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Figur 1. Karta med platsen för förundersökningen markerad. Skala 1:50 000.
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Figur 2. Karta med platsen för förundersökningen samt närliggande fornlämningar markerade. Skala 1:10 000.
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Sammanfattning
I samband med arkeologisk förundersökning i avgrän-
sande syfte av fornlämning Norum 169:1, inom del av 
fastigheterna Kyrkenorum 5:1 och Norums-Torp 1:27 i 
Stenungssunds kommun, konstaterades lämningar efter 
boplatsen på intilliggande hag-/åkermark.

Vid förundersökningen grävdes schakt inom den yta 
som bedömdes kunna utgöra förlängning på boplats 
L1969:8277 inom angivet plan- och undersöknings-
område. Ett fåtal anläggningar (stolphål, ränna, lager, 
härd) och enstaka fynd av förhistorisk karaktär fram-
kom inom en begränsad yta längs områdets nordvästra 
gräns. Anläggningarna har tolkats som tillhörande bo-
platsen L1969:8277. Resultaten har registrerats i Fornreg.

Bakgrund
Inför planläggning av en ny förskola Hallerna direkt 
söder om den befintliga boplatsen L1969:8277 (Norum 
169:1), beslutade Länsstyrelsen att en arkeologisk för-
undersökning i avgränsande syfte var nödvändig för att 
avgränsa fornlämningen och fastställa dess eventuella 
utbredning inom arbetsområdet.

Det berörda området var beläget strax söder om forn-
lämningens nuvarande utsträckning och på södra sidan 
om Hallernavägen. Totalt sett rörde det sig om en yta 
om cirka 12 700 kvadratmeter (planområde), även om 
huvudsaklig fokus låg på ett mindre undersökningsom-
råde om cirka 5 400 kvadratmeter närmast den berörda 
lämningen. Områdets höjd över havet varierar mellan 
cirka 45 till 50 meter.

Landskaps- och fornlämningsbild
En mer detaljerad beskrivning och genomgång av land-
skaps- och fornlämningsbild har tidigare gjorts på an-
nan plats (se Ytterberg 2013) och behandlas därför inte 
vidare i detalj här. Om boplatsen L1969:8277 (Norum 
169:1) kan sägas att denna konstaterades i samband med 
Göteborgsinventeringen (nr 70), då bland annat en borr 
och annan slagen flinta påträffades inom området vid en 
före detta skjutbana. Utöver detta noterades även kera-
mik och träkol vid en husgrund inom området. Platsen 
har varit föremål för arkeologiska insatser vid två tillfäl-
len, vid 1970 och 1990-talet. Vid en utredning genom-
förd 1990 påträffades slagen flinta och en flathuggen pil-

spets med urnupen bas. I samband med detta bedömdes 
också boplatsens utsträckning vara cirka 230×150 meter 
(Nyqvist 1990). 

Flertalet liknande och större boplatser i trakten har en 
ytterst osäker utbredning och ett antal har under senare 
år varit föremål för nya undersökningar där utbredning-
en i vissa fall ändrats ( jfr Åberg 2015) eller ansetts under-
sökta och borttagna (Lindh 2004, Nyqvist & Ortman i 
manus). Flera lämningar har dessutom efter förunder-
sökning senare exploaterats utan vidare undersökning 
( jfr t ex Ytterberg 2013 och Åberg 2015).

Kunskapspotential
Utredningsområdet är beläget i en trakt med hög frek-
vens av lämningar från flera förhistoriska perioder och 
även historisk tid. Med tanke på det här berörda un-
dersökningsområdet belägenhet gentemot boplatsen 
och dess höjd över havet förväntades främst lämningar 
i form av boplatslämningar och fynd från olika förhis-
toriska tidsperioder. Ovan nämnda fyndmaterial indi-
kerar dock att lämningar från f a senneolitikum och se-
nare perioder kan förväntas inom området.
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Figur 3. Plankarta undersökningsområde. Bakgrund utifrån Laserdata VGR, LAS version 1.2. © Lantmäteriet. Skala 1:3 000.
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Syft e och frågeställningar
Det aktuella förundersökningsområdet är beläget strax 
söder om fornlämningens nuvarande utsträckning och 
på södra sidan om Hallernavägen. Förundersökningens 
syfte var att avgränsa fornlämningen gentemot plan-
området i denna del, det vill säga att fastställa fornläm-
ningens utbredning inom arbetsområdet. Efter förun-
dersökningen skulle det vara möjligt att avgränsa forn-
lämningen så att det inte råder tveksamhet om vilken 
fornlämning som berörs eller inte berörs av planerad 
exploatering. Förutom avgränsning skulle eventuella 
lämningars antikvariska bevarandevärde bedömas. Om 
större anläggningar eller komplexa kulturlager framkom 
skulle arbetet avbrytas för samråd med Länsstyrelsen.

Målgrupper för förundersökningen är främst Läns-
styrelsen och Stenungsunds kommun. Resultaten kan 
även komma att användas av undersökare när en even-
tuell undersökningsplan inför en arkeologisk undersök-
ning upprättas.

Fyndhantering föranledd av arkeologisk förundersök-
ning i avgränsande syfte bör inte vara aktuell, sånär som 
på fynd som anses vara särskilt angelägna för den anti-
kvariska tolkningen.

Metod och genomförande
Förundersökningen skulle genomföras med sökschakts-
grävning i anslutning till lämningen L1969:8277. Påträf-
fade anläggningar skulle plandokumenteras. Inmätning 
och, om det ansågs motiverat, tillvaratagande av fynd 
skulle genomföras parallellt med schaktning. Fynden 
skulle under fältarbetet förvaras i låsta utrymmen. Inga 
vetenskapliga analyser var aktuella. 

Dokumentation skulle genomföras i enlighet med sed-
vanlig arkeologisk praxis, det vill säga genom inmätning, 
fotodokumentation och beskrivning.

Genomförande
Förundersökningen genomfördes enligt ovan med några 
undantag. Då antalet påträff ade anläggningar och fynd 
var så pass få till antalet och begränsade inom en liten 
del av undersökningsområdet ( jfr nedan), kom ett urval 
av anläggningar att undersökas; detta för att säkerställa 
lämningarnas status och utbredning på ett mer tydligt 
sett. I huvudsak användes single-context metoden.

Figur 4. Plankarta med översikt grävda schakt och påträff ade anläggningar inom undersökningsområdet. Skala 1:600.
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För insamling av data i fält användes Bohusläns mu-
seums dokumentationssystem SIFT (Standard Integra-
ted Field Technology), vilket bland annat innefattar och 
bygger på Esri´s appar för fältarbete (Esri Field Apps) 
och arbetssättet för IDA (Instant field Documentation 
system and Availability). Grundtanken med SIFT är att 
säkra och bredda dokumentation, kvalitetssäkra fältar-
betet och underlätta samarbetsmöjligheter. Systemet al-
strar en beskriven och klar dokumentationsstrategi, där 
dokumentationssäkringen är omedelbar och verifierbar 
mot tredje part.

Resultat
I samband med förundersökningen grävdes sex schakt 
om 175 kvadratmeter inom undersökningsområdet och 
områden som bedömdes kunna utgöra förlängning av 
boplats L1969:8277 (figur 4 och bilaga 1). Ytor belägna 

mer österut och inom planområdets utbredning som 
helhet, bedömdes utgöra andra topografiska lägen och 
undersöktes därför inte på annat sett än genom besikt-
ning och inventering.

Nedan följer en sammanfattade redogörelse av under-
sökningsresultaten. För utförligare uppgifter om schakt 
och anläggningar hänvisas till bilaga 1.

Förundersökningen
Vid förundersökningen påträffades anläggningar av så-
väl förhistorisk som historisk karaktär inom undersök-
ningsområdet. Utöver dessa påträffades även sporadiska 
fynd av slagen flinta, en knacksten samt diverse histo-
riska fynd som t ex glas, porslin, bränd lera, korroderat 
järn etc. Förhistoriska fynd och anläggningar framkom 
inom en begränsad yta längs områdets nordvästra gräns.

Figur 5. Bilden visar översiktligt platsen för påträffade lämningar i anslutning till Norum 169:1. Foto från väster, Joakim Åberg, 
Bohusläns museum.
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Schakt, anläggningar och fynd
Förundersökningen genomfördes genom att schaktning 
genomfördes söderifrån inom plan- och undersöknings-
området västra delar och norrut mot den befi ntliga läm-
ningen. Den övergripande lagerföljden i schakten utgjor-
des av ett cirka 0,20–0,35 meter tjockt matjordslager följt 
av en undergrund av varierande art ( jfr bilaga 1). 

Totalt sett påträff ades åtta anläggningar av förhisto-
risk karaktär inom undersökningsområdet och i anslut-
ning till den berörda lämningen. Dessa utgjordes av fyra 
stolphål, två rännor, en lagerförekomst och en härd (fi -
gur 6). De historiska inslagen utgjordes f a av diken och 
en vad som skulle kunna tolkas som rester efter någon 
slags huskonstruktion, men även av enstaka lagerföre-
komster och en sentida stolpe ( jfr fi gur 4).

Ett urval av anläggningarna undersöktes för att fast-
ställa status och karaktär. I samband med undersökning-
en av ränna A8 konstaterades tre av stolphålen i dess fyll-
ning (A20-22). Nämnas bör att stolphålen konstaterades 
först vid undersökning genom single-context metoden. I 
samband med detta kunde även anläggningens faktiska 
utbredning inom schaktet säkerställas och tolkas som 
en gavelränna tillhörande en mindre huskonstruktion. 

Figur 6. Plankarta med förhistoriska anläggningar inom undersökningsområdet. Skala 1:200.

Vid inledande delundersökning enligt sedvanlig praxis, 
dvs två mindre snitt på valda ställen tvärs genom anlägg-
ningen, kunde egentligen endast rännans djup och form 
i profi l noteras ( jfr fi gur 7a-d). 

Ovan nämnda lager och härd (A7 och A11) undersök-
tes inte vidare efter inmätning och plandokumentation, 
detta då inga ytterligare data om anläggningarna för-
väntades då inga analyser var planerade. En anläggning 
(A16) utgick efter undersökning ( jfr bilaga 1).
Det påträff ade fyndmaterialet utgörs till övervägande del 
av slagen fl inta, det vill säga anonyma avslag och enstaka 
kärnfragment, som sig inte säger någonting särskilt om 
anläggningarnas tidstillhörighet och/eller funktion. Ett 
mindre spånfragment (medialt) påträff ades som rens-
fynd i schakt 1, som eventuellt skulle kunna vara ett för-
arbete till en tvärpil. Inga fynd tillvaratogs.
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Figur 7a-d. 7a: Ränna A8 vid delundersökning snitt, från öst. 7b: Stolphål A20-22 påträffade i ränna A8 vid undersökning, från 
väst. 7b-c: Ränna A8 undersökt, från väster och norr. Foton tagna av Joakim Åberg, Bohusläns museum.

Kommentar
Sett till de här påträffade anläggningarnas förhållande 
och läge gentemot L1969:8277, förefaller det uppenbart 
att dessa har ett samband med och kan relateras till läm-
ningen. Sett till rådande topografiska förhållanden och 
befintliga höjddata för området, är det emellertid san-
nolikt att de bör utgöra spår efter aktiviteter i boplat-
sens randområde. Detta har resulterat i en mindre revi-
dering av utbredningen för boplatsen, där den tillförda 
ytan utgörs av ett mindre område beläget på en mindre 
utlöpare utifrån boplatsens södra del, det vill säga en 
smalare förhöjning som sträcker sig en bit ut i hag- och 
ängsmarken inom undersökningsområdets nordvästra 
del (figur 8). Direkt söder och öster om denna övergår 
markbeskaffenheten till mer sumpartad karaktär. Detta 
förhållande kunde också beläggas i de grävda schaktens 
stratigrafier. I detta område fanns även ett större och 
vattenfyllt dike.

Kortfattat kan sägas att de nypåträffade anläggningar-
na inom den tillagda ytan förefaller vara lämningar efter 
boplatsaktiviteter som kan kopplas till mindre huskon-
struktioner. Sett till det här berörda områdets samman-
sättning och läge, görs emellertid bedömningen att det 
inte är troligt att några mer omfattande och välbevarade 
konstruktionsdetaljer förekommer inom resterande de-
lar av området. Nämnas bör även att sträckan närmast 
och längs med vägen i norr förefaller vara åtminstone 
delvis påverkad av olika sentida aktiviteter i anslutning 
till denna. Sett till detta mäter den tillkommande ytan 
mellan cirka 500 och 600 kvadratmeter i storlek.

Övriga iakttagelser
Med anledning av ovan nämnda historiska inslag inom 
undersökningsområdet, genomfördes en kompletteran-
de men översiktlig genomgång av det historiska kartma-

7c

7a 7b

7d
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Figur 8. Plankarta undersökningsområde med tillkommande yta, L1969:8277. Skala 1:2 000.

terialet över denna del av Hallerna. Dock har inte någon 
information om vad dessa anläggningar kan representera 
kunnat noteras. Området har också berörts i samband 
med en tidigare utförd arkeologisk utredning etapp 1 
(Ytterberg 2013), där en omfattande kart- och arkivstu-
die över ett mer omfattande område där det här berör-
da undersökningsområdet ingår genomfördes. Inte hel-
ler i denna rapport går det att urskönja några uppgifter 
om vad dessa anläggningar egentligen kan representera. 
Eventuellt kan lämningarna i schakt 1 tolkas som rester 
efter en ängslada eller liknande, men detta har inte kun-
nat beläggas vidare.

Resultat gentemot 
undersökningsplanen
Målsättningarna med undersökningen får med hänvis-
ning till ovanstående rubriker Syfte, metod och genom-
förande och Resultat anses vara uppfyllda.

Antikvariskt bevarandevärde
Förundersökningen resulterade i en mindre revidering 
av utbredningen för boplatsen L1969:8277. Den tillförda 
ytan bedöms emellertid har ett lågt antikvariskt beva-
randevärde, detta utifrån de påträff ade anläggningarnas 
ringa omfattning samt områdets topografi ska belägen-
het och sammansättning ( jfr ovan). 

Slutsatser samt åtgärdsförslag
I samband med föreliggande förundersökning i avgrän-
sande syfte har mer enstaka förhistoriska anläggningar 
konstaterats i mer eller mindre direkt anslutning till be-
fi ntlig fornlämning L1969:8277 (Norum 169:1). Anlägg-
ningarna tolkas som tillhörande boplatsen, men vara av 
så ringa omfattning och utbredning att ytterligare un-
dersökning inte förväntas ge meningsfull kunskap. Bo-
husläns museum rekommenderar därför inga fl er arkeo-
logiska insatser inom området.

Den tillkommande utbredningen för L1969:8277 har 
registrerats i Fornreg.
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Tekniska och administrativa uppgifter
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BM dnr:     19/0185
BM pnr:     19022
Fornlämningsnr:    L1969:8277 (RAÄ 169:1)
Uppdragsnummer:   201900955

Län:     Västra Götalands län
Kommun:    Stenungsund
Socken:     Norum
Fastighet:    Kyrkenorum 5:1, Norums-Torp 1:27

Ek. karta:    7B 8d
Läge:     X 6438909,55, Y 313611,11 
Meter över havet:   Ca 50 m ö.h.
Koordinatsystem:   Sweref 99 TM
Höjdsystem:    RH2000

Uppdragsgivare:    Stenungsunds kommun
Ansvarig institution:   Bohusläns museum
Projektledare:    Joakim Åberg
Projektgrupp:    Joakim Åberg, Magnus Rolöf
Konsulter:    Björsgårds entreprenad

Fältarbetstid:    2019-09-26–2019-09-27
Undersökt yta:    5 400 m2 (undersökningsområde)

Arkiv:     Bohusläns museums arkiv
Fynd:     Inga fynd omhändertogs
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Bilagor
Bilaga 1. Kontexttabell



ID
Kontext-
typ

Undertyp / 
Tolkning plan-
dok

Strati-
grafiskt 
över

Strati-
grafiskt 
under

Strati-
grafiskt 
lika 
med

Undersökt 
andel i %

Undersöknings-
metod

Fyndinsam-
lingsmetod

Längd 
(m)

Bredd 
(m)

Djup/ 
Tjocklek 
(m)

Form i 
plan

Form i 
profil

Fyllnings-
typ

Fyllnings-
färg

Beskrivning & Tolkning Övrig dokumentation

1 Schakt Yta - - - 100 Maskin Handplock 19,3 2,2 0,41
Rektangu-
lar

- - -

I S ände grundare schaktat. 
Mörkbrunt lager med inslag av 
br lera, men inte av förhistorisk 
karaktär. Stratigrafi störd mot 
N av omrört lager, ev husrest. 
Mot N mer intakt stratigrafi. 
Inga tydliga anl. 

I N del: 0-0,09 förna; 0,09-0,24 
brun matjord; 0,24-0,31 svart-
brun humös sand; 0,31-0,39 grå-
brun kompakt spaltig silt, ljusnan-
de mot gult i botten. 

2 Schakt Djupschakt - - - 100 Maskin Handplock 2,6 1,2 0,43
Rektangu-
lar

- - -

Djupare grävt part i schakt för 
att testa lager. Lager tolkades 
som naturavsatt, våtmarkska-
raktär. 

0-0,08 förna; 0,08-0,21 brun 
matjord; 0,21-0,32 mörkbrun 
sand matjordsliknande; 0,32- 
brun sandig silt. 

3
Plandoku-
menterad

Husgrund - - - - Maskin - 6,6 2,35 - Annan - - -

Ev husgrund. I ett parti av 
schakt ett lager omrörd svart 
och brun sand med inslag av 
ljusa stråk finsand. Ställvis in-
slag sten, sot, bränd lera. I var-
dera ände mot S och N a sam-
lingar med upp till 0,35 m st 
sten, möjliga syllrader. Ej ren-
sad eller undersökt. 

-

4 Schakt Yta - - - 100 Maskin Handplock 17 2,05 0,48
Oregel-
bunden

- Sand Se nedan

Flertal anläggningar i schakt, 
varav flera bedömda som för-
historiska (bla ränna och stolp-
hål). Enstaka fynd av flinta. 

S5: 0-0,26 grästorv och matjord; 
0,26 - rödbrun ngt grusig sand. 
S6: 0-0,28 grästorv och matjord; 
0,28 - ljusbrun till gulbrun sand. 
S7: 0-0,28 jfr S6; 0,28-0,42 brun 
till svartbrun sand (sumpigt). 

5
Plandoku-
menterad

Lager - - - - Okular - 2,3 2 -
Oregel-
bunden

- Silt Svartbrun 
Fyllning av sumpkaraktär, bitvis 
svart. Inga fynd. Naturlig. 

-

6
Plandoku-
menterad

Dike - - - - Okular - 2,15 0,48 - Annan - Sand Brungrå 

Avlång, ngt siltig matjords-
liknande fyllning. Inslag av 
ortstensliknande material. 
Även enstaka kol i yta. Rännlik-
nande men tolkad som dike. 

-

7
Plandoku-
menterad

Lager - - - - Okular - 1,95 1,38 -
Oregel-
bunden

- Sand Gråbrun

Svårtolkad men troligen förhis-
torisk. Bitvis sotig i yta och en-
staka kol. Enstaka småsten, ca 
0,05-0,10 m. Tolkning oklar. 

-

8 Ränna Ränna 8 -
20, 21, 
22

100 Hacka Handplock 2,05 0,48 0,2 Rund Skål Sand Brunsvart 

Avlång, kol och sot i yta och 
över hela anläggningen. Förhis-
torisk. 3 stolphål vid UN. Dju-
pare under dessa. Blev både 
större och djupare vid UN. Ga-
velränna. Fynd av flinta. 

Inledningsvis delundersökt via 
två snitt. Grundare i N. Därefter 
undersökt i sin helhet. 

Bilaga 1 . Kontexttabell

1
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1 Schakt Yta - - - 100 Maskin Handplock 19,3 2,2 0,41
Rektangu-
lar

- - -

I S ände grundare schaktat. 
Mörkbrunt lager med inslag av 
br lera, men inte av förhistorisk 
karaktär. Stratigrafi störd mot 
N av omrört lager, ev husrest. 
Mot N mer intakt stratigrafi. 
Inga tydliga anl. 

I N del: 0-0,09 förna; 0,09-0,24 
brun matjord; 0,24-0,31 svart-
brun humös sand; 0,31-0,39 grå-
brun kompakt spaltig silt, ljusnan-
de mot gult i botten. 

2 Schakt Djupschakt - - - 100 Maskin Handplock 2,6 1,2 0,43
Rektangu-
lar

- - -

Djupare grävt part i schakt för 
att testa lager. Lager tolkades 
som naturavsatt, våtmarkska-
raktär. 

0-0,08 förna; 0,08-0,21 brun 
matjord; 0,21-0,32 mörkbrun 
sand matjordsliknande; 0,32- 
brun sandig silt. 

3
Plandoku-
menterad

Husgrund - - - - Maskin - 6,6 2,35 - Annan - - -

Ev husgrund. I ett parti av 
schakt ett lager omrörd svart 
och brun sand med inslag av 
ljusa stråk finsand. Ställvis in-
slag sten, sot, bränd lera. I var-
dera ände mot S och N a sam-
lingar med upp till 0,35 m st 
sten, möjliga syllrader. Ej ren-
sad eller undersökt. 

-

4 Schakt Yta - - - 100 Maskin Handplock 17 2,05 0,48
Oregel-
bunden

- Sand Se nedan

Flertal anläggningar i schakt, 
varav flera bedömda som för-
historiska (bla ränna och stolp-
hål). Enstaka fynd av flinta. 

S5: 0-0,26 grästorv och matjord; 
0,26 - rödbrun ngt grusig sand. 
S6: 0-0,28 grästorv och matjord; 
0,28 - ljusbrun till gulbrun sand. 
S7: 0-0,28 jfr S6; 0,28-0,42 brun 
till svartbrun sand (sumpigt). 

5
Plandoku-
menterad

Lager - - - - Okular - 2,3 2 -
Oregel-
bunden

- Silt Svartbrun 
Fyllning av sumpkaraktär, bitvis 
svart. Inga fynd. Naturlig. 

-

6
Plandoku-
menterad

Dike - - - - Okular - 2,15 0,48 - Annan - Sand Brungrå 

Avlång, ngt siltig matjords-
liknande fyllning. Inslag av 
ortstensliknande material. 
Även enstaka kol i yta. Rännlik-
nande men tolkad som dike. 

-

7
Plandoku-
menterad

Lager - - - - Okular - 1,95 1,38 -
Oregel-
bunden

- Sand Gråbrun

Svårtolkad men troligen förhis-
torisk. Bitvis sotig i yta och en-
staka kol. Enstaka småsten, ca 
0,05-0,10 m. Tolkning oklar. 

-

8 Ränna Ränna 8 -
20, 21, 
22

100 Hacka Handplock 2,05 0,48 0,2 Rund Skål Sand Brunsvart 

Avlång, kol och sot i yta och 
över hela anläggningen. Förhis-
torisk. 3 stolphål vid UN. Dju-
pare under dessa. Blev både 
större och djupare vid UN. Ga-
velränna. Fynd av flinta. 

Inledningsvis delundersökt via 
två snitt. Grundare i N. Därefter 
undersökt i sin helhet. 
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9
Plandoku-
menterad

Ränna - - - - Okular - 4,8 0,25 - Annan - Sand Gråbrun 

Avlång och mkt rak till formen. 
Matjordsliknande fyllning, ing-
en kol eller sot. Sentida. Drä-
nering

-

10 Stolphål Stolphål - - - 50 Hacka Handplock 0,4 0,3 0,12 Oval Skål Sand Gråbrun 
Matjordsliknande fyllning. Tyd-
lig, sannolikt rest av sentida 
stolpe. 

-

11
Plandoku-
menterad

Härd - - - - Okular - 2,35 1,15 -
Oregel-
bunden

- Sand
Svart till 
gråbrun 

Bitvis flammig fyllning, f a i Ö. 
Inslag av sten f a i V del. Min-
dre sotigt parti i Ö kant. För-
historisk.

-

12 Schakt Yta - - - 100 Maskin Handplock 11,6 2,2 0,22
Rektangu-
lar

- - -

Från högre läge i SÖ ned i 
svacka förbi en liten bergklack 
mot S. I schaktets NV del över-
går fylle till mörkare och siltiga-
re våtmarkskaraktär. 

0-0,06 förna, 0,06-0,13 ljusbrun 
sandig matjord; 0,13- rödbrun 
sand

13
Plandoku-
menterad

Dike - - - - Okular - 7,7 0,43 - Annan - Sand
Spräcklig 
rödbrun

Täckdike -

14
Plandoku-
menterad

Lager - - - - Okular - 5,8 1,38 -
Oregel-
bunden

- Sand Brunsvart

Lager oavgränsat, mkt omrört 
och inslag sot, grus, sand. Fynd 
av porslin, sintrat mtrl, glas. Pa-
rallellt m bergklack, ev utkastla-
ger yngre tid. 

-

15 Schakt Yta - - - 100 Maskin Handplock 5,25 2,2 0,52
Rektangu-
lar

- - -
Från liten förhöjning ned mot 
lägre parti; valideringsschakt. 

0-0,15 förna och matjord; 0,15-
0,32 brun matjord; 0,32-0,42 
flammig strimmig gråsvart sand, 
ev våtmarksavsatt; 0,42- ljusbei-
ge silt

16 Utgår
Stolphål alt 
stenlyft

- - - 50 Skarslev Handplock 0,29 0,29 0,03 Rund Flack Sand Gråbrun

Plandok: Möjligt stolphål i an-
slutning till flintfynd, inte direkt 
matjordskaraktär. Und: Utgår, 
lagerficka/ botten av stenlyft. 

-

17 Ränna Dike - - - 10 Skarslev Handplock 1,81 0,29 0,05 Annan Skål Sand
Glammigt 
brungrå

Mkt osäker ränna; snarlik mat-
jord fyllning men mörkare. 
Ringa djup och bortschaktad 
i SV. 

-

18 Stolphål Stolphål - - 1 100 Skarslev Handplock 0,3 0,24 0,12 Oval Skål Sand Svart

Mkt tydlig. Sotig karaktär. Und: 
Tydlig skålad form m nedgräv-
ningskant i Ö. Homogen sotig 
fyllning, inslag konkretioner, I 
övrigt inga fynd. 

-

19
Plandoku-
menterad

Dike - - - - Okular - 2,37 0,68 - Annan - Silt
Spräcklig 
gråbrun

Täckdike -

1
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9
Plandoku-
menterad

Ränna - - - - Okular - 4,8 0,25 - Annan - Sand Gråbrun 

Avlång och mkt rak till formen. 
Matjordsliknande fyllning, ing-
en kol eller sot. Sentida. Drä-
nering

-

10 Stolphål Stolphål - - - 50 Hacka Handplock 0,4 0,3 0,12 Oval Skål Sand Gråbrun 
Matjordsliknande fyllning. Tyd-
lig, sannolikt rest av sentida 
stolpe. 

-

11
Plandoku-
menterad

Härd - - - - Okular - 2,35 1,15 -
Oregel-
bunden

- Sand
Svart till 
gråbrun 

Bitvis flammig fyllning, f a i Ö. 
Inslag av sten f a i V del. Min-
dre sotigt parti i Ö kant. För-
historisk.

-

12 Schakt Yta - - - 100 Maskin Handplock 11,6 2,2 0,22
Rektangu-
lar

- - -

Från högre läge i SÖ ned i 
svacka förbi en liten bergklack 
mot S. I schaktets NV del över-
går fylle till mörkare och siltiga-
re våtmarkskaraktär. 

0-0,06 förna, 0,06-0,13 ljusbrun 
sandig matjord; 0,13- rödbrun 
sand

13
Plandoku-
menterad

Dike - - - - Okular - 7,7 0,43 - Annan - Sand
Spräcklig 
rödbrun

Täckdike -

14
Plandoku-
menterad

Lager - - - - Okular - 5,8 1,38 -
Oregel-
bunden

- Sand Brunsvart

Lager oavgränsat, mkt omrört 
och inslag sot, grus, sand. Fynd 
av porslin, sintrat mtrl, glas. Pa-
rallellt m bergklack, ev utkastla-
ger yngre tid. 

-

15 Schakt Yta - - - 100 Maskin Handplock 5,25 2,2 0,52
Rektangu-
lar

- - -
Från liten förhöjning ned mot 
lägre parti; valideringsschakt. 

0-0,15 förna och matjord; 0,15-
0,32 brun matjord; 0,32-0,42 
flammig strimmig gråsvart sand, 
ev våtmarksavsatt; 0,42- ljusbei-
ge silt

16 Utgår
Stolphål alt 
stenlyft

- - - 50 Skarslev Handplock 0,29 0,29 0,03 Rund Flack Sand Gråbrun

Plandok: Möjligt stolphål i an-
slutning till flintfynd, inte direkt 
matjordskaraktär. Und: Utgår, 
lagerficka/ botten av stenlyft. 

-

17 Ränna Dike - - - 10 Skarslev Handplock 1,81 0,29 0,05 Annan Skål Sand
Glammigt 
brungrå

Mkt osäker ränna; snarlik mat-
jord fyllning men mörkare. 
Ringa djup och bortschaktad 
i SV. 

-

18 Stolphål Stolphål - - 1 100 Skarslev Handplock 0,3 0,24 0,12 Oval Skål Sand Svart

Mkt tydlig. Sotig karaktär. Und: 
Tydlig skålad form m nedgräv-
ningskant i Ö. Homogen sotig 
fyllning, inslag konkretioner, I 
övrigt inga fynd. 

-

19
Plandoku-
menterad

Dike - - - - Okular - 2,37 0,68 - Annan - Silt
Spräcklig 
gråbrun

Täckdike -
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20 Stolphål - - 8 8 100 Hacka Handplock 0,33 0,28 0,1 Oval Skål Sand Svart
I ränna. Mkt tydligt. Rikligt med 
kol och sot.

-

21 Stolphål - - 8 8 100 Hacka Handplock 0,38 0,3 0,12 Oval Skål Sand Svart
I ränna. Mkt tydlig. Rikligt med 
kol och sot.

-

22 Stolphål - - 8 8 100 Hacka Handplock 0,33 0,25 0,1 Oval Skål Sand Svart
I ränna. Mkt tydlig. Rikligt med 
kol och sot.

-

23
Nedgräv-
ning

- - - - 100 Hacka - 2,05 0,47 - - - - - Ny utbredning A8 -

24 Schakt Yta - - - 100 Maskin Handplock 7 2,2 0,32
Rektangu-
lar

- - -
Kompletterinhsschakt I skog in-
vid hällklack. Inga fynd eller anl. 

0-0,010 förna; 0,10-0,23 mörk-
brun podsolsand; 0,23-0,32 
brunsvart sand; 0,32- ljusgrå 
grusig sand

25 Schakt Yta - - - 100 Maskin Handplock 9 2,2 -
Rektangu-
lar

- - -
Kompletteringsschakt I skog in-
vid hällklack. Inga fynd eller anl. 
Några större stenblock. 

Stratigrafi ej dok, schakt vatten-
fylld vid regn. Endast naturliga 
lager, ej kulturpåverkat. 
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20 Stolphål - - 8 8 100 Hacka Handplock 0,33 0,28 0,1 Oval Skål Sand Svart
I ränna. Mkt tydligt. Rikligt med 
kol och sot.

-

21 Stolphål - - 8 8 100 Hacka Handplock 0,38 0,3 0,12 Oval Skål Sand Svart
I ränna. Mkt tydlig. Rikligt med 
kol och sot.

-

22 Stolphål - - 8 8 100 Hacka Handplock 0,33 0,25 0,1 Oval Skål Sand Svart
I ränna. Mkt tydlig. Rikligt med 
kol och sot.

-

23
Nedgräv-
ning

- - - - 100 Hacka - 2,05 0,47 - - - - - Ny utbredning A8 -

24 Schakt Yta - - - 100 Maskin Handplock 7 2,2 0,32
Rektangu-
lar

- - -
Kompletterinhsschakt I skog in-
vid hällklack. Inga fynd eller anl. 

0-0,010 förna; 0,10-0,23 mörk-
brun podsolsand; 0,23-0,32 
brunsvart sand; 0,32- ljusgrå 
grusig sand

25 Schakt Yta - - - 100 Maskin Handplock 9 2,2 -
Rektangu-
lar

- - -
Kompletteringsschakt I skog in-
vid hällklack. Inga fynd eller anl. 
Några större stenblock. 

Stratigrafi ej dok, schakt vatten-
fylld vid regn. Endast naturliga 
lager, ej kulturpåverkat. 
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