3 m djup. Fyllningen bestod av gråbrun, mullhaltig sand med 
inslag av enstaka kol.

A33b stolphål
Anläggningen framkom under A33 och hade närmast rund form i plan, 0,45 
m i diameter och 0,3 m djup. Fyllningen bestod av gråbeige sand, skörbränd 
sten och enstaka kol.

A34 stolphål
Anläggningen var närmast oval i plan, 0,7x0,54 m och 0,3 m djup. Sidorna var 
i huvudsak lodräta, men rundades av något inåt mot botten av anläggningen. 
Botten var plan. Fyllningen bestod av sand och mylla.

A35 nedgrävning
Anläggningen var närmast rund i plan 0,58 m i diameter. Botten var skålfor-
mad. Då anläggningen hittades under ett modernt dike fanns endast 0,06 m 
kvar av själva nedgrävningen. Fyllningen var något fet och bestod av sand, 
kol, sot och enstaka bränd lera.

A36 stolphål
Anläggningen var oval i plan, 0,6x0,5 m och 0,3 m djup. Den ÖNÖ sidan 
var oregelbunden och den VSV lodrät. Botten lätt skålformad men något 
oregelbunden/vågig. Fyllningen bestod av sand med litet inslag av kol och 
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sot. I mitten fanns ett något mörkare parti som möjligen kan representera en 
stolpkanal.

A37 stolphål
Anläggningen var oval i plan, 0,6x0,5 m och 0,42 m djup. NV sidan var lätt 
sluttande och den SÖ mer oregelbunden, närmast S-formad. Botten var plan. 
Fyllningen bestod av ljus sand, lite mylla, sot och kol.

A38 nedgrävning
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,26 m i diameter och 0,1 m djup. 
Sidorna var lodräta och botten svagt skålformad. Fyllningen bestod av brun 
sand med litet inslag av sot.

A39 stolphål
Anläggningen var rund i plan, 0,36 m i diameter och 0,19 m djup. Sidorna 
var lätt sluttande och botten plan. Fyllningen bestod av sand med litet inslag 
av sot. Ingår i hus 1.

A40 nedgrävning
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,72 m i diameter och 0,12 m djup. 
Sidorna var sluttande och botten plan. Fyllningen bestod av sand med inslag 
av mylla, sot och lite kol. I ena kanten och ner mot botten fanns en större 
koncentration av sot och kol än övrigt.

A41 nedgrävning/mörkfärgning
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,40 m i diameter och 0,05 m djup. 
Sidorna var sluttande och botten skålformad. Fyllningen var homogen och 
bestod av ljusgrå sand och enstaka kolprickar.

A42 stolphål
Anläggningen var rund i plan, 0,35 m i diameter och 0,22 m djup. Sidorna 
var lodräta och botten plan. Fyllningen bestod av sand med litet inslag av 
mylla och kol.

A43 stolphål
Anläggningen var närmast oval i plan, 0,7x0,54 m och 0,5 m djup. Sidorna var 
lodräta och botten var relativt plan. Fyllningen var homogen och bestod av 
humös sand med enstaka inslag av slagg och skärvig sten. I ytan fanns även 
en liten mängd bränd lera. Ingår i hus 1.

A44 stolphål
Anläggningen var närmast oval i plan, 0,85x0,60 m och 0,62 m djup. Sidorna 
var oregelbundna och botten plan. Fyllningen bestod av ljusgrå sand med 
inslag av mylla. I ena kanten fanns en något ljusare fyllning med sand och 
mylla, från ytan ner till 0,36 m djup. Ingår i hus 1.

A45 stolphål
Anläggningen var närmast oval i plan, 0,70x0,50 m och 0,42 m djup. SÖ sidan 
var lodrät och den NV sluttande. Botten var skålformad. Fyllningen var ljus-
brun och bestod av sand med enstaka sotfläckar. Ingår i hus 1.
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A46 stolphål
Anläggningen var oregelbunden i plan, 1,2x0,70 m och 0,53 m djup. NV sidan 
var lodrät och den SÖ mer oregelbunden/svängd. Botten var närmast plan. 
Fyllningen bestod av ljus sand med inslag av mylla och kol. Fyllningen hade 
något mörkare nyans i mitten, vilket kan vara en möjlig stolpkanal.

A47 utgår

A48 nedgrävning
Anläggningen var rund i plan, 0,28 m i diameter och 0,06 m djup. Sidorna 
var flackt sluttande och gick ihop mot en närmast spetsig botten. Fyllningen 
bestod av sand med stort inslag av kol och lite bränd lera.

A49 stolphål
Anläggningen var närmast oval i plan, 1,10x0,8 m och 0,7 m djup. Den NNV 
sidan var sluttande och den SSÖ mer oregelbunden, botten var relativt plan. 
Fyllningen var något flammig och bestod av sand med litet inslag av kol och 
mylla. I de översta 0,1 m hittades även en liten mängd smidesslagg. Ingår i 
hus 1.

A50 härd (figur 53 och 54)
Anläggningen var närmast oval i plan, 1,2x0,9 m och 0,22 m djup. Sidorna 
var sluttande med en mjuk övergång till en närmast plan botten. Fyllningen 
bestod av sand med inslag av kol, sot och ett mindre antal skörbrända stenar. 
Mot botten fanns ett stråk med större kolkoncentration ca 0,1 m tjockt.

Prov från härden har analyserats och kol från hassel med egenålder <10 
år har daterats till 1470±55 BP, kalibrerat med 1 sigma 540-645 e.Kr. (Ua-215 
20). Tillhör sannolikt hus 1.

A51 stolphål
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,67 m i diameter och 0,64 m djup.  
Ena sidan var lodrät och den andra mer oregelbunden/svängd. Botten var 
oregelbunden. Fyllningen bestod av grå humös sand. En något diffus gräns 
med mörkare fyllning kunde urskiljas mot ena kanten och framförallt mot 
botten. En bit smidesslagg och en äggformad sten hittades djupt ner i anlägg-
ningen, fnr 20. Ingår i hus 1.

Figur 53. Sektion genom härd, A50, 
skala 1:40.
Lagerbeskrivningar:
1. Sand, kol, skärvsten och sot
2. Kol, sand, skärvsten och sot
3. Opåverkad, naturlig sand

Figur 54. Härden A50 har daterats till folkvandringstid-
vendeltid. Bilden är tagen från nordöst. Foto: Thomas 
Danielsson.
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A52 stolphål
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,44 m i diameter och 0,34 m djup. 
Sidorna var svagt sluttande. Botten var något spetsig, men skålformad. Fyll-
ningen var homogen och bestod av humös sand. Ingår i hus 1.

A53 nedgrävning
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,48 m i diameter och 0,07 m djup. 
Sidorna var lodräta och botten plan. Fyllningen bestod av brun sand med ett 
fåtal sotfläckar.

A54 stolphål
Anläggningen var oregelbunden i plan, 0,70x0,40 m och 0,40 m djup. Sidorna 
var lodräta och botten plan. Fyllningen var brun och bestod av sand med 
inslag av sot. Ingår i hus 1.

A55 stolphål
Anläggningens begränsningar i plan och profil var något diffusa då den satt 
ihop med A110 i öst. Ingen tydlig gräns mellan anläggningarna gick att urskilja, 
men mest troligt har A55 varit rund i plan, ca 0,64 m i diameter. Djupet var 
0,6 m. Den västra sidan var sluttande och botten var närmast plan. Fyllningen 
bestod av flammig sand med inslag av mylla och kol. I anläggningens övre 
del hittades ett mindre antal smidesslagg, skörbränd sten och bränd lera. 
Ingår i hus 1.

A56 stolphål
Anläggningen var oval i plan, 0,80x0,60 m och 0,59 m djup. Sidorna var slut-
tande och övergick i en skålformad botten. Fyllningen bestod av homogen 
ljus, grå/brun sand med inslag av mylla och kol. Fyllningen var något fuktig 
och mjuk. Ingår i hus 1.

A57 utgår

A58 stolphål
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,46 m i diameter och 0,5 m djup. NV 
sidan var sluttande och den SÖ lodrät. Botten var skålformad. På sidorna och i 
botten var fyllningen homogen och bestod av ljus brun/grå sand med inslag av 
lite kol och sot. I mitten fanns spår av en stolpkanal, 0,20-0,24 m bred och 0,16 
m djup, med något mörkare brun/grå fyllning av sand, kol, sot och mylla.

A59 stolphål
Anläggningen var oval i plan, 0,70x0,60 m och 0,32 m djup. NV sida var slut-
tande medan den SÖ var lodrät och övergick i en skålformad botten. Fyllningen 
bestod av humös sand med inslag av både små och stora kolbitar, enstaka 
skärvsten och smidesslagg. Ingår troligen i hus 1.

A60 stolphål
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,60 m i diameter och 0,44 m djup. 
Sidorna var sluttande och botten svagt skålformad. Fyllningen var ljust grå/
brun och flammig, bestående av sand, lite mylla och kol. En 0,05-0,07 m stor, 
skörbränd sten, hittades i stolphålsfyllningen. Ingår i hus 1.
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A61 stolphål
Anläggningen var rund i plan, 0,73 m i diameter och 0,52 m djup. NV sidan 
var oregelbunden och SÖ lätt sluttande. Botten var närmast plan. Fyllningen 
var något mjuk, ljus och fläckig, bestående av sand med litet inslag av mylla 
och kol. Ingår i hus 1.

A62 stolphål
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,6 m i diameter och 0,32 m djup. 
NV sidan var lodrät och den SÖ oregelbunden. Botten var oregelbunden. 
Fyllningen i mitten var grå och fläckig bestående av sand med litet inslag av 
sot och kol. På var sida var fyllningen något mörkare än i mitten och bestod 
enbart av sand. Ingår i hus 1.

A63 stolphål
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,5 m i diameter och 0,5 m djup. NÖ 
sidan var lodrät och den SV mer oregelbunden/svängd. Botten var i stort sett 
plan men sluttandedade lite uppåt mot den oregelbundna sidan. Fyllningen 
var homogen och bestod i huvudsak av grå/brun sand med inslag av kol, sot 
och lite mylla. Mot SV kanten fanns en ljusare brun fyllning av sand med 
enstaka kolprickar. Ingår i hus 1.

A64 nedgrävning
Anläggningen var oregelbunden i plan, 0,70x0,64 m och 0,39 m djup. SV sidan 
var oregelbunden och sluttande, medan den NÖ var lodrät. Botten var närmast 
plan. Fyllningen bestod i huvudsak av brun sotig sand med inslag av spridda 
kolbitar. Från ena sidan och i botten fanns något ljusare brun sand.

A65 ?
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,4 m i diameter. Anläggningen un-
dersöktes inte vidare. Möjlig nedgrävning.

A66 nedgrävning
Anläggningen var oregelbunden i plan, 0,52x0,46 m och 0,12 m djup. NV sidan 
var oregelbunden och den SÖ sluttande. Botten var närmast plan. Fyllningen 
var grå/brun och bestod av sand och mylla, samt sot och kol mot botten.

A67 grophus (figur 61)
Anläggningen var oregelbunden, men med en kvadratisk grundform, ca 
3,2x2,6 m och 0,18 m djup. Sidorna var lodräta, men svängde in mot botten. 
Botten var plan. Fyllningen bestod av humös sand med inslag av sot, kol och 
bränd lera, men även skörbränd sten, enstaka järnfragment och lite slagg.

A68 utgår

A69 stolphål
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,6 m i diameter och 0,56 m djup. SV 
sidan var sluttande och den NÖ okänd, då anläggningen skadats av ett mo-
dernt husbygge i den nordöstra kanten. Botten var närmast plan. Fyllningen 
bestod av sand med litet inslag av kol. I mitten av den övre delen fanns även 
litet inslag av sot och mylla i fyllningen, vilket troligen representerar en 
stolpkanal.
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A70 ?
Anläggningen var oval i plan, 0,6x0,5 m. Anläggningen undersöktes inte 
vidare.

A71 grophus
Anläggningen var skadad av ett modernt husbygge och kvar fanns endast 
två ytor, en i den norra delen och en i mitten. Utifrån de bevarade ytorna kan 
man anta att anläggningen har haft en närmast kvadratisk form i plan med 
rundade hörn, ca 2,9x2,2 m. Anläggningen blev inte vidare undersökt.

A72 ?
Anläggningen var rund i plan, 0,30 m i diameter. Anläggningen blev inte 
vidare undersökt. Osäker nedgrävning.

A73 stolphål
Anläggningen var närmast oval i plan, 0,75x0,5 m och 0,5 m djup. Sidorna var 
oregelbundna och botten var närmast plan. Fyllningen bestod av sand, mylla 
och lite kol. En större sten hittades i stolphålet, ca 0,2x0,15x0,03 m stor.

A74 grophus
Anläggningen var något oregelbunden i plan, men närmast kvadratisk med 
rundade hörn, 2,6x2,5 m. Anläggningen undersöktes inte närmare.

A75 stolphål
Anläggningen var rund i plan, 0,30 m i diameter och 0,16 m djup. Sidorna var 
sluttande ner mot en skålformad botten. Fyllningen bestod av humös sand.

A76 nedgrävning (figur 55)
Anläggningen är rund i plan, 0,50 m i diameter och 0,70 m djup. Sidorna var 
lodräta och botten plan men fortsatte som en kanal mot SV som sammanband 
nedgrävningen med A77. Fyllningen bestod överst, och ner till 0,45-0,50 m 
djup, av humös sand. Därunder fanns ett 0,05-0,10 m tjockt lager med sand 
och kol. Mot botten fanns ett ca 0,10 m tjockt lager med eldpåverkad sand, 
bränd lera, och lite mylla.

Prov från fyllningen har analyserats och kol från björk med egenålder <40 
år har daterats till 310±45 BP, kalibrerat med 1 sigma 1510-1650 e.Kr. (Ua-215 
21).

A77 nedgrävning (figur 55)
Anläggningen hade en avlång/oregelbunden form i plan, 2,40x1,4 m och 1,45 
m djup. Sidorna var lodräta, men i de NV och SÖ kanterna var nedgrävnings-
sidorna något flikiga p.g.a. markerosion. Botten var plan. Fyllningen bestod, 
de övre 0,8-0,9 m, av homogen, ljus grå/brun sand med inslag av enstaka 
kolprickar och bränd lera. Under detta och mot botten fanns ett lager med 
omrörd sand liknande naturlig mark. Nedgrävningen var sammanbunden 
med A76 via en kanal i NÖ.

A78 stolphål
Anläggningen var närmast oval i plan, 0,55x0,45 m och 0,24 m djup. Ena sidan 
var sluttande och den andra mer oregelbunden. Botten var plan. Fyllningen 
var homogen och bestod av sand och mylla.
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A79 stolphål
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,6 m i diameter och 0,22 m djup. 
Sidorna var lodräta och botten plan. Fyllningen var homogen och bestod av 
ljus sand, mylla och enstaka slagg. Ingår i hus 1.

A80 nedgrävning
Anläggningen var oval i plan, 0,85x0,59 m och 0,07 m djup. Fyllningen bestod 
av sand och mylla.

A81 nedgrävning
Anläggningens form är okänd då anläggningen var skadad av ett modernt 
husbygge i den nordöstra kanten. Ena sidan var oregelbunden och den andra 
var sluttande. Botten var skålformad och djupet 0,12 m. Fyllningen bestod av 
sand, kol och mylla.

A82 grophus
Anläggningen var skadad av ett modernt dike i den sydvästra delen. Formen 
i plan förefaller vara fyrkantig och två rundade hörn fanns bevarade. Bredden 
mellan hörnen var 2,4 m. Anläggningen undersöktes inte närmare.

Figur 55. Sektion genom nedgrävningarna A76 och A77, skala 1:40. Kol ur fyllningen i nedgrävning 
A76 har daterats till 1510-1650. Anläggningarnas funktion är osäker.
Lagerbeskrivning:
1. Humös sand
2. Sand, lite kol, enstaka små bitar bränd lera
3. Omgrävd sand
4. Mylla, sand – möjligen sorkgång
5. Humös sand (motsvarar L1 profil A76)
6. Kol, sand (motsvarar L2 profil A76)
7. Humös sand, bränd lera samt rödbränd sand (motsvarar L3 profil A76)
8. Svämmad sotig sand med kolbitar
9. Opåverkad, naturlig sand
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A83 nedgrävning
Anläggningen var skadad av ett modernt husbygge i den norra delen, därför 
fanns endast halva anläggningen kvar som en halvcirkel med en radie på 0,45 
m. Anläggningen fotograferades men dokumenterades inte ytterligare.

A84 grophus
Anläggningen fortsatte in i den östra schaktväggen och endast ett rundat hörn 
var synligt. Anläggningen undersöktes inte vidare.

A85 ?
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,4 m i diameter. Anläggningen un-
dersöktes inte vidare. Möjlig nedgrävning.

A86 ?
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,4 m i diameter. Anläggningen un-
dersöktes inte vidare. Möjlig nedgrävning.

A87 ?
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,55 m i diameter. Anläggningen 
undersöktes inte vidare. Möjlig nedgrävning.

A88 ?
Anläggningen var rund i plan, ca 0,2 m i diameter. Anläggningen undersöktes 
inte vidare. Osäker nedgrävning.

A89 ?
Anläggningen var rund i plan, ca 0,2 m i diameter. Anläggningen undersöktes 
inte vidare. Osäker nedgrävning.

A90 ?
Anläggningen var rund i plan, 0,35 m i diameter. Anläggningen undersöktes 
inte vidare. Möjlig nedgrävning.

A91 ?
Anläggningen var rund i plan, ca 0,3 m i diameter. Anläggningen undersöktes 
inte vidare. Möjlig nedgrävning.

A92 nedgrävning
Anläggningen var oval i plan, 0,40x0,30 m och 0,12 m djup. Sidorna var slut-
tande. Botten var skålformad. Fyllningen bestod av brungrå sand med litet 
inslag av mylla i de övre 0,05 m. Därunder fanns ljusgrå lerig sand.

A93 ?
Anläggningen var rund i plan, 0,25 m i diameter. Anläggningen undersöktes 
inte vidare. Möjlig nedgrävning.

A94 nedgrävning
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,30 m i diameter och 0,15 m djup. 
Sidorna var något oregelbundna och botten var plan. Fyllningen bestod av 
ljus beige sand. I mitten fanns ett ca 0,15 m brett och 0,08 m djupt stråk där 
fyllningen bestod av gråaktig sand med högre halt mylla.
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Figur 57. Sektion genom gruphus A95, skala 1:40.
Lagerbeskrivning:
1a. Sand, enstaka kol och lite mylla
1b. Sand, enstaka kol och lite mylla. Något ljusare än L1a.
2. Sand och kol
3. Lerig sand och enstaka kol, golv?
4. Opåverkad, naturlig sand

A95 grophus (figur 56 och 57)
Anläggningen var närmast rektangulär i plan, 4,15x3,1 m och 0,88 m djup. 
Ena sidan var något oregelbunden och den andra sluttande. Botten var när-
mast plan. Fyllningen bestod i huvudsak av flammig brungrå sand med 

A96 nedgrävning
Anläggningen var rund i plan, 0,24 m i diameter och 0,14 m djup. Ena sidan 
var sluttande och den andra lodrät. Botten var plan. Fyllningen bestod av 
något fet och flammig gråbrun sand med inslag av kol, sot och mylla.

A97 ?
Anläggningen var rund i plan, ca 0,2 m i diameter, och relativt diffus. Anlägg-
ningen undersökters inte vidare.

Figur 56. Grophus A95. Kol från vad som tolkats som 
golvagret i grophuset , L3, har daterats till vikingatid. 
Bilden är tagen från sydöst. Foto: Anna Lögdqvist.

litet inslag av kol och mylla samt 
enstaka skörbrända stenar. På ca 
0,1 m djup fanns en 0,1 m tjock 
och 2,3 m bred strimma med hö-
gre kolkoncentration än övrigt. 
Vidare fanns på ca 0,6 - 0,66 m 
djup, en 0,1 m tjock och 1,45 m 
bred strimma med fet lerig sand 
och enstaka kolbitar. Detta kan 
representera resterna av ett golv 
till grophuset.

Prov från vad som tolkats som 
golvlager i grophuset har analyse-
rats och kol från björk med egenål-
der <40 år har datarats till 1135±55 
BP, kalibrerat med 1 sigma 780-990 
e.Kr. (Ua-215 22).
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A98 nedgrävning
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,4 m i diameter och 0,2 m djup. 
Sidorna var lodräta och botten oregelbunden. Fyllningen bestod av grå- och 
brunflammig sand med litet inslag av mylla och kol.

A99 nedgrävning
Anläggningen var rund i plan, 0,4 m i diameter och 0,15 m djup. Sidorna var 
lodräta och botten plan. Fyllningen bestod av ljus grå sand med litet inslag 
av sot och kol.

A100 stolphål
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,29 m i diameter och 0,23 m djup. 
Sidorna var något sluttande och botten var plan. Fyllningen bestod av grå 
sand med inslag av mylla och enstaka kol.

A101 stolphål
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,35 m i diameter och 0,13 m djup. 
NÖ sidan var lodrät och den SV sluttande. Botten var plan. Fyllningen bestod 
av ljusgrå sand, i mitten fanns grå sand med litet inslag av sot och kol i ett ca 
0,15 m brett och 0,08 m djupt stråk.

A102 stolphål
Anläggningen var oval i plan 0,6x0,5 m och 0,22 m djup. Sidorna var oregel-
bundna, den NÖ sidan var svängd och den SV närmast trappstegsformad. 
Botten var plan. Fyllningen bestod av ljusgrå sand med litet inslag av mylla 
och kol. I mitten fanns ett ca 0,1 m brett och 0,35 m djupt parti med något av-
vikande fyllning bestående av gråsvart sand med inslag av kol och sot. Detta 
har tolkats som en möjlig stolpkanal.

A103 stolphål
Anläggningen var oval i plan, 0,3x0,2 m och 0,21 m djup. Sidorna var lod-
räta och botten plan. Fyllningen bestod av ljusbrun sand med litet inslag av 
mylla.

A104 stolphål
Anläggningen var skadad/avgrävd i nordöst p.g.a. ett modernt husbygge, 
därför är anläggningens form i plan okänd. Anläggningen var 0,14 m djup. 
Sidorna var lodräta och botten plan. Fyllningen bestod av ljus sand, kol och lite 
mylla. Från mitten och mot den södra sidan fanns en något mörkare fyllning 
med samma innehåll, möjligen kan detta vara en stolpkanal.

A105 stolphål
Anläggningen var rund i plan, ca 0,45 m i diameter och 0,23 m djup. Sidorna var 
lodräta och botten plan. Fyllningen bestod av brungrå sand och lite mylla.

A106 stolphål
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,55 m i diameter och 0,3 m djup. 
Sidorna var sluttande och botten plan. Fyllningen bestod av sand, mylla och 
lite kol. I mitten fanns ett ca 0,15 m brett och 0,1 m djupt parti där fyllningen 
var något mer mullhaltig, troligen motsvarar detta en stolpkanal.
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A107 ?
Anläggningen var rund i plan, 0,5 m i diameter. Anläggningen undersöktes 
inte vidare.

A108 stolphål
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,5 m i diameter och 0,68 m djup. NV 
sidan var skadad av annat profilschakt och är därför okänd, den SÖ sidan var 
lodrät. Botten var närmast plan. Fyllningen bestod av sand, mylla och kol. I 
de övre 0,20 m fanns även enstaka skörbrända stenar och bränd lera.

A109 stolphål
Anläggningen var närmast rund i plan 0,4 m i diameter och 0,42 m djup. Den 
NNÖ sidan var lodrät och den SSV sluttande. Botten var plan. Fyllningen var 
homogen och bestod av ljus grå/brun sand med enstaka kolprickar och lite 
mylla. Mot ena kanten var fyllningen mer brunaktig och bestod av sand med 
enstaka kol.

A110 stolphål
Anläggningens begränsningar i plan och profil var något diffusa då A110 
sitter ihop med A55 i väst. Ingen tydlig begränsning mellan anläggningarna 
gick att urskilja. Mest troligt har A110 varit rund i plan, ca 0,5 m i diameter. 
Djupet var 0,50 m. Den SÖ sidan var oregelbunden/svängde ner mot en skål-
formad botten. Fyllningen bestod av flammig brun/grå sand med inslag av 
mylla och kol. I anläggningens övre del hittades enstaka slagg och skörbränd 
sten. Ingår i hus 1.

A111 stolphål
Anläggningen var rund i plan, 0,6 m i diameter och 0,6 m djup. Den NNV 
sidan var lodrät och den SSÖ mer svängd, botten var plan. Fyllningen bestod 
av flammig, ljus, grå/brun sand med inslag av mylla, kol, sot och bränd lera, 
trolig stolpkanal. Även ett mindre antal slagg och skörbrända stenar hittades 
i fyllningen. På var sida, från toppen ner till 0,5 m djup, fanns ett stråk med 
annan fyllning bestående av homogen ljusbrun sand med litet inslag av kol. 
Ingår i hus 1.

A112 utgår

A113 nedgrävning
Anläggningen var oval i plan, 0,84x0,50 m och 0,19 m djup NV sidan var slut-
tande och den SÖ lodrät. Botten var skålformad. Fyllningen var homogen och 
bestod av sand, mylla och enstaka kol. En liten mängd slagg hittades i ytan.

A114 stolphål
Anläggningen var närmast rund i plan 0,45 m i diameter och 0,30 m djup. 
Sidorna var sluttande och botten skålformad. Fyllningen var homogen och 
bestod av sand med litet inslag av mylla.

A115 nedgrävning
Anläggningen var rund i plan, 0,4 m i diameter och 0,14 m djup. Sidorna 
var något diffusa. En sida var sluttande och den andra mer sluttande mot 
en oregelbunden/böljande botten. Fyllningen bestod av sand med inslag av 
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enstaka kolprickar. Från mitten och mot den sluttande sidan fanns ytterligare 
en fyllning bestående av sand, kol och slaggkross ner till 0,12 m djup.

A116 mörkfärgning
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,3 m i diameter och 0,06 m djup. Si-
dorna var sluttande och övergick mot en spetsig botten. Fyllningen var homo-
gen och bestod av ljusgrå sand med inslag av mylla och enstaka kolprickar.

117 stolphål
Anläggningen låg delvis inom A67 men formen i plan var närmast rund, 0,5 
m i diameter och 0,34 m djup. Den ÖNÖ sidan var sluttande och den VSV 
lodrät. Botten var svagt skålformad. I den nordöstra kanten och mot mitten 
bestod fyllningen av omgrävd sand med enstaka inslag av bränd lera och sot. 
Från mitten och mot den sydvästra kanten fanns en fyllning bestående av sand 
med humus, skärvig sten, sot och lite bränd lera samt en slaggbit. Detta har 
tolkats som en stolpkanal.

A118 grophus
Anläggningen hade en oregelbunden form i plan, 3,7x2,9 m och var 0,59 m 
djup. Genom anläggningen grävdes endast en ca 0,7x0,5 m stor provgrop, där-
för är sidorna och bottenplanen okända. I anläggningen fanns flera fyllningar. 
Överst fanns ett ca 0,08-0,16 m tjockt lager bestående av ljus sand med enstaka 
kolprickar. Därunder fanns ett 0,04-0,06 m djupt lager med mörk sand, kol och 
enstaka bränd lera. Därunder fanns ett ca 0,1 m tjockt grå och brunflammigt 
lager bestående av sand, kol, bränd lera och mylla. I botten fanns ett 0,3-0,4 
m tjockt lager med ljus sand och lite kol. I det översta lagret hittades även en 
brodd, fnr 15 och ett okänt järnverktyg, fnr 16.

A119 ?
Anläggningen var rund i plan, 0,6 m i diameter. Anläggningen undersöktes 
inte vidare. Möjlig nedgrävning.

A120 stolphål (figur 51 och 52)
Anläggningens form i plan är okänd. Djupet var 0,64 m. Södra sidan var 
i huvudsak lodrät med en liten böj i övre delen. Norra sidan är okänd då 
anläggningen skars av A18 i norra kanten. Botten var plan. Fyllningen var 
flammig och bestod av grå/beige sand med inslag av mylla, lite kol och en-
staka skärvsten. Stolphålet är yngre än A19 och äldre än A18. Kan möjligen 
vara samtida med hus 1.

A121 stolphål
Anläggningen var något oregelbunden i plan, 0,5x0,5 m och 0,46 m djup. 
Sidorna var sluttande och botten var plan. Fyllningen bestod i huvudsak av 
gulbeige sand med inslag av enstaka kol och något mer sot mot mitten. I den 
östra kanten hittades en större slaggbit, 0,3x0,2x0,17 m stor. I den västra kanten 
fanns en fyllning bestående av något brunare sand med inslag av mylla och 
kolbitar. Den senare har tolkats som en stolpkanal. Ingår i hus 1.

A122 stolphål
Anläggningen var oregelbunden i plan, 0,7x0,6 m och 0,66 m djup. NÖ sidan 
var lodrät medan den NV var mer oregelbunden. Botten var plan. I de övre 
0,4-0,5 m bestod fyllningen av flammig gulgrå sand, samt någon enstaka 
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bit ugnsvägg och smidesslagg. Därunder fanns en 0,1 - 0,2 m tjock fyllning 
bestående av beige sand, och i botten fanns grå sand med litet inslag av kol 
och mylla. Ingår i hus 1.

A123 stolphål
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,4 m i diameter och 0,52 m djup. Si-
dorna var lodräta och botten plan. Fyllningen bestod av gul sand i den västra 
kanten. I den östra kanten bestod fyllningen av brungrå sand och mylla, med 
litet inslag av bränd lera, vilket har tolkats som en stolpkanal.

A124 utgår

A125 nedgrävning/stolphålsbotten?
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,5 m i diameter och 0,12 m djup. NV 
sidan var lodrät och den SÖ sluttande, botten var plan. Fyllningen var homogen 
och bestod av ljusgrå sand och enstaka kolprickar. Ingår troligen i hus 1.

A126 stolphål (figur 58)
Anläggningen låg i det SV ”hörnet” av A67 och 
kunde observeras under A67 vid profilgrävning. 
Sidorna var sluttande och botten var något 
oregelbunden. Stolphålet var ca 0,35 m brett i 
toppen och 0,4 m djupt. Fyllningen bestod av 
sand med inslag av mylla, sot, kol och enstaka 
bränd lera.

Prov från stolphålet har analyserats och kol 
från tall med egenålder <40 år har datarats till 
1355±45 BP, kalibrerat med 1 sigma 640-770 e.Kr. 
(Ua-215 23).

A127 stolphål
Anläggningen var oval i plan, 0,5x0,44 och 0,41 
m djup. Västra sidan var lodrät och den östra lätt  
sluttande, botten var plan. Fyllningen betstod av 
sand och mylla.

Figur 58. Sektion genom stolphål 
A126, skala 1:40. Stolphålet ingår 
i ett grophus A67. Stolphålet har 
daterats till vendeltid.
Lagerbeskrivning:
1. Sand, humus, sot, kol, bränd lera 
och skärvig sten = A67 grophus
2. Sand, humus, sot, kol, bränd lera 
= A126 stolphål
3. Naturlig, opåverkad sand

A128 stolphål
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,49 m i diameter och 0,6 m djup. 
Sidorna var närmast lodräta. Botten var plan. Fyllningen var ljus grå/brun 
och bestod av sand med litet inslag av mylla och kol.

A129 stolphål
Anläggningen var oval i plan, 0,52x0,4 m och 0,41 m djup. Sidorna var lodräta 
och botten plan. Fyllningen bestod av ljus humös sand med något mörkare 
ton i botten.

A130 stolphål
Anläggningen var oregelbunden i plan, 0,80x0,51 m och 0,72 m djup. Sidorna 
var närmast lodräta. Botten var plan. Fyllningen bestod av sand med inslag av 
mylla och ett fåtal prickar med bränd lera, samt ett mindre antal skörbrända 
stenar. I mitten och ner mot botten var fyllningen något mörkare, vilket kan 
vara spår av en stolpkanal. Ingår i hus 1.
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A131 nedgrävning
Anläggningen var rund i plan, 0,4 m i diameter och 0,36 m djup. Sidorna var 
lodräta och botten skålformad med en smal spets i mitten. Fyllningen var 
homogent färgad och bestod av sand och mylla. Anläggningen var störd av 
rötter, vilket troligen kan ha orsakat den spetsiga bottenformen.

A132 stolphål
Anläggningen var närmast oval i plan, 0,60x0,37 m och 0,38 m djup. Sidorna 
var lodräta. Botten var oregelbunden, närmast skålformad i ena kanten med ett 
djupare parti från mitten och mot motstående kant. Fyllningen var homogen 
och bestod av sand, mylla och enstaka skärvsten. I det djupaste partiet var 
fyllningen något ljusare än i övrigt.

A133 stolphål
Anläggningen var oval i plan, 0,73x0,43 m och 0,65 m djup. NV sidan var 
lodrät medan den SÖ sluttandedade av något mot botten. Botten var i stort 
sett plan. Fyllningen var homogen och bestod av sand, mylla och enstaka 
skärvsten. I mitten kunde en svag antydan till stolpkanal med något mörkare 
färg urskiljas. Ingår i hus 1.

A134 stolphål
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,3 m i diameter och 0,2 m djup. Si-
dorna var sluttande och botten var skålformad. Fyllningen bestod av flammig 
brungrå och gul sand.

A135 stolphål
Anläggningen var oval i plan, 0,70x0,54 m och 0,44 m djup. Sidorna var lodräta 
och botten något oregelbunden. Fyllningen bestod av ljus sand, mylla och 
enstaka skärvsten. En stolpkanal med mörkare fyllning kunde anas i mitten. 
I de övre 0,10 m fanns ett lager med mycket kol.

A136 nedgrävning
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,33 m i diameter och 0,1 m djup. 
Fyllningen bestod av sand och mylla.

A137 grophus
Anläggningen var rektangulär i plan, 2,85x2,4 m, med rundade hörn. Genom 
anläggningen skar flera moderna ledningsschakt och i det nordöstra hörnet 
fanns en cementbrunn. Därför är den östra sidan okänd. Den västra sidan 
var sluttande. Anläggningen var 0,5 m djup och botten var plan. Fyllningen 
bestod av humös sand med inslag av kol i de övre 0,1 m.

A138 nedgrävning
Anläggningen var rund i plan, 0,6 m i diameter och 0,18 m djup. Sidorna var 
lodräta och botten oregelbunden. I mitten fanns en ca 0,1 m bred skålformad 
fördjupning och på var sida om denna var botten plan. Fyllningen bestod av 
ljus omgrävd sand. I mitten, i fördjupningen, fanns mer sot- och kolblandad 
sand.
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A139 grophus (figur 59 ovh 60)
Anläggningen var närmast kvadra-
tisk i plan, 3,1x2,95 m och 0,61 m 
djup. Den NÖ och den SÖ sidan var 
lodrät medan den SV var mer slut-
tande/sluttande. Anläggningen var 
avgrävd av ett modernt lednings-
schakt i den NV kanten, varpå den 
sidan är okänd. Botten var plan. I de 
övre 0,3-0,45 m fanns gråbrun sand 
med inslag av kol, sot och lite mylla 
samt enstaka skörbrända stenar. I 
anläggningens botten fanns ett ca 0,15 
m tjockt lager med ljusare, gråbrun 
sand innehållande kol och sot.

Figur 60. Sektion genom grophus A139. Bilden är 
tagen från nordväst. Foto: Thomas Danielsson.

Figur 59. Sektion genom grophus A139 och tillhörande stolphål A141, skala 1:40. Kol från vad som 
förmodades vara golvlagret, L2, har daterats till vikingatid.
Lagerbeskrivning:
1. Sand, kol, sot, lite mylla och enstaka skörbrända stenar
2. Sand med litet inslag av kol och sot
3. Opåverkad sand

Prov från vad som tolkades som golvlagret har analyserats och kol från 
björk med egenålder <10 år har daterats till 1125±25 BP, kalibrerat med 1 sigma 
890-980 e.Kr. (GrN-277 48).

A140 nedgrävning
Anläggningen var oval i plan, 0,7x0,55 m och 0,18 m djup. NV sidan var något 
oregelbunden närmast trappstensformad och den SÖ sluttande. Botten var 
plan. Fyllningen bestod av sand med litet inslag av sot.

A141 nedgrävning (figur 59)
Anläggningen var närmast oval i plan, 0,7x ca 0,5 m och 0,2 m djup. Anlägg-
ningen låt i det NV hörnet av A139 och den angränsande östra sidan mot A139 
var mycket diffus och svårtolkad. Den SV sidan var lodrät och botten plan. 
Fyllningen bestod av gråbrun sand med enstaka kol och sot.

A142 stolphål
Anläggningen var rund i plan, 0,44 m i diameter och 0,48 m djup. Anlägg-
ningens begränsning gentemot A143 var mycket svår att avgöra, troligen har 
båda sidorna varit lodräta. Botten var något sluttande. I mitten fanns en ca 
0,1 - 0,2 m bred, trattformad stolpkanal med grå fyllning av sand, mylla och 
lite kol. Nordväst om stolpkanalen fanns fyllning av ljus brun sand med litet 
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inslag av mylla, sydöst om stolpkanalen fanns ljus brungrå sand med litet 
inslag av kol. Ingår i hus 2.

A143 stolphål
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,45 m i diameter och 0,49 m djup. 
Begränsningen till A142 är mycket diffus, men mest troligt har båda sidorna 
varit lodräta. Botten var plan. Fyllningen bestod av ljus brungrå sand med 
enstaka kolprickar. I mitten fanns ett ca 0,2 m brett och 0,3 m djupt parti med 
något mörkare sand med inslag av mylla och enstaka kol. Detta har tolkats 
som en stolpkanal.

A144 stolphål
Anläggningen var rund i plan, 0,4 m i diameter och 0,28 m djup. Sidorna var 
lodräta och botten var plan. Fyllningen bestod av ljus, gråbrun sand, med ett 
mörkare, 0,1 m brett, parti i mitten där fyllningen även innehöll lite mylla. 
Det senare kan möjligen tolkas som en stolpkanal.

A145 nedgrävning
Anläggningen var rund i plan, 0,4 m i diameter och 0,12 m djup. Sidorna var 
lodräta och botten var plan. Fyllningen bestod av ljus gråbrun sand med litet 
inslag av kol.

A146 stolphål
Anläggningen var rund i plan, 0,45 m i diameter och 0,31 m djup. Sidorna var 
lodräta och botten plan. Fyllningen bestod av brungrå sand med inslag av 
enstaka kolprickar. Från mitten och mot den västra kanten fanns en mer grå 
fyllning bestående av sand med litet inslag av mylla och kol.

A147 nedgrävning
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,45 m i diameter och 0,14 m djup. 
Sidorna var något sluttande och botten var skålformad. Fyllningen bestod av 
flammig grå och ljusgrå sand med inslag av mylla och kol.

A148 stolphål
Anläggningen var rund i plan, 0,4 m i diameter och 0,38 m djup. Sidorna var 
lodräta och botten plan. Fyllningen bestod av ljus brungrå sand med litet 
inslag av mylla. Ingår i hus 3.

A149 stolphål
Anläggningen var rund i plan, 0,5 m i diameter och 0,28 m djup. Sidorna var 
lodräta och botten plan. Fyllningen bestod av flammig grå- och brun sand 
med enstaka kol och lite mylla. Ingår i hus 3.

A150 nedgrävning
Anläggningen var rund i plan, ca 0,4 m i diameter och ca 0,12 m djup. Sidorna 
var lodräta. Botten var mycket diffus och vågig/rinnig. Fyllningen bestod av 
grå- och brunflammig sand med litet inslag av mylla.

A151 stolphål
Anläggningen var rund i plan, 0,5 m i diameter och 0,26 m djup. Den SÖ sidan 
var lodrät och den NV något sluttande. Botten var plan. Fyllningen bestod av 
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grå- och brunflammig sand med litet inslag av mylla och ett antal 0,05 - 0,1 m 
stora stenar. Ingår troligen i hus 2.

A152 nedgrävning
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,5 m i diameter och 0,14 m djup. 
Sidorna var lodräta och botten plan. Fyllningen bestod av flammig, gråbrun 
sand med lite mylla.

A153 stolphål
Anläggningen var rund i plan, 0,55 m i diameter och 0,44 m djup. Sidorna var 
lodräta och botten plan. Fyllningen bestod av mycket ljus gråbrun sand med 
litet inslag av mylla. Ingår i hus 3.

A154 stolphål
Anläggningen var oval i plan, 0,4x0,32 m och 0,4 m djup. Sidorna var lodräta 
och botten plan. Fyllningen bestod av ljus sand med en tydlig stolpkanal i 
mitten med något mörkare färg och mer humöst innehåll.

A155 nedgrävning
Anläggningen var något oregelbunden i plan, 0,6x0,4 m och 0,2 m djup. NÖ 
sidan var lodrät och den SV något sluttande. Botten var oregelbunden, närmast 
trappstegsformad i olika nivåer. Fyllningen bestod av ljus humös sand. Från 
mitten och mot den västra kanten fanns även kolinslag i fyllningen.

A156 stolphål
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,45 m i diameter och 0,4 m djup. 
Sidorna var lodräta och botten plan. Fyllningen bestod av humös sand.

A157 nedgrävning?
Anläggningen var oval i plan, 0,5x0,4 m och 0,2 m djup. Sidorna var slut-
tande och botten plan. Fyllningen bestod av sand med litet inslag av kol 
och mylla samt en skörbränd sten. Osäker anläggning, möjligen orsakad av 
växtlighet.

A158 stolphål
Anläggningen var rund i plan, 0,6 m i diameter och 0,64 m djup. Sidorna var 
lodräta och botten plan. Fyllningen bestod av humös sand med enstaka skör-
brända stenar. I mitten fanns en mörkare fyllning ner till 0,46 m djup bestående 
av sand med mer mylla, vilket har tolkats som en stolpkanal.

A159 stolphål
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,4 m i diameter och 0,43 m djup. Östra 
sidan var lodrät medan den västra är osäker, då A158 skär anläggningen i 
väst. Botten var plan. Fyllningen bestod av flammig, humös sand med någon 
enstaka skörbränd sten. I den västra kanten var fyllningen något mer humös 
än övrigt.

A160 nedgrävning
Anläggningen var oval i plan, 0,7x0,5 m och ca 0,11 m djup. Sidorna var slut-
tande och gick ihop som en spets mot botten. Fyllningen bestod av sand med 
enstaka kolprickar.
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A161 stolphål
Anläggningen var rund i plan, 0,5 m i diameter och 0,46 m djup. NÖ sidan 
var lodrät och den SV mer sluttande. Botten var plan. Fyllningen bestod av 
ljus något humös sand med enstaka kol. De övre 0,2 m innehöll mer kol i 
fyllningen än övrigt.

A162 nedgrävning
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,5 m i diameter och 0,22 m djup. 
Sidorna var sluttande och botten skålformad. Fyllningen bestod av humös 
sand och lite kol.

A163 stolphål
Anläggningen var oval i plan, 0,7x0,6 m och 0,39 m djup. Sidorna var lodräta 
och botten plan. Fyllningen bestod av grå sand, mylla och enstaka kol. Ingår 
troligen i hus 2.

A164 stolphål
Anläggningen hade något oregelbunden form i plan. Anläggningen skärs 
av A163 i nordväst. Den bevarade, SÖ sidan var lodrät och botten plan. Fyll-
ningen bestod av ljus sand med inslag av mylla och enstaka kol, samt någon 
bit smidesslagg. Ingår i hus 2.

A165 stolphål
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,75 m i diameter och 0,51 m djup. 
Den NNÖ sidan var lodrät och den SSV något oregelbunden då den svängde 
utåt de övre 0,2 m. Botten var plan. I den norra delen bestod fyllningen av 
sand med litet inslag av kol och bränd lera. I den södra delen var fyllningen 
något mörkare och bestod av sand, mylla och lite kol, vilket kan tolkas som 
en stolpkanal. Ingår i hus 2.

A166 stolphål
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,5 m i diameter och 0,2 m djup. Si-
dorna var lodräta och botten plan. Fyllningen bestod av grå- och brunflammig 
sand med inslag av mylla och lite kol. Ingår i hus 3.

A167 stolphål
Anläggningen var rund i plan, 0,6 m i diameter och 0,6 m djup. Sidorna var 
lodräta och botten plan. Fyllningen bestod av grå sand med inslag av lite 
mylla och kol. Mot botten fanns ett 0,02-0,3 m tjockt lager med ljusare sand. 
Ingår i hus 3.

A168 stolphål
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,55 m i diameter och 0,32 m djup. 
Sidorna var närmast lodräta och botten plan. Fyllningen bestod av humös 
sand. Ingår i hus 3.

A169 stolphål
Anläggningen var närmast oval i plan, 0,85x0,55 m och 0,34 m djup. Sidorna 
var lodräta och botten plan. Fyllningen bestod av humös sand, kol och enstaka 
skörbränd sten.
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A170 utgår

A171 nedgrävning
Anläggningen var oval i plan, 0,7x0,5 och 0,1 m djup. SV sidan var lodrät med-
an den NÖ var mer oregelbunden. Fyllningen bestod av ljusbrun sand med 
inslag av lite kol och mylla samt större bitar bränd lera, 0,01-0,02 m stora.

A172 stolphål
Anläggningen hade närmast oval form i plan, men var avgrävd p.g.a. ett mo-
dernt husbygge i nordöst. Bredden var 0,5 m och längden är därmed okänd. 
Den bevarade, SV sidan var lodrät. Botten var plan, anläggningen var 0,39 
m djup. Fyllningen bestod av grå- och brunflammig sand med inslag av kol 
och lite mylla.

A173 stolphål
Anläggningen var rund i plan, 0,65 m i diameter och 0,28 m djup. Sidorna var 
lodräta och botten närmast plan. Fyllningen bestod av grå- och brunflammig 
sand, mylla och lite kol.

A174 stolphål
Anläggningen hade oregelbunden form i plan, närmast njurformad, 0,9x0,6 m 
och 0,42 m djup. NÖ sidan var sluttande och den SV lodrät. Botten var plan. 
Fyllningen bestod av grå och flammig sand med inslag av kol, sot, lite mylla 
och enstaka bränd lera. Mot den SV kanten fanns en kolkoncentration som 
möjligen motsvarar rester efter stolpen.

A175 nedgrävning
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,6 m i diameter och 0,16 m djup. 
Sidorna var lodräta och botten plan. Fyllningen bestod av något humös sand 
med inslag av kol.

A176 stolphål
Anläggningen var närmast oval i plan, 0,60x0,45 m i diameter och 0,56 m 
djup. Sidorna var i huvudsak lodräta, även om den västra sidan var något 
sluttande mot botten. Botten var plan. Fyllningen bestod av sand, mylla och 
enstaka kol. Ingår i hus 3.

A177 utgår

A178 mörkfärgning
Ett närmast runt område, 0,4 m i diameter, med mörkfärgad sand och kol. 
Marken var påverkad ner till ca 0,06 m djup. Ingen nedgrävning.

A179 stenpackning
Anläggningen var oval i plan, 0,5x0,4 m, och bestod av en stenpackning direkt 
lagd på marken. Runt stenarna fanns något humös sand, inget kol.

A180 stolphål
Anläggningen var oval i plan, 0,8x0,7 m och 0,62 m djup. Sidorna var närmast 
lodräta, men med någon oregelbundenhet, botten var plan. Fyllningen bestod 
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av ljus sand och lite mylla. I mitten var fyllningen något mörkare, vilket har 
tolkats som en möjlig stolpkanal. Ingår i hus 2.

A181 stolphål
Anläggningen var skadad av ett modernt ledningsschakt i sydväst, därför är 
dess form i plan okänd. Sidorna var lodräta och botten plan. Anläggningen 
var 0,66 m djup. Fyllningen bestod av ljus sand med litet inslag av kol. I mit-
ten fanns en tydlig stolpkanal med något mörkare sand och mer kol och sot. 
Ingår i hus 2.

A182 ränna
Anläggningen hade en oregelbunden och långsmal form i plan, 5,0x1,1 m, i 
SV-NÖ riktning. Djupet varierande mellan 0,04-0,12 m. Botten var skålformad, 
bitvis diffus och något rinnig. Fyllningen bestod av sand med litet inslag av 
kol och mylla.

A183 härd
Anläggningen var oregelbunden i plan, 0,76x0,40 m och 0,18 m djup. Sidorna 
var sluttande och botten skålformad. Fyllningen bestod av sand, mylla, sot, 
kol och skörbränd sten. I botten fanns eldpåverkad sand.

A184 stolphål
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,80 m i diameter och 0,76 m djup. 
SV sidan var sluttande och den NÖ lodrät. Botten var plan. Fyllningen var 
homogen och bestod av sand, mylla, enstaka slagg och bränd lera. En något 
mörkare stolpkanal kunde anas. Ingår troligen i hus 1.

A185 utgår

A186 nedgrävning
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,50 m i diameter och 0,32 m djup. 
NV sidan var sluttande och den SÖ okänd då anläggningen skars av A187 i 
sydöst. Botten var sluttande. Fyllningen var ljus brun/grå och bestod av sand 
med inslag av enstaka kol. Möjligt stolphål.

A187 nedgrävning
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,42 m i diameter och 0,43 m djup. 
Sidorna var svängda ner mot en skålformad botten. Fyllningen var brunflam-
mig och bestod av sand med inslag av kol, mylla, samt enstaka bränd lera. I 
de övre 0,1 m fanns även enstaka skörbränd sten och slagg. Ev. sentida.

A188 stolphål
Anläggningen var oval i plan, 1,0x0,70 m och 0,61 m djup. Sidorna var i stort 
sett lodräta men sluttade av den sista decimetern ner mot en plan botten. 
Fyllningen var homogen och bestod av grå sand med inslag av kol, lite sot 
och bränd lera. Mot ena kanten och ner i botten fanns en något mer brunaktig 
fyllning bestående av sand, kol och mylla. Ingår i hus 1.

A189 grophus
Anläggningen var rektangulär i plan, 2,0x1,6 m, och med rundade hörn. Si-
dorna var sluttande. Djupet var 0,52 m och botten var plan. Fyllningen bestod 
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de översta 0,4 m av något humös sand med litet inslag av sot och kol framför 
allt mot botten. Därunder fanns omgrävd mycket ljus sand.

A190 stolphål (figur 61 och 62)
Anläggningen var oval i plan, 0,7x0,6 m och 0,62 m djup. Sidorna var lodräta 
och botten plan. Fyllningen bestod av ljus sand på sidorna. I mitten fanns en 
trattformad stolpkanal med sand, mylla, kol och ett mindre antal skörbrända 
stenar. En ca 0,06 m tjock strimma med högre kolkoncentration fanns på dia-
gonalen i stolpkanalen.

Prov från stolphålsfyllningen, L4,  har analyserats och kol från fågelbär/
hägg/slån med egenålder <40 år har daterats till 1600±75 BP, kalibrerat med 
1 sigma 380-560 e.Kr. (Ua-215 24). Ingår i hus 2.

Figur 61. Sektion genom stolphål A190, 
skala 1:40.
Lagerbeskrivning:
1. Kolblandad, humös sand, skörbränd sten
2. Omgrävd sand
3. Kol
4. Sand, kol
5. Humös sand, rötter
6. Naturlig, opåverkad sand

Figur 62. Sektion genom stolphål, A190. Kol 
ur den tydliga stolpkanalen har daterats till 
folkvandringstid. Bilden är tagen från sydöst.
Foto: Thomas Danielsson.

A191 stolphål
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,6 m i diameter och 0,32 m djup. NV 
sidan var lodrät och den SÖ trappstegsformad i två nivåer. Botten var plan. 
Fyllningen bestod av humös sand med en 0,1x0,15 m stor sten.

A192 stolphål
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,6 m i diameter och 0,52 m djup. 
Anläggningen var genomskuren av ett modernt ledningsschakt i den norra 
delen. NV sidan var lodrät och den SÖ sidan var sluttande. Botten var plan. 
Fyllningen bestod av gråbrun sand, mylla och kol. Ingår i hus 2.

A193 stolphål
Anläggningen var närmast oval i plan, 0,6x0,5 m och 0,46 m djup. Sidorna 
var lodräta och botten plan. Fyllningen bestod av ljus sand och enstaka kol. 
I mitten och vidare mot den västra kanten fanns en 0,3 m djupt lager med 
något mörkare fyllning, vilket har tolkats som en stolpkanal. I stolpkanalen 
fanns även ett mindre antal skörbrända stenar samt ett järnföremål/– ten, fnr 
14. Ingår i hus 3.
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A194 härd (figur 63)
Anläggningen skars i mitten av ett modernt 
ledningsschakt i NV–SÖ riktning, varför 
anläggningens form i plan är något osäker. 
Troligen har härden varit rund, ca 0,7 m i 
diameter och ca 0,15 m djup.

Prov från härden har analyserats och kol 
från björk med egenålder <30 år har daterats 
till 1245±35 BP, kalibrerat med 1 sigma 680-810 
e.Kr. (Ua-34338). Tillhör troligen hus 3.

Figur 63. Sektion genom härd 
A194, Skala 1:40.
Lagerbeskrivning:
1. Sand, kol, skärvsten, mer kol 
under den streckade linjen.
2. Opåverkad, naturlig sand.

A195 stolphål
Anläggningen var oval i plan, 0,7x0,5 m och 0,29 m djup. Sidorna var lodräta 
och botten sluttade. Fyllningen bestod av flammig, gråbrun sand, lite mylla 
och kolprickar samt enstaka stenar. Ingår troligen i hus 2.

A196 stolphål
Anläggningen var oval i plan, 1,0x0,6 m och 0,38 m djup. Sidorna var oregel-
bundna vilket gjorde att anläggningen närmast var trattformad i profil. Botten 
var plan. Fyllningen bestod av humös sand. Ingår i hus 3.

A197 nedgrävning
Anläggningen var närmast oval i plan, 0,55x0,4 m och 0,32 m djup. Sidorna 
var i stort sett lodräta men svängde något inåt mot botten. Botten var plan. 
Fyllningen bestod av humös sand med enstaka skörbrända stenar.

A198:1 stolphål
Anläggningen var oval i plan, 0,9x0,7 m och 0,46 m djup. Sidorna var lodräta. 
Botten var i huvudsak plan, men hade en skålformad, ca 0,1 m bred och djup, 
svacka mot södra kanten. Fyllningen bestod av sand och mylla samt enstaka 
smidesslagg. Ingår i hus 3.

A198:2 ränna
Anläggningen hade en långsmal form i plan, 1,0x0,5 m. Botten var plan och 
anläggningen var mellan 0,1-0,2 m djup. Fyllningen bestod av ljus sand och 
mylla. Anläggningen låg mellan A198:1 och A198:2 och inga tydliga begräns-
ningar fanns mellan anläggningarna. Ingår i hus 3.

A198:3 stolphål
Anläggningen var rund i plan, 0,7 m i diameter och 0,4 m djup. Sidorna var 
lodräta och botten var i stort sett plan. Fyllningen bestod av sand med litet 
inslag av mylla. Ingår i hus 3.

A199 stolphål
Anläggningen hade något oregelbunden form i plan, närmast njurformad, 
1,0x0,7 m och 0,36 m djup. Sidorna var sluttande och botten något oregel-
bunden/böljande. Fyllningen bestod av sand, mylla och enstaka kol. I mitten 
fanns en något mörkare fyllning med samma innehåll, vilken har tolkats som 
en stolpkanal. Ingår i hus 3.

0 1 m
+ 123,00

+ 123,50
SÖ NV

2

1



97Arkeologisk rapport

A200 nedgrävning
Anläggningen var oval i plan, 0,5x0,4 m i diameter och 0,2 m djup. Sidorna 
var lodräta och botten var plan. Fyllningen bestod av grå sand med enstaka 
kolprickar.

A201 utgår

A202 nedgrävning
Anläggningen var oval i plan, 0,6x0,5 m och 0,3 m djup. NV sidan var lodrät 
och den SÖ sluttande. Botten var plan. Fyllningen bestod av humös sand.

A203 utgår

A204 stolphål
Anläggningen var oval i plan, 0,6x0,4 m och 0,24 m djup. Sidorna var något slut-
tande och botten plan. Fyllningen bestod av sand med litet inslag av mylla.

A205 utgår

A206 utgår

A207 utgår

A208 stolphål
Anläggningen var oval i plan, 0,52x0,4 m och 0,26 m djup. SV sidan var nå-
got oregelbunden och den NÖ var lodrät. Botten var plan. I mitten fanns en 
stolpkanal där fyllningen bestod av grå sand med inslag av kol och mylla. På 
sidorna fanns ljusbrun sand med litet inslag av mylla.

A209 nedgrävning
Anläggningen hade oregelbunden form i plan, 1,3x0,75 m och 0,32 m djup. 
SV sidan var sluttande/böljande och den NÖ var lodrät. Botten var plan. Fyll-
ningen bestod av brungrå sand med inslag av mylla och enstaka kol.

A210 nedgrävning
Anläggningen var skadad av ett modernt ledningsschakt i den sydvästra 
kanten därför är anläggningens form i plan okänd. Djupet låg på 0,33 m. 
Sidorna var sluttande och botten plan. Fyllningen bestod av sand med inslag 
av kol, sot och enstaka bränd lera. I övre västra hörnet fanns något större 
kolkoncentration.

A211 stolphål
Anläggningen var rund i plan, 0,66 m i diameter och 0,49 m djup. Sidorna 
var lodräta och botten plan. Fyllningen bestod av ljus sand med en tydlig, 0,2 
m bred, stolpkanal i mitten där sanden var något mörkare och mer humös. I 
stolphålet hittades en nyckel, fnr. 3.

A212 utgår
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A213 mörkfärgning
Anläggningen var rund i plan, 0,4 m i diameter. Mörkfärgningen syntes endast 
någon cm i profilen, inga tydliga nedgrävningskanter.

A214 utgår

A215 härd
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,5 m i diameter. Den bestod av en sam-
ling med skörbränd sten, kol, sand och mylla. Störst var kolkoncentrationen 
till botten. Även sanden runt anläggningen var eldpåverkad. Anläggningen 
låg direkt på naturlig mark.

A216 stolphål
Anläggningen skars av ett modernt ledningsschakt i söder därför är anlägg-
ningens form i plan okänd. Den bevarade, NV sidan var lodrät och botten var 
något sluttande. Fyllningen bestod av ljusbrun sand med litet inslag av kol.

A217 stolphål
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,4 m i diameter och 0,46 m djup. Si-
dorna var lodräta och botten plan. Fyllningen bestod av sand med litet inslag 
av mylla och kol.

A218 nedgrävning
Anläggningen var oval i plan, 0,7x0,5 m och 0,3 m djup. Sidorna var lodräta 
och botten skålformad. Fyllningen bestod av sand med inslag av lite mylla.

A219 stolphål
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,4 m i diameter och 0,5 m djup. 
Sidorna var lodräta och botten plan. Fyllningen bestod av humös sand och 
någon enstaka sten. Ingår i hus 3.

A220 stolphål
Anläggningen var rund i plan, 0,35 m i diameter och 0,4 m djup. Sidorna var 
lodräta och botten plan. Fyllningen bestod av något humös sand. Ingår i hus 
3.

A221 stolphål
Anläggningen var rund i plan, 0,47 m i diameter och 0,21 m djup. Sidorna var 
lodräta. Botten var i stort sett plan, men sluttade något mot norr. Fyllningen 
bestod av ljus sand med litet inslag av mylla. I mitten fanns en ca 0,14 m djup 
och 0,2 m bred stolpkanal där fyllningen bestod av ljus sand, kol, sot och 
mylla. Ingår i hus 3.

A222 nedgrävning
Anläggningen var rund i plan, 0,3 m i diameter och 0,24 m djup. Sidorna var 
sluttande ner mot botten och möttes som en spets. Fyllning av ljus sand med 
inslag av mylla.

A223 utgår
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A224 nedgrävning
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,4 m i diameter och 0,12 m djup. 
Sidorna var sluttande ner mot en skålformad botten. Fyllningen var mycket 
kompakt och bestod av sand med inslag av kol och sot.

A225 ?
Anläggningen var oval i plan, 0,4x0,3 m. Anläggningen undersöktes inte 
vidare. Mörkfärgning?

A226 pinnhål
Anläggningen var rund i plan, 0,22 m i diameter och 0,16 m djup. Sidorna var 
sluttande och möttes som en spetsig botten. Fyllningen bestod av mörkgrå 
sand och mylla.

A227 nedgrävning
Anläggningen var rund i plan, 0,24 m i diameter och 0,23 m djup. Sidorna 
var lodräta och botten plan. Fyllningen bestod av mörkgrå sand med enstaka 
kol.

A228 stolphål
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,55 m i diameter och 0,6 m djup. 
Anläggningen hade skadats i den västra kanten p.g.a. ett modernt lednings-
schakt. Den SÖ sidan var lodrät och botten var plan. Fyllningen bestod av 
sand med enstaka kolprickar. Från mitten och mot den västra sidan fanns en 
något mörkare och mer mullhaltig fyllning, vilken har tolkats som en stolp-
kanal. Ingår i hus 3.

A229 nedgrävning
Anläggningen var rund i plan, ca 0,35 m i diameter och 0,3 m djup. Sidorna 
var lodräta och botten plan. Fyllningen bestod av sand med inslag av kol och 
bränd lera. I de övre 0,12 m fanns även ett antal små skörbrända stenar.

A230 nedgrävning
Anläggningen var rund i plan, 0,2 m i diameter och 0,12 m djup. Botten var 
skålformad. Fyllningen bestod av grå sand med litet inslag av kol.

A231 nedgrävning
Anläggningen var rund i plan, 0,3 m i diameter och 0,08 m djup. Botten var 
svagt skålformad. Fyllningen bestod av sand och kol.

A232 nedgrävning
Anläggningen var rund i plan 0,12 m i diameter och 0,22 m djup. Sidorna var 
lodräta och botten plan. Fyllningen bestod av grå sand och lite kol.

A233 mörkfärgning
Anläggningen var rund i plan, 0,27 m i diameter och 0,04 m djup. Mörkfärg-
ning av sot och kol.

A234 stolphål
Anläggningen var rund i plan, 0,3 m i diameter och 0,14 m djup. Sidorna var 
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lodräta och botten plan. Fyllningen bestod av ljusbrun sand med litet inslag 
av kol.

A235 utgår

A236 ?
Anläggningen undersöktes inte ytterligare. Möjlig nedgrävning?

A237 utgår

A238 stolphål
Anläggningen var avgrävd av ett modernt ledningsschakt i norra delen vilket 
gör att anläggningens form i plan är okänd. Sidorna var lodräta och botten 
närmast plan. Fyllningen bestod av ljusbrun sand med litet inslag av kol. 
Ingår i hus 3.

A239 stolphål (figur 64 och 65)
Anläggningens form i plan är okänd, djupet var 0,32 m. Sidorna var sluttande 
och botten skålformad. Fyllningen bestod av humös sand med stort inslag av 
slaggkross, kol, mylla och enstaka bränd lera.

Prov från stolphålsfyllningen har analyserats och kol från al med egenål-
der <25 år har daterats till 1570±55 BP, kalibrerat med 1 sigma 420-550 e.Kr. 
(Ua-215 25). Ingår i hus 1.

A240 stolphål
Anläggningen var oval i plan, 0,4 x 0,35 m och 0,2 m djup. Sidorna, men 
även botten, var sluttande. Fyllningen bestod av gråbeige mjäla med inslag 
av mylla.

Figur 65. Sektion genom stolphål A4, 
nedgrävning A23 och stolphål A239, 
skala 1:40.
Lagerbegränsningar:
1. Sand, slaggkross av smidesslagg, kol, lite 
bränd lera samt mylla = fyllning i A23
2. Liknar L1 men innehåller mer kol och 
mindre slagg = fyllning i A23
3. Sand, slaggkross, kol, mylla, bränd lera 
(kompakt) = A239
4. Sand, slaggkross, kol, enstaka bränd lera 
= möjlig stolpkanal i A4 
5.Sand, lite kol och sot, enstaka bränd lera 
= fyllning i A4

Figur 64. Stolphålet A239 skar genom 
nedgrävning A23. Nordöst om dessa 
båda anläggningar fanns ytterligare ett 
stolphål med liknande slaggfyllning, A4. 
Kol från stolphålet A239 har daterats till 
folkvandringstid. Bilden är tagen från SÖ. 
Foto: Anna Lögdqvist.
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A241 stolphål
Anläggningen var något diffus i plan då den skärs av A45 i väst. Troligen har 
anläggningen varit närmast rund, ca 0,40 m i diameter. Djupet var 0,40 m. 
Sidorna var lodräta och botten skålformad. Fyllningen bestod av mörkbrun 
sand med stort inslag av (smides-)slagg, samt enstaka kol och bränd lera. 
Slaggkoncentration framförallt mot botten av anläggningen. Ingår i hus 1.

A242 stolphål
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,28 m i diameter och 0,2 m djup. 
Sidorna var lodräta och botten sluttande mot öst. Fyllningen bestod av brun 
sand med litet inslag av små kolbitar.

A243 stolphål
Anläggningen låg i det västra ”hörnet” av A67 och såg ut som en närmast 
rund utväxt till A67. I profil iakttogs en tydlig egen nedgrävning, ca 0,34 m 
djup. Sidorna var oregelbundna och botten närmast skålformad. Fyllningen 
bestod av sand med liten inblandning av sot och mylla.

A244 mörkfärgning
Anläggningen hade oregelbunden form i plan, 1,9x1,7 m. Mörkfärgningen låg 
över A71 som ett relativt tunt sot- och kollager. Anläggningen undersöktes 
inte ytterligare.

A245 ?
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,3 m i diameter. Anläggningen un-
dersöktes inte vidare. Nedgrävning?

A246 ?
Anläggningen har en oregelbunden form i plan och har grävts av/skadats av 
ett modernt dike i den södra kanten. Anläggningen undersöktes inte vidare. 
Möjlig ränna?, jämför med A182.

A247 nedgrävning
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,25 m i diameter och 0,15 m djup. 
Fyllningen bestod av sand och kol.
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Område 2

A301 kantränna (figur 66 och 67)
Anläggningen bestod av en närmast cirkelformad ränna med en ytterdiame-
ter på 22,0 m, innerdiametern var 14,0 m. Nedgrävningen i rännan var 2-4 m 
bred och 0,72 m djup. Sidorna var sluttande och botten i huvudsak plan, men 
även något oregelbunden bitvis. Ner till ca 0,4 m djup bestod fyllningen av 
flera lager med mullhaltig sand med litet inslag av kol. Därunder fanns sand 
med ett större inslag av kol och sot samt en del skörbrända stenar och enstaka 
spridda brända ben. Det fanns också spridd slagg i fyllningen, framförallt av 
smideskaraktär. Anläggningen var sammanlänkad med A303 i sydöst.

Figur 66. Sektion genom 
kantränna A301. Kolprov 
ur en bengömma har 
daterats till vikingatid-
tidig medeltid. Bilden är 
tagen från sydväst. Foto: 
Eva Carlsson.

Figur 67. Sektion genom kantränna A301, gravgömman A301:2 motsvarar L7 i profilen, skala 1:40.
Lagerbeskrivning:
1. Sand, mylla, kolbitar, enstaka skärvstenar, brända ben och föremål
2. Mullhaltig sand
3. Sand, mylla, kolbitar, enstaka skärvsten. Liknar L1
4. Sand. Innehåller eventuellt trärester.
5a. Sand, kol. Innehåller eventuellt trärester, liknar L4 något. Kan vara en äldre markyta.
5b. Nyansskillnad mot L5a i övrigt lika. Svårt att avgöra om 5a och 5b är samtida.
6. Sand
7. Sand, brända ben och fynd, bl.a. en pilspets. Motsvarar bengömma A301:2
8. Sand, kol
9. Sand, kolbitar.
10. Opåverkad sand

A301:1 nedgrävning
Anläggningen hade rektangulär form i plan med rundade hörn, 2,4x0,8 m. 
Ena sidan hade grävts av och är därför okänd, den andra sidan var lodrät. 
Botten var närmast plan. Nedgrävningen var 0,25 m djup. Fyllningen bestod 
av humös sand med inslag av sot. I botten och upp längs ena kanten fanns en 
ca 0,04 m tjock strimma bestående av poröst organisktmaterial. I anläggningen 
påträffades en obränd bröstkota från ett nötdjur. Anläggningen kallades ”ske-
lettgraven” i fält, men var troligen ingen sådan.
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A301:2 gravgömma (figur 67)
Gravgömman påträffades på en 1,4x1,35 m stor yta i den sydöstra delen av 
kantränna A301, ca 0,3 m ner i fyllningen. Anläggningen utgjordes av ett 
brandlager innehållande en stor mängd brända ben tillsammans med grågul 
sand. Ett antal fynd gjordes i gravgömman, bl.a. två pilspetsar, en nål och 
delar av en benkam, fnr 24, 26, 70 och 80. Därtill hittades inte mindre än 30 st 
spikar, fnr 50, 53, 59 och 74.

Prov från gravgömman har analyserats och kol från gran med egenålder 
<5 år har daterats till 910±40 BP, kalibrerat med 1 sigma 1030-1190 e.Kr. (GrN-
277 49).

A301:3 bränd stock
På en 1,9x0,6 m stor yta, i den norra delen av A301, hittades resterna efter en 
bränd stock i fyllningen. Stocken påträffades liggande i kantrännan och det 
visade sig efter vedartsanalysen vara resterna av en gran.

En kvist ur stocken med egenålder <10 år har daterats till 965±20 BP, kali-
brerat med 1 sigma 1020-1160 e.Kr. (GrN-277 50).

A302 nedgrävning
Anläggningen hade oregelbunden form i plan, 3,0x2,2 m och 0,2 m djup. 
Nedgrävningssidorna är okända. Botten var närmast plan. Fyllningen bestod 
av sotig sand, samt enstaka  bränd lera. Anläggningen skars av ett modernt 
dike i norr.

A302:1 gravgömma
Anläggningen utgjordes av en långsmal koncentration av brända ben blandat 
med sot och kol, ca 1,1x0,3 m. Anläggningen var skadad av ett modernt dike 
i den norra delen, därför är dess hela utbredning okänd. Benkoncentrationen 
låg ca 0,06 m under ytan i den norra delen av A302.

Prov från gravgömman har analyserats och kol från tall med egenålder 
<25 år har daterats till 1365±40 BP, kalibrerat med 1 sigma 635-695 e.Kr. (Ua-
215 26).

A303 kantränna
Anläggningen var en närmast cirkelformad ränna, 8,0 m i ytterdiameter och 
7,0 m i innerdiameter. Nedgrävningen i rännan var knappt 1 m bred och dju-
pet var ca 0,6 m. Fyllningen bestod av brungrå sand med inslag av skärvsten 
och kol. Anläggningen var sammanlänkad med A301 i nordväst och A314 i 
sydöst.

Prov från botten av kantrännan har analyserats och kol från gran med 
egenålder <20 år har daterats till 1130±40 BP, kalibrerat med 1 sigma 885-980 
e.Kr. (Ua215 27).

A304 nedgrävning
Anläggningen var rund i plan, 0,27 m i diameter och 0,22 m djup. Sidorna var 
sluttande och möttes i en spetsig botten. Fyllningen bestod av humös sand.

A305 stolphål
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,4 m i diameter och 0,23 m djup. 
Sidorna var sluttande och botten plan. Fyllningen bestod av sand med litet 
inslag av humöst material och sot.
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A306 nedgrävning
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,65 m i diameter och 0,1 m djup. Si-
dorna var något sluttande och botten plan. Fyllningen bestod av porös sand 
med inslag av humöst material.

A307 kolupplag
Anläggningen hade oval form i plan, 0,9x0,75 m, och fortsatte in i den syd-
västra schaktkanten. Anläggningen var endast 0,02-0,05 m tjock och hade 
en diffus avgränsning mot den naturliga sanden. Fyllningen bestod av sotig 
sand med inslag av kol.

A308 kolupplag
Anläggningen hade oval form i plan, 1,4x0,85 m, och fortsatte in i den syd-
västra schaktkanten. Anläggningen var endast 0,02-0,05 m tjock och hade 
en diffus avgränsning mot den naturliga sanden. Fyllningen bestod av sotig 
sand med inslag av kol.

A309 kolningsgrop (figur 68)
Anläggningen var närmast oval i plan, 2,8x2,0 m och 0,7 m djup. Sidorna var 
oregelbundna och påverkade av markerosion. Botten var närmast plan. Fyll-
ningen var flammig och bestod av mörk, gråsvart sand, kol, sot och enstaka 
bränd lera ner till 0,44 m djup. Därunder bestod fyllningen av ljusbrun sand 
med litet inslag av kol och sot.

A310 kolningsgrop?
Anläggningen hade oregelbunden form i plan och fortsatte vidare in i den 
östra schaktväggen. I ytan iakttogs en stor mängd sot och kol. Anläggningen 
blev inte närmare undersökt. Anläggningen skars av en modern husgrund 
i nordöst.

A311 kolupplag?
Anläggningen hade oregelbunden form i plan och fortsatte vidare in i den 
östra schaktväggen. I ytan iakttogs en stor mängd sot och kol. Anläggningen 
blev inte närmare undersökt. Anläggningen skars av en modern husgrund 
i väst.

A312 härd
Anläggningen var oval i plan, 1,0x0,7 m och 0,12 m djup. Botten var skålformad. 
Fyllningen bestod av gråbrun sand med inslag av kol, sot och skörbränd sten. 
I mitten fanns ett ca 0,18 m brett och 0,08 m djupt parti med beige sand.
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Figur 68. Sektion genom 
kolningsgrop A309.  Skala 
1:40.
Lagerbeskrivning:
1. Sand, kol, sot och ensta-
ka bränd lera
2. Sand, lite kol och sot
3. Opåverkad, naturlig 
sand
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A313 nedgrävning
Anläggningen var närmast oval i plan, 0,8x0,6 m, och 0,07 m djup. Botten var 
skålformad. Fyllningen bestod av gulbeige sand med enstaka kolbitar.

A314 kantränna
Anläggningen bestod av en närmast cirkelformad ränna, 11,0 m i ytterdiameter 
och 7,0 m i innerdiameter. Nedgrävningen i rännan var kring 2,5 m bred och 
djupet var 0,48 m. Sidorna var sluttande och botten plan. Fyllningen bestod 
av flera sandlager med inslag av kol. Lagren hade varierande färg. I de övre 
0,16 m fanns även inslag av mylla i fyllningen. I de undre 0,14 m fanns ren 
sand. I sydväst fanns en ca 2,1 m bred öppning i cirkeln, vilket har tolkats 
som en brygga. Anläggningen var sammanlänkad med A303 i nordväst och 
med A315 i nordöst.

A314:1 gravgömma
Ett större antal brända ben påträffades på en 0,6x0,4 m stor yta i ränna A314. 
I anläggningen hittades även tre pärlor, fnr 64-66.

A314:2 nedgrävning
Anläggningen var rund i plan, 0,62 m i diameter och 0,22 m djup. NV sidan var 
oregelbunden/svängd och den SÖ lodrät. Botten var plan. Fyllningen bestod 
av ljus humös sand. I anläggningen hittades även enstaka småbitar av bränt 
ben samt enstaka bitar smidesslagg.

A314:3 stenpackning
Anläggningen bestod av ett 20-tal, 0,1-0,25 m, stora stenar som placerats 
invid och delvis på varandra. Vissa stenar var skörbrända. Runt stenarna 
fanns sand.

A315 kantränna
Rännan hade en något oregelbunden form i plan men var närmast L-formad, 
ca 8,1 m (N-S riktning) och 5,1 m (NÖ-SV riktning). Bredden var 2,9 m och 
djupet varierade mellan 0,05-0,1 m. Fyllningen bestod av ljus gulbeige sand. 
Även skörbrända stenar påträffades i fyllningen framförallt kring benkon-
centrationen A315:1. Anläggningen var sammanlänkad med A314 i sydväst 
och A322 i nordöst.

A315:1 gravgömma
Anläggningen var närmast oval, 1,5x1,1 m och 0,06 m djup. Brända ben på-
träffades tillsammans med sand, kol och sot. Benen låg jämt spridda över 
ytan framför allt i de övre 0,02 m. Mot ytterkanterna fanns även skörbrända 
stenar.

Prov från gravgömman, som låg nära kantrännans botten, har analyserats 
och kol från gran med egenålder <5 år har daterats till 850±35 BP, kalibrerat 
med 1 sigma 1160-1250 e.Kr. (Ua-215 28).

A315:2 nedgrävning
Nedgrävningen låg i den norra delen av A315. Anläggningen var något ore-
gelbunden, 1,95x1,5 m och 0,24 m djup.
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A317 nedgrävning
Anläggningen var oval i plan, 1,3x0,9 m. Nedgrävningen var endast 0,07 m 
djup och botten var skålformad. Fyllningen bestod av omrörd, ljus sand.

A318 mörkfärgning
Anläggningen var närmast oval i plan, 1,5x0,8 m och ca 0,15 m djup. An-
läggningen bestod av brungrå sand med diffusa begränsningar, utan tydlig 
nedgrävningskant.

A319 stolphål
Anläggningen var rund i plan, 0,22 m i diameter och 0,08 m djup. Norra sidan 
var lodrät och den södra sluttande. Botten var plan. Fyllningen bestod av 
grågul sand med litet inslag av mylla samt ett fåtal mindre bitar skärvsten.

A320 nedgrävning
Anläggningen var oval i plan, 0,8x0,6 m och 0,18 m djup. Sidorna var slut-
tande och botten skålformad. Fyllningen bestod av skärvsten och sand ner till 
0,16 m djup. Därunder fanns en 0,02 m tjock strimma av gråsvart sand med 
inslag av kol och sot.

A321 nedgrävning
Anläggningen var närmast oval i plan, 1,3x0,7 m och 0,13 m djup. Sidorna 
var något oregelbundna och botten var skålformad. Fyllningen bestod av 
grå sand med inslag av mylla, kol och enstaka skärvsten. I anläggningen hit-
tades även ett bränt ben. I den västra delen av anläggningen fanns en, ca 0,1 
m lång, förkolnad träbit. Denna påträffades liggande, varför det inte rör sig 
om någon stolpe.

A322 kantränna
Rännan var halvcirkelformad i plan, men inte helt sammanhängande, 12 m 
i  ytterdiameter och 10 m i innerdiameter. Innersidan var sluttande medan 
yttersidan var flackare men sluttande. Fyllningen bestod av sand med inslag 
av kol och sot, samt ett fåtal skörbrända stenar, enstaka bränt ben och slagg. 
Anläggningen var sammanlänkad med A315 i sydväst och A323 i norr.

A316 kantränna (figur 69)
Rännan var cirkelformad i plan, 13,6 
m i ytterdiameter och 9,65 m i inner-
diameter. Själva nedgrävningen var 
1,5-2,5 m bred och djupet varierade 
mellan 0,08-0,47 m, djupast i väst, 
grundast i nordöst. Fyllningen be-
stod av brungrå sand med inslag av 
mylla och enstaka smidesslagg. I öst 
även med inslag av kol och sot.

Prov ur kantrännan, L2, har 
analyserats och kol från gran med 
egenålder <10 år har datarats till 
905±20 BP, kalibrerat med 1 sigma 
1040-1190 e.Kr. (GrN-277 51).

Figur 69. Sektion genom kantränna A316, skala 
1:40. Daterad till sen vikingatid-tidig medeltid.
Lagerbeskrivning:
1. Sand med inslag av mylla
2. Som L1 men med mer kol
3. Sand, lite kol
4. Opåverkad, naturlig sand
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A322b ränna
Anläggningen var närmast oval i plan, 1,56x0,81 m och 0,06 m djup. Sidorna 
var sluttande och något diffusa. Botten var plan. Fyllningen bestod av sand, 
kol, lite sot och enstaka skörbrända stenar samt bränd lera. Troligen fortsätt-
ning på kantränna A322.

A323 kantränna
Rännan var närmast cirkelformad i plan, ca 7,9 m i ytterdiameter och 5,5 m i 
innerdiameter. Botten var skålformad och djupet ca 0,10 m. Anläggningen var 
sammanlänkad med A322 i sydöst, A324 i nordöst och A356 i nordväst.

A324 kantränna
Rännan var halvcirkelformad i plan, 8,2 m i ytterdiameter och 5,9 i innerdiame-
ter. Sidan in mot centrum var sluttande medan den yttre sidan var mer flackt 
sluttande. Djupet varierade mellan 0,1-0,3 m. Fyllningen bestod av humös 
sand med inslag av sot och enstaka kol samt skärvsten och bränd lera. Ett 
järnföremål, fnr 85,  hittades mot botten i den östra innerkanten. Anläggningen 
var sammanlänkad med A 323 i sydväst.

A325 härd
Anläggningen var närmast oval i plan, 0,8x0,6 m. Botten var skålformad och 
djupet 0,06 m. I de övre 0,04 m bestod fyllningen av gråbrun sand med inslag 
av kol och skärvsten, varav vissa av stenarna var tydligt sotiga. I anläggningens 
botten fanns ett 0,02 m tjockt kol och sotlager.

A326 stensamling
Anläggningen bestod av en oval, 0,9x0,76 m stor, ansamling av skörbrända 
stenar. Stenarna låg i brungrå matjord, men inga nedgrävningskanter kunde 
iakttas.

A327 stolphål
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,7 m i diameter och 0,45 m djup. 
NÖ sidan var lodrät och den SV något sluttande/svängd. Botten var plan. 
Fyllningen var ljus gråbrun och något flammig, med en mörkare nyans mot 
botten. Fyllningen bestod av sand med litet inslag av kol och mylla. I fyll-
ningen fanns även ett 20-tal skörbrända stenar, 0,04-0,2 m stora, jämt utspridda 
i stolphålet.

A328 härd?
Anläggningen var oregelbundet formad i plan, 1,15x0,45 m och 0,07 m djup. 
Begränsningarna i profil var något diffusa. Fyllningen bestod av humös sand 
och skörbrändsten samt enstaka kol.

A329 nedgrävning
Anläggningen var närmast oval i plan, 2,0x0,8 m och 0,2 m djup. Sidorna var 
oregelbundna/sluttande och något diffusa. Botten var oregelbunden/böljande. 
Fyllningen var fläckig, ljusgråvit och bestod av sand med litet inslag av kol.

A330 nedgrävning
Anläggningen var något oregelbunden i plan, 1,18x0,77 m och endast kring 
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0,01 m djup. Fyllningen bestod av ett mindre antal skörbrända stenar och 
humös sand.

A331 kulturlager
Anläggningen bestod av kulturjord som lagt sig i en naturlig svacka, ca 1,4x0,3 
m, med form av en halvcirkel. Djupet var endast kring 0,04 m och fyllningen 
bestod av fläckig sand med inslag av sot och kol samt någon enstaka skör-
bränd sten.

A332 ?
Anläggningen var oregelbundet formad i plan, ca 2,3x1,54 m. Anläggningen 
undersöktes inte ytterligare. Mörkfärgning?

A333 nedgrävning/recent?
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,55 m i diameter. Anläggningen var 
mycket diffus och svårtolkad i profil på grund av djurgångar samt en mo-
dernhusgrund som skurit anläggningen i sydväst. Fyllningen bestod av sand 
och mylla med inslag av recent material mot husgrunden.

A334 nedgrävning
Anläggningen var närmast rektangulär i plan, men med rundade hörn, 
0,49x0,19 m och 0,12 m djup. Fyllningen bestod av humös sand. I botten fanns 
ett ca 0,02 m tjockt kollager.

A335 kantränna
Anläggningen var något oregelbunden formad i plan, ca 5,0x1,2 m med en 
svag böjd form. I den södra kanten fanns en ca 2,0x1,0 m stor och närmast 
oval utvidgning. Djupet var ca 0,3 m i själva huvudrännan, utvidgningen 
var grundare. Fyllningen bestod av humös sand. Mot botten i huvudrännan 
fanns även skörbränd sten och enstaka slagg i fyllningen. Anläggningen var 
sammanlänkad med A336 i norr samt söndergrävd av en sentida husgrund 
i nordväst.

A336 kantränna
Anläggningen var cirkelformad i plan, ca 5,5 m i ytterdiameter och 4,2 m i 
innerdiameter. Djupet varierade mellan 0,05-0,1 m och botten var skålformad. 
I den nordvästra delen fanns en närmast oval utvidgning, 2,45x1,3 m och 
ca 0,2 m djup. Fyllningen bestod av humös sand med litet inslag av kol och 
spridda brända ben. I utvidgningen fanns ett ca 0,04 m tjockt kollager mot 
botten. Anläggningen var sammanlänkad med A335 i söder.

Prov från ett kollager i kantrännan har analyserats och kol från hassel med 
egenålder <10 år har daterats till 835±40 BP, kalibrerat med 1 sigma 1160-1260 
e.Kr. (Ua-215 29).

A336:1 gravgömma
Anläggningen var långsmal i plan, ca 1,6x0,6 m och 0,3 m djup. Brända ben 
låg i en koncentration tillsammans med humös sand, sot och kol.

A337 gravgömma med stenklot (figur 70)
Anläggningen var oregelbundet formad i plan, ca 2,05x0,9 m. Anläggningen 
var flack, endast 0,06 m djup. Fyllningen bestod av brun, mullhaltig sand blan-
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dat med gulbeige sand och hade inslag 
av kol samt enstaka skörbrända stenar. 
I fyllningen påträffades även en större 
mängd brända ben. I ytan, vid anlägg-
ningens östra kant, hittades ett stenklot, 
fnr 84. Stenklotet låg i en 0,15x0,15 m 
stor fördjupning. I anläggningen hitta-
des även en nål, eventuellt tillhörande 
ett ryggknappsspänne, fnr 71 samt tre 
pärlor, fnr 67-69.

Prov från gravgömman har analyse-
rats och kol från gran med egenålder <25 
år har daterats till 1330±40 BP, kalibrerat 
med 1 sigma 650-770 e.Kr. (Ua-215 30).

Figur 70. På ytan av gravgömman A337 
låg ett gravklot, till vänster i bilden. Kol 
ur bengömman har daterats till vendeltid. 
Till höger i bilden ligger gravgömma A338. 
Bilden är tagen från väst. Foto: Eva Carlsson.

A338 gravgömma
Anläggningen var oregelbunden i plan, 1,25x0,85 m och 0,14 m djup. Fyll-
ningen bestod av humös sand med inslag av enstaka skärvsten samt spridda 
brända ben.

A339 stolphål
Anläggningen var rund i plan, 0,55 m i diameter och 0,49 m djup. SV sidan var 
något oregelbunden i den övre delen för att bli lodrät mot botten, NÖ sidan 
var helt lodrät. Botten var oregelbunden med en ca 0,1 m bred och skålformad 
fördjupning i mitten. Fyllningen var fläckig och bestod av sand med inslag 
av kol och sot. Ingår möjligen i en överbyggnad över gravgömmorna A337 
och A338.

A340 nedgrävning
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,5 m i diameter och 0,14 m djup. 
Botten var skålformad. Fyllningen var fläckig och bestod av sand med inslag 
av sot och kol.

A341 stolphål
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,45 m i diameter och 0,28 m djup. 
Sidorna var oregelbundna och botten var plan. Fyllningen bestod av sand med 
litet inslag av sot och kol. Ingår möjligen i en överbyggnad över gravgöm-
morna A337 och A338.

A342 mörkfärgning
Anläggningen var långsmal i plan, 0,8x0,22 m och ca 0,04 m djup. Mörkfärg-
ningen bestod av sotig och humös sand.

A343 kantränna?
Anläggningen var långsmal och något böjd i plan, ca 13,3x2,3 m. I den sydöstra 
änden var anläggningen endast 0,3 m bred och 0,09 m djup. Anläggningen 
undersöktes inte ytterligare. Möjligen rester efter en större kantränna.

A344 nedgrävning
Anläggningen var oregelbundet formad i plan, 2,8 m bred och 0,24 m djup. 
Sidorna var sluttande och botten skålformad. I de övre 0,2 m bestod fyllningen 
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av humös sand med litet inslag av sot och kol samt enstaka ben, skärvsten, 
ugnsvägg och slagg. Därunder, mot botten, fanns ett ca 0,04 m tjockt kol-
/sotlager med enstaka brända ben och skärvsten. Kan ev. höra samman med 
gravarna.

A345 gärdesgård
Anläggningen bestod av ett antal pinnhål, ca 0,15 m i diameter, vilka ligger 
parvis i NÖ-SV riktning. Anläggningen undersöktes inte vidare.

A346 stolphål
Anläggningen var närmast oval i plan, 0,65x0,45 m och 0,65 m djup. Sidorna 
hade någon oregelbundenhet men var i huvudsak lodräta och botten var plan. 
Fyllningen bestod av humös sand med inslag av enstaka kol. I mitten kunde en 
ca 0,1-0,2 m bred stolpkanal anas där färgen var något mörkare än i övrigt.

A347 stolphål
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,29 m i diameter och 0,17 m djup. 
Sidorna var lodräta och botten var plan. Fyllningen bestod av sand med litet 
inslag av kol och sot. Ingår möjligen i en överbyggnad över gravgömmorna 
A337 och A338.

A348 stolphål
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,2 m i diameter och 0,19 m djup. 
Fyllningen bestod av flammig sand med inslag av sot och kol. Ingår möjligen 
i en överbyggnad över gravgömmorna A337 och A338.

A349 nedgrävning
Anläggningen var närmast oval i plan, 0,5x0,3 m och 0,07 m djup. Botten var 
skålformad. Fyllningen bestod av omblandad sand med litet inslag av humus 
och enstaka sot.

A350 ?
Anläggningen var närmast oval i plan, 0,93x0,65 m. Anläggningen undersöktes 
inte ytterligare. Nedgrävning?

A351 ?
Anläggningen var något oregelbunden i plan, 0,95x0,87 m. Anläggningen 
undersöktes inte ytterligare. Nedgrävning?

A352 ?
Anläggningen var närmast oval i plan, 1,85x1,54 m. Anläggningen undersöktes 
inte ytterligare. Nedgrävning?

A353 utgår

A354 stig/väg
Anläggningen var närmast L-formad, ca 12,0 m lång. Anläggningen såg ut 
som en tilltrampad yta med mörkare mullhaltig sand, bitvis även med inslag 
av sot och kol. Anläggningen har tolkats som en stig/väg. Anläggningen un-
dersöktes inte närmare.
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A356:2 gravgömma (figur 72)
Anläggningen bestod av en rund 
nedgrävning i plan, 0,27 m i diameter 
och 0,14 m djup. I nedgrävningen 
hittades en stor mängd brända ben 
tillsammans med sand, kol och sot. 
Gravgömman låg mitt i A356.

Prov från gravgömman har analy-
serats och kol från gran med egenål-
der <5 år har daterats till 975±30 BP, 
kalibrerat med 1 sigma 1010-1160 
e.Kr. (GrN-277 52). Figur 72. Gravgömma A356:2 i detalj. Bilden 

är tagen i lod. Foto: Fredrik Sandberg.

A357 stolphål
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,5 m i diameter och 0,76 m djup. 
Den ÖNÖ sidan var svängd och den VSV sidan mer oregelbunden. Botten 
var plan. Fyllningen bestod av omgrävd sand med enstaka inslag av sot och 
humöst material. I mitten fanns en ca 0,3 m bred stolpkanal. Denna var fylld 
av humös sand med inslag av sot och kol framför allt i ytan och mot botten. 
Ett antal brända ben påträffades även mot botten av stolpkanalen.

A358 stolphål
Anläggningen hade något oregelbunden form i plan, 0,4x0,35 och 0,29 m djup. 
Sidorna var lodräta och botten var plan. Fyllningen bestod av flammig sand 
med inslag av sot och kol. Ingår möjligen i en överbyggnad över gravgöm-
morna A337 och A338.

A356 nedgrävning (figur 71)
Anläggningen var något oregelbunden i 
plan, 6,15x4,35 m och ca 0,05 m djup. Si-
dorna var sluttande och botten relativt plan. 
Fyllningen bestod av humös sand.

A356:1 gravanläggning (figur 71)
Anläggningen var något oregelbunden i 
plan, 3,85x2,15 m. I huvudsak baljformad, 
men med en utvidgning i det södra hörnet 
där bredden var upp till 3,7 m. Djupet var 
0,4 m. Fyllningen bestod av humös sand 
med litet inslag av sot och kol, samt spridd 
slagg av smideskaraktär och enstaka skör-
brända stenar. I botten av anläggningen 
fanns ett tydligt brandlager, 2,95x1,7 m 
stort och närmast rektangulärt, bestående 
av en stor mängd kol och sot. Även brända 

Figur 71. Nedgrävningen A356 låg 
som en utvidgning i anslutning till 
kantränna A323. I nedgrävningen 
fanns en gravanläggning A356:1 och 
en gravgömma A356:2 i plan. Kol 
ur gravgömman har daterats till sen 
vikingatid-tidig medeltid.

A355 ?
Anläggningen hade en långsmal utsträckning i plan, 4,33x1,85 m. Anlägg-
ningen undersöktes inte ytterligare. Trolig mörkfärgning.

ben hittades spridda på en 1,35x1,0 m stor och oval yta i botten av anlägg-
ningen. en kniv hittades i anläggningens norra kant, fnr 48.
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Figur 73. Kantränna A360 i genomskärning så som vi upptäkte den i ravinkanten. De mörka lagren i 
botten av rännan har konstaterats som torvbildning vilket tyder på att kantrännan har varit djup under 
en längre tid och att igenfyllnadsprocessen har varit långsam. På bilden poserar Thomas Danielsson. 
Fotot är taget från sydöst. Foto: Anna Lögdqvist.

A359 nedgrävning
Anläggningen var rund i plan, 0,35 m i diameter och 0,1 m djup. Botten var 
skålformad. Fyllningen bestod av ljusgrå sand med litet inslag av kol.

A360 kantränna (figur 73)
Rännan framkom vid schaktning i kanten av en ravin, strax utanför det egent-
liga undersökningsområdet, och mest troligt har delar av den ursprungliga 
anläggningen förstörts på grund av markerosion. Anläggningen fortsatte även 
mot nordväst utanför schaktet, därför var endast ca 5,0 m av rännan synlig 
i plan. Som djupast var anläggningen 1,5 m. Sidorna sluttade och botten var 
närmast skålformad.  Anläggningen var 3,75 m bred i ytan och ca 1,0 m bred 
i botten. Fyllningen bestod av utfylld ljus sand ner till 1,0 m djup, därunder 
fanns ett 0,1-0,2 m tjockt brunt sandlager vilket representerade en äldre 
markyta. Därunder fanns ett 0,08-0,2 m tjockt lager bestående av gulgrå flam-
mig sand med litet inslag av kol. Slutligen fanns ett ca 0,1 m tjockt gråsvart 
sandlager med stort kolinslag.

A361 härd
Anläggningen var närmast rund i plan, ca 0,65 m i diameter och 0,18 m djup. 
Sidorna var sluttande och botten plan. Fyllningen var flammig och bestod 
av sand, kol, skärvsten och lite humöst material. I ytan fanns mycket kol och 
eldpåverkad sand.

A362 mörkfärgning
Anläggningen var oregelbundet formad och långsmal i plan, 1,95x0,7 m. 
Färgningen var ca 0,01-0,05 m djup och anläggningen hade en rinnig och 
diffus karaktär.
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Område 3

A401 nedgrävning
Anläggningen var oval i plan, 0,55x0,4 m i diameter och 0,06 m djup. Sidorna 
var lodräta och botten plan. Fyllningen bestod av ljus sand med litet inslag 
av kol.

A402 nedgrävning
Anläggningen var närmast ”njurformad” i plan, 1,05x0,75 m och 0,17 m djup. 
Sidorna var flackt sluttande och botten plan. Fyllningen var något fuktig och 
bestod av grå- och brunflammig sand med litet inslag av mylla och kol.

A403 nedgrävning
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,6 m i diameter och 0,16 m djup. 
Ena sidan var lodrät och den andra flack men oregelbunden. Botten var plan. 
Fyllningen bestod av omgrävd sand.

A404 skärvstenshärd
Anläggningen var oval i plan, 1,1x0,6 m, och bestod av ett stort antal stenar. 
Stenarna var mellan 0,1-0,4 m stora och de flesta var skörbrända. Kring ste-
narna fanns humös sand och lite kol.

Prov från härden har analyserats och kol från björk med egenålder <30 år har 
datarats till 855±40 BP, kalibrerat med 1 sigma 1070-1260 e.Kr. (Ua-215 31).

A405 stolphål
Anläggningen var oval i plan, 0,6x0,45 m och 0,4 m djup. Sidorna var oregel-
bundna och botten plan, vilket bildade en närmast trattformad profil. Fyll-
ningen bestod i huvudsak av sand med litet inslag av mylla och enstaka kol. 
I mitten fanns en ca 0,25 m bred stolpkanal med mörkare fyllning och större 
inslag av mylla samt kol.

A406 nedgrävning
Anläggningen var rund i plan, 0,35 m i diameter och 0,1 m djup. Botten var 
skålformad. Fyllningen var homogen och bestod av ljusbrun sand med litet 
inslag av mylla.

A407 mörkfärgning
Anläggningen var rund i plan, 0,35 m i diameter. I profil var begränsningarna 
mycket diffusa och djupet låg mellan 0,02-0,04 m. Mörkfärgningen bestod av 
ljusbrun sand med litet inslag av mylla.

A408 stolphål
Anläggningen var rund i plan, 0,65 m i diameter och 0,22 m djup. SÖ sidan 
var sluttande och den NV lodrät. Botten var plan. Fyllningen bestod av sand 
med inslag av mylla, men i de övre 0,08 m fanns även inslag av kol. På ytan 
fanns någon enstaka sten. Anläggningen skars av A409 i norr.

A409 stolphål
Anläggningen var rund i plan, 0,5 m i diameter och 0,1 m djup. Sidorna var 
sluttande och botten plan. Fyllningen bestod i huvudsak av sand. I mitten 
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fanns en 0,12 m bred och 0,06 m djup stolpkanal bestående av sand med 
inslag av mylla och kol.

A410 nedgrävning
Anläggningen var rund i plan, 0,23 m i diameter och 0,08 m djup. Botten 
var skålformad. Fyllningen var fläckig och bestod av ljus gråbrun sand med 
inslag av mylla.

A411 mörkfärgning
Anläggningen var rund i plan, 0,28 m i diameter. Djupet låg endast kring 
0,02 m och anläggningen var mycket diffus i profil. Mörkfärgningen bestod 
av ljusbrun sand.

A412 nedgrävning
Anläggningen var oval i plan, 0,5x0,3 m och 0,1 m djup. Anläggningen var 
diffus i profil och hade oregelbunden/vågig botten. Fyllningen var fläckig och 
bestod av ljusgrå sand med litet inslag av mylla.

A413 stolphål
Anläggningen var något oregelbundet formad i plan, 0,7x0,4 m och 0,39 m 
djup. Sidorna var oregelbundna, mest troligt på grund av markerosion, hela 
anläggningen verkar ha glidit mot söder. Botten var plan. Fyllningen var 
fläckig och bestod av ljus humös sand med inslag av kol. I mitten var fyll-
ningen aningen mörkare än i övrigt, vilket möjligen kan tolkas som en ca 0,4 
m bred stolpkanal.

A414 källargrop
Anläggningen var mångsidigt formad i plan, närmast fyrkantig 2,75x1,4-2,65 
m, bredast i söder. I den norra och södra kanten syntes flera 0,2-0,75 m stora 
stenar i ytan. Med tanke på anläggningens utseende i plan bör nedgången ha 
varit i öster. Källargropen undersöktes inte ytterligare.

A415 utgår

A416 stolphål
Anläggningen var rund i plan, 0,2 m i diameter och 0,24 m djup. Sidorna var 
lodräta och botten plan. Fyllningen var homogen och bestod av grå sand med 
litet inslag av kol.

A417 nedgrävning
Anläggningen var rund i plan, 0,22 m i diameter och 0,07 m i profil. Botten var 
skålformad. Begränsningarna var mycket diffusa i profil. Fyllningen bestod 
av omgrävd sand.

A418 pinnhål
Anläggningen var rund i plan, 0,19 m i diameter och 0,2 m djup. Sidorna var 
lodräta och botten skålformad.  Fyllningen bestod av flammig grå och brun 
sand med inslag av kol och lite mylla.
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A419 stolphål (figur 74)
Anläggningen var rund i plan, 0,6 m i diameter 
och 0,4 m djup. Sidorna var något sluttande 
och botten var närmast plan. Fyllningen bestod 
av omgrävd sand med en 0,3-0,2 m bred stolp-
kanal i centrum. I stolpkanalen var fyllningen 
något mörkare och innehöll även lite humöst 
material.

Prov från stolpkanalen, L2, har analyserats 
och kol från björk med egenålder <40 år har 
datarats till 950±45 BP, kalibrerat med 1 sigma 
1020-1160 e.Kr. (Ua-215 32).

Figur 74. Sektion genom stolphål, 
A419. Skala 1:40.
Lagerbeskrivning:
1. Omgrävd sand
2. Sand, mylla - stolpkanal
3. Naturlig, opåverkad sand

A420 nedgrävning
Anläggningen var oval i plan, 0,55x0,45 m och 0,14 m djup. Sidorna var slut-
tande och botten plan. Fyllningen var homogen och bestod av humös sand.

A421 stolphål
Anläggningen var rund i plan, 0,3 m i diameter och 0,34 m djup. Sidorna var 
lodräta och botten skålformad. Fyllningen bestod i huvudsak av humös sand 
tillsammans med en relativt stor mängd skörbränd sten samt lite kol. Den 
skörbrända stenen fanns i två tydliga 0,1 m tjocka skikt, dels i ytan och dels 
ca 0,2 m ner i stolphålet. Därunder, mot botten, fanns ljusare humös sand än 
ovan. Längs med den östra sidan fanns omgrävd ren sand.

A422 stolphål
Anläggningen var rund i plan, 0,23 m i diameter och 0,22 m djup. Sidorna 
var lodräta och botten skålformad. Fyllningen bestod av omgrävd sand med 
mer humöst inslag i mitten, 0,1 m bred och 0,18 m djup, vilket möjligen kan 
tolkas som en stolpkanal.

A423 nedgrävning
Anläggningen var oval i plan, 0,55x0,35 m och 0,17 m djup. Ena sidan var 
lodrät och den andra oregelbunden. Botten var plan. Fyllningen var grå- och 
vitfläckig och bestod av sand med litet inslag av kol och mylla. Från botten 
och upp mot den södra kanten var fyllningen något ljusare än i övrigt.

A424 nedgrävning
Anläggningens form i plan är okänd då anläggningen skars av ett modernt 
rörschakt i väst. Bredden var 0,5 m och djupet 0,14 m. Sidorna var flacka och lätt 
sluttande. Botten var skålformad. Fyllningen bestod av ljus omgrävd sand.

A425:1 kulturlager (figur 75 och 76)
Kulturlagret hade en något oregelbunden utbredning, ca 10,8x4,5-10,00 m, och 
var mellan 0,04-0,1 m tjockt. Lagret innehöll ljusgrå sand, kol, sot och mylla, 
samt enstaka inslag av bränd lera, slagg och skörbränd sten. Lagret hade bitvis 
något ojämn och diffus botten. I den södra delen fanns antydan till brandlager 
med mycket sot och kol mot botten av kulturlagret. Brandlagret låg direkt på 
naturlig mark. På kulturlagret fanns ett yngre kulturlager A425:2.

Prov från kulturlagret har analyserats och kol från gran med egenålder 
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<15 år har datarats till 655±40 BP, 
kalibrerat med 1 sigma 1290-1390 
e.Kr. (Ua-215 33).

A425:2 kulturlager (figur 75 och 76)
Kulturlagret hade en något oregel-
bunden utbredning, 17,8x15,0-8,0 
m, och var mellan 0,03-0,08 m tjockt. 
Lagret innehöll mörkgrå sand, 
mylla, kol, sot, sten och bränd lera, 
men även en hel del ”skräp” som 
tegelfragment, brända och obrända 
ben, järnföremål/-fragment, glas, 
pärlor, gjutformar och en armborst-
pilspets. I botten av lagret fanns ett 
relativt tydligt brandlager med sot 
och kol samt trärester. På ett flertal 
ställen var kulturlagret genomgrävt 
av moderna ledningsschakt. Lagret 
låg ovanpå kulturlager A425:1, och 
var därmed yngre än detta.

Figur 76. Sektion genom kulturlagren A425:1 resp. A425:2 samt två möjliga stolphål A558 och   A571. 
Skala 1:40.
Lagerbeskrivning:
1. Sand, kol/sot, mylla, tegelfragment, enstaka skärvstenar = Yngre kulturlagret, A425:2
2. Sand, sot med enstaka kol, sten och bränd lera = Äldre kulturlagret, A425:1
3. Kol/sot. Ett inte helt sammanhängande brandlager
4. Sand och kol. Lagret liknar och var eventuellt en del av L2.
5. Troligen samma som L1
6. Kollager
7. Sand. Möjligt stolphål = A571
8. Sand. Möjligt stolphål = A558
9. Opåverkad sand

Figur 75. Det yngre kulturlagret A425:2 var tydligt 
mörkare i färgen än det äldre kulturlagret A425:1. 
Kol från det äldre kulturlagret har daterats till 
högmedeltid, troligen 1300-tal. Med hjälp av de 
mynt som hittades i det yngre kulturlagret kan vi 
gissa att det sannolikt kommit till under 1500-talet. 
Foto: Fredrik Sandberg.
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A426 brandlager?
I ytan fanns mörk sand med stora mängder sot, kol och bränd lera i en närmast 
oval koncentration, 1,2x0,9 m stor. Troligen hör denna koncentration ihop med 
det brandlager som fanns i botten av det yngre kulturlagret A425:2.

A427 stensamling
Anläggningen var rund i plan, 0,4 m i diameter, och bestod av 0,06-0,16 m 
stora stenar. Ingen nedgrävning.
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A428 utgår

A429 utgår

A430 stolphål
Anläggningen var rund i plan, 0,45 m i diameter och 0,21 m djup. Ena sidan 
var lodrät medan den andra var sluttande. Botten var plan. Fyllningen bestod 
av sand med litet inslag av mylla.

A431 nedgrävning
Anläggningen hade något oregelbunden form i plan, 0,65x0,45 m. I profil 
var begränsningarna något diffusa och djupet varierade mellan 0,04-0,15 m. 
Fyllningen bestod av sand och mylla.

A432 nedgrävning
Anläggningen var rund i plan, 0,25 m i diameter och 0,2 m djup. Sidorna var 
sluttande och botten plan. Fyllningen bestod av grå sand med litet inslag av 
kol och sot.

A433 utgår

A434 nedgrävning
Anläggningen var oval i plan, 0,68x0,3 m och 0,14 m djup. Botten var skålfor-
mad. Fyllningen bestod av ljus, omgrävd sand.

A435 avtryck
Anläggningen var rund i plan, 0,55 m i diameter och 0,06 m djup. Profilen var 
skålformad och fyllningen bestod av humös sand.

A436 mörkfärgning
Anläggningen var oregelbunden i plan, 0,55x0,3 m. Mörkfärgningen var endast 
0,02 m tjock och bestod av mörkgrå humös sand.

A437 utgår

A438 utgår

A439 utgår

A440 utgår

A441 utgår

A442 källargrop
Anläggningen var något oregelbunden i plan, 7,7x1,5-4,4 m, och orienterad 
i nordväst-sydostlig riktning. I den nordvästra delen fanns en 2,9x3,2 m stor 
yta med förkolnat trä synlig i plan. Mest troligt motsvarar detta resterna av 
en överbyggnad tillhörande källargropen. De förkolnade träresterna syntes 
även ca 0,2 m ner i profilen. Nedgrävningens sida i nordväst var flackt slut-
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tande medan övriga sidor var relativt lodräta, något som tyder på att källarens 
nedgång legat i nordväst. I profilen kunde även trärester observeras i den 
nordvästra sidan, mest troligt rör det sig om resterna efter en trappa. Botten 
av nedgrävningen var plan och närmast kvadratisk, 3,5x3,35 m. Ungefär 0,6 
m ner i anläggningen fanns bevarade kallmurar av 0,2-0,4 m stora stenar. I de 
undre 0,3 m fanns flera lager som kan representera olika golvnivåer. Dessa 
lager bestod i huvudsak av lerig sand i olika nyanser innehållande kol och 
trärester. På flera ställen stack trärester ut ur profilen, dessa var emellertid 
svåra att följa. Vid schaktning genom anläggningen iakttogs även brädor på 
olika nivåer, dessa låg på tvärs i nordväst-sydostlig riktning. Över golvlagren 
fanns flera igenfyllnadslager. Troligen relativt sentida.

A443 källargrop
Anläggningen var långsmal, men närmast oval, i plan 4,0x2,9 m. Källaren var 
kallmurad med 0,1-0,5 m stora stenar. Med tanke på källargropens oriente-
rig, sydväst-nordöst, och utseende i plan bör nedgången ha legat i nordöst. 
Fyllningen bestod i stort sett av ren sand med liten inblandning av murte-
gelfragment samt enstaka stenar och någon kolbit. Ett skillingmynt från 1801 
hittades också i källargropen, fnr 97. Mest troligt är källaren anlagd i början 
av 1800-talet och har därefter använts in modern tid.

A444 stolphål
Anläggningen var oval i plan, 0,55x0,4 m och 0,22 m djup. Sidorna var närmast 
lodräta. Fyllningen var fläckig och bestod av gråvit sand med litet inslag av 
mylla och kol.

A445 brunn
Anläggningen var något oregelbunden i plan, 7,1x5,1 m. Närmast liknade 
anläggningen en 5x5 m stor kvadrat med en ca 1,5x1,30 m stor utvidgning mot 
nordöst. Brunnen grävdes ut med grävmaskin. Anläggningens djup är okänt 
då nedgrävningen fortsatte under maskinens maxdjup, vilket var 4,0 m. På 
1,5-2,0 m djup påträffades ett antal störar och plankor tillsammans med sentida 
skrot som porslin, taktegel och plåtskrot. På 3,6 m djup övergick brunnschaktet 
i en timrad kista bestående av sågat virke, ca 1,1x0,7x0,07 m. Kistan var fylld 
med slam och svämmad grå mjäla, men även fragment av taktegel. Fyllningen 
runt brunnskistan bestod av stenar och mindre block, men även bevarade 
kulturlager med inslag av skärvsten och äldre murtegel fanns i fyllningen. 
Sannolikt utgör främst stenen rester efter en äldre brunnsskoning.

A445:1 källargrop
Anläggningen var inte synlig i plan, utan observerades ca 1,1 m ner i den 
sydöstra, sydvästra och nordvästra väggen vid schaktning av brunnsgrop 
A445. Källaren var kvadratisk, 3,0x3,0 m, med kallmurar av 0,8-0,15 m stora 
stenar. Den nordöstra kanten raserades vid schaktningen. Källaren hade 
samma orientering som brunnsschaktet A445, ostsydost - västsydväst, varför 
den möjligen kan tolkas höra samman med ett brunnshus.

A446 nedgrävning
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,3 m i diameter och 0,1 m djup. Si-
dorna var lodräta och botten var plan. Fyllningen bestod av flammig, mörk 
sand. Anläggningen var störd av djurgångar, vilket försvårade tolkningen.
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A447 stolphål
Anläggningen var oval i plan, 0,7x0,6 m och 0,22 m djup. Mot norra kanten 
fanns ett ca 0,15 m brett pari med ljusbrun, sand. I övrigt bestod fyllningen 
av mörkare brun sand med inslag av mylla. Ingår möjligen i en mindre stolp-
buren byggnad.

A448 nedgrävning
Anläggningen var rund i plan, 0,32 m i diameter och 0,1 m djup. Sidorna var 
lodräta och botten var plan. Fyllningen bestod av ljusbrun sand, mylla och 
kol.

A449 nedgrävning
Anläggningen var närmast oval i plan, 0,65x0,4 m och 0,1 m djup. Sidorna 
var lodräta och botten plan. Fyllningen bestod av gul omgrävd sand i västra 
kanten. Från mitten och mot östra kanten fanns brun, mullhaltig sand med 
inslag av små kolbitar.

A450 stolphål
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,5 m i diameter, men skars av ett 
modernt rörschakt i den norra kanten. NV sidan var lodrät och den SÖ slut-
tande. Botten var plan och anläggningen var 0,2 m djup. Fyllningen var ljust 
grå- och brunfläckig och bestod av sand med litet inslag av mylla och enstaka 
kol. I fyllningen fanns även naturlig sten, 0,06x0,15 m stor.

A451 stolphål
Anläggningen var rund i plan, 0,4 m i diameter och 0,24 m djup. Sidorna var 
lodräta och botten plan. Fyllningen bestod i huvudsak av ljus sand med litet 
inslag av mylla och kol. I mitten fanns en ca 0,12 m djup stolpkanal, med 
mörkare brungrå fyllning av sand, kol och mylla. I stolpkanalen hittades även 
en bit äldre murtegel, 0,06-0,04 m stor.

A452 nedgrävning
Anläggningen var rund i plan, 0,4 m i diameter och 0,24 m djup. Den VSV 
sidan var sluttande och den ÖNÖ något oregelbunden/svängd. Botten var 
sluttande, men svårtolkad på grund av rotgångar. Fyllningen var homogen 
och bestod av ljus, humös sand.

A453 nedgrävning
Anläggningen var närmast oval i plan, 0,3x0,25 m och 0,16 m djup. Sidorna 
var lodräta och botten var plan. Fyllningen var homogen och bestod av mörk, 
humös sand. I ytan fanns även inslag av kol.

A454 stolphål
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,55 m i diameter och 0,36 m djup. 
Sidorna var sluttande och botten plan. Fyllningen var flammig och bestod av 
mörk, lerig sand med inslag av kol, lite mylla och enstaka klumpar bränd lera. 
I mitten fanns ett 0,25 m brett och 0,1 m djupt parti med större koncentration 
av mylla. Möjligen kan detta tolkas som en stolpkanal.

A455 utgår
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A456 mörkfärgning
Anläggningen var rund i plan, 0,3 m i diameter. Anläggningens begränsningar 
var något diffusa. Djupet varierade mellan 0,02-0,1 m. Mörkfärgningen bestod 
av humös sand.

A457 mörkfärgning
Anläggningen var rund i plan, 0,4 m i diameter. Djupet var endast kring 0,02 
m och mörkfärgningen bestod av humös sand.

A458 nedgrävning
Anläggningen var oval i plan, 0,4x0,25 m och 0,16 m djup. NÖ sidan var 
sluttande medan den SV var mer oregelbunden. Botten var oregelbunden. 
Fyllningen var homogen och bestod av ljusgrå humös sand.

A459 nedgrävning
Anläggningen var närmast njurformad i plan, 0,4x0,35 m och 0,06 m djup. 
Botten var skålformad. Fyllningen bestod av humös sand med inslag av kol, 
tegelfragment och enstaka klumpar bränd lera i ytan.

A460 nedgrävning
Anläggningen var rund i plan, 0,3 m i diameter och 0,12 m djup. NV sidan 
var lodrät och den SÖ var sluttande. Botten var oregelbunden. Fyllningen 
bestod av ljus, humös sand med inslag av mylla, framför allt koncentrerad 
till mitten av nedgrävningen.

A461 stolphål
Anläggningen var rund i plan, 0,4 m i diameter och 0,2 m djup. Den NNV sidan 
var lodrät medan den SSÖ var något oregelbunden. Botten var svagt sluttande. 
Fyllningen bestod av ljus humös sand. Mot den södra kanten fanns en antydan 
till stolpkanal, där fyllningen var något mörkare och mer humös.

A462 nedgrävning
Anläggningen var oval i plan, 0,25x0,15 m och 0,06 m djup. Botten var skål-
formad. Fyllningen bestod av humös sand.

A463 pinnhål
Anläggningen var rund i plan, 0,2 m i diameter och 0,18 m djup. Sidorna var 
lodräta och botten var spetsig. Fyllningen var flammig och bestod av grå och 
brun sand med litet inslag av kol samt en mindre sten.

A464 utgår

A465 mörkfärgning
Anläggningen var oval i plan, 0,4x0,2 m. I ytan låg två skörbrända stenar i om-
rörd, humös sand. Inga nedgrävningskanter kunde iakttas. Mörkfärgningen 
kunde följas ner till ca 0,04 - 0,06 m djup.

A466 nedgrävning
Anläggningen var oval i plan, 0,55 m i diameter och 0,15 m djup. Sidorna var 
sluttande och botten svagt skålformad. Fyllningen var homogen och bestod 
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av ljus, humös sand.

A467 stolphål
Anläggningen var oval i plan, 0,3x0,2 m och 0,22 m djup. Sidorna var lodräta 
och botten plan. Fyllningen var grå- och vitfläckig och bestod av sand med 
litet inslag av mylla och enstaka kol.

A468 nedgrävning
Anläggningen var rund i plan, ca 0,25 m i diameter och 0,09 m djup. Sidorna 
var lodräta och botten plan. Fyllningen var homogen och bestod av grå sand 
med litet inslag av kol.

A469 mörkfärgning
Anläggningen var oval i plan, 0,53x0,4 m och endast 0,02 m djup. Fyllningen 
bestod av humös sand, kol och skärvsten.

A470 stolphål
Anläggningen var rund, 0,22 m i diameter och 0,22 m djup. Den ÖSÖ sidan 
var lodrät och den VNV sidan var något sluttande mot botten. Botten var 
plan. Fyllningen bestod av något fuktig sand med inslag av mylla och enstaka 
kolprickar, samt ett antal skörbrända stenar.

A471 stolphål
Anläggningen var rund i plan, 0,6 m i diameter och 0,3 m djup. En sida var 
något sluttande och den andra var lodrät. Botten var plan. Fyllningen bestod 
av humös sand. I mitten fanns en 0,2 m bred och något sluttande stolpkanal 
där sandfyllningen var mer humös och hade inslag av kol.

A472 nedgrävning
Anläggningen var rund i plan, 0,16 m i diameter och 0,12 m djup. Botten var 
skålformad. Fyllningen bestod av ljus, humös sand.

A473 nedgrävning
Anläggningen var oregelbundet formad i plan 13,25x3,1-6,5 m. En större 
nedgrävning som endast undersöktes i samband med A515. Sidorna var 
oregelbundna troligen på grund av markerosion. Botten var plan och djupet 
låg kring 1,46 m.

A474 stolphål
Anläggningen var rund i plan, 0,45 m i diameter och 0,24 m djup. Sidorna 
var lätt sluttande och botten plan. Fyllningen bestod av ljus, humös sand. I 
mitten fanns en antydan till stolpkanal, där fyllningen var något mer humös 
och hade något mörkare färg än i övrigt.

A475 gjutgrop (figur 77 och 78)
Anläggningen var något oregelbundet formad i plan. Närmast var anlägg-
ningen rund med en ”ränna” i sydost, 3,5x2,45-0,75 m. Som djupast var an-
läggningen 0,66 m, men i ”rännan” var nedgrävningen grundare. SV sidan 
var något sluttande och den NÖ var oregelbunden på grund av markerosion. 
Botten var plan. I anläggningen fanns flera fyllningar. I botten fanns ett ca 0,45 
m tjockt lager bestående av gråbrun, flammig sand, kol, lite sot och enstaka 
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bitar bränd lera samt brända ben. Mot botten på den östra sidan var fyllningen 
något mer diffus och omblandad, troligen på grund av markerosion. Från 
mitten och upp längs med den västra sidan fanns ett ca 0,2 m tjockt lager be-
stående av ljusbrun sand med litet inslag av kol. Över dessa båda lager fanns 
ett ca 0,15 m tjockt skräpigt lager bestående av sand, kol, sot, tegel, lite bränd 
lera, skörbränd sten, ben, slagg, ugnsvägg, bronsfragment och järnföremål. I 
detta lager hittades även fragment av deglar och gjutformar. Däröver fanns 
ett ljusbrunt, 0,1-0,2 m tjockt, lager med sand, lite kol, bränd lera och mylla. 
Överst fanns ett mörkt lager bestående av sand, kol, mylla, bränd lera, ben 
och tegelfragment. Detta lager var inte synligt i ”rännan”.

Prov från ett av bottenlagren i gjutgropen, L3,  har analyserats och kol från 
gran med egenålder <50 år har datarats till 520±30 BP, kalibrerat med 1 sigma 
1404-1433 e.Kr. (Poz-5393).

A476 nedgrävning
Anläggningen var närmast oval i plan, 3,6x2,7 m och 1,7 m djup. Profilen 
var trattformad men med några oregelbundenheter mot botten på grund av 
markerosion. Botten var plan. I ytan fanns ett 10-tal stenar, 0,25-0,45 m stora. 
Överst och ner till 0,6 m djup fanns en mörk brungrå fyllning bestående av 
sand, mylla, kol och lite bränd lera. Därunder fanns ett ca 0,1 m tjockt lager 
med mörkare brunsvart sand med inslag av kol, bränd lera och mylla. Vidare 
fanns ett 0,38 m tjockt lager bestående av ljus brungrå sand med litet inslag 
av kol och sot. Därunder och ner i botten fanns ett liknande lager som det 
tidigare, bestående av ljus brungrå sand, kol och sot. I anläggningen övre del 
hittades även slagg, kopparfragment, delar av gjutformar, obrända djurben, 
glättsten, järnbeslag, slipstensfragment samt järnskrot.

Figur 77. Gjutgropen A475 var formad som en 
glödlampa i plan. Det övre lagret, som här syns som 
ett ljusare parti, innehöll mycket gjutspill, gjutformar 
samt deglar. Förutom detta påträffades klippingar som 
daterats till tiden 1513-23 i lagret. Kol ur det mörkare 
undre lagret har daterats till 1400-tal. Möjligen finns 
en liten felkälla i själva provet. Skillnaderna mellan 
dateringen och myntfynden bör ändå spegla att man 
använt anläggningen och sysslat med gjutning av 
metaller vid gården under en längre period. Bilden 
är tagen från sydöst. Foto: Anna Lögdqvist.

Figur 78. Sektion genom 
gjutgropen A475, skala 1:40.
Lagerbeskrivning:
1. Sand, lite kol, mylla och 
bränd lera
2. Sand, kol, sot, tegel, lite 
bränd lera, gjutformar, deglar, 
kopparleg klipp, slagg m.m.
3. Sand, kol, lite sot och 
enstaka bränd lera, Br. ben.
4. Sand, lite kol
5. Sand, kol, mylla, bränd 
lera, obrända djurben, tegel
6. Liknar L3
7. Naturlig, opåverkad sand
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A477 nedgrävning
Anläggningen var rund i plan 0,2 m i diameter och 0,09 m djup. Västra sidan 
var sluttande och den östra lodrät. Botten var plan. Fyllningen bestod av 
gråbrun sand med litet inslag av kol.

A478 nedgrävning
Anläggningen var rund i plan, 0,25 m i diameter och 0,1 m djup. Anläggningen 
var skålformad och fyllningen bestod av ljus, humös sand.

A479 utgår

A480 utgår

A481 nedgrävning
Anläggningen var rund i plan, 0,3 m i diameter och 0,16 m djup. Hela an-
läggningen verkar ha glidit mot norr, troligen på grund av markerosion, och 
nedgrävningen är därför något sluttande. Ursprungligen bör sidorna ha varit 
lodräta och botten plan. Fyllningen var homogen och bestod av ljusgrå sand 
med litet inslag av mylla.

A482 stensamling
Anläggningen var oval i plan, 0,37x0,2 m, och bestod av ett 10-tal, 0,15-0,2 m 
stora, stenar. Ingen nedgrävning.

A483 nedgrävning
Anläggningen var rund i plan, 0,25 m i diameter och 0,09 m djup. Botten var 
skålformad. Fyllningen bestod av ljus mjäla med inslag av humöst material 
och lite kol.

A484 stensamling
Anläggningen var rund i plan, 0,5 m i diameter, och bestod av ett 20-tal skör-
brända stenar mellan 0,04-0,25 m stora. Ingen nedgrävning eller sot och kol 
kunde observeras i anläggningen.

A485 stolphål
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,4 m i diameter och 0,26 m djup. 
Den NNV sidan var lodrät medan den SSÖ var sluttande. Botten var plan. 
Fyllningen var kompakt och bestod av grå sand med litet inslag av kol samt 
ett fåtal små skörbrända stenar.

A486 nedgrävning
Anläggningen var oval i plan, 0,55x0,48 m och 0,1 m djup. Profilen var skål-
formad och fyllningen bestod av humös och något fet sand, skörbränd sten, 
enstaka bränd lera.

A487 nedgrävning
Anläggningen var oval i plan, 0,55x0,4 m och 0,2 m djup. Anläggningen var 
mycket diffus i profil. Östra sidan var något oregelbunden medan den västra 
var lodrät. Botten var plan. Fyllningen bestod av ljus, humös sand, med ett 
antal naturliga stenar i ytan.
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A488 nedgrävning
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,25 m i diameter och 0,05 m djup. 
Botten var skålformad. Fyllningen var homogen och bestod av grå sand med 
litet inslag av kol.

A489 utgår

A490 mörkfärgning
Anläggningen var rund i plan, 0 26 m i diameter. Anläggningen var diffus i 
profil och endast kring 0,02 m djup. Mörkfärgningen bestod av humös sand 
med inslag av enstaka kol.

A491 nedgrävning
Anläggningen var rund i plan, 0,4 m i diameter och 0,08 m djup. Sidorna var 
lodräta. Botten var plan och samtidigt något diffus och rinnig. Fyllningen 
bestod av grå- och vitfläckig sand med litet inslag av mylla och kol.

A492 stolphål
Anläggningen var oval i plan, 0,4x0,5 m och 0,23 m djup. Sidorna var lodräta 
och botten var plan. Fyllningen var grå- och brunflammig och bestod av sand 
med litet inslag av mylla samt kol.

A493 mörkfärgning
Anläggningen var rund i plan, 0,32 m i diameter och endast 0,01 m djup. 
Mörkfärgningen bestod av sand med litet inslag av mylla.

A494 stolphål
Anläggningen var oval i plan, 0,55x0,45 m och 0,2 m djup. Sidorna var lodräta 
och botten närmast plan. Fyllningen bestod av ljus sand med litet inslag av 
humöst material. En antydan till stolpkanal fanns från mitten och mot den 
norra kanten. Fyllningen däri var mörkare och mer humös än i övrigt. Ingår 
möjligen i en mindre stolpburen byggnad.

A495 stolphål
Anläggningen var oval i plan, 0,65x0,5 m och 0,3 m djup. NÖ sidan var något 
oregelbunden, troligen på grund av markerosion, SV sidan var lodrät. Bot-
ten var skålformad. Fyllningen bestod av ljus, humös sand. I mitten fanns 
en antydan till stolpkanal, ca 0,2 m bred, med något mer humöst inslag och 
med mörkare färg.

A496 nedgrävning
Anläggningen var oval i plan, 0,6x0,42 m och 0,2 m djup. Sidorna var slut-
tande och botten var något oregelbunden. Fyllningen bestod av grå sand med 
inslag av humus.

A497 mörkfärgning
Anläggningen var rund i plan, 0,4 m i diameter och endast 0,01-0,03 m djup. 
Mörkfärgningen bestod av humös sand.
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A498 stolphål
Anläggningen var oregelbunden i plan, 0,75x0,5 m och 0,2 m djup. Sidorna var 
närmast lodräta och botten plan. Fyllningen bestod av sand med litet inslag 
av mylla. I mitten fanns antydan till en stolpkanal, ca 0,3 m bred, fylld med 
sand, mylla och lite kol. Ingår möjligen i en mindre stolpburen byggnad.

A499 stolphål
Anläggningen var oval i plan, 0,42x0,28 m och 0,3 m djup. Sidorna var lodräta 
och botten plan. Fyllningen bestod av ljusbrun sand, lite mylla, sot och kol, 
samt ett flertal både skörbrända och naturliga stenar.

A500 utgår

A501 pinnhål
Anläggningen var rund i plan, 0,1 m i diameter och 0,09 m djup. Botten var 
skålformad. Fyllningen bestod av fläckig, ljusbrun sand.

A502 nedgrävning
Anläggningen var oval i plan, 0,4x0,2 m och 0,1 m djup. Sidorna var lodräta 
och botten plan. Fyllningen bestod av ljus, gråbrun sand med enstaka inslag 
av kol.

A503 stolphål
Anläggningen var rund i plan, 0,35 m i diameter och 0,15 m djup. Sidorna var 
sluttande och botten plan. Fyllningen var homogen och bestod av gråbrun sand 
med litet inslag av mylla. Ingår möjligen i en mindre stolpburen byggnad.

A504 stensamling
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,6 m i diameter, och bestod av ett 
antal stenar mellan 0,05-0,2 m stora. Anläggningen finns inte med på planen, 
men låg i den östra delen av området.

A505 stensamling
Anläggningen var rund i plan, 0,38 m i diameter, och bestod av skörbrända 
stenar mellan 0,04-0,25 m stora. Stenarna låg på varandra i ett 0,22 m tjockt 
lager. Anläggningen finns inte med på planen, men låg i den östra delen av 
området.

A506 nedgrävning
Anläggningen var oval i plan, 0,55x0,5 m och 0,12 m djup. Sidorna var flackt 
sluttande och botten var närmast plan. Fyllningen bestod av mycket ljus, 
humös sand.

A507 nedgrävning
Anläggningen var rund i plan, 0,5 m i diameter och 0,1 m djup. Sidorna var 
flackt sluttande och botten närmast plan. Fyllningen bestod av mycket ljus, 
humös sand.

A508 nedgrävning
Anläggningen var rund i plan, 0,62 m i diameter och 0,1 m djup. Den NNV 
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sidan var sluttande och den SSÖ var lodrät. Botten var plan. Fyllningen bestod 
av omgrävd, grå och brun sand.

A509 avtryck
Anläggningen var närmast rektangulär i plan men med rundade hörn, 2,1x0,65 
m. I plan syntes en diffus färgning av ljus, gråbeige sand. I profil visade sig 
anläggningen vara endast 0,01 m tjock.

A510 stolphål
Anläggningen var oval i plan, 0,55x0,4 m. SV sidan var något sluttande och 
den NÖ var lodrät. Botten var plan och djupet låg på 0,38 m. Fyllningen var 
ljus, brunbeige och bestod av sand med litet inslag av kol.

A511 källargrop
I plan syntes en något oregelbunden mörkfärgning, 6,6x4,1 m, dock närmast 
oval. Själva källaren låg i nordöst - sydvästlig riktning och den har uppskattats 
vara ca 4,5x2,5 m. I botten var långsidornas bredd 2,9 m och anläggningens 
totala djup låg på 0,76 m. Sidorna var oregelbundna, troligen på grund av 
markerosion, vilket även gjorde att källaren såg ut att luta mot väster. Den 
sydvästra sidan var lodrät, medan den nordöstra sidan verkar ha varit trapp-
stegsformad. Nedgången till källaren bör därför ha varit placerad i nordöst. På 
ca 1,0 m djup fanns murstenarna till källaren bevarade, framför allt tydligt på 
den sydvästra och den sydöstra sidan. Två golvlager kunde iakttas på 1,6-1,7 
m djup, framför allt i den sydvästra delen. Källaren bör ha stått öppen under 
en tid då det över det undre golvlagret fanns ett ca 0,05 m tjockt, svämmat 
sand- och lerlager. Över själva källaren fanns flera fyllningar. Först ett, ca 0,6-
1,0 m tjockt, lager bestående av gråbrun sand med inslag av tegelflis och kol. 
Däröver ett lager med matjord och sand blandat med naturlig sten. Slutligen 
fanns ett ca 0,16-0,32 m tjockt matjordslager.

A512 nedgrävning
Anläggningen var oregelbunden i plan, 0,95x0,85 m. Sidorna var lodräta. 
Botten var något oregelbunden/trappstegsformad i flera nivåer, djupet låg 
mellan 0,16-0,38 m. Fyllningen var homogen och bestod av humös sand med 
inslag av kol och skörbränd sten.

A513 brandlager
Anläggningen var något oregelbunden i plan, 2,45x1,85 m, dock närmast oval. 
Anläggningen bestod av en yta med eldpåverkad sand och större kolbitar samt 
eldpåverkad sten. Endast ytlig påverkan ner till ca 0,01 m djup.

A514 brandlager
Anläggningen var oregelbunden i plan, 1,85x1,05 m och 0,1 m djup. Anlägg-
ningen bestod av eldpåverkad sand och större kolbitar i ytan, därunder fanns 
mullrik sand.

A515 tegelugn (figur 79)
Anläggningen var närmast rektangulär 5,9x1,9-3,6 m, och 0,8 m djup. Sidorna 
var sluttande och botten var plan. I botten fanns en 4x1,5-3,0 m stor yta med 
rödbränd sand, bredast i nordväst. Den nordvästra kanten av anläggningen 
var stenskodd, så även en ca 0,3 m bred och 0,3 m djup grop i sydöst. Över 
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Figur 79. Sektion genom tegelugnen A515, skala 1:40. Kol ur bottenlagren L10 och L11 har daterats till 
sen medeltid-nyare tid. Möjligen har teglet tillverkats för gårdsbehov.
Lagerbeskrivning:
1. Matjord
2. Sand, mylla, kol, tegelflis samt lite djurben och sten
3. Finsand, sten (framförallt mot botten) tegelbitar, tegelflis, kol, djurben, bruk
4. Sand, kol, tegelflis
5. Sand, mylla, kol, tegel, sten
6. Sand
7. Sand, mylla, kol
8. Sand (horisontellt strimmig), mylla, kol
9. Lerig sand, sten, tegelbitar, kol, bruk. Liknar L3
10. Lerig sand, tegelflis, bruk, förkolnat trä
11. Grusig sand, kol, kalk, möjligen slaggrus
12. Rödbränd sand
13. Sand, mylla, kol
14. Naturlig, opåverkad sand

det brända lagret fanns ett 0,06 m tjockt lager med mörkbrun grusig sand, kol, 
kalk och enstaka stenar. Däröver fanns ett 0,08 m tjockt lager med grå lerig 
sand med inslag av tegelflis och förkolnat trä. Liknande fyllning fanns även i 
den stenskodda gropen. Möjligen representerar detta lager resterna efter den 
sista bränningen i tegelugnen. Däröver fanns igenfyllnadslager bestående av 
brun sand, kol, tegelbitar och bruk, samt ben, slipstensfragment, glättstenar 
och en stor mängd sten. Överst fanns matjord.

Prov från bottenlagren i tegelugnen, L10 samt gräns till L11,  har analyserats 
och kol från gran med egenålder <3 år har datarats till 385±25 BP, kalibrerat 
med 1 sigma 1440-1620 e.Kr. (GrN-277 53).

A516:1 nedgrävning
Anläggningen var närmast rektangulär i plan, 4,45x1,3-1,1 m och 0,42 m djup. 
Den södra sidan var lodrät medan den norra var något oregelbunden, sluttande 
i ytan och lodrät mot botten. Botten var plan. Fyllningen bestod i huvudsak av 
ljus, brunbeige sand med litet inslag av kol. Överst, från mitten och mot den 
södra kanten, fanns en 0,18 m djup skålformad fyllning med mörk gråbrun 
sand, kol, sot och mylla. Anläggningen skars av ett modernt ledningsschakt i 
den östra sidan, vilket gjorde sambandet med A516:2 svårtolkat. Möjligen har 
dessa båda anläggningar en gemensam smal ”ränna” i öst-västlig riktning, 
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från östra hörnet av A516:1 till den västra kanten av A516:2.

A516:2 nedgrävning
Anläggningen var oregelbundet formad i plan, 3,6x2,1 m. Anläggningen 
undersöktes inte ytterligare.

A517 nedgrävning
Anläggningen var långsmal i plan, 5,1x0,9 m, och utgjordes av en relativt 
grund, 0,05-0,1 m, nedgrävning fylld med kulturjord.

A518 nedgrävning
Anläggningen skars av ett modernt ledningsschakt i norr och ungefär halva 
anläggningen fanns bevarad. Troligen har anläggningen ursprungligen varit 
rund, ca 0,95 m i diameter. Anläggningen blev inte vidare undersökt.

A519 recent nedgrävning
Anläggningen var oregelbundet formad i plan, 1,5x0,85 m. Fyllningen bestod 
av humös sand men även recenta föremål och grus hittades i anläggningen.

A520 nedgrävning
Anläggningen var rund i plan, 0,7 m i diameter.

A521 stensamling
Anläggningen var något oregelbundet formad i plan, 1,9x0,85 m. Anlägg-
ningen bestod av ett antal större stenar med inslag av kol i ytan. Ingen ned-
grävning.

A522 stensamling
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,4 m i diameter, och bestod av ett 
20-tal stenar mellan 0,1-0,3 m stora.

A523 stensamling
Anläggningen var närmast oval i plan, 1,45x0,65 m, och bestod av ett 30-tal 
stenar.

A524 stolphål
Anläggningen var något oregelbunden i plan, 0,5x0,45 m och 0,32 m djup. 
Sidorna var oregelbundna/svängda och botten plan. Fyllningen bestod av 
omgrävd humös sand. I ytan fanns ett 10-tal stenar 0,05x0,1 m stora.

A525 nedgrävning
Anläggningen hade oregelbunden form i plan, 3,5x0,85-1,8 m. Troligen bestod 
anläggningen av en oval nedgrävning med en långsmal ”ränna” mot sydväst. 
”Rännan” var endast cm-djup och fylld med sand, mylla och kol. Nedgräv-
ningen var 0,4 m djup. Den södra sidan var sluttande medan den norra sidan 
var mer brant och sluttande. Botten var närmast plan. Fyllningen bestod av 
sand, mylla och kol, samt enstaka småsten och slagg. I de undre 0,1 m och de 
övre 0,1 m fanns en något högre kolkoncentration än i övrigt. Anläggningen 
var avgrävd av modernt ledningsschakt i den östra delen.
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A526 nedgrävning
Anläggningen var rund i plan, 0,2 m i diameter och 0,14 m djup. Botten var 
skålformad. Fyllningen var homogen och bestod av grå, humös sand.

A527 nedgrävning (figur 80)
Anläggningen var något oregelbunden i plan. I stort sett var anläggningen 
rund 1,8 m i diameter, med en oregelbunden utvidgning i det nordvästra 
hörnet. NÖ sidan var oregelbunden och den SV var sluttande. Botten var 
skålformad och djupet var 0,4 m. Fyllningen bestod av humös sand med inslag 
av kol. I de övre 0,24 m fanns en större kolmäng än i botten av anläggningen. 
I nordväst fanns en sväng/fördjupning i sidan, som möjligen kan tolkas som 
ett stolphål. Denna var fylld med avvikande grå, humös sand.

Prov från, L10 samt gräns till L11, har analyserats och kol från gran med 
egenålder <3 år har datarats till 385±25 BP, kalibrerat med 1 sigma 1440-1620 
e.Kr. (GrN-277 53).

A528 stolphål (figur 80)
Anläggningen var rund i plan, 0,55 m i diameter och 0,26 m djup. Sidorna var 
närmast lodräta och botten plan. Fyllningen bestod av sand, humus och kol. 
I ytan fanns även ett antal stenar, vilka möjligen kan tolkas som stolphåls-
skoning.

Figur 80. Sektion genom 
nedgrävning A527 och 
stolphål A528.
Lagerbeskrivning:
1. Sand, mylla, kol
2. Omgrävd sand, lite kol
3. Sand – urlakningsskikt
4. Sand, mylla
5. Naturlig, opåverkad 
sand
6. Sten, sand, mylla, kol 
= A528

A529 väggränna
Anläggningen var långsmal och något oregelbunden i plan, 5,7x1,95 m. Si-
dorna var sluttande. Botten var oregelbunden/böljande med två skålformade 
fördjupningar. Som djupast var anläggningen 0,3 m. Överst fanns ett myl-
lablandat kollager med varierande tjocklek, 0,04-0,18 m. I ytan iakttogs även 
slagg, skärvsten och bränd lera. Därunder fanns omrörd, grå sand. I mitten 
fanns sand med inslag av kol. Ett antal bitar smidesslagg observerades även 
i fyllningen.

A530 härd
Anläggningen var närmast rektangulär i plan, med rundade hörn, 1,4 x0,4 m. 
Anläggningen var skålformad och endast 0,1 m djup. Fyllningen bestod av kol, 
sot, bränd lera och sand, samt skärvsten framförallt koncentrerat till ytan.

A531 nedgrävning
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,3 m i diameter och 0,18 m djup. 
Nedgrävningen hade en skålformad profil. Fyllningen bestod av ljus humös 
sand.
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A532 stolphål
Anläggningen var rund i plan 0,65 m i diameter, och ett 10-tal stenar var 
synliga. Sidorna var i huvudsak sluttande, men svängde lätt inåt mot botten. 
Botten var plan. Fyllningen bestod av ljus, gråbrun sand med litet inslag av 
mylla och enstaka kol, samt några slagg- och ugnsväggsbitar. I fyllningen 
fanns även ett 20-tal stenar, såväl skörbrända som naturliga, 0,1-0,3 m stora. 
Mot botten var stenarna omsorgsfullt placerade. Så inkilade i varandra att det 
var svårt att plocka isär dem.

A533 stolphål
Anläggningen var rund i plan, 0,4 m i diameter och 0,24 m djup. Sidorna var 
något sluttande och botten var skålformad. Fyllningen bestod av ljusbrun 
sand med litet inslag av sot och kol. I mitten fanns en 0,2 m bred och 0,2 m 
djup stolpkanal med fyllning bestående av mörkbrun sand och kol samt lite 
mylla. I ytan, och på var sida om stolpkanalen, fanns ett 10-tal skörbrända 
stenar mellan 0,1-0,25 m stora. Möjligen har dessa fungerat som skoning i 
stolphålet.

A534 skärvstensamling
Anläggningen bestod av en närmast njurformad skärvstenssamling, 0,8x0,5 
m stor. Anläggningen undersöktes inte i profil, varken kol eller annan eldpå-
verkan kunde iakttas i plan.

A535:1 nedgrävning
Anläggningen var närmast oval i plan, 0,9x0,55 m och 0,2 m djup. Anlägg-
ningen låg intill A535:2 och gränsen mellan dessa anläggningar var mycket 
diffus i plan och även till viss del i profil. Den ÖNÖ nedgrävningssidan var 
lodrät och den VSV något oregelbunden och diffus. Fyllningen var homogen 
och bestod av humös sand med inslag av kol och bränd lera samt enstaka 
skörbrända stenar.

A535:2 nedgrävning
Anläggningens form i plan är okänd då anläggningen skars av A535:1 i öst. 
Anläggningen var 0,24 m bred i botten och djupet var 0,3 m. Den västra sidan 
var sluttande. Den östra sidan var söndergrävd. De undre 0,1 m av sidan fanns 
emellertid bevarade och formen tyder på att även denna sida varit sluttande. 
Botten var plan. Fyllningen bestod av humös sand med inslag av kol, enstaka 
bränd lera och skörbränd sten.

A536 mörkfärgning
Anläggningen var närmast L-formad i plan, 0,9-1,45x0,7-1,75 m. Djupet var 
endast 0,02-0,07 m. I ytan fanns kol, bränd lera och tegelfragment. I det södra 
hörnet fanns en större mängd skärvsten. Möjligen kan detta röra sig om en 
härdrest. I det nordvästra hörnet var sanden rödbränd.

A537 stolphål
Anläggningen var rund i plan. 0,5 m i diameter och 0,32 m djup. SV sidan var 
oregelbunden/sväng och den NÖ var lodrät. Botten var skålformad. Fyllningen 
bestod av ljusgrå sand med inslag av humöst material. Från mitten och mot 
den ena kanten var fyllningen något mörkare och mer humös, eventuellt kan 
denna tolkas som en stolpkanal.
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A538 stolphål
Anläggningen var rund i plan, 0,5 m i diameter och 0,3 m djup. Den nordös-
tra sidan var något oregelbunden, troligen på grund av markerosion, medan 
den sydvästra sidan var lodrät. Botten var plan. Fyllningen var brungrå och 
bestod av sand med litet inslag av mylla, kol och bränd lera. I ytan fanns en 
0,3x0,4 m stor sten.

A539 härd
Anläggningen var rund i plan, 0,8 m i diameter och 0,2 m djup. Sidorna var 
flackt sluttande och botten skålformad. Fyllningen bestod av sand, kol, skärv-
sten och mylla.  I kanterna var sanden rödbränd. I anläggningen hittades även 
ett mindre antal brända ben.

A540 mörkfärgning
Anläggningen var avgrävd på mitten av ett modernt ledningsschakt i sydväst-
nordöstlig riktning. De två kanterna som fanns bevarade visade att formen 
i plan var något oregelbunden, dock närmast rektangulär, 3,6x1,5 m. Djupet 
varierade mellan 0,03-0,15 m. Profilen visade inte på någon nedgrävning. 
Mörkfärgningen bestod av humös sand.

A541 nedgrävning
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,35 m i diameter och 0,15 m djup. 
Sidorna var lodräta och botten något oregelbunden/lätt svängd. Fyllningen 
bestod av ljus, brungrå sand med inslag av sot och kol. Något mer kolkoncen-
tration till mitten av nedgrävningen, vilket kan representera en stolpkanal. 
Anläggningen finns inte med på planen, men låg i den västra delen av området.

A542 nedgrävning
Anläggningen var oregelbundet formad i plan, 1,5x1,45 m och 0,56 m djup. 
Sidorna var lodräta de övre 0,2 m, och därunder svängde de lätt inåt mot 
botten. Botten var plan. Fyllningen bestod av humös sand och sten, 0,1-0,25 
m stora.

A543 härd
Anläggningen var något oregelbunden i plan och skars av A443 i sydöst. 
Bredden var 1,4 m och djupet 0,3 m. Den västra sidan var flackt sluttande och 
den östra sidan var något oregelbunden. Botten var skålformad. I den västra 
halvan bestod fyllningen av mörk humusrik sand med inslag av bränd lera. I 
den östra halvan fanns omgrävd sand med litet kolinslag ner till ca 0,2 m djup. 
Därunder och ner mot botten fanns ett kollager med stor mängd skörbränd 
sten. I kollagret fanns även bränd lera, rödbränd sand och brända ben.

A544 nedgrävning
Anläggningen var långsmal, 2,1x0,6-0,25 m, tjockast var anläggningen på mit-
ten. En profil grävdes i den södra delen av anläggningen. Där var djupet 0,1 
m, sidorna var lodräta och botten plan. Fyllningen var homogen och bestod 
av humös sand.

A545 spismur
Anläggningen utgjordes av ett närmast kvadratisk format fundament, ca 
2,2x2,2 m, bestående av ett flertal stenar mellan 0,2-0,85 m stora. Runt och 
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mellan stenarna fanns lera, sand sot och kol.

A546 stolphål
Anläggningen framkom under kulturlager A425 och syntes i väggen till ett 
modernt ledningsschakt. Endast 1/4 av anläggningen fanns bevarad. NV sidan 
var lodrät och botten närmast plan. Djupet var 0,62 m. I stolphålet fanns flera 
fyllningar. Överst fanns ett ca 0,05-0,2 m tjockt lager bestående av sand, kol, 
lite sot och humus samt enstaka murtegelfragment. Därunder fanns ett tunt 
lager med näver. Vidare fanns omblandad, delvis bränd sand med inslag av 
humöst material. Mot botten och längs med kanten var sanden renare och hade 
något ljusare färg. Längst ner i botten av stolphålet fanns ett centimetertunt 
lager med humöst, organiskt material.

A547 nedgrävning
Anläggningen framkom under kulturlagret A425 och syntes i väggen till ett 
modernt ledningsschakt. Ungefär hälften av anläggningen beräknades vara 
bevarad. Bredden var ca 3,5 m och djupet 0,48 m. Sidorna var sluttande och 
botten var närmast plan. I botten av anläggningen fanns ett centimetertjockt 
lager bestående av kol, sot och organiskt material. Däröver fanns fyllning 
bestående av lera, både obränd och bränd, samt kol. Mot den östra kanten 
fanns en ljus sandfyllning med litet inslag av sot, från botten och upp längs 
med sidan. Under anläggningens botten fanns ett ca 0,1 m tjockt, diffust lager 
med sotblandad sand, vilket har tolkats som ett infiltrationslager.

A548 stolphål
Anläggningen var rund i plan, 0,3 m i diameter och 0,1 m djup. Sidorna var 
något diffusa, men sluttande, och botten var plan. Fyllningen bestod av hu-
mös sand och enstaka kol. Finns inte med på planen, låg i den västra delen 
av området.

A549 Utgår

A550 nedgrävning (figur 81 och 82)
Anläggningen var rund i plan, 1,9 
m i diameter och ca 0,7 m djup. 
Två profiler grävdes genom an-
läggningen. Den nordöstra sidan 
var trappstegsformad i två nivåer, 
vilket gav 1,9 m bredd i ytan och 
1,1 m bredd i botten, medan den 
sydvästra sidan var lodrät. Mot 
nordväst och sydöst var sidorna 
något oregelbundna, troligen på 
grund av markerosion i den närlig-
gande ravinen. Botten var plan. I 
nedgrävningen fanns flera tydliga 
lager. Mot botten fanns ett ca 0,04-

Figur 81. Nedgrävning A550 var fylld med stenar, 
slagg och bränd lera. Funktionen är okänd men kol ur 
bottenlagret har daterats till högmedeltid. Bilden är 
tagen från nordväst. Foto: Anna Lögdqvist.

0,16 m tjockt och något lerigt lager bestående av grå sand, kol och sot. Däröver 
fanns ett 0,06-0,1 m tjockt lerigt brunbeige sandlager. Vidare fanns ett brun- 
och gråflammigt lager bestående av sand med litet inslag av mylla och kol. 
Överst fanns ett ”skräpigt” lager bestående av sand med stora mängder kol, 
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A551 nedgrävning
Anläggningen var rund i plan, 0,50 m i diameter och 0,12 m djup. Botten var 
skålformad. Fyllningen bestod av ljusgrå, humös sand.

A552 nedgrävning
Anläggningen var närmast oval i plan, 0,75x0,8 m och 0,18 m djup. Botten var 
närmast skålformad men med någon mindre oregelbundenhet. Fyllningen 
bestod av ljusgrå sand med litet inslag av humus och enstaka kol.

A553 nedgrävning
Anläggningen var oregelbunden i plan, 2,5x1,75 m och 0,50 m djup. Sidorna 
var något oregelbundna och botten svagt sluttande. Fyllningarna var diffusa 
och relativt svårbegränsade. Underst fanns ett 0,06-0,3 m tjockt lager bestående 
av gråvit sand med enstaka inslag av kol. Däröver fanns ett flammigt lager, 
0,43-0,13 m tjockt, med ljusbrun och grå sand, lite kol, mylla samt bränd lera. 
Överst fanns i mitten ett 0,22 m tjockt och 0,8 m brett lager bestående av flam-
mig grå och ljusbrun sand, mylla kol sot samt bränd lera.

A554 nedgrävning
Anläggningen var något oregelbunden i plan, 2,35x1,75 m, men närmast oval. 
Ena sidan var oregelbunden och den andra sluttande. Oregelbundenheten 
beror sannolikt på markerosion som gjort att hela anläggningen glidit mot 
ravinen i nordväst. Fyllningen bestod av ljus, brunbeige sand med inslag av 
kol och lite bränd lera. I mitten fanns ett 1,1 m brett och 0,24 m tjockt lager 
bestående av grå- och ljusbrunfläckig sand med inslag av kol, sot, bränd lera 
och lite mylla.

A555 nedgrävning
Anläggningen var avgrävd av ett modernt ledningsschakt i den norra delen, 

Figur 82. Sektion genom 
nedgrävning A550, skala 
1:40.  Kol från L5 har 
daterats till högmedeltid.
Lagerbeskrivning:
1. Sand, kol, sot, bränd lera
2. Sand, lite kol och mylla
3. Sand, lite kol
4. Lerig sand
5. Sand, kol, sot
6. Lerig sand
7. Naturlig, opåverkad 
sand.
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sot och bränd lera, men också flera 0,1-0,5 m stora stenar såväl naturliga som 
skörbrända. I lagret hittades även slagg (reduktionsslagg och smidesslagg samt 
bottenskållor) ben, järnföremål och kopparbleck. Det ”skräpiga” lagret var ca 
0,4 m djupt och avlångt format i nordsydlig riktning, 1,4x0,4 m i botten.

Prov från bottenlagret, L5, har analyserats och kol från björk med egenål-
der <40 år har datarats till 630±35 BP, kalibrerat med 1 sigma 1300-1395 e.Kr. 
(Ua-215 34).
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varför dess form i plan är okänd. I ytan fanns ett 10-tal stenar synliga, mellan 
0,08-0,15 m stora, tillsammans med mörk sand, kol, sot och enstaka klumpar 
bränd lera. Även ett stort obränt rörben var synligt i ytan. Sidorna var relativt 
diffusa och svagt sluttande. Botten var i stort sett plan men även den något 
diffus och rinnig. Fyllningen under stenarna, mot botten, bestod av flammig 
ljusbrun och grå sand med inslag av kol och sot.

A556 stolphål
Anläggningen var skuren av moderna ledningsschakt i väster och söder, 
vilket gjorde att mindre än 1/4 av anläggningen fanns bevarad. Därför är an-
läggningens form i plan okänd. Djupet var 0,7 m och sidorna närmas lodräta. 
Botten var plan. Fyllningen bestod av sand, lite mylla, kol och sot. I mitten 
hade stolphålet även ett 0,3 m djupt, lerigt lager innehållande ett fåtal mindre 
stenar. Mest troligt motsvarar detta en stolpkanal.

A557 stolphål
Anläggningen framkom under kulturlagren A425:1 och A425:2. Anlägg-
ningen var avgrävd av ett modernt ledningsschakt i norr, vilket gjorde att 
endast en liten del av stolphålet fanns kvar. Därför är anläggningens form 
i plan okänd. Djupet var 0,4 m, men troligen har anläggningen varit något 
djupare då stolphålets centrum inte fanns bevarat. Fyllningen var homogen 
och bestod av ljusbrun sand, lite mylla och enstaka kol. I mitten fanns ett ca 
0,15 m djup parti med något mörkare fyllning, vilket skulle kunna motsvara 
en stolpkanal.

A558 stolphål (figur 76)
Anläggningen låg under kulturlagret A425 och syntes endast som en liten rest 
i väggen till ett modernt ledningsschakt. Anläggningen skars även av A571 
i väster. Sidorna var närmast lodräta och botten plan. Fyllningen bestod av 
omgrävd sand.

A559 pinnhål
Anläggningen var oval i plan, 0,4x0,3 m och 0,25 m djup. Sidorna var oregel-
bundna och bildade en närmast trattformad profil. Botten var plan och endast 
0,07 m bred. Fyllningen bestod av ljus brunbeige sand med enstaka kolprickar. 
I mitten fanns en smal, ca 0,04 m bred, strimma med något mer mullhaltig 
sand och kol. Eventuellt kan detta tolkas som en stolpkanal.

A560 nedgrävning/stolphål?
Anläggningen framkom i väggen till ett modernt ledningsschakt och under 
kulturlager A425. Endast ca 1/5 fanns bevarat av anläggningen. Djupet var 
0,45 m. Ingen övrig dokumentation utfördes av anläggningen.

A561 källargrop
Källargrop från nyare tid med ett antal större stenar i ytan, 0,5-1,0 m stora, 
och orienterad i nordöst-sydvästlig riktning.

A562 nedgrävning
Anläggningen framkom under kulturlager A425 och var synlig i väggen till 
ett modernt ledningsschakt. Anläggningens form i plan är därför okänd. 
Anläggningen dokumenterades inte vidare.
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A563 stolphål?
Anläggningen framkom under kulturlagret A425 och var närmast njurformad 
i plan, 0,75x0,5 m. Anläggningen undersöktes inte vidare.

A564 stolphål?
Anläggningen framkom under kulturlager A425 och var något oregelbundet 
formad i plan, 0,7x0,4 m. Anläggningen undersöktes inte ytterligare.

A565 källargrop
Anläggningen var något oregelbunden i plan, närmast oval 4,4 x 3,0 m. Källa-
ren var orienterad i nordväst-sydöstlig riktning. Den östra sidan var sluttande 
och de övriga sidorna var lodräta. Botten var plan och djupet kring 0,7 m. I 
botten fanns gråbeige sandfyllning i ett ca 0,04 m tjockt lager. Däröver fanns 
två åtskiljbara lager med omgrävd, gulbeige sand.

A566 stolphål?
Anläggningen var närmast oval i plan, 0,6x0,5 m. Anläggningen undersöktes 
inte ytterligare.

A567 stolphål
Anläggningen var närmast rund i plan, 0,95 m i diameter och 0,46 m djup. 
Den undersökta sidan var något oregelbunden på grund av markerosion 
och botten var plan. Fyllningen bestod av humös sand med inslag av sot och 
enstaka sten. I botten fanns en smal strimma av humös sand med avvikande 
färg från övriga anläggningen.

A568 stolphål
Anläggningen skars av två moderna rörschakt, i väster och söder, varför en-
dast 1/4 av anläggningen fanns kvar. Den återstående nedgrävningen var 1,0 
m bred i ytan. Sidorna var sluttande och anläggningen smalnade stegvis av 
mot botten till 0,15 m bredd. Fyllningen bestod av sand med litet inslag av 
humöst material. I nedgrävningens centrum fanns mer humöst material än 
ut mot sidorna, något som möjligen kan tolkas som en stolpkanal.

A569 nedgrävning
Anläggningen framkom som en grund nedgrävning i den västra delen av 
kulturlagret A425:2. Djupet var 0,05 m och i nedgrävningen fanns fyllning 
från kulturlagret, d.v.s. sand, kol, sot, humus, bränd lera och tegelfragment. 
Anläggningen skars av ett modernt ledningsschakt i söder och öster, därför 
är formen i plan okänd.

A570 ?
Anläggningen hade långsmal form i plan, 1,9x0,65 m. Anläggningen under-
söktes inte ytterligare. Nedgrävning/mörkfärgning?

A571 nedgrävning (figur 76)
Anläggningen låg under kulturlagret A425 och syntes endast som en liten 
rest i väggen till ett modernt ledningsschakt. Sidorna var närmast lodräta och 
botten plan. Fyllningen bestod av beige, omgrävd sand.



136 Arkeologisk rapport



137Arkeologisk rapport

Bilaga 2 Fyndtabell

Område 1

Område 2

Fnr Sakord Material Antal ex Fragment Läge Anmärkning 
1 brodd järn 1 1 avbaning hästbrodd
2 järnföremål järn 1 1 23 verktyg 
3 nyckel järn 1 1 211 nyckel till draglås 
4 järnfragment järn 1 1 139 -
5 spik järn 1 4 139 -
6 järnfragment järn 1 1 139 -
7 järnföremål järn 1 1 139 -
8 brodd järn 1 1 139 hästbrodd
9 spik järn 1 1 139 -
10 järnfragment järn ? 2 55 -
11 järnfragment järn ? 2 4 -
12 järnfragment järn ? 4 4 -
13 ring järn 1 1 159 järnring
14 järnten järn 1 1 193 spik? 
15 brodd järn 1 1 118 hästbrodd
16 järnföremål järn 1 1 118 verktyg? 
17 pärla glas 1 1 139 gul, segmenterad, dubbelpärla 
18 bryne skiffer 1 1 158 -
19 stenägg porfyr 1 1 137 äggformad sten, slipad eller svallad? 
20 stenägg bergart 1 1 51 äggformad sten, slipad eller svallad? 
21 järnföremål järn 1 1 205 -

Fnr Sakord Material Antal ex Fragment Läge Anmärkning 
22 beslag järn 1 1 315 -
23 järnfragment järn 1 1 315 -
24 pilspets järn 1 1 301:2 lancettformigt ryggat blad. 
25 pilspets järn 1 1 301 lancettformigt ryggat blad. 
26 pilspets järn 1 1 301:2 lancettformigt ryggat blad. 
27 beslag järn 1 1 316 -
28 järnfragment järn 1 1 316 -
29 spik järn 2 2 301:1 -
30 märla järn 1 2 301:1 -
31 lås järn 1 1 301 del av rörformat låshus. Bultlås. 
32 kniv järn 1 1 324 med tånge, spetsen av. 
33 pik järn 1 1 301 -
34 ring järn 1 1 316 -
35 eldstål järn 1 1 301 lyrformigt, en halv del. 
36 järnfragment järn 1 1 301 -
37 spik järn 2 2 301 -
38 nubb järn 1 1 301 med stor skalle. 
39 beslag järn 1 1 314 -
40 beslag järn 2 2 314 -
41 hästsko järn 1 1 301 -
42 spik järn 1 1 301 -
43 järnföremål järn 1 1 301 -
44 kniv järn 1 1 301 -
45 järnspets järn 1 1 322 -
46 järnföremål järn 1 1 301 -
47 järnfragment järn 1 1 301 -
48 kniv järn 1 1 356 -
49 spik järn 1 1 301:2 -
50 spik järn 22 22 301:2 ca 35-80 mm, vanligast 40 mm, med 

enkla assymetriska huvuden. 
51 järnfragment järn ? 9 301:2 -
52 järnföremål järn 1 1 301:2 hasp eller hake? 
53 spik järn 2 2 301:2 -
54 järnfragment järn 1 1 314 -
55 spik järn 2 2 301 -
56 beslag järn 1 1 316 -
57 järnfragment järn 0 2 301 -
58 järntråd järn 1 1 301 -
59 spik järn 4 4 301:2 -
60 järnfragment järn ? 9 301:2 -
61 märla järn 1 2 301:2 -
62 pärla glas 1 1 336 glas, röd. 
63 pärla bergart 1 1 301 del av pärla, vit. 
64 pärla glas 1 1 314:1 angripen av glaspest. 
65 pärla glas 1 1 314:1 angripen av glaspest. 
66 pärla glas 1 1 314:1 angripen av glaspest. 
67 pärla glas 1 1 337 angripen av glaspest. 
68 pärla glas 1 1 337 angripen av glaspest. 
69 pärla glas 1 1 337 angripen av glaspest. 
70 nål järn 1 1 301:2 -
71 nål järn 1 1 337 -
72 nit järn 3 3 301:2 -
73 spik järn 1 1 301:2 -
74 spik järn 2 2 301:2 -
75 nit järn 1 1 337 -
76 fragment cu-leg ? 2 337 -
77 fragment cu-leg ? 2 337 -
78 kam ben 1 1 337  fragment med streckdekor. 
79 kam ben 1 1 336  fragment med streck- och cirkeldekor. 
80 kam ben 1 11 301:2 fragment med streckdekor. 
81 spänne glas 1 1 337 röd glasbit från ryggkappsspänne 
82 mikrospån kvarts 1 1 337 -
83 eldslagningsflinta flinta 1 1 314 -
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Område 3

Fnr Sakord Material Antal ex Fragment Läge Anmärkning 
22 beslag järn 1 1 315 -
23 järnfragment järn 1 1 315 -
24 pilspets järn 1 1 301:2 lancettformigt ryggat blad. 
25 pilspets järn 1 1 301 lancettformigt ryggat blad. 
26 pilspets järn 1 1 301:2 lancettformigt ryggat blad. 
27 beslag järn 1 1 316 -
28 järnfragment järn 1 1 316 -
29 spik järn 2 2 301:1 -
30 märla järn 1 2 301:1 -
31 lås järn 1 1 301 del av rörformat låshus. Bultlås. 
32 kniv järn 1 1 324 med tånge, spetsen av. 
33 pik järn 1 1 301 -
34 ring järn 1 1 316 -
35 eldstål järn 1 1 301 lyrformigt, en halv del. 
36 järnfragment järn 1 1 301 -
37 spik järn 2 2 301 -
38 nubb järn 1 1 301 med stor skalle. 
39 beslag järn 1 1 314 -
40 beslag järn 2 2 314 -
41 hästsko järn 1 1 301 -
42 spik järn 1 1 301 -
43 järnföremål järn 1 1 301 -
44 kniv järn 1 1 301 -
45 järnspets järn 1 1 322 -
46 järnföremål järn 1 1 301 -
47 järnfragment järn 1 1 301 -
48 kniv järn 1 1 356 -
49 spik järn 1 1 301:2 -
50 spik järn 22 22 301:2 ca 35-80 mm, vanligast 40 mm, med 

enkla assymetriska huvuden. 
51 järnfragment järn ? 9 301:2 -
52 järnföremål järn 1 1 301:2 hasp eller hake? 
53 spik järn 2 2 301:2 -
54 järnfragment järn 1 1 314 -
55 spik järn 2 2 301 -
56 beslag järn 1 1 316 -
57 järnfragment järn 0 2 301 -
58 järntråd järn 1 1 301 -
59 spik järn 4 4 301:2 -
60 järnfragment järn ? 9 301:2 -
61 märla järn 1 2 301:2 -
62 pärla glas 1 1 336 glas, röd. 
63 pärla bergart 1 1 301 del av pärla, vit. 
64 pärla glas 1 1 314:1 angripen av glaspest. 
65 pärla glas 1 1 314:1 angripen av glaspest. 
66 pärla glas 1 1 314:1 angripen av glaspest. 
67 pärla glas 1 1 337 angripen av glaspest. 
68 pärla glas 1 1 337 angripen av glaspest. 
69 pärla glas 1 1 337 angripen av glaspest. 
70 nål järn 1 1 301:2 -
71 nål järn 1 1 337 -
72 nit järn 3 3 301:2 -
73 spik järn 1 1 301:2 -
74 spik järn 2 2 301:2 -
75 nit järn 1 1 337 -
76 fragment cu-leg ? 2 337 -
77 fragment cu-leg ? 2 337 -
78 kam ben 1 1 337  fragment med streckdekor. 
79 kam ben 1 1 336  fragment med streck- och cirkeldekor. 
80 kam ben 1 11 301:2 fragment med streckdekor. 
81 spänne glas 1 1 337 röd glasbit från ryggkappsspänne 
82 mikrospån kvarts 1 1 337 -
83 eldslagningsflinta flinta 1 1 314 -

Fnr Sakord Material Antal ex Fragment Anl. nr Anmärkning 
88 mynt silver 1 1 476 1 örtug, Gustav Vasa, 1524-27. 
89 mynt silver 1 1 476 1 fyrk, Gustav Vasa, 1529. 
90 mynt silver 1 1 425 skilling, klipping, Gustav Vasa, 1521-23 
91 mynt silver 1 1 425 skilling, klipping, Gustav Vasa, 1521-23. 
92 mynt silver 1 1 425 skilling , klipping, Gustav Vasa, Kristian II, 

1513-23.
93 mynt silver 1 1 475 klipping, Kristian II, 1513-23. 
94 mynt silver 1 1 476 klipping, Kristian II, 1513-23. 
95 mynt silver 1 1 476 klipping, Kristian II, 1513-23. 
96 mynt cu-leg 1 1 425:2 3 skilling banco ,1837 
97 mynt cu-leg 1 1 443 1/2 skilling, 1801. 
98 mynt cu-leg 1 1 425 2 öre, 1907. 
99 mynt cu-leg 1 1 425 1 öre 1858 
100 stylos cu-leg 1 2 475 stylos? skaftdelar med människofigurer. 
101 nyckel järn 1 425
102 pilspets järn 1 425 armborstpilspets
103 nyckel järn 1 565 skaft.
104 spik järn 1 565
105 pilspets järn 1 565 lancettformigt ryggat blad. 
106 tegel tegel 2 2 475 en bit rödbränd lera, tegel? med växtavrtyck 

på en yta samt en liten bit rödbränd, magrad 
lera. 

107 slagg slagg 1 1 475 smidesslagg med smälta ytor. 
108 järnföremål järn 3 3 475 ett långsmalt föremål samt två fragment 
109 slagg slagg - 16 475 16 bitar, lätt, poröst material, smält. Lokalt 

endast bränt, släta avtryck? Ytan mestadels 
ljusgrön, glansig. 

110 degel keramik 1 1 475 med mynning och botten av bränd, magrad 
lera. Insida: Botten med rödglansig yta. Övre 
delen av väggen delvis grönaktig yta. Nedre 
halvan av väggen enstaka "droppar" av okänd 
sammansättning, rödlilafärgade, troligen inte 
cu-legering. Utsida: På väggen, i närheten av 
mynning, ett omagn. rostfärgat område. 
Möjligen små cu-rester på mynningens insida.

111 gjutform lera 1 1 475 gjutform? Rödbränd, omagrad lera. 
112 skärvsten bergart 3 3 475 tre bitar bränd sten. 
113 järnföremål järn 3 3 475 ett rektangulärt, ett spik/mejselliknande samt 

ett fragment. 
114 hälleflinta hälleflinta 1 1 475 obearbetad. 
115 tegel tegel 1 1 475 bränd lera med magring. Räfflade in och 

utsidor.
116 spik järn 1 3 475 kraftigt rostad, svagt böjd. 
117 smält lera lera - 2 475 en sintrad bit, samt en lättare bränd och 

orangefärgad bit. 
118 slagg slagg 1 1 475 tät, omagnetisk, inga avtryck. 
119 smält lera lera 1 7 475 sju bitar, ytskikt av sand. 
120 järnföremål järn ? 50 475 ett 50-tal, kraftigt rostade. Delar av spikar och 

nitar. 
121 gjutform lera ? 77 475 33 underformar med dekor, bl.a blommönster, 

44 överformar utan mönster. 
Grå/orangefärgad lera med viss magring.  

122 sölja cu-leg 1 1 475 rektangulär. 
123 beslag cu-leg ? 2 475 cirkulärt formade med nithål. 
124 mejsel cu-leg 1 2 475 mejselliknande redskap. 
125 ring vitmetall 2 2 475 klackringar 
126 nål cu-leg 2 2 475 utan huvud. En slät och en spiralformad. 
127 nit cu-leg 1 1 475
128 ring cu-leg 1 1 475
129 hyska cu-leg 1 1 475
130 beslag cu-leg 1 1 475 ihopvikt.
131 beslag cu-leg 1 1 475 sjukantigt, format som en blomma med nithål 

i mitten. 
132 beslag cu-leg 1 1 475 rektangulärt format med dekor över hela ytan.

84 gravklot bergart 1 1 337 --
85 järnten järn 1 1 324 -
86 pärla glas 1 1 nära 336 orange.
87 kam ben 1 1 337 fragment med streckdekor. 
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Fnr Sakord Material Antal ex Fragment Anl. nr Anmärkning 
88 mynt silver 1 1 476 1 örtug, Gustav Vasa, 1524-27. 
89 mynt silver 1 1 476 1 fyrk, Gustav Vasa, 1529. 
90 mynt silver 1 1 425 skilling, klipping, Gustav Vasa, 1521-23 
91 mynt silver 1 1 425 skilling, klipping, Gustav Vasa, 1521-23. 
92 mynt silver 1 1 425 skilling , klipping, Gustav Vasa, Kristian II, 

1513-23.
93 mynt silver 1 1 475 klipping, Kristian II, 1513-23. 
94 mynt silver 1 1 476 klipping, Kristian II, 1513-23. 
95 mynt silver 1 1 476 klipping, Kristian II, 1513-23. 
96 mynt cu-leg 1 1 425:2 3 skilling banco ,1837 
97 mynt cu-leg 1 1 443 1/2 skilling, 1801. 
98 mynt cu-leg 1 1 425 2 öre, 1907. 
99 mynt cu-leg 1 1 425 1 öre 1858 
100 stylos cu-leg 1 2 475 stylos? skaftdelar med människofigurer. 
101 nyckel järn 1 425
102 pilspets järn 1 425 armborstpilspets
103 nyckel järn 1 565 skaft.
104 spik järn 1 565
105 pilspets järn 1 565 lancettformigt ryggat blad. 
106 tegel tegel 2 2 475 en bit rödbränd lera, tegel? med växtavrtyck 

på en yta samt en liten bit rödbränd, magrad 
lera. 

107 slagg slagg 1 1 475 smidesslagg med smälta ytor. 
108 järnföremål järn 3 3 475 ett långsmalt föremål samt två fragment 
109 slagg slagg - 16 475 16 bitar, lätt, poröst material, smält. Lokalt 

endast bränt, släta avtryck? Ytan mestadels 
ljusgrön, glansig. 

110 degel keramik 1 1 475 med mynning och botten av bränd, magrad 
lera. Insida: Botten med rödglansig yta. Övre 
delen av väggen delvis grönaktig yta. Nedre 
halvan av väggen enstaka "droppar" av okänd 
sammansättning, rödlilafärgade, troligen inte 
cu-legering. Utsida: På väggen, i närheten av 
mynning, ett omagn. rostfärgat område. 
Möjligen små cu-rester på mynningens insida.

111 gjutform lera 1 1 475 gjutform? Rödbränd, omagrad lera. 
112 skärvsten bergart 3 3 475 tre bitar bränd sten. 
113 järnföremål järn 3 3 475 ett rektangulärt, ett spik/mejselliknande samt 

ett fragment. 
114 hälleflinta hälleflinta 1 1 475 obearbetad. 
115 tegel tegel 1 1 475 bränd lera med magring. Räfflade in och 

utsidor.
116 spik järn 1 3 475 kraftigt rostad, svagt böjd. 
117 smält lera lera - 2 475 en sintrad bit, samt en lättare bränd och 

orangefärgad bit. 
118 slagg slagg 1 1 475 tät, omagnetisk, inga avtryck. 
119 smält lera lera 1 7 475 sju bitar, ytskikt av sand. 
120 järnföremål järn ? 50 475 ett 50-tal, kraftigt rostade. Delar av spikar och 

nitar. 
121 gjutform lera ? 77 475 33 underformar med dekor, bl.a blommönster, 

44 överformar utan mönster. 
Grå/orangefärgad lera med viss magring.  

122 sölja cu-leg 1 1 475 rektangulär. 
123 beslag cu-leg ? 2 475 cirkulärt formade med nithål. 
124 mejsel cu-leg 1 2 475 mejselliknande redskap. 
125 ring vitmetall 2 2 475 klackringar 
126 nål cu-leg 2 2 475 utan huvud. En slät och en spiralformad. 
127 nit cu-leg 1 1 475
128 ring cu-leg 1 1 475
129 hyska cu-leg 1 1 475
130 beslag cu-leg 1 1 475 ihopvikt.
131 beslag cu-leg 1 1 475 sjukantigt, format som en blomma med nithål 

i mitten. 
132 beslag cu-leg 1 1 475 rektangulärt format med dekor över hela ytan.
133 gjutspill cu-leg - 35 475 diverse klipp, smälror och gjutspill. 
134 bryne skiffer 2 2 475 ett mindre mer spetsigt 50x10 mm samt ett 

avlångt 60x15 mm. 
135 flinta flinta 1 2 475 en bränd bit samt ett splitter av senonflinta. 
136 gjutform sandsten 1 1 475 fragment av rödfärgad sandsten. 
137 kärl keramik 1 1 475 tunt fragment av rödbränd keramik. 
138 degel keramik ? 9 475 insidan ej smält, endast bränd. Inga tydliga 

metallrester, möjligen metalldroppar (vita?) på 
mynningskanten på det tredje största fragm. 
De minsta fragm. har inte samma magring 
som de övriga. 

139 slagg slagg - 3 475 kopparslagg, tre bitar, tung, tät och homogen. 
Den minsta med en glansig yta. Omagnetisk, 
inga avtryck. 

140 slagg slagg - 475 av varierande material (flera som nr. 109). 
Några med en grön- och rödfärgad, glansig yta 
med motstående yta bränd. 

141 malm malm - 8 475 sulfitmalm, från Falu gruva? 
142 tegel tegel ? 27 475
143 kärl keramik 1 1 475 rödgods, BII:4, grön glasyr på insidan, skärva 

av buk.
144 kärl keramik 1 1 475 rödgods, BII:4, brun glasyr på insidan, 

sekundärbränd, bukdel.  
145 kärl keramik 1 4 475 rödgods, BII:4, rödbrun glasyr på insidan, fyra 

skärvor av buk.  
146 bryne skiffer 1 1 475 slipad skiffer. 
147 hästsko järn 1 1 475
148 järnföremål järn ? 14 475 div. föremål (bl.a. spik) och fragm. 
149 degel keramik ? 4 475
150 bryne skiffer 1 1 476
151 bryne skiffer 1 1 476 hängbryne med hål i ena änden 
152 gjutspill cu-leg ? 2 476
153 glättsten bergart 2 2 476
154 kärl keramik ? 17 476 rödgods med glasyr på insidan, BII:4. Två 

delar av mynning, tre delar av botten, tio 
skärvor av buk samt två skärvor av fat med 
pipleradekor. 

155 kärl keramik ? 14 476 rödgods med glasyr på insidan, BII:4. En del 
av mynning, 13 skärvor av buk. 

156 bleck cu-leg 2 2 476
157 glimmer glimmer - 2 476 värmetålig sten. 
158 degel keramik ? 8 476
159 gjutform lera ? 10 476 vissa med streck och mönster. 
160 degel keramik 1 1 476 del av mynning. 
161 gjutform lera ? 21 476 de flesta med streck, cirklar eller andra 

mönster.
162 järnföremål järn -? 476 div. föremål, bla spik, beslag. 
163 slipsten sandsten ? 2 476 ?
164 pärla glas 1 1 527 mörkblå
165 avslag kvarts 2 2 425:2
166 glimmer glimmer - 2 425:2 värmetålig sten. 
167 glas glas ? 2 425:2 fönsterglas
168 slipsten sandsten 1 1 425:2
169 flinta flinta 1 1 425:2
170 beslag cu-leg 1 1 425:2
171 bryne sandsten 2 2 425:2 ett i sandsten med en liten skåra i, ett mindre i 

skiffer.
172 gjutspill cu-leg - 10 425:2
173 flinta flinta 4 4 425:2 en bit ev. till flintlås, tre avslag. 
174 järnföremål järn 2 2 425:2 det ena i form av en platt spets. 



140 Arkeologisk rapport

133 gjutspill cu-leg - 35 475 diverse klipp, smälror och gjutspill. 
134 bryne skiffer 2 2 475 ett mindre mer spetsigt 50x10 mm samt ett 

avlångt 60x15 mm. 
135 flinta flinta 1 2 475 en bränd bit samt ett splitter av senonflinta. 
136 gjutform sandsten 1 1 475 fragment av rödfärgad sandsten. 
137 kärl keramik 1 1 475 tunt fragment av rödbränd keramik. 
138 degel keramik ? 9 475 insidan ej smält, endast bränd. Inga tydliga 

metallrester, möjligen metalldroppar (vita?) på 
mynningskanten på det tredje största fragm. 
De minsta fragm. har inte samma magring 
som de övriga. 

139 slagg slagg - 3 475 kopparslagg, tre bitar, tung, tät och homogen. 
Den minsta med en glansig yta. Omagnetisk, 
inga avtryck. 

140 slagg slagg - 475 av varierande material (flera som nr. 109). 
Några med en grön- och rödfärgad, glansig yta 
med motstående yta bränd. 

141 malm malm - 8 475 sulfitmalm, från Falu gruva? 
142 tegel tegel ? 27 475
143 kärl keramik 1 1 475 rödgods, BII:4, grön glasyr på insidan, skärva 

av buk.
144 kärl keramik 1 1 475 rödgods, BII:4, brun glasyr på insidan, 

sekundärbränd, bukdel.  
145 kärl keramik 1 4 475 rödgods, BII:4, rödbrun glasyr på insidan, fyra 

skärvor av buk.  
146 bryne skiffer 1 1 475 slipad skiffer. 
147 hästsko järn 1 1 475
148 järnföremål järn ? 14 475 div. föremål (bl.a. spik) och fragm. 
149 degel keramik ? 4 475
150 bryne skiffer 1 1 476
151 bryne skiffer 1 1 476 hängbryne med hål i ena änden 
152 gjutspill cu-leg ? 2 476
153 glättsten bergart 2 2 476
154 kärl keramik ? 17 476 rödgods med glasyr på insidan, BII:4. Två 

delar av mynning, tre delar av botten, tio 
skärvor av buk samt två skärvor av fat med 
pipleradekor. 

155 kärl keramik ? 14 476 rödgods med glasyr på insidan, BII:4. En del 
av mynning, 13 skärvor av buk. 

156 bleck cu-leg 2 2 476
157 glimmer glimmer - 2 476 värmetålig sten. 
158 degel keramik ? 8 476
159 gjutform lera ? 10 476 vissa med streck och mönster. 
160 degel keramik 1 1 476 del av mynning. 
161 gjutform lera ? 21 476 de flesta med streck, cirklar eller andra 

mönster.
162 järnföremål järn -? 476 div. föremål, bla spik, beslag. 
163 slipsten sandsten ? 2 476 ?
164 pärla glas 1 1 527 mörkblå
165 avslag kvarts 2 2 425:2
166 glimmer glimmer - 2 425:2 värmetålig sten. 
167 glas glas ? 2 425:2 fönsterglas
168 slipsten sandsten 1 1 425:2
169 flinta flinta 1 1 425:2
170 beslag cu-leg 1 1 425:2
171 bryne sandsten 2 2 425:2 ett i sandsten med en liten skåra i, ett mindre i 

skiffer.
172 gjutspill cu-leg - 10 425:2
173 flinta flinta 4 4 425:2 en bit ev. till flintlås, tre avslag. 
174 järnföremål järn 2 2 425:2 det ena i form av en platt spets. 
175 slipsten sandsten 1 1 425:2
176 gjutform lera 1 1 445:1 med cirkelformat mönster. 
177 degel keramik 1 1 445:1
178 bleck cu-leg 1 1 515 långsmalt, ihoprullat. 
179 smälta cu-leg 1 1 515
180 tunntapp cu-leg 1 1 515 i form av en tupp. 
181 järnföremål järn ? 425:2 div. föremål, bla spik, märlor, beslag. 
182 krok järn 1 1 425:2
183 kärl keramik ? 8 425:2 rödgods med glasyr på insidan, BII:4. En del 

av mynning samt sju skärvor av buk. 
184 kärl keramik ? 6 425:2 rödgods med glasyr på insidan, BII:4, fyra 

skärvor av buk samt två bottenbitar från fat 
med pipleradekor. 

185 gjutform lera ? 4 425:2 två med mönster. 
186 gjutform lera ? 2 425:2 två delar med mönster. 
187 bryne skiffer 1 1 425:2
188 bryne lerskiffer 1 1 550
189 gjutspill cu-leg 1 15 550
190 beslag cu-leg 1 1 550
191 nit cu-leg 1 1 550
192 järnföremål järn ? 4 550 beslag? 
193 ungsvägg lera - 2 550 förslaggade.
194 kvarnsten bergart 1 1 513
195 slipsten sandsten 1 1 442
196 slipsten sandsten 1 1 442
197 slipsten sandsten 1 1 442
198 slipsten sandsten 1 1 515
199 slipsten sandsten ? 2 515
200 slipsten sandsten 1 1 445
201 slipsten sandsten 1 1 445
202 slipsten sandsten ? 2 ? 
203 slipsten sandsten ? 7 ? 
204 tegel tegel ? 17 515
205 tegel tegel 1 1 511
206 kalkbruk kalkbruk -1 5 515
207 kärl järn 1 2 442 järngryta 
208 lie järn 1 1 442 så gott som hela bladet saknas, endast bakre, 

mot orvet uppsvängda delen återstår. 
209 sisare järn 1 1 442 (bygelsax, fårsax) eggen saknas på ena bladet.
210 kärl keramik 1 2 442 fat i rödgods med glasyr på insidan, BII:4, 

pipleradekor, två skärvor av brättet. 
211 järnföremål järn 1 1 442 spik? 
212 bryne skiffer 1 1 442
213 kärl keramik 1 1 545 fat, rödgods med glasyr på insidan, BII:4, 

pipleradekor, skärva av brätte. 
214 kärl keramik 1 1 511 rödgods, sekundärbränd, skärva av buk. 
215 kärl keramik ? 2 511 rödgods med glasyr på insidan, BII:4, två 

mynningsbitar, den ena med pipleradekor. 
216 glas glas ? 2 511 fönsterglas
217 tegel tegel 1 1 451
218 bränd lera lera - 2 545
219 järnföremål järn ? 425:2 div. föremål och fragment, bla spik, märlor, 

beslag.
220 föremål cu-leg ? 8 425:2 div. föremål, bla spik, smålta, platta, ring. 
221 föremål bly 1 1 425:2 rund platta med hål i mitten. 
222 pik järn 1 1 425:2
223 kniv järn 1 1 425:2 med tånge, eggen av. 
224 bryne skiffer 1 1 425:2
225 bränd lera lera - 21 425:2
226 kärl keramik ? 120 425:2 rödgods med glasyr på insidan, BII:4, sju 
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175 slipsten sandsten 1 1 425:2
176 gjutform lera 1 1 445:1 med cirkelformat mönster. 
177 degel keramik 1 1 445:1
178 bleck cu-leg 1 1 515 långsmalt, ihoprullat. 
179 smälta cu-leg 1 1 515
180 tunntapp cu-leg 1 1 515 i form av en tupp. 
181 järnföremål järn ? 425:2 div. föremål, bla spik, märlor, beslag. 
182 krok järn 1 1 425:2
183 kärl keramik ? 8 425:2 rödgods med glasyr på insidan, BII:4. En del 

av mynning samt sju skärvor av buk. 
184 kärl keramik ? 6 425:2 rödgods med glasyr på insidan, BII:4, fyra 

skärvor av buk samt två bottenbitar från fat 
med pipleradekor. 

185 gjutform lera ? 4 425:2 två med mönster. 
186 gjutform lera ? 2 425:2 två delar med mönster. 
187 bryne skiffer 1 1 425:2
188 bryne lerskiffer 1 1 550
189 gjutspill cu-leg 1 15 550
190 beslag cu-leg 1 1 550
191 nit cu-leg 1 1 550
192 järnföremål järn ? 4 550 beslag? 
193 ungsvägg lera - 2 550 förslaggade.
194 kvarnsten bergart 1 1 513
195 slipsten sandsten 1 1 442
196 slipsten sandsten 1 1 442
197 slipsten sandsten 1 1 442
198 slipsten sandsten 1 1 515
199 slipsten sandsten ? 2 515
200 slipsten sandsten 1 1 445
201 slipsten sandsten 1 1 445
202 slipsten sandsten ? 2 ? 
203 slipsten sandsten ? 7 ? 
204 tegel tegel ? 17 515
205 tegel tegel 1 1 511
206 kalkbruk kalkbruk -1 5 515
207 kärl järn 1 2 442 järngryta 
208 lie järn 1 1 442 så gott som hela bladet saknas, endast bakre, 

mot orvet uppsvängda delen återstår. 
209 sisare järn 1 1 442 (bygelsax, fårsax) eggen saknas på ena bladet.
210 kärl keramik 1 2 442 fat i rödgods med glasyr på insidan, BII:4, 

pipleradekor, två skärvor av brättet. 
211 järnföremål järn 1 1 442 spik? 
212 bryne skiffer 1 1 442
213 kärl keramik 1 1 545 fat, rödgods med glasyr på insidan, BII:4, 

pipleradekor, skärva av brätte. 
214 kärl keramik 1 1 511 rödgods, sekundärbränd, skärva av buk. 
215 kärl keramik ? 2 511 rödgods med glasyr på insidan, BII:4, två 

mynningsbitar, den ena med pipleradekor. 
216 glas glas ? 2 511 fönsterglas
217 tegel tegel 1 1 451
218 bränd lera lera - 2 545
219 järnföremål järn ? 425:2 div. föremål och fragment, bla spik, märlor, 

beslag.
220 föremål cu-leg ? 8 425:2 div. föremål, bla spik, smålta, platta, ring. 
221 föremål bly 1 1 425:2 rund platta med hål i mitten. 
222 pik järn 1 1 425:2
223 kniv järn 1 1 425:2 med tånge, eggen av. 
224 bryne skiffer 1 1 425:2
225 bränd lera lera - 21 425:2
226 kärl keramik ? 120 425:2 rödgods med glasyr på insidan, BII:4, sju 
227 kärl porslin 1 1 425:2 del av mynning, vit. 
228 glas glas 1 1 425:2 fönsterglas
229 kärl keramik ? 25 425:2 rödgods med glasyr på insidan, BII:4, 

pipleradekor, sex delar av mynning varav en 
med öra, två bottenbitar, 17 skärvor av buk. 

230 glimmer glimmer 2 2 425:2 värmetålig sten. 
231 kärl glas 1 1 425:2
232 gjutspill cu-leg - 23 425
233 beslag cu-leg 1 1 425 ihopvikt . 
234 föremål cu-leg 1 1 425 del av skaft?  
235 pärla bergs-kristall 1 1 425
236 pärla? okänt 1 2 425 två halvcirkelformade fragment i okänt 

material. Ev. del av pärla. 
237 pärla keramik 1 1 425 dekorerad med "solar" (gula prickar med 

streck runt). 
238 pärla glas 1 1 425 orange, tunnformig. 
239 pärla cu-leg 1 1 425 rund med vulster runt hålen. 
240 glas glas ? 15 425 fönsterglas
241 kritpipa piplera 1 1 425 del av huvud. 
242 kärl glas ? 5 425
243 avslag flinta 10 10 425
244 beslag cu-leg 1 1 425 med två nitar (liknar fnr. 285). 
245 bryne skiffer 1 1 425
246 gjutform lera ? 17 425 vissa med streck och mönster. 
247 avslag kvarts 1 1 425
248 hänge cu-leg 1 1 425 rombiskt, hål i ena änden med en liten ring 

med lödrester på. 
249 pärla glas 1 1 425:2 i hålet finns två små pärlor intryckta. 
250 pärla glas 1 1 425:2 blå, opak, fasetterad. 
251 byggnadsdetalj tegel? 1 1 425
252 kniv järn 1 1 425:2 järnring runt tången för att fästa skaftet. 

Trärester från skaftet bevarade innanför 
ringen.

253 hästskosöm järn 1 1 425:1
254 järnfragment järn ? 4 425:1
255 bränd lera lera 1 1 425:1
256 gjutspill cu-leg 1 1 425:1
257 bryne sandsten 2 2 nära

476
slipade. 

258 avslag porfyr 1 1 476
259 gjutspill cu-leg - nära

476
div. gjutspill, klipp, smältor. 

260 bryne skiffer 3 6 476 två brynen samt fyra fragm. av slipad skiffer. 
261 fragment bly? - 2 nära

476
262 kärl keramik ? 12 nära

476
rödgods med glasyr på insidan, BII:4, två 
bottenbitar, en mynning samt nio skärvor från 
buk varav fem med pipleradekor. 

263 pärla glas 1 3 nära
476

belagt med guldfolie. 

264 pärla glas 1 1 nära
476

265 gjutform lera ? 4 nära
476

266 fragment cu-leg 1 1 nära
476

267 järnföremål järn - 21 nära
476

div. föremål, bla spik krampor, beslag. 

268 glas glas ? 5 476 fönsterglas
269 kärl glas 1 1 476 del av fot, ev. till remmare. 

glas
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227 kärl porslin 1 1 425:2 del av mynning, vit. 
228 glas glas 1 1 425:2 fönsterglas
229 kärl keramik ? 25 425:2 rödgods med glasyr på insidan, BII:4, 

pipleradekor, sex delar av mynning varav en 
med öra, två bottenbitar, 17 skärvor av buk. 

230 glimmer glimmer 2 2 425:2 värmetålig sten. 
231 kärl glas 1 1 425:2
232 gjutspill cu-leg - 23 425
233 beslag cu-leg 1 1 425 ihopvikt . 
234 föremål cu-leg 1 1 425 del av skaft?  
235 pärla bergs-kristall 1 1 425
236 pärla? okänt 1 2 425 två halvcirkelformade fragment i okänt 

material. Ev. del av pärla. 
237 pärla keramik 1 1 425 dekorerad med "solar" (gula prickar med 

streck runt). 
238 pärla glas 1 1 425 orange, tunnformig. 
239 pärla cu-leg 1 1 425 rund med vulster runt hålen. 
240 glas glas ? 15 425 fönsterglas
241 kritpipa piplera 1 1 425 del av huvud. 
242 kärl glas ? 5 425
243 avslag flinta 10 10 425
244 beslag cu-leg 1 1 425 med två nitar (liknar fnr. 285). 
245 bryne skiffer 1 1 425
246 gjutform lera ? 17 425 vissa med streck och mönster. 
247 avslag kvarts 1 1 425
248 hänge cu-leg 1 1 425 rombiskt, hål i ena änden med en liten ring 

med lödrester på. 
249 pärla glas 1 1 425:2 i hålet finns två små pärlor intryckta. 
250 pärla glas 1 1 425:2 blå, opak, fasetterad. 
251 byggnadsdetalj tegel? 1 1 425
252 kniv järn 1 1 425:2 järnring runt tången för att fästa skaftet. 

Trärester från skaftet bevarade innanför 
ringen.

253 hästskosöm järn 1 1 425:1
254 järnfragment järn ? 4 425:1
255 bränd lera lera 1 1 425:1
256 gjutspill cu-leg 1 1 425:1
257 bryne sandsten 2 2 nära

476
slipade. 

258 avslag porfyr 1 1 476
259 gjutspill cu-leg - nära

476
div. gjutspill, klipp, smältor. 

260 bryne skiffer 3 6 476 två brynen samt fyra fragm. av slipad skiffer. 
261 fragment bly? - 2 nära

476
262 kärl keramik ? 12 nära

476
rödgods med glasyr på insidan, BII:4, två 
bottenbitar, en mynning samt nio skärvor från 
buk varav fem med pipleradekor. 

263 pärla glas 1 3 nära
476

belagt med guldfolie. 

264 pärla glas 1 1 nära
476

265 gjutform lera ? 4 nära
476

266 fragment cu-leg 1 1 nära
476

267 järnföremål järn - 21 nära
476

div. föremål, bla spik krampor, beslag. 

268 glas glas ? 5 476 fönsterglas
269 kärl glas 1 1 476 del av fot, ev. till remmare. 
270 avslag asktuff 1 1 476
271 kvarts kvarts ? 10 476 bl.a två kärnor, sex avslag  
272 flinta flinta 3 3 476 obearbetad
273 pärla bergskristall 1 1 476
274 pärla glas 1 1 476 svart, fasetterad. 
275 pärla glas 1 1 476 orange/röd
276 beslag cu-leg 1 1 476 halvcirkelformat med två hål. 
277 sölja cu-leg 1 1 476 torne saknas. 
278 örslev cu-leg 1 1 476 övre delen av skaftet saknas. 
279 nål cu-leg 3 3 476 med huvud samt del av nål utan huvud. 
280 beslag cu-leg 1 1 476 sjukantigt, blomformat med hål i mitten 

(liknar fnr. 131). 
281 beslag cu-leg 1 1 476
282 glimmer glimmer - 12 nära

476
värmetålig sten. 

283 svavelhaltig sten svavelhaltig st - 3 nära
476

från Falu gruva? 

284 glättsten bergart 1 1
285 beslag cu-leg 1 1 425:2 med ett hål och två nitar (liknar fnr. 244). 
286 sölja cu-leg 1 1 425:2 med avbruten torne. 
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Bilaga 3. Miljöarkeologi

Miljöarkeologiska analyser från Islingby
All markkemisk analys är utförd vid Miljöarkeologiska Laboratoriet (MAL), Umeå 
universitet. Makroproverna är floterade och minsta maskvidd på använda såll är 
0,5 mm.

Kemisk analys: Vid provförbehandlingen för kemisk analys torkas, mortlas och 
sållas jordproven genom siktar med 0,6 mm maskvidd.

Organisk halt är bestämd genom glödförlust (GF-glödförlust alt LOI-”loss onig-
nition”) efter förbränning vid 550°C.

Fosfatbestämning: Enl. O Arrhenius och Miljöarkeologiska laboratoriets citronsy-
rametod. Fosfathalten anges som mg P2O5/100 g torrvikt extraheradmed citronsyra 
(2 %), av jordprov före och efter oxidativ förbränning, dvs. oorganisk (P°, fosfatgra-
der) respektive total fosfathalt (Ptot), (Engelmark och Linderholm 1996).

Magnetisk susceptibilitet (MS) mättes med en Bartington MS2 med en MS2B 
mätcell och susceptibiliteten anges som en SI-enhet (dimensionslös) per 10gg jord, 
(före och efter oxidativ förbränning vid 550°C, (MS550).

Resultat

Markkemiska data
MALnr Anl typ MS MS550 LOI(%) P° Ptot Pkvot Anlnr, läge
04_0031:0001 härd 155 197 7,3 142 210 1,48 A50, botten
04_0031:0002 grophus 83 46 1,4 135 166 1,23 A95, L3
04_0031:0003 grophus 77 39 1,4 216 226 1,05 A118, botten
04_0031:0004 grophus 72 39 1,9 308 319 1,04 A139, L1
04_0031:0005 gravdike 72 309 7,6 13 82 6,15 A301, P1, L8
04_0031:0006 gravdike 123 195 4,7 24 71 2,96 A301, P3, L7
04_0031:0007 gravdike 79 50 1,8 41 74 1,78 A314, L5
04_0031:0008 gravdike 46 136 25,7 10 113 11,27 A360, L3
04_0031:0009 gravdike 64 62 5,1 27 63 2,29 A360, L5
04_0031:0010 kulturlager 117 90 4,6 406 540 1,33 A425:2, L1
04_0031:0011 kulturlager 87 55 2,4 407 478 1,17 A425:1, L2

Makrofossilanalys
MALnr Anl typ Sädesslag Ogräs Kol Br. ben övrigt
04_0031:0001 härd granbarr Slagg, glas
04_0031:0002 grophus lövträ enstaka
04_0031:0003 grophus
04_0031:0004 grophus Korn 1 Måra 1 fragment Slagg, glas
04_0031:0005 gravdike fragment granbarr glas
04_0031:0006 gravdike 6 fragm.
04_0031:0007 gravdike granbarr 4 fragm.
04_0031:0008 gravdike fragment granbarr
04_0031:0009 gravdike
04_0031:0010 kulturlager Vicker 13 fragm. glas
04_0031:0011 kulturlager 2 fragm.
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Gårdsplatsen, område 1
A50. Provet har i egenskap av härd höga MS-värden och hög organisk halt (kol). Inga 
indikationer på matlagning kunde identifieras förutom ett benfragment. Däremot 
fanns slagg, glas och bränd lera.

A95.En viss förhöjning av fosfathalten men en låg glödförlust och inga intrampade 
makrorester ger inget starkt stöd för att provet härrör från ett golvlager. Provet är 
påtagligt lika A118 som är tolkat som botten.

A139. Något högre organisk halt och påtagligt högre fosfathalt pekar mer mot ett 
golvlager. Det stöds också av förekomst av ett förkolnat sädeskorn och ett ogräsfrö. 
Det är inte mycket och man kan fråga sig om grophusen var hus med ”kök” eller 
om de hade en annan funktion.

Den magnetiska susceptibiliteten är inte tillräckligt hög för att indikera smedja.

Gravdiken, område 2
Fem prover från 4 dikesprofiler visar något varierande kemiska parametrar. Fosfat-
halterna är i alla prover låg och indikerar inget påtagligt avfallsinslag.

A301, P1. L7 har höga MS-värden och klassas också som brandlager.

A360, L3 har hög halt organiskt material och tyder på torvbildning. Makrofossil sak-
nas nästan helt i dikesfyllningarna förutom ett sädeskornsfragment och lite granbarr.

En del benfragment finns också i A301 och A314.

Bytomten, område 3
De två kulturlagren är relativt lika beträffande markkemiska egenskaper. Mest 
påtagligt är de höga fosfatvärdena som visar på en kraftig nedsmutsning, möjligen 
rester av gammal gödsel. Förekomst av förkolnade frön brukar mest finnas kring 
härdar och ugnar när man kommer in i medeltid-historisk tid. Om kulturlagrena 
blir tillräckligt tjocka som i medeltida städer kan frön bevaras även oförkolnade.

Sammanfattning.
Materialet var fattigt på växtmaterial och tolkningarna blir därefter. 
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Bilaga 4. Osteologi

Osteologisk rapport, Islingby (projekt 969)

Agneta Åkermark Kraft

Material
Analysen omfattar totalt 553,9 g obrända och 1793,2 g bända ben från område 
1, 2 och 3 i Islingby. Inom område 1 tillvaratogs 13,6 g brända ben från tre 
anläggningar. Inom område 2 tillvaratogs 26,7 g (varav 16,9 g var recenta) 
obrända och 1489,4 g brända ben från sjutton anläggningar. Mängden brända 
ben i anläggningarna varierade mellan 0,1 och 388,8 g. Inom område 3 tillvara-
togs 527,2 g obrända och 290,2 g brända ben från nio anläggningar. Mängden 
obrända ben i anläggningarna varierade mellan 0,9 och 374,0 g, mängden 
brända ben varierade mellan 0,3 och 86,0 g.

De brända benen var över lag väl brända, ej sotiga och med undantag för 
gravgropen 356:2, starkt fragmenterade. 

Metod
Vid den osteologiska analysen användes refe renssamlingen vid Statens his-
toriska museum som jämförelse vid bestämningarna.

De brända benfragmenten har, där detta varit möjligt, identifierats till art, 
benslag, sida och del. Svårigheterna att skilja ben från får och get åt är välbe-
kanta. I detta material har det inte varit möjligt att särskilja de båda arterna. Får 
och ger behandlas därför som en artgrupp, får/get (Ovis aries/Capra hircus). 
Även i vissa övriga fall har ben som ej har kunnat identifieras till art bestämts 
till artgrupp (fågel, klövdjur, djur av nöt/häststorlek). Fragment från skaftet 
(diafysen) av långa rörben (ossa longa), som identifierats till människa, men 
som inte kunnat identifieras till benslag, har hänförts till gruppen ”långa 
rörben”. På så sätt kan ben från ex tremite ter na påvisas, även då benslaget 
inte gått att bestämma. Rör bens fragment av människa har ett karaktäristiskt 
utseende med haverska kanaler i cortex och förhållandevis mycket och po-
rös spongio sa, som skiljer dem från djurben. En identifie ring till benslag är 
emellertid endast möjlig om formen på benets tvärsnitt eller andra specifika 
karaktäristika är beva rade, vilket ofta inte är fallet.

För varje fyndkontext och art har de olika benslagen vägts och räknats för 
sig. I anläggningspresentationen redovisas art/artgrupp och benslag/bengrupp 
på svenska. I benlistan används de latinska termerna. 

Åldersbedömningarna för människa har gjorts med utgångspunkt från 
graden av epifyssammanväxning, skalltaksfragmentens struktur och su-
tursammanväxning. Åldern vid epifyssammanväxningen varierar för olika 
benslag. En stor individuell variation föreligger också. Sammanväxningen är 
dock normalt fullbordad vid c:a 18-25 års ålder (Krogman 1962:28-56). 

Skalltaket hos spädbarn är äggskalstunnt och det spongiösa mellanskiktet 
(diploë) saknas.  Diploë börjar utvecklas under de tidiga barnaåren för att i 
yngre vuxenålder (adultus) utgöra ungefär 1/3 av skalltakets tjocklek. Under 
medelåldern (maturus) och ålderdomen (senilis) förtjockas diploë i förhållande 
till de kompakta inre och yttre skikten (tabula interna och externa). Gränsen 
mellan de olika skikten blir också svårare att urskilja (Gejvall 1948:161-162). 
Sammanväxningen av kraniets suturer inleds vanligen i yngre vuxenålder, 
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för att sedan fortgå under medelåldern och fullbordas under ålderdomen. 
Mycket stora individuella variationer föreligger emellertid. Hos vissa individer 
kan suturerna vara fullständigt sammanväxta vid 30 års ålder, medan de hos 
andra fortfarande kan vara helt öppna vid hög ålder (Krogman 1962:76-89). 
Sutursammanväxning bör därför endast användas i kombination med andra 
kriterier vid åldersbedömningar. 

Bedömningen av dödsåldern för de vuxna individerna i ett brandgravma-
terial blir alltid en grov uppskattning, då den endast kan göras utifrån ett fåtal, 
relativt inexakta kriterier. Indelningen i åldersgrupper måste därför göras med 
vida intervall. Här har Sjøvolds (1978) indelning i åldersgrupper använts:

infant 0-1 år adultus 18-44 år
infans I 0-7 år maturus 35-64 år
infans II 5-14 år senilis 50- år
juvenilis 10-24 år adult 20- år

När underlag för en bedömning till åldersgrupp saknas, kan det vara möjligt 
att på grundval av benens struktur utesluta att de härrör från ett litet barn. 

Beteckningen ”ej spädbarn” (>1 år) har använts i dessa fall. En sådan ål-
dersbedömning kan förefalla alltför vid för att ha ett informativt värde, men 
den kan vara av intresse i diskussionen kring barngravar från yngre järnålder. 
I brandgravsmaterial från denna tidsperiod är de klart konstaterade barngra-
varna få och ofta saknas de helt. Det har ibland hävdats, att gravar med få och 
ej dödsåldersbestämda ben bör tolkas som barngravar. Genom att använda 
åldersgruppen “ej spädbarn”, kan en eventuell avsaknad av den allra yngsta 
åldersgruppen i ett material påvisas. 

För djurbe nen har dödsåldern bedömts utifrån tandframbrottet. De av 
Silver (1969) angivna åldersinter vallen har använts vid be dömningen. 

Vid bedömningen av antalet individer inom varje art har förekomsten av 
flera exemplar av samma struktur (för pariga strukturer även samma sida) 
setts som ett kriterium för förekomsten av motsvarande antal individer.

Könsbedömningar för människa har ej kunnat göras, då inga könsindike-
rande benfragment har identifierats i materialet. Patologiska förändringar och 
anatomiska särdrag (”discret traits”) har inte heller kunnat påvisas.

Analysresultat område 1 (tabell 1)
Brända ben påträffades i anläggningarna 7, 17 och 139. Mängden ben i anlägg-
ningarna varierade mellan 0,1 g och 13,2 g. Totalt har 1,4 g (10,3%) identifie-
rats till art och benslag. De arter och artgrupper som har kunnat identifieras 
är tamhöns (Gallus gallus), får/get (Ovis aries/Capra hircus) och fågel (Aves 
sp.). Samtliga identifierade fragment härrörde från grophuset A139. De äldsta 
fynden av tamhöns i Sverige är från förromersk järnålder (Liljegren & Lagerås 
1993:44).

Anl nr Fyndkontext Tot. vikt (g) Id. vikt (g) Id. arter

7 härd 0,3 - -
17 härd 0,1 0,1 -
139 grophus 13,2 1,4 tamhöns, får/get, fågel

Tabell 1: Total benmängd, identifierad benmängd och identifierade arter för anläggningarna i omr. 1
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Analysresultat område 2
De obrända benen utgjordes av tre fragment (9,8 g) från A301:1 och 16,9 g 
recenta ben från A336. Ett av fragmenten från A301:1 kunde bestämmas till 
nötkreatur. De recenta benen analyserades inte utförligt, men utgjordes av 
fiskben, ben från ett djur av råttstorlek och ben från ett ungdjur av får/gris-
storlek.

Av de brända benen har 343,3 g (23,0%) kunnat identifieras. I nio av de sjut-
ton anläggningarna har ben av människa påvisats. De övriga anläggningarna 
innehöll endast en mindre mängd (0,1 g till 12,7 g) oidentifierade ben. Mäng-
den ben i de anläggningar som innehöll ben av människa varierade mellan 
23,0 g (A301) och 388,8 g (A356:2). Andelen identifierade ben var här mellan 
3,2% (A302) och 52,0% (A356). I tre av de nio gravarna har endast människa 
kunnat identifieras. I de övriga sex gravarna förekom även djurben. Könsbe-
dömningar har ej kunnat göras, då inga könsindikerande benfragment har 
identifierats i materialet. Patologiska förändringar och anatomiska särdrag 
(”discret traits”) har inte heller kunnat påvisas. Fler än en individ av samma 
art har inte kunnat påvisas i någon av gravarna.

Åldersbedömningar
För fem av de nio gravarna (A301, A302, A315:1, A337 och A338) har åldern 
endast kunnat bedömas till ”ej spädbarn”. De övriga fyra innehöll alla vuxna 
individer. Tre av dessa (A301:2, A314:1 och A336:1) kunde endast bedömas som 
vuxna (20- år) och en (A356) bedömdes tillhöra åldersgruppen maturus (35-64 
år). Barn eller tonåringar har inte kunnat påvisas i någon av gravarna.

Djurben i gravarna (tabell 2)
I sex av anläggningarna (A301, A301:2, A302, A336:1, A337 och A338) har 
ben av djur identifierats. De arter och artgrupper som har kunnat påvisas är 
häst (Equus caballus), hund (Canis familiaris), tamsvin (Sus scrofa domes-
tica) och får/get (Ovis aries/Capra hircus). En av gravarna (A338) innehöll ett 
benfragment av klövdjur, som ej kunde identifieras till art. I alla de övriga 
fem gravarna förekom hund, i två fall som enda djurart (A301 och A301:1), i 
ett fall vardera tillsammans med häst och svin (A302), får/get (A336:1) och ej 
artbestämt djur av nöt/häststorlek (A337).

Analysresultat område 3 (tabell 3)
Totalt har 400,4 g (75,9%) av de obrända och 18,7 g (6,4%) av de brända benen 
identifierats. Endast djurben har kunnat påvisas. De arter som har identifierats 
är nötkreatur (Bos taurus), svin (Sus scrofa domestica), får/get (Ovis aries/Ca-
pra hircus) och hare (troligen skogshare, Lepus timidus). Samtliga arter utom 
hare förekom både i det obrända och det brända materialet. Benen av hare 
var brända. Fältharen (Lepus europaeus) infördes till Sverige först på 1800-
talet  (Liljegren & Lagerås1993:44), varför haren i detta material sannolikt är 
en skogshare. 

Åldersbedömningar
Underlaget för åldersbedömningarna utgörs endast av fragmenterade käkar 
(3 st) av svin och lösa tänder av nötboskap (24 st) och får/get (2 st). Det är 
givetvis inte möjligt att göra en bedömning av ålderssammansättningen i hus-
djursbeståndet utifrån detta. Däremot kan förekomsten av olika åldersgrupper 
belysas. För svin förekommer både permanenta tänder och mjölktänder. Minst 
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en individ yngre än 12 – 16 månader och en individ äldre än 12 – 16 månader 
kunnat påvisas. För nötboskap förekommer endast permanenta tänder och 
anlag till de permanenta tänder, som bryter fram sist. Riktigt unga djur (yngre 
än 5 – 6 månader) finns således inte representerade. Minst en individ yngre 
än 24 – 30 månader och minst en individ äldre än 24 – 30 månader kunnat 
påvisas. Endast två tänder, en kindtand (M3 inf)och ett anlag till kindtand (M3 
inf) av får/get har påträffats. Dessa representerar en individ, som är äldre än 
18 – 24 månader och en individ som är yngre än 18 – 24 månader.

Anl nr Fyndkontext Total vikt (g) Id. vikt (g) Id. arter Ålder (människa)

301 Gravdike/ränna 23,0 2,2 Människa, Hund (Ej spädbarn)
301:1 Nedgrävning 9,8 (obr) 8,1 (obr) Nötkreatur -
301:2 Gravgömma  243,3 24,1 Människa, Hund Adult
301:3 Gravdike/ränna 12,7 0 - -
302:1 Gravgömma 271,3 8,6 Människa, Häst,  (Ej spädbarn)
    Hund, Svin -
314 Gravdike/ränna 1,1 0 - -
314:1 Gravgömma 99,6 38,7 Människa Adult
314:2 Nedgrävning 0,3 0 - -
315 Gravdike/ränna 0,2 0 - -
315:1 Gravgömma 63,2 16,8 Människa (Ej spädbarn)
321 Nedgrävning 0,1 0 - -
336 Gravdike/ränna 16,9 (obr)  recent -
336 Gravdike/ränna 12,5 0 - -
336:1 Gravgömma 252,9 33,6 Människa, Hund, Adult    
     Får/get -
337 Gravgömma 86,2 10,4 Människa, Hund,  (Ej Spädbarn)
    (Nöt/häst-stl) -
338 Gravgömma 26,8 6,8 Människa, (Klövdjur) (Ej spädbarn)
344 Täktgrop 6,5 0 - -
356  Brandlager och 
 gravgrop 388,8 202,0 Människa Maturus
357 Stolphål 0,8 0 - -

Tabell 2: Total benmängd, identifierad benmängd, identifierade arter och åldersbedömningar för 
anläggningarna i omr. 2

Tabell 3: Total benmängd, identifierad benmängd och identifierade arter för anläggningarna i omr.  3

Anl nr Br/obr Total vikt (g) Id. vikt (g) Id. arter 

425:2 br 71,2 5,6 Nötkreatur, svin, hare
425:2 obr 20,1 20,1 Nötkreatur, svin
442 obr 0,9 0 -
475 br 38,0 2,6 Nötkreatur, svin
475 obr 374,0 265,4 Nötkreatur, svin, får/get
476 br 176,8 10,1 Får/get, (nöt/häst-stl)
511 br 0,3 0 -
539 br 1,3 0 -
545 obr 5,8 0 -
550 obr 126,4 114,9 Nötkreatur
565 br 2,6 0 -
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Sammanfattning
Analysen omfattar totalt 553,9 g obrända och 1793,2 g bända ben från de tre 
delområdena i Islingby. Av de obrända benen var 26,7 g (varav 16,9 g recenta) 
från område 2 och 527,2 g från område 3. Av de brända benen var 13,6 g från 
område 1, 1489,4 g från område 2 och 290,2 g från område 3.

I område 1 har 1,4 g (10,3%) identifierats till arterna/artgrupperna tamhöns 
(Gallus gallus), får/get (Ovis aries/Capra hircus) och fågel (Aves sp.).

I område 2 kunde 343,3 g (23,0%) av de brända benen identifieras. I nio av 
anläggningarna har ben av människa påvisats. Övriga anläggningar innehöll 
endast en mindre mängd oidentifierade ben. För fem av gravarna har döds-
åldern endast kunnat bedömas till ”ej spädbarn”. De övriga fyra gravarna 
tillhörde alla vuxna individer, varav en bedömdes tillhöra åldersgruppen 
maturus (35-64 år). Sex av gravarna innehöll även djurben. De arter och art-
grupper som har identifierats är häst (Equus caballus), hund (Canis familiaris), 
tamsvin (Sus scrofa domestica) och får/get (Ovis aries/Capra hircus).

I område 3 har 400,4 g (75,9%) av de obrända och 18,7 g (6,4%) av de brända 
benen identifierats. Endast djurben har kunnat påvisas. De arter som har 
identifierats är nötkreatur (Bos taurus), svin (Sus scrofa domestica), får/get 
(Ovis aries/Capra hircus) och skogshare (Lepus timidus). 
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Osteologisk anläggningslista för Islingby (projekt 969)

Område 1

A7
I härden påträffades 0,3 g oidentifierade, brända ben.

A17
I härden påträffades 0,1 g oidentifierade, brända ben.

A139
I grophuset påträffades totalt 13,2 g brända ben, varav 1,4 g (10,6%) har kun-
nat identifieras. Får/get: 1,0 g , (sammanlagt 2 fragment) från lårben (1) och 
bäckenben (1)
Tamhöns: 0,2 g (sammanlagt 2 fragment) från coracoid (1) och falang (1)
Fågel: 0,2 g

Område 2

A301
Spritt i kvadrant II påträffades 1,2 g oidentifierade, brända ben. I kvadrant II, 
lager 7 påträffades 0,9 g oidentifierade, brända ben. I botten av kvadrant III 
påträffades 0,5 g oidentifierade, brända ben. I kvadrant IV påträffades 5,1 g 
brända ben, varav 1,4 g har kunnat identifieras.

Människa: 1,4 g, 2 fragment av långa rörben Åldersbedömning: Ej späd-
barn. Rörbensfragmenten är för grova och kompakta för att härröra från ett 
spädbarn. Könsbedömning: Könsindikerande fragment saknas

Spritt i kvadrant IV påträffades 1,8 g oidentifierade, brända ben. I profilbänk 
i kvadrant IV påträffades 0,4 g oidentifierade, brända ben. I kvadrant IV, lager 
6 påträffades 2,7 g brända ben, varav 0,8 g har kunnat identifieras. Hund: 0,8 
g, 1 fragment av överarmsben. I brandlager påträffades 4,9 g oidentifierade, 
brända ben. I kvadrant V påträffades 0,1 g oidentifierade, brända ben. Spritt i 
kvadrant VI påträffades 1,6 g oidentifierade, brända ben. I kvadrant VII påträf-
fades 0,1 g oidentifierade, brända ben. I kvadrant X påträffades 0,7 g oiden-
tifierade, brända ben. I botten av kvadrant X påträffades 2,9 g oidentifierade, 
brända ben. I kvadrant XII påträffades 0,1 g oidentifierade, brända ben.

Sammanfattning A301: Totalt påträffades 23,0 g brända ben, varav 2,2 g 
(9,6%) har kunnat identifieras till människa och hund. Den gravlagdes ålder 
kunde inte uppskattas närmare än till ej spädbarn.

A301:1
0,2 m djupt påträffades 8,1 g obrända ben, varav 8,1 g kunde identifieras.
Nötkreatur: 8,1 g, 1 fragment av bröstkota I de övre 5 cm påträffades 1,7 g 
oidentifierade, obrända ben.

A301:2
I gravkoncentrationen påträffades 6,6 g brända ben, varav 2,7 g har kunnat 
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identifieras. Hund: 2,7 g, 1 fragment av hälben I brandlagrets övre del (kva-
drant IV) påträffades 1,2 g brända ben, varav 1,1 g har kunnat identifieras.
Människa: 1,1 g, 1 fragment av långa rörben I brandlagret påträffade 235,5 g 
brända ben, varav 20,3 g har kunnat identifieras.
Människa: 15,9 g (sammanlagt 31 fragment) från skalltak (20), kotor (1), lårben 
(2), långa rörben (3) och falanger (5). Åldersbedömning: Adult (20 – år). På 9 
av skalltaksfragmenten förekommer delvis sammanvuxna suturer. Skalltak-
sfragmenten är få och små, bedömningen kan därför inte göras närmare än 
till adult. Könsbedömning: Könsindikerande fragment saknas
Hund: 4,4 g ( sammanlagt 18 fragment) från nackben (2), tänder (1), svanskota 
(1), knäskål (1), fotrotsben (1), mellanfotsben (4), falanger (6) och sesamben 
(1). Åldersbedömning: vuxen, samtliga påträffade ledändar är fuserade.

Sammanfattning: i anläggningen påträffades totalt 243,3 g brända ben, 
varav 24,1 g (9,9%) har kunnat identifieras till människa och hund. Den grav-
lagde var en vuxen individ.

A301:3
I botten av lager 8 påträffades 12,5 g oidentifierade, brända ben.

A302:1
I gravgömman påträffades totalt 271,3 g brända ben (varav 243,3 g oiden-
tifierade ben vid sållning), varav 8,6 g (3,2%) av de har kunnat identifieras.
Människa: 1,3 g (sammanlagt 3 fragment) från skalltak (1) och tänder (2). 
Åldersbedömning: Ej spädbarn. Tandfragmenten utgjordes av rötter till per-
manenta tänder. Könsbedömning: Könsindikerande fragment saknas Häst: 
3,6 g (sammanlagt 5 fragment) från fotrotsben (1), stilettben (1), falanger (1) 
och sesamben (2). Hund: 2,4 g, 1 fragment av halskota. Svin: 1,3 g, 1 fragment 
av handrotsben

A314
I kvadrant III och IV påträffades 0,5 g respektive 0,6 g oidentifierade brända 
ben.

A314:1
I gravgömman påträffades 42,5 g brända ben varav 31,5 g har kunnat identi-
fieras. Människa: 31,5 g (sammanlagt 20 fragment) från skalltak (9), armbågs-
ben (1) och långa rörben (10). Mot älvbrinken och skogen påträffades 57,1 g 
brända ben varav 7,2 g har kunnat identifieras. Människa: 7,2 g (sammanlagt 
19 fragment) från skalltak (16), kotor (1) och falanger (2). Åldersbedömning 
(båda fyndkontexter): Adult (20 – år). Kotkroppens ledyta mot nästa kotkropp 
är fuserad. På tre av skalltaksfragmenten förekommer delvis sammanväxta 
suturer. Skalltaksfragmenten är få och små, en närmare bedömning kan därför 
inte göras. Könsbedömning: Könsindikerande fragment saknas

Sammanfattning: i anläggningen påträffades totalt 99,6 g brända ben, va-
rav 38,7 g (38,9%) har kunnat identifieras till människa. Den gravlagde var 
en vuxen individ.

A314:2
Vid profilgrävning påträffades 0,3 g oidentifierade brända ben.
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A315
I lager 1 påträffades 0,2 g oidentifierade brända ben

A315:1
I gravgömman påträffades 19,5 g brända, varav 10,1 g har kunnat identifieras. 
Människa: 10,1 g (sammanlagt 10 fragment) från lårben (1) och långa rörben 
(9) Vid sållning av gravgömman påträffades 43,7 g brända ben varav 6,7 g 
har kunnat identifieras.
Människa: 6,7 g (sammanlagt 10 fragment) från skalltak (4) och långa rörben 
(6). Åldersbedömning: Ej spädbarn. Fragmenten är för få för att en närmare 
uppskattning av åldern ska kunna göras. Könsbedömning: Könsindikerande 
fragment saknas

Sammanfattning: i anläggningen påträffades totalt 63,2 g brända ben, varav 
16,8 g (26,6%) har kunnat identifieras till människa. Den gravlagdes ålder har 
inte kunnat bedömas närmare än till ej spädbarn.

A321
I nedgrävningen påträffades 1,0 g oidentifierade brända ben.

A336
I anläggningen påträffades 16,9 g recenta, obrända ben av fisk, smådjur (rått-
storlek) och ungdjur av får/svin/hundstorlek

A336:1
Vid rensning/sållning påträffades 12,5 g oidentifierade brända ben. I grav-
gömman påträffades 252,9 g brända ben varav 33,6 g har kunnat identifieras. 
Människa: 28,7 g (sammanlagt 25 fragment) från skalltak (6), underkäke (1), 
kotor (3), revben (2), lårben (1), långa rörben (6), handrotsben (2), mellanfots-
ben (1) och falanger (3). Åldersbedömning: Adult. Falangerna är fuserade 
både proximalt och distalt, handrotsbenen är fullt utväxta, ett av skalltaksfrag-
menten har delvis sammanväxte suturer. Könsbedömning: Könsindikerande 
fragment saknas. Hund: 3,8 g (sammanlagt 16 fragment) från tänder (3), kotor 
(3), armbågsben (1), handrotsben (2) och falanger (7)
Får/get: 1,1 g, 1 fragment från strålben.

Sammanfattning: Totalt påträffades 16,9 g obrända, recenta ben och 265,5 
g brända ben, varav 33,6 g (12,6%) har kunnat identifieras människa, hund 
och får/get. Den gravlagde bedömdes vara en vuxen individ. 

A337
I gravgömman påträffades 13,2 g brända ben, varav 7,4 g har kunnat identi-
fieras. Nöt/häst-storlek: 7,4 g, 1 fragment av bröstkota, fuserad. Vid sållning 
av gravgömman påträffades 73,0 g brända ben, varav 3,0 g har kunnat iden-
tifieras. Människa: 2,8 g (sammanlagt 8 fragment) från skalltak (5), kotor (1) 
och falanger (2). Åldersbedömning: Ej spädbarn. Fragmenten är för få för en 
närmare åldersuppskattning. Könsbedömning: Könsindikerande fragment 
saknas. Hund: 0,2 g, 3 fragment av tänder

Sammanfattning: i anläggningen påträffades totalt 86,2 g brända ben, 
varav 10,4 g (12,6%) har kunnat identifieras till människa, hund och djur av 
nöt/häststorlek. Den gravlagdes ålder kunde inte bedömas närmare än till ej 
spädbarn.



153Arkeologisk rapport

A338
I gravgömman påträffades 11,7 g brända ben, varav 6,6 g har kunnat iden-
tifieras. Människa: 6,6 g, 1 fragment av långa rörben. Åldersbedömning: Ej 
spädbarn. Fragmenten är för få för en närmare åldersuppskattning. Könsbe-
dömning: Könsindikerande fragment saknas. Vid sållning av gravgömman 
påträffades 15,1 g brända ben, varav 0,2 g har kunnat identifieras. Mindre 
klövdjur (svin?): 0,2 g, 1 fragment av falang, ungdjur.

Sammanfattning: I anläggningen påträffades totalt 26,8 g brända ben, varav 
6,8 g  (25,3%) har kunnat identifieras till människa och mindre klövdjur. Den 
gravlagdes ålder har inte kunnat bedömas närmare än till ej spädbarn.

A344
I anläggningen påträffades 6,5 g oidentifierade, brända ben.

A356
A356:1: I anläggningens nordöstra del påträffades 0,8 g oidentifierade brända 
ben. I kol/sotlager påträffades 56,9 g brända ben, varav 31,7 g har kunnat 
identifieras.
Människa: 31,7 g (sammanlagt 48 fragment) från klippben (1), skalltak (28), 
underkäke (2), tänder (1) och långa rörben. Vid sållning påträffades 45,3 g 
brända ben, varav 10,4 g har kunnat identifieras.,Människa: 10,4 g (samman-
lagt 27 fragment) från skalltak (17), underkäke (1), tänder (2), revben (2) och 
långa rörben (5).

A356:2: I gravgropen påträffades 183,8 g brända ben, varav 135,5 g har 
kunnat identifieras. Människa: 135,5 g (sammanlagt 80 fragment) från skalltak 
(26), underkäke (1), tänder (1), kotor (2), strålben (4), lårben (8), långa rörben 
(35), språngben (1), hälben (1) och mellanhandsben (1). Vid sållning påträf-
fades 102,0 g brända ben, varav 24,6 g har kunnat identifieras. Människa: 24,6 
g (sammanlagt 35 fragment) från skalltak (20), underkäke (2), kotor (4) och 
långa rörben (9). Åldersbedömning (samtliga fyndkontexter): Maturus (35-65 
år). Skalltaksfragment med sammanväxande suturer. Tabula interna och tabula 
externa  var mycket tunna. Diploë utgjorde ca ½ -1/3 av skalltakets tjocklek.

Sammanfattning: i anläggningen påträffades totalt 388,8 g brända ben, 
varav 202,0 g (52,0%) har kunnat identifieras till människa. Den gravlagde 
bedömdes tillhöra åldersgruppen maturus.

A357
I lager 2 påträffades 0,8 g oidentifierade brända ben.

Område 3

A425:2
I profil 1, L1 påträffades 0,5 g oidentifierade, brända ben. I kulturlager påträf-
fades 17,4 g brända ben, varav 0,4 g har kunnat identifieras. Skogshare: 0,4 
g, 7 fragment av falanger. I golvträ påträffades 20,1 g obrända ben, varav allt 
kunde identifieras. Nötkreatur:3,0 , 1 fragment av tand (M1) från överkäke. 
Åldersbedömning: >5-6 må. Svin:17,1 g, (sammanlagt 2 fragment) del av över-
käke med permanenta tänder (P3+P4+M1) och del av underkäke med tänder 
(M1+M2). åldersbedömning:överkäke: >12-16 må. Kring ”klinhuset”, norr, 
påträffades 7,8 g oidentifierade brända ben av djurkaraktär. Kring ”klinhuset, 
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söder, påträffades 45,5 g brända ben 5,6 g har kunnat identifieras. Nötkreatur: 
2,9g, 1 fragment av handrotsben. Svin: 2,7 g (sammanlagt 4 fragment) från 
underkäke (2) och tandanlag (molar) (2).

Sammanfattning: i anläggningen påträffades totalt 20,1 g obrända ben, 
varav 20,1 g (100%) har kunnat identifieras till svin och nötkreatur samt 71,2 
g brända ben, varav 6,0 g (8,4%) har kunnat identifieras till nötkreatur, svin 
och skogshare.

A442
I lager 17 påträffades 0,9 g obrända, oidentifierade ben.

A475
I L2 påträffades 372,8 g obrända  ben, varav 265,4 g har kunnat identifieras och 
14,8 g oidentifierade, brända ben av djurkaraktär. Nöt: 211,6 g (sammanlagt 20 
fragment) från permanenta tänder (17), skulderblad (1), lårben (1) och fotrots-
ben (1). Åldersbedömning: minst en individ <24-30 mån och minst en individ 
>24-30 mån kan påvisas genom förekomsten av ett anlag till M3 superior och en 
M3 superior med måttligt sliten tuggyta. Endast permanenta tänder förekom. 
Svin: 27,6 g (sammanlagt 7 fragment) från tinningben (1), underkäke med 
mjölktänder i1+m1+mm2 och anlag till permanenta tänder (1), tänder (4) och 
överarmsben (1). Åldersbedömning: <12-16 mån. Könsbedömning: Hane. En 
av de lösa tänderna är en hörntand (canin) från en galt. Får/get: 26,2 g (sam-
manlagt 8 fragment) från underkäke (1) och tänder, däribland ett anlag till M3 
inf och en frambruten M3 inf (7). Åldersbedömning: en individ <18—24 mån 
och en individ >18-24 mån. Vid sållning av L2 påträffades 14,3 g brända ben 
varav 0,6 g har kunnat identifieras. Svin: 1,6 g, 1 fragment av språngben. I L3 
påträffades 6,2 g brända ben, varav 2,0 g har kunnat identifieras. Nötkreatur: 
2,0 g, 1 fragment av kanonben. I L4 påträffades 2,1 g oidentifierade, brända 
ben av djurkaraktär. I L5 påträffades 1,2 g oidentifierade, obrända ben. I L6 
påträffades 0,6 g oidentifierade, brända ben.

Sammanfattning: i anläggningen påträffades totalt 374,0 g obrända ben, 
varav 265,4 g (71%) har kunnat identifieras till nötkreatur, svin och får/get och 
38,0 g brända ben, varav 3,6 g (9,5%) har kunnat identifieras till nötkreatur 
och svin.

A476
I nedgrävningen påträffades 63,0 g oidentifierade brända ben. I nedgrävningen 
(kontext ”4”) påträffades 92,6 g brända ben, varav 9,8 g har kunnat identifieras. 
Nöt/häststorlek: 9,8 g, 1 fragment från överarmsben. I nedgrävningen (kontext 
”5”) påträffades 21,2 g brända ben, varav 0,3 g har kunnat identifieras.
Får/get: 0,3 g, 1 fragment från handrotsben

Sammanfattning: i anläggningen påträffades totalt 176,8 g brända ben, 
varav 10,2 g (5,8%) har kunnat identifieras till nöt/häststorlek och får/get.

A511
I lager 5 påträffades 0,3 g oidentifierade brända ben

A539
I anläggningen påträffades 1,3 g oidentifierade, brända ben
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A545
Vid andra rensningen påträffades 5,8 g oidentifierade, obrända ben av djur-
karaktär.

A550
I anläggningen påträffades 126,4 g obrända ben, varav 114,9 g (90,9%) har 
kunnat identifieras. Nötkreatur: 114,9 g, 6 fragment av permanenta tänder, 
däribland M3 inf och sup. Åldersbedömning: >24-30 mån

A565
I anläggningen påträffades 2,6 g oidentifierade, brända ben
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Bilaga 5. Numismatik

Numismatisk analys av mynten från Islingby.
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Bilaga 6. Arkeometallurgi
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Bilaga 7. Översiktskartor med anläggningsbeskrivningar
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