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Sammanfattning

Sörmlands Arkeologi AB har under perioden 2019-04-15–2019-04-23 genomfört en arkeologisk förundersökning av fornlämning L1982:8511 (Stora Malm 350), Lövåsen 3:1, Stora Malms socken, Katrineholms kommun,
Södermanlands län. Förundersökningen utfördes med anledning av att Katrineholms kommun har för avsikt att
upprätta en ny detaljplan över området. Syftet var att klargöra om lämningar från äldre tid fanns inom förundersökningsområdet samt bedöma deras omfattning.
Fornlämningen påträffades i samband med en arkeologisk utredning år 2016-2017 och kunde i historiskt kartmaterial knytas till ett soldattorp från 1700-talet. Ett kulturlager tolkades med utgångspunkt i sin form som de eventuella resterna efter en mindre byggnad från historisk tid. Torpets grundläggning kunde dock inte påvisas. Utöver
det påträffades ett mindre antal anläggningar samt fynd i form av yngre rödgods mm. I närheten finns också ett
registrerat lösfynd i form av två stenåldersredskap (L1983:336/Stora Malm 129:1).
Genom kompletterande studier av historiskt kartmaterial från år 1844 kunde soldattorpets belägenhet fastställas
något öster och söder om utredningsschakten. Inga spår av själva bebyggelsen kunde dock identifieras i samband
med förundersökningen. Förklaringen står att söka i att bebyggelselämningarna efter torpet rivits grundligt i samband med att nya byggnader uppfördes strax efter förra sekelskiftet. De vid utredningen påträffade lagren och
anläggningarna utgjordes av sopor, nedgrävningar och täckdiken i åkermarken. Lämningarna kunde dock knytas
till soldattorpets verksamhet under 1700-talet. Utöver yngre rödgods påträffades spridda keramikfynd i form av
fajans och porslin som daterades till 1800- och tidigt 1900-tal.
Utöver påträffade lämningar framkom inget av arkeologiskt intresse och lägenhetsbebyggelsen bedöms som
Undersökt och borttagen.
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Figur 1. Utdrag ur Sverigekartan med förundersökningens belägenhet markerad. Skala 1:1 000 000.
Källa: Lantmäteriet.
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Utgångspunkt

bilda ett underlag för länsstyrelsens fortsatta handläggning av ärendet.

Sörmlands Arkeologi AB har under perioden
2019-04-15–2019-04-23 genomfört en arkeologisk förundersökning av L1982:8511 (Stora Malm 350), Lövåsen 3:1, Stora Malms socken, Katrineholms kommun,
Södermanlands län (figur 1, 3 & 4). Förundersökningen
utfördes med anledning av att Katrineholms kommun
har för avsikt att upprätta en ny detaljplan över området.

Metod

Fornlämningen, som utgjordes av en lägenhetsbebyggelse i form av ett soldattorp, var belägen nordost om
Katrineholm. Drygt 60 meter sydsydväst om läget
för soldattorpet finns även uppgifter om ett lösfynd
i form av två stenåldersredskap (L1983:336/Stora
Malm 129:1). Angivelsen är ungefärlig och inga närmare upplysningar om karaktären på redskapen eller
specifika fyndomständigheter föreligger (KMR). Undersökningsområdet uppgick till cirka 5800 m2, medan den
undersökta ytan uppgick till knappt 437 m2.
Beslut i ärendet är fattat av länsstyrelsen i Södermanlands län (lst dnr dnr 431-1328-2019) enligt 2 kap. 13 §
i Kulturmiljölagen (1988:950). Ansvarig för kostnaden
var Katrineholms kommun.
Projektledare samt fält- och rapportansvarig var Lars
Norberg. Vid fältarbetet samt delar av rapportarbetet
deltog Jenny Radon. Båda är verksamma som arkeologer vid Sörmlands Arkeologi AB.

Tidigare undersökningar

Fornlämning L1982:8511 (Stora Malm 350) påträffades
i samband med en arkeologisk utredning år 2016-2017
och kunde i historiskt kartmaterial spåras till åtminstone 1700-talet.
I samband med utredningen påträffades anläggningar
i form av stolphål, härdrester och kulturlager. Fynden
utgjordes av bland annat tegel och yngre rödgods. En
härd 14C-daterades till intervallet 1630‐1810. Ett påträffat kulturlager tolkades med utgångspunkt i sin form
som de eventuella resterna efter en mindre byggnad
från historisk tid (Andersson 2017, s. 13).

Syfte & metod
Syfte
Syftet med förundersökningen var att klargöra om
lämningar från äldre tid fanns inom förundersökningsområdet samt bedöma deras omfattning.
Om begränsade delar kvarlåg, skulle fornlämningen,
efter avstämning med länsstyrelsen, undersökas inom
ramen för förundersökningen. Därtill skulle resultatet

I syfte att bedöma fornlämningens utbredning, omfattning och bevaringsgrad öppnades 11 sökschakt med
hjälp av grävmaskin inom och i anslutning till fornlämningen (S1163, S1174, S1192, S1196, S1206, S1222,
S1228, S1236, S1240, S1244 & S1248). Ett av schakten förlades även till fyndplatsen L1983:336 (Stora
Malm 129:1).
Schaktade ytor och påträffade anläggningar rensades
därefter för hand. Syftet var att bedöma fornlämningens omfattning och karaktär.
Efter samråd med länsstyrelsen undersöktes ett urval
av identifierade anläggningar och lager helt eller delvis för hand. Schakt och anläggningar dokumenterades
med RTK-GPS och beskrevs i text. Ytor, schakt och
anläggningar fotograferades även med digitalkamera.
Ett mindre antal karakteriserande och daterande föremål samlades in. Efter beskrivning och fotografering
gjordes ett urval, varvid spik, tegel och en del recenta
föremål gallrades bort (bilaga 6). Efter avslutad förundersökning slutavbanades de centrala delarna av ytan
varefter schakten lades igen.

Topografi & kulturmiljö
Det småkuperade området utgörs av före detta jordbruksmark gränsande mot skogsrika områden i nordost.
På platsen låg tidigare en jordbruksfastighet uppförd
under 1900-talet. Samtliga byggnader till bebyggelsen
revs under 2000-talet förutom en större lada (Andersson 2017). I närområdet pågår en storskalig omställning
av de nordvästra, västra och södra omgivningarna till
mark för småindustri och handel. Området är beläget
cirka 49-55 meter över havet.

Kompletterande kartstudie

En bebyggelseenhet med namnet Heden kan via en
geometrisk avmätning spåras till år 1689. Namnet åsyftade då ett hemman beläget en halv kilometer nordväst
om förundersökningsområdet (LMS akt nr C70-46:1).
Platsen för hemmanet är bebyggt än i dag och heter
fortfarande Heden.
På 1691 års generalkarta finns ett soldattorp utmarkerat i förundersökningens närområde, men på grund av
kartans bristande noggrannhet är det oklart om torpet
hörde till Heden alternativt det intilliggande hemmanet Uppsala (LMS akt nr C10:173). Därefter dröjer det
till år 1747 då ett soldattorp med säkerhet kan knytas
till den aktuella platsen (LMS akt nr C70-136:2). På
kartan namges torpet som Tybble Norgårds och Hedens
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soldattorp. Tybble by var belägen i närheten av Öja
prästgård invid Stora Malms kyrka.
Genom en kompletterande kartstudie kunde soldattorpets läge fastställas med relativt stor noggrannhet
(+/-5-10 m). Den ena, mindre byggnaden, är i en
ägomätning från år 1844 utmarkerad där ett hönshus
anlades under 1900-talet, medan den andra större
byggnaden är utritad i vad som idag utgör en utfylld
vändplan (LMM akt nr 04-sma-145). I kartan omnämns
bebyggelsen endast som Soldattorp (bilaga 2).
Även på häradskartan från förra sekelskiftet är soldattorpet utmarkerat med ST (RAK id J112-66-11). På
ekonomiska kartans blad från 1958 är både bebyggelsen vid det före detta hemmanet och den då nya
bebyggelsen vid det före detta soldattorpet namngivna
som Heden (RAK id J133-9g8e58). Båda namnen återges även på Terrängkartan (figur 3).

Resultat
Områdesbeskrivning

Området för förundersökningen utgjordes dels av en
gräsbevuxen och utfylld vändplan belägen väster om
den kvarstående ladan, dels tomt- och före detta jordbruksmark till den numera rivna 1900-talsbebyggelsen.

Intill och sydväst om ladan fanns även en stående
stomme till ett hönshus med en intilliggande igenslyad
hage för fjäderfä. Området kring hönshuset och söderut
mot den rivna bebyggelsen utgjordes av en igenbuskad
och stenbunden moränhöjd. Åkermarken i norr bestod
av grusig morän samt lera.
I syfte att kontrollera läget för det före detta soldattorpet förlades ett par av schakten till de högre liggande
partierna intill hönshuset och vändplanen (bilaga 1).
Resterande schakt öppnades inom den före detta jordbruksmarken och platsen där merparten av lämningarna
framkommit vid utredningen (Andersson 2017).
De höglänta partierna visade sig vara utfyllda och markplanerade i samband med byggnation under 1900-talet.
Förundersökningsområdets centrala delar utgjordes
av en lerig svacka som sluttade svagt åt sydväst. För
mer detaljerade beskrivningar av schaktens innehåll, se
bilaga 4.

Anläggningar

Vid schaktning i den före detta jordbruksmarken återfanns merparten av de anläggningar och lager som
framkommit vid den tidigare utredningen (bilaga 3).
Bland annat öppnades en större yta (S1206) i anslutning till de lämningar som tolkats som resterna efter
en mindre byggnad. Lagret, som var oregelbundet samt
cirka 8,3 x 2,6 meter stort (A1307), utgjordes av brun-

Figur 2. Översikt över förundersökningsområdet. Till vänster en kvarstående lada. Centralt i bilden syns det före detta hönshuset och läget
för soldattorpet. Foto mot sydost: Lars Norberg 2019, Sörmlands Arkeologi AB.
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Figur 3. Utdrag ur Terrängkartan med förundersökningens belägenhet markerad. Skala 1:50 000.
Källa: Lantmäteriet
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L1982:8511 (Stora Malm 350)

L1983:336 (Stora Malm 129:1)

Figur 4. Utdrag ur Fastighetskartan med fornlämning L1982:8511
(Stora Malm 350) & uttag från KMR (2019-02-14) markerade.
Skala 1:10 000. © Lantmäteriet Dnr R50367921_150001.
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grå sandig silt med inslag av sot, grus och småsten
(1125 i Andersson 2017, s. 12f). I och runtom lagret
påträffades sopor i form av obrända djurben, enstaka
bitar yngre rödgods, tegel samt ett spridda järnföremål (bilaga 6). Härav drogs slutsatsen att A1307 inte
utgjorde rester efter en byggnad. Lämningarna har tillkommit genom att sopor avyttrats i åkermarken under
1700-talet.
Intill och sydost om A1307 dokumenterades ett tiotal
meter långt stenfyllt dräneringsdike, vilket förgrenade
sig mot sydväst (A1606 & A1624). Diket var grävt
längs med de lägst belägna delarna av svackan och
har avvattnat de omkringliggande högre partierna, där
bebyggelsen tidigare låg. Delar av det lerlager (A1482),
som uppkommit genom dikesgrävningen överlagrade
A1307. I stratigrafisk mening bör därför A1307 ha
tillkommit innan diket (A1624) grävdes. Med anledning av enstaka förekomster av yngre rödgods i diket
bedöms det dock som obetydligt yngre.
Utöver detta identifierades ytterligare två diken (A1254
& A1258) samt ett fåtal spridda nedgrävningar. I S1222
undersöktes bland annat en tidigare identifierad anläggning (1209 i Andersson 2017). Efter undersökning
kunde det konstateras att anläggningen bestod av ytterligare en sopgrop innehållande inslag av sot och kol,
rötade trärester, obrända djurben samt ett skaft till en
kritpipa (A1539). I S1196 pätrräffades ytterligare en
enstaka nedgrävning (A1265). Anläggningen, som var
svart till färgen, innehöll sot och kol samt skärvig och
skörbränd sten. Inga fynd påträffades men i ena kanten
av anläggningen noterades dock en större bit rötat och
obränt trä.

Utvärdering
Genom den kompletterande kartstudien har soldattorpets belägenhet kunnat fastställas. Inga spår av
bebyggelsen kunde dock identifieras i samband med
förundersökningen. Förklaringen står att söka i att
bebyggelselämningarna efter torpet rivits grundligt i
samband med att nya byggnader uppfördes strax efter
förra sekelskiftet.
Soplagret, nedgrävningarna och täckdikena i åkermarken kan med utgångspunkt i fyndmaterialet och
anläggningarnas karaktär knytas till soldattorpets
verksamhet på platsen. Överensstämmelsen mellan
täckdikena och åkermarkens avgränsning i 1844 års
ägomätning är därtill relativt god med accept för en viss
felmarginal (LMM akt nr 04-sma-145).

Utöver påträffade anläggningar framkom inget av arkeologiskt intresse och lägenhetsbebyggelsen bedöms som
Undersökt och borttagen.
Inget av arkeologiskt intresse kunde heller konstateras
vid sökschaktning i anslutning till L1983:336 (Stora
Malm 129:1).

Referenser
Andersson, Lars. 2017. Stora Malm 129:1 m fl. Arkeologisk utredning inför ny detaljplan, fastigheterna
Lövåsen 3:1, Malmsheden 2:1 och Sandbäcken 3:1.
Stora Malms socken, Katrineholms kommun, Södermanlands län. Stockholms läns museum. Rapport
2017:21. Stockholm.
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Akt nr C70-136:2, Ägodelning, Tybble nr 1-4, 1747.
Lantmäterimyndighetens arkiv (LMM), Arkivsök.
Akt nr 04-sma-145, Ägomätning, ägoutbyte, 1844-03-21.
Rikets allmänna kartverk (RAK), Arkivsök.
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Administrativa uppgifter
Projektnummer Sörmlands Arkeologi AB: 1907
Länsstyrelsens dnr: 431-1328-2019
Tid för undersökningen: 2019-04-15 – 2018-04-23
Personal: Lars Norberg & Jenny Radon
Belägenhet: N (x) 6541145,969 E (y) 570865,740
Koordinatsystem: SWEREF99 TM
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Inget analogt dokumentationsmaterial utöver rapporten
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angående rutiner för leverans av digitalt material.
Fynd med nr 1-2, 5, 7-10, 12, 17, 18-22 & 27 förvaras
vid Sörmlands Arkeologi AB i avvaktan på fyndfördelning.

Den påträffade keramiken i åkermarken kan framförallt
knytas till 1700-talet. Spridda keramikfynd i form av
fajans och porslin kan även dateras till 1800-tal och
tidigt 1900-tal.
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Figur 5. Översikt över förundersökningsområdets centrala delar. I förgrunden S1174 med
hönshuset till höger. Foto mot nordväst: Lars
Norberg 2019, Sörmlands Arkeologi AB.

Figur 6. S1174 och hönshuset till vänster. Foto
mot söder: Lars Norberg 2019, Sörmlands
Arkeologi AB.

Figur 7. Översikt över S1206. Centralt i bilden anas ett brungrått lager med 1700-talssopor (A1307). Intill och till höger syns de
stenfyllda täckdikena (A1606 & 1624). Foto
mot nordost: Jenny Radon 2019, Sörmlands
Arkeologi AB.
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Figur 8. Norra delen av täckdiket A1606
efter undersökning. Foto mot nordost: Lars
Norberg 2019, Sörmlands Arkeologi AB.

Figur 9. Djurben & tegelkross mm från
A1401. Foto mot nordnordväst: Jenny Radon
2019, Sörmlands Arkeologi AB.

Figur 9. S1196 i vändplanen sydväst om
ladan. Foto mot söder: Lars Norberg 2019,
Sörmlands Arkeologi AB.
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Bilagor

Undersökningsområde
A1254
S1236

S1228
S1222
S1240

S1196
S1244

S1206

S1248

S1174
S1163

S1192

L1983:336 (Stora Malm 129:1)

Bilaga 1
Utdrag ur Fastighetskartan med förundersökningsområdet (blå
linje) & schakt mm markerade. Skala 1:800.
© Lantmäteriet Dnr R50367921_150001.
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Riven 1900-tals bebyggelse

Bilaga 2
Rektifierat & beskuret utdrag ur ägomätning LMM akt nr 04-sma145 med förundersökningsområdet & schakt markerade (blå
färg). Skala 1:800. © Lantmäteriet Dnr R50367921_150001.
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S1228

S1222

A1401

A1483

A1539
A1379

A1307
A1265

A1482

A1624

Bilaga 3
Schaktplan över de centrala delarna av
förundersökningsområdet med anläggningar utmarkerade. Skala 1:200.

A1606
A1297

S1206

14

S1196

A1288

A1373

S1248

A1258

Bilaga 4. Schakttabell
Schakt

Storlek (m)

Djup (m)

Anl.

Terräng/Lagerföljd

1163
2,84 x 9,65
0,30-0,35
				
				
				
				
				
				
				
				
				

Syren och tät sly. Några uppstickande stenar samt högar med sten och
tegel. I N stod stommen till ett hönshus, uppfört i modern tid. Enligt LMM
akt nr 04-sma-145 utgör platsen läget för en byggnad till soldattorpet. SV
om stommen framkom vid avbaning en ca 10 x 10 m stor terrasserad yta,
svagt sluttande mot NV. Terrassen var utfylld med ett enskiktat lager, tätt
lagda, runda och kantiga naturstenar, ca 0,3-0,7 m st. Stenarna låg mestadels löst lagda i påförd matjord. Enstaka tegelpannor, delar av en glasflaska,
Rörstrandsporslin och ett fåtal bitar yngre rödgods. Inga lämningar efter
soldattorpet kunde identifieras. Botten utgjordes av gul sandig och grusig
morän, vilken gav ett avplanat intryck (undergrund).

1174

Se ovan, S1163

22,33-5,87 x 23,52 0,30-0,35

-

1192
2,19 x 5,84
0,25-0,30
				
				

Grästorv. F.d. åkermark. Ploggång. Den ungefärliga platsen för fynden av
två stenåldersredskap (L1983:336/Stora Malm 129:1). Inget av 		
arkeologiskt intresse identifierades. I botten grå lera (undergrund).

1196
2,34 x 27,99
0,20-0,30
A1265
				
				
				
				
				

Grästorv. F.d. åkermark. Ploggång. Enligt LMM akt nr 04-sma-145 utgör
detta läget för en byggnad till soldattorpet. De NO delarna av schaktet
grävdes genom vändplanen. Denna del var ca 0,7 m djup och innehöll
blandade massor av lera och morän med inslag av sten och grus. Enstaka
tegelbitar. Inga lämningar av soldattorpet kunde identifieras. I botten gul
sandig och grusig morän med enstaka naturstenar, 0,3-0,7 m st (undergrund).

1206
9,59 x 15,38
0,20-0,40
A1288
			
A1297
			
A1307
			
A1373
			
A1379
			
A1401
			 A1482
			 A1606
			 A1624
			
1222
1,83-3,58 x 8,71
0,15-0,25
A1539
				

Grästorv. F.d. åkermark. Ploggång. På platsen öppnades ett större schakt
med anledning av de lämningar som identifierades i samband med den
tidigare utredningen (Andersson 2017). I schaktet framkom täckdiken samt
lager och nedgrävningar med sopor. Järnföremål, obrända djurben och
yngre rödgods. I botten gulgrå, sandig och grusig morän, med inslag av
småsten och grå lera (undergrund).

1228
1,25-3,92 x 9,68
0,40
				

Grästorv. F.d. åkermark. Ploggång/utfyllnad. Koncentration av kantiga
knytnävsstora stenar. I botten grå lerig morän (undergrund).

1236
1,36 x 10,45
0,30-0,40
A1254
				
				

Grästorv. F.d. åkermark. Ploggång/utfyllnad. Svagt sluttande mot NV.
Rester av ett tvärgående dike med flack botten, fyllt med brun lera. I botten
grå lera med enstaka uppstickande stenar, ca 0,25-0,4 m stora (undergrund).

1240
1,66 x 6,55
0,70
				

Grästorv. Relativt brant sluttning mot SSV som fyllts ut med brun lera,
stenar och block. Schaktet ej grävt i botten.

1244
1,37 x 14,74
0,30-0,40
				

Grästorv. F.d. åkermark. Ett meterstort markfast block. I botten gul sandig
och grusig morän som i SV övergick till grå lera (undergrund).

1248
1,36 x 18,43
0,30-0,40
A1258
				
				

Grästorv. F.d. åkermark. Enstaka markfasta stenar. Spår efter dike i Ö
delen. I botten i Ö gul sandig och grusig morän, övergående mot V i grå
lerig morän och grå lera (undergrund).

Grästorv. F.d. åkermark. Ploggång. Kritpipa och obrända djurben. I botten
gul grusig morän samt enstaka spridda kantiga stenar (undergrund).
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Bilaga 5. Anläggningsbeskrivningar
A1254, Dike
Storlek: 0,77 x 1,32 m st, 0,15 m dj (NNV-SSO)
Belägenhet: N (x) 6541242,70 E (y) 570877,37 z 49,12
Status: Delundersökt (S1236)
Beskrivning. Syntes efter sökschaktning som ett stråk
av gråbrun lera med småsten och tegelkross i ytan.
Fyllning av gråbrun lera. Flack botten. Inga fynd påträffades. Nedgrävt i grå lera (undergrund).
A1258, Dike
Storlek: 1,25 x 2,35 m st, 0,30 m dj (NNO-SSV)
Belägenhet: N (x) 6541192,28 E (y) 570885,89 z 49,93
Status: Delundersökt (S1248)
Beskrivning. Syntes efter sökschaktning som ett stråk
av gråbrun lera med småsten, kolbitar och tegelkross i
ytan. Inga fynd påträffades. Nedgrävt i gul sandig och
grusig morän (undergrund).
A1265, Nedgrävning
Storlek: 0,82 x 0,82 m st, 0,10 m dj (SV-NO)
Belägenhet: N (x) 6541206,79 E (y) 570897,23 z 50,93
Status: Undersökt & borttagen (S1196)
Foto: 1907_29-30
Beskrivning. Syntes efter schaktning som en svart
rundad mörkfärgning med enstaka kolbitar i ytan.
Fyllningen bestod av sotig sand med inslag av kolbitar. Enstaka skörbrända stenar. I ena kanten framkom
obränt och något rötat trä. Flack botten. Inga fynd
påträffades. Nedgrävd i gul sandig och grusig morän
(undergrund).
A1288, Nedgrävning
Storlek: 0,42 x 0,57 m st, 0,11 m dj (ONO-VSV)
Belägenhet: N (x) 6541210,36 E (y) 570886,88 z 50,08
Status: Undersökt & borttagen (S1206)
Foto: 1907_38-39
Beskrivning. Syntes efter schaktning som en oval,
sotig mörkfärgning. Fyllningen bestod av gråbrun sandig silt, med inslag av sot och kol. Skålad form i profil.
Inga fynd påträffades. Anläggningen var nedgrävd i grå
lera (undergrund).
A1297, Mörkfärgning
Storlek: 0,73 x 0,45 m st (N-S)
Belägenhet: N (x) 6541205,65 E (y) 570884,46 z 50,64
Status: Utgår (S1206)
Foto: Beskrivning. Mindre ansamling av sten intill täckdike
(A1606), troligtvis rester efter dikesgrävning.
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A1307, Lager
Storlek: 2,57 x 8,32 m st, 0,10-0,15 m dj (ONO-VSV)
Belägenhet: N (x) 6541209,01 E (y) 570 885,29 z 50,08
Status: Undersökt & borttaget (S1206).
Foto: 1907_34-36
Beskrivning. Syntes efter schaktning som ett brungrått lager med oregelbunden form. Lagret bestod av
brungrå sandig silt, fläckvis något sotigt med inslag av
småsten och grus. I SO täcktes lagret delvis av lera som
kastats upp vid grävningen av ett täckdike (A1624). I
lagret påträffades tegelfragment, enstaka obrända djurben, hästskosöm, enstaka spik, yngre rödgods och en
del en liespets. I N vilade lagret på gul sandig och grusig morän och i S grå lera (undergrund).
A1373, Nedgrävning
Storlek: 0,35 x 0,35 m st, 0,11 m dj (N-S)
Belägenhet: N (x) 6541209,16 E (y) 570881,60 z 49,98
Status: Undersökt & borttagen (S1206).
Foto: 1907_50, 52
Beskrivning. Syntes efter sökschaktning som en
rundad mörkfärgning med sot och inslag av kol. Två
skärviga stenar, 0,08-0,10 m st. Fyllningen bestod av
gråbrun, sotig och sandig silt. Skålad botten. En skärva
yngre rödgods. Nedgrävd i gul grusig morän (undergrund).
A1379, Stenpackning
Storlek: 0,89 x 1,43 m st, 0,17 m dj (VNV-OSO)
Belägenhet: N (x) 6541208,10 E (y) 570880,83 z 49,76
Status: Undersökt & borttagen (S1206).
Foto: 1907_51, 57
Beskrivning. Syntes efter sökschaktning som en oregelbunden ansamling av sten, ca 0,08-0,13 m st. Inslag
av sot- och kol. Stenarna låg i gråbrun sand. A1379
överlagrades delvis i S av lera uppgrävd från täckdiket
(A1624). Stenpackningen utgör en del av lagret A1307.
Obränt ben i form av svin- och kotand, tegelfragment
och yngre rödgods. Vilade på grusig morän och grå lera
(undergrund).
A1401, Nedgrävning
Storlek: 1,26 x 1,91 m st, 0,08 m dj (V-O)
Belägenhet: N (x) 6541210,65 E (y) 570883,65 z 50,08
Status: Undersökt & borttagen (S1206).
Foto: 1907_37, 45-46, Fyndfoto: 48-49
Beskrivning. Syntes efter schaktning som ett brungrått
lager, ovalt till formen. Fyllningen bestod av brungrå
sandig silt, med inslag av sot. Anläggningen hade en
skålad form i bottnen. I fyllningen påträffades obränt
trä, obrända djurben av nöt, fågel, svin och får/get. Utöver det även en järnkniv, en kvartskärna, en skärva av
turkost, småblåsigt glas, yngre rödgods och tegelfragment. Nedgrävd i svag sydsluttning i gul grusig morän
(undergrund).

A1482, Lager
Storlek: 0,87 x 12,26 m st, 0,05-0,10 m tj (VSV-ONO)
Belägenhet: N (x) 6541 207,11 E (y) 570882,82 z 49,70
Status: Undersökt & borttaget (S1206).
Foto: 1907_34-35
Beskrivning. Grått lerlager som följde täckdiket A1624
på N sidan. Lagret överlagrade delvis A1307. Lagret
härrör från grävning av diket (A1624). Inga fynd.
A1483, Lager
Storlek: 0,87 x 2,82 m st, 0,08-0,20 m tj (NO-SV)
Belägenhet: N (x) 6541 208,98 E (y) 570888,21 z 50,13
Status: Undersökt & borttaget (S1206).
Foto: 1907_34-35, 53-56
Beskrivning. Grått lerlager som täckte A1624 i N
delen. Härrör sannolikt från grävningen av täckdike
(A1606). Har därefter använts för att återfylla del av
samma dike. Inga fynd.
A1539, Nedgrävning
Storlek: ca 0,72 x 1,11 m st, 0,15 m dj (NNV-SSO)
Belägenhet: N (x) 6541211,38 E (y) 570873,06 z 49,46
Status: Undersökt & borttagen (S1222).
Foto: 1907_31-33
Beskrivning. Syntes efter schaktning som en gråbrun
rundad mörkfärgning med enstaka kolbitar i ytan. I N
kanten rester efter obränt och rötat trä, samt ett skaft till
en kritpipa. Nedgrävd i gul grusig morän (undergrund).
A1606, Dike
Storlek: ca 0,69 x 11,27 m st, 0,45-0,50 m dj (NO-SV)
Belägenhet: N (x) 6541205,17 E (y) 570885,08 z 50,13
Status: Undersökt & borttaget (schakt 1206).
Foto: 1907_34-35, 44, 53-56
Beskrivning. Syntes som ett gråbrunt lerigt stråk med
uppstickande småstenar beläget i svag SV sluttning.
Leran (A1483) var lagd på en stenpackning vilken
fyllde diket. Fynd av yngre rödgods. Nedgrävt i ljusgrå
lera (undergrund) med raka sidor och rundad botten.
A1624, Dike
Storlek: ca 0,40 x 9,48 m st, 0,20 m dj (ONO-VSV)
Belägenhet: N (x) 6541206,99 E (y) 570883,92 z 49,91
Status: Undersökt & borttaget (S1206).
Foto: 1907_34-35, 40-43
Beskrivning. Syntes som ett gråbrunt stråk med uppstickande småstenar. Förgrening av diket A1606. Fyllt
med stenar, 0,05-0,15 m st. Täckdiket var nedgrävt i
ljusgrå lera (undergrund) med sluttande kanter och rundad botten.
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