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Figur 1. Karta över området kring Avesta med de sex utredningsområdena markerade med lila.



Sammanfattning
Picea Kulturarv har, på uppdrag av länsstyrelsen i Dalarnas län, utfört en ar-
keologisk utredning, steg 2, av flera områden i Avesta kommun. Utredningen 
genomfördes i september 2022 och föranleddes av att Svenska Kraftnät plane-
rar att bygga en ny kraftledning mellan Horndal och Avesta. De utredda om-
rådena bestod av fyra boplatslägen och en bytomt (L2001:3449). Ett sjätte om-
råde kunde inte utredas på grund av att tillstånd till marktillträde saknades. 

Syftet med utredningen var att ta reda på om fornlämningar berörs av 
det planerade arbetsföretaget. Vid utredningen påträffades en trindyxa i det 
nordligast belägna delområdet, vid Liljansberg, men inga boplatslämningar 
såsom anläggningar eller lager, eller andra fornlämningar framkom vid något 
av boplatslägena. Fyndplatsen har registrerats i Kulturmiljöregistret med läm-
ningsnummer L2022:7879. Vid bytomten L2001:3449 framkom sporadiska 
spår av bebyggelse såsom anläggningar och lager, liksom fynd av järnföremål, 
slagg och ett 1700-talsmynt. I den norra delen av fornlämningsytan påträffa-
des flera stolphål som skulle kunna representera en äldre bosättningsfas på 
platsen. Bytomten har fått en något utökad utbredning åt norr men ytan är 
i övrigt oförändrad, då lämningar framkom i samtliga schakt som förlades 
inom lämningsytan. 

Picea kulturarv bedömer att inga vidare antikvariska åtgärder krävs i om-
råde 1, 2, 3 och 6. Område 4 kommer att behöva utredas med sökschaktning 
vid ett senare tillfälle. Om arbetsföretaget kvarstår behöver en ansökan om 
tillstånd till ingrepp i fornlämning lämnas avseende bytomten i område 5.
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Figur 2. Översiktskarta över de olika delområdena för utredningen, med Kulturmiljöregistret.
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Inledning
Bakgrund och syfte
Svenska Kraftnät planerar att uppföra en ny 
kraftledning mellan Horndal och Avesta i 
södra Dalarna. Med anledning av det har Picea 
kulturarv, på uppdrag av Länsstyrelsen i Dalar-
nas län, utfört en arkeologisk utredning, steg 2, 
av flera olika ytor längs den planerade kraftled-
ningen. Syftet var att ta reda på om fornläm-
ningar berörs av det planerade arbetsföretaget. 
Utredningen skulle preliminärt identifiera och 
avgränsa eventuella lämningar vid fem poten-
tiella boplatslägen, samt avgränsa den kända 
fornlämningen L2001:3449, by-/gårdstomt, 
inom det 25 meter breda arbetsområdet för 
kraftledningen. För att uppnå syftet drogs sök-
schakt med grävmaskin ned till orörd mark.

Steg 2-utredningen berörde ursprungligen 
sex olika delområden (benämnda område 1–6) 
mellan Liljansberg i norr och Bengtsbo i söder 
(figur 2). Fem av områdena hade pekats ut som 
potentiella boplatslägen vid en arkeologisk 
utredning som Picea kulturarv utförde 2020 
(Grahn Danielson m.fl. 2021). Det sjätte (om-
råde 5) utgjordes av kraftledningens arbetsom-
råde, där detta berörde den tidigare registrera-
de by-/gårdstomten L2001:3449. Utredningen 
kunde tyvärr inte genomföras i område 4, en 
yta strax norr om Dalälven, då marktillträdet 
från fastighetsägaren drogs tillbaka när sök-
schaktningen skulle inledas.

Topografi och känd 
fornlämningsbild
Den nya kraftledningen är planerad att gå från 
södra Avesta, över Dalälven väster om staden 
och sedan vidare åt Horndal i nordöstlig rikt-
ning. Enligt planen ska ledningen i de norra 
delarna gå i en befintlig ledningsgata. Det om-
givande landskapet vid de olika utredningsom-
rådena utgörs i huvudsak av öppen jordbruks-
mark, i anslutning till mer höglänt skogsmark i 
de norra delarna (figur 2).

De sex olika delområdena låg alla på höj-
der omkring 90–100 meter över havet och 
torrlades relativt snart efter isavsmältningen, 
för omkring 9000 år sedan. Det finns endast ett 
fåtal kända stenåldersboplatser i området, och 
ingen av dem har varit föremål för arkeologisk 
undersökning. Området kring Avesta är dock 
känt för en stor mängd fynd och fyndplatser av 
stenyxor, särskilt trindyxor. Dessa dateras ofta 
till perioden senmesolitikum till tidigneoliti-
kum (till exempel Forsberg & Larsson 1994). 
Fyndtypen och mängden fynd talar för en tidig 
kolonisation av området under denna period, 
då området var kustnära. Yxorna är för det 
mesta av grönsten, en bergart som förekom-
mer naturligt i området.

De registrerade boplatserna med sten-
åldersmaterial i Grytnäs socken (endast sju 
stycken) ligger nära Dalälven eller Grytnäsån 
på höjder runt 90–100 meter över havet. En 
tidigare känd boplats (L2001:2725) finns till 
exempel cirka 500 meter sydöst om område 4, 
på den norra sidan av Dalälven. De kända bo-
platserna har identifierats genom förekomst av 
fynd i matjordslagret i plöjd åkermark. Fynd-
materialet består förutom stenyxor framför allt 
av kvartsavslag, men även fynd av flinta och 
annan bergart har hittats.

Brons- och järnålderns bosättning avspeg-
las i landskapet framför allt genom gravar. I 
Grytnäs och Avesta socknar finns endast 17 
förhistoriska gravar registrerade i Kulturmil-
jöregistret, samt ett gravfält med fem stensätt-
ningar. Gravarna återfinns i några fall på höj-
der längs med Dalälven, men också kring sjön 
Nävden samt vid odlingsmarkerna kring Gryt-
näs kyrka. Vid en grustäkt cirka 300 meter norr 
om område 4 har det legat två stensättningar 
som undersöktes på 1980-talet, med fynd av 
brända ben (L2001:2925 och L2001:2926). 
Ytterligare en lämningstyp som ibland härrör 
från järnåldern är kolningsgropar och järn-
framställningsplatser, av vilka det finns ett fåtal 
i Grytnäs socken. 
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Fornlämningsbilden i området är i övrigt 
till stor del präglad av lämningar från medelti-
den och framåt med tät koppling till bergsbru-
ket, men det finns även lämningar efter andra 
historiska skikt såsom skogsfinska lämningar 
och samiska lämningar. Området kring Avesta 
är också rikt på historisk bebyggelse med går-
dar och byar i ursprungliga lägen från 1500-
talet eller längre tillbaka. Det finns också ett 
stort antal byar och gårdar som flyttades under 
1800-talet i samband med Laga skifte. Under-
sökta bytomter/gårdstomter i den här delen av 
landet är få, men fyndmaterialet speglar i stort 
det normala från tidigmodern tid med yngre 
rödgods, järnföremål och syllstenar efter bygg-
nader.

Bytomten L2001:3449, som delvis berörs 
av utredningen, består av det gamla läget för 
Bengtsbo by före det att gårdarna flyttades i 
mitten av 1800-talet. Bengtsbo omnämns för-

sta gången i historiskt källmaterial 1542 enligt 
Ortnamnsregistret. Den äldsta kartan över byn 
är en storskifteskarta från 1815 (figur 3). Det 
fanns då två tomter i den norra delen av byn 
(A och B på kartan), samt ytterligare en unge-
fär där en järnvägsövergång finns idag (C på 
kartan). Till Bengtsbo hörde också flera ytter-
ligare gårdar som låg längre österut längs Dal-
älven. Det framgår av kartan att det i början 
av 1800-talet fanns ett stort antal byggnader 
inom by tomten. Trångboddhet på de gamla 
bytomterna var också en av anledningarna 
till skiftesreformerna. Då nästa karta över byn 
upprättades 1867 fanns det inte längre någon 
bebyggelse inom den gamla bytomten.

Figur 3. Rektifierad storskifteskarta över Bengtsbo från 1815, med utredningsområdet markerat 
(Lantmäteristyrelsens arkiv, akt U15-7:1).
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Metod
Utredningen utfördes genom sökschaktning 
med grävmaskin. Schakten grävdes ned till an-
läggnings- eller kulturlagerförande nivå, alter-
nativt orörd markyta (figur 4), och mättes där-
efter in och beskrevs (bilaga 1, schakt tabell). 
Metalldetektering av matjorden utfördes i 
samband med sökschaktningen och endast i 
själva schakten. Samtliga påträffade kontexter 
mättes in, fotograferades och beskrevs (bi-
laga 2, kontexttabell). Ett fåtal anläggningar 
undersöktes till hälften för att fastställa deras 
fornlämningsstatus. Två fynd tillvaratogs vid 
 utredningen (bilaga 3, fyndtabell).

Resultat
Vid utredningen grävdes totalt 26 schakt om 
sammanlagt 530 m2 inom de fem områden 
som var möjliga att sökschakta. Schakten mot-
svarar 3,5% av områdenas totala yta, och place-
rades jämnt fördelat över de olika ytorna. Inom 
några områden var dock delar av ytan svårtill-
gängliga, och schakt fick förläggas där det var 
möjligt. Det gällde särskilt område 2, som till 
stor del utgjordes av en väg samt en travbana. 
Resultat från respektive delområde redovisas 
nedan.

Figur 4. Sökschaktning inom område 1. Arkeolog Mats Pettersson dirigerar maskinföraren Lars 
 Göran Olsson. I bakgrunden syns gården Liljansberg. 
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Område 1
Område 1 pekades ut som boplatsläge i sam-
band med den arkeologiska utredningen, steg 
1, och utgjordes av ett höjdläge med svag slutt-
ning åt söder (figur 5). I samband med den nu 
aktuella utredningen minskades Svenska Kraft-
näts arbetsområde ned, vilket i det här fallet 
innebar att endast en liten del av det utpekade 
läget fortfarande berördes. Den kvarvarande 
ytan, som var cirka 40x14 meter stor, bestod av 
en brant slänt och var därför inte lämplig för 
sökschaktning (figur 6). För att ändå utreda 
platsen togs två schakt upp ovanför slänten. I 
ett av dessa påträffades en trindyxa av grön sten 
(fynd 1, bilaga 3). Inga anläggningar fram-
kom, men kol och sot samt bränd lera förekom 
sporadiskt mot botten av matjordslagret.  Vid 
metalldetektering påträffades en järnten som 
snarare bör höra till senare tiders jordbruk i 
området, denna tillvaratogs ej.

Fynden av en yxa samt bränd lera, kol och 
sot talar för att det finns en boplats någonstans i 
utredningsområdets närhet, förmodligen öster 

Figur 5. Schaktplan, område 1.

om de två schakten. Det är dock osannolikt att 
boplatslämningar skulle förekomma inom ar-
betsområdet för kraftledningen, då terrängen 
där är brant och stenig. Lämningen har regist-
rerats som en fyndplats i Kulturmiljöregistret 
med lämningsnummer L2022:7879.

Figur 6. Område 1, fotograferat från sydväst. 
Merparten av utredningsområdet utgjordes av 
en brant slänt, och schakten placerades därför 
ovanför denna. 
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Område 2
Boplatsläget vid område 2 utgjordes av en av-
sats och en mindre upphöjning i terrängen, 
beläget norr om Grytnäsån vid Axelsbo (figur 
9). Delar av det 150 meter långa utrednings-
området bestod av en bilväg samt en travbana, 
medan resten utgjordes av hagmark vid utred-
ningstillfället (figur 8). Området undersöktes 
med fyra sökschakt (schakt 3–6), vilka förlades 
där det var möjligt i hagmarken. Inga lämning-
ar påträffades. Vid metalldetektering framkom 
flera hästskor och hästskosömmar av sentida 
typ.

Område 3
Område 3 utgjordes av ytterligare ett boplatslä-
ge, beläget drygt 300 meter sydväst om område 
2. Den utredda ytan bestod av en avsats i åker-
marken på den södra sidan av Grytnäsån (figur 
10). Området, en yta om cirka 90x25 meter, 
undersöktes med fem sökschakt vilka förlades 
jämnt över ytan (schakt 7–11). Inga lämning-
ar påträffades. Metalldetektering i sökschakten 
resulterade i att en hästskosöm och ett ej iden-
tifierbart järnföremål påträffades .

Område 4
Område 4 utgick eftersom markägaren drog 
tillbaka tillståndet till marktillträde i sam-
band med att sökschaktning skulle inledas. 
Området, som är beläget omedelbart norr om 
dalälven, kommer eventuellt att utredas vid ett 
 senare tillfälle.

Figur 7. Fynd 1, en trindyxa av grönsten, påträffades i schakt 1. 

Figur 8. Schakt 6, i område 2, 
fotograferat från nordöst. 
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Figur 9. Schaktplan, område 2.

Figur 10. Schaktplan, område 3.
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Område 5
Vid bytomten L2001:3449 utgjordes utred-
ningsområdet av det 25 meter breda arbets-
området inom och i anslutning till fornläm-
ningsytan (figur 11). Området, som var cirka 
120 meter långt, utreddes med sex sökschakt 
(schakt 21–26, figur 12). Anläggningar och/
eller lager framkom i samtliga fem schakt som 
var belägna inom den registrerade fornläm-
ningsytan. Schakt 26, som låg i områdets syd-
västra hörn och därmed utanför lämningsytan, 
innehöll fynd som kan relateras till bytomten 
men inga anläggningar eller lager.

Överlag var lämningarna i området glesa 
och diffusa, vilket inte är ovanligt när det gäller 
bytomter från historisk tid där tomten senare 
har nyttjats som åkermark. Totalt påträffades 
åtta anläggningar och två lager (för planer, se 
bilaga 4). Anläggningarna utgjordes av fyra 

stolphål, tre störhål och en nedgrävning. Lag-
ren bestod av ett tunt sotlager (101, i schakt 21) 
och utplöjda rester av ett raseringslager (110, i 
schakt 22). Det senare grävdes igenom för att 
avgöra ifall det förekom ytterligare lager och 
anläggningar under, vilket inte var fallet.

I schakt 23, längst i norr, bestod under-
grunden av sand snarare än lera, och där på-
träffades tre relativt stora stolphål, sannolikt 
från takbärande stolpar i ett stolphus (stolphål 
102, 103 och 104, figur 13). Samtliga hade fyll-
ning av sandig silt med inslag av kol och sot. 
Även i den södra delen av området, i schakt 
25, förekom ett stolphål och tre störhål. Stolp-
hålet (109) och ett av störhålen (108) under-
söktes för att avgöra ifall det rörde sig om an-
läggningar. Stolphålet var grunt, men hade en 
skålformad nedgrävning och inslag av kol och 
sot, vilket talar för att det rör sig om botten av 
ett stolphål. Anläggning 108 hade en tydligt 

Figur 11. Sökschaktning inom område 3, vid bytomten L2001:3449. I förgrunden schakt 21, längre 
bort i bild anas Dalälven. Fotograferat från sydväst.
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spetsig profil och kunde bekräftas som ett stör-
hål, vilket talar för att de andra anläggningarna 
som mättes in i närheten också är störhål (106 
och 107). Anläggningarna i den här delen av 
området var diffusa och det är troligt att ytan 
har påverkats relativt kraftigt av plöjning. Det 
går inte att avgöra om anläggningarna ska kny-
tas till den historiska bebyggelsen eller till en 
äldre fas.

Från den historiska bebyggelsen, som kan 
observeras i det historiska kartmaterialet (figur 
3), fanns mycket få bevarade lämningar i sök-
schakten. Anläggning 105, i schakt 24, var en 
nedgrävning för en möjlig syll- eller trappsten. 
Lager 110 innehöll rester av byggnadsmaterial 
som tegel, masugnsslagg och spikar. I lagret, 
samt i matjorden, observerades också enstaka 
skärvor yngre rödgods-keramik med blyglasyr, 
vilket vanligen dateras till 1600–1800-talen 
(figur 14). Matjorden metalldetekterades skikt-
vis i sökschakten. Fyndmaterialet inkluderar 

spikar, hästskosöm, järnbeslag och ett antal 
järnföremål som ej kunde identifieras. Ett mynt 
från 1740-talet tillvaratogs (fynd 2, bilaga 3).

Slagg förekom i matjorden, framför allt i 
områdets södra del, men även i lager 110. Ett 
antal bitar blå masugnsslagg observerades, vil-
ket troligen beror på att sådan har använts som 
byggnadsmaterial. I schakt 26 framkom flera 
bitar smidesslagg vid metalldetektering, och 
i schakt 25 påträffades en kopparsmälta. Till-
sammans indikerar fynden att metallhantverk 
har förekommit i området, vilket är vanligt på 
historiska bytomter.

Figur 12. Schaktplan, område 2. För detaljerade planer över anläggningar och lager, se bilaga 4.
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Figur 13. Stolphål 103 i plan, fotograferat från väst.

Figur 14. En samling fynd från lager 110, ett utplöjt raseringslager.
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Område 6
Det sydligast belägna delområdet låg på en 
svag förhöjning i åkermarken söder om Dal-
älven, knappt 300 meter sydväst om område 5. 
Ytan, som var cirka 215x25 meter stor, under-
söktes med nio sökschakt (schakt 12–20, figur 
15). Undergrunden i området bestod av grå-
brun lera med järnutfällningar. Inga lämningar 
påträffades på platsen. Vid metalldetektering 
påträffades ett fåtal järnföremål såsom spik och 
hästskosöm.

Slutsats
Picea Kulturarvs utredning av fyra boplatslä-
gen samt delar av en bytomt har resulterat i 
att en ny lämning (L2022:7879, en fyndplats) 
har registrerats i Kulturmiljöregistret, samt att 
lämningsytan för bytomten L2001:3449 har 
utökats något åt norr. Inga fornlämningar på-

träffades vid de tre övriga boplatslägena. Ett 
ytterligare boplatsläge (delområde 4) kunde 
inte sökschaktas i samband med fältarbetet, 
och kommer att behöva utredas vid ett senare 
tillfälle. 

Fyndplatsen L2022:7879, där en trindyxa 
av grönsten påträffades, ligger utanför arbets-
området för den planerade kraftledningen. I 
och med att det rör sig om en fyndplats blir 
den antikvariska bedömningen för lämningen 
Övrig kulturhistorisk lämning. Ytan närmast 
boplatsläget inom arbetsområdet består av 
en brant, stenig slänt där vi bedömer det som 
osannolikt att lämningar skulle kunna före-
komma. Fyndet av yxan talar dock för att en 
boplats från perioden senmesolitikum-tidig-
neolitikum kan finnas i närområdet, eventuellt 
på ytan öster om fyndplatsen.

Resultaten av utredningen visar att det 
eventuellt kan finnas förhistoriska lämningar 
även inom bytomten L2001:3449. De stolphål 
som påträffades i den norra delen av område 

Figur 15. Schaktplan, område 6.



17

5 var av en storlek och typ som ofta utgör tak-
bärande stolpar i stolphus. Liknande stolphål 
förekommer framför allt under förhistorisk 
tid och in i tidig medeltid. Det är sannolikt att 
dessa lämningar representerar en äldre bosätt-
ningsfas på platsen som inte nödvändigtvis 
 behöver ha en kontinuitet med byn Bengtsbo. 

Trots att historiska kartor visar på en tät be-
byggelse i byn under tidigt 1800-tal påträffades 
endast sporadiska rester av gårdsbebyggelsen. 
Detta kan förklaras av att ytan därefter nyttjats 
som åkermark och plöjts otaliga gånger under 
nästan 200 år. Metalldetekteringen, som endast 
utfördes i själva sökschakten, gav även den ett 
relativt magert resultat. Vanliga fynd som på-
träffas vid metalldetektering på bytomter är 
annars knappar, mynt, spännen, verktyg och 
liknande. I det här fallet framkom endast ett 
mynt, förutom ett antal järnföremål av min-
dre kulturhistoriskt intresse såsom spikar och 
hästskosömmar. Det är dock sannolikt att en 
systematisk metalldetektering av hela ytan 
skulle resultera i fler fynd, som kan ge en bild 
av bybornas materiella kultur. 

Vidare åtgärder
Vid bytomten L2001:3449 är vår bedömning 
att ytterligare antikvariska åtgärder krävs för att 
säkerställa i vilken omfattning fornlämningen 
påverkas av arbetsföretaget. Svenska Kraftnät 

bör därför lämna in en ansökan om tillstånd 
till ingrepp i fornlämning till Länsstyrelsen. 
Vid fyndplatsen L2022:7879 är vår bedömning 
att inga ytterligare åtgärder krävs, så länge inga 
markarbeten sker utanför utredningsområdet.

Utvärdering av måluppfyllelse
Utredningen utfördes till större delen i enlig-
het med undersökningsplanen. En stor av-
vikelse skedde dock genom att delområde 4 
inte kunde sökschaktas vid utredningstillfäl-
let, på grund av att markägaren drog tillbaka 
tillståndet till marktillträde. Även vid delom-
råde 5 försenades arbetet av att marktillträdet 
inledningsvis drogs tillbaka, vilket resulterade 
i ställtid i fält då ingen sökschaktning kunde 
utföras. Markägaren vid område 5 ändrade sig 
dock efter dialog med Svenska Kraftnät.

Enligt undersökningsplanen skulle en 
systematisk metalldetektering av bytomten i 
område 5 ske i samarbete med Sveriges me-
tallsökarförening före det att sökschaktningen 
utfördes. Detta uteslöts dock efter diskussion 
med länsstyrelsen. Metalldetektering skedde 
istället i samband med sökschaktningen och 
endast i själva schakten. En systematisk metall-
detektering skulle fortfarande kunna utföras i 
ett senare skede, exempelvis vid en arkeologisk 
förundersökning.
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Nummer Längd 
(m)

Bredd 
(m)

Djup 
(m)

Area 
(m2)

Kontexter Beskrivning

1 11,7 2 0,3 23,5 0,2 m matjord av gråbrun silt. Undergrund av beige lerig silt. Stänk 
av kol och bränd lera förekommer i botten av matjordslager.

2 9,2 2,2 0,35 19,2 0,25 m matjord av gråbrun silt. Undergrund av beige lerig silt 
med inslag av moränstenar. Stänk av kol förekommer i botten av 
matjordslagret.

3 13,2 1,5 0,25 19,4 0,15-0,2 m matjord av gråbrun lera med enstaka kolstänk. Under-
grund av beige siltig lera.

4 13,9 1,3 0,25 18,1 0,2 m matjord av gråbrun lera med enstaka kolstänk. Undergrund 
av beige siltig lera. Fynd av en hästskosöm i matjorden.

5 15,2 1,5 0,25 22,4 0,2 m matjord av gråbrun lera. Undergrund av beige siltig lera. 
Fynd av en modern hästsko i matjordslagret.

6 19 1,4 0,2 26,7 Schaktet beläget i hagmark på krön av mindre kulle. 0,1-0,2 m 
matjord av gråbrun silt. Undergrund av ljusbeige silt med enstaka 
stenar.

7 12,2 1,4 0,3 16,5 0,25 m matjord av gråbrun siltig lera. Undergrund av beige lera.
8 13,1 1,4 0,3 18,5 0,25 m matjord av gråbrun siltig lera. Undergrund av beige lera.
9 11 1,4 0,3 14,8 0,25 m matjord av gråbrun lera. Undergrund av beige siltig lera. 

Fynd av ett järnföremål, tillvaratogs ej.
10 11 1,5 0,3 15,1 0,25 m matjord av gråbrun lera. Undergrund av beige siltig lera 

med järnutfällningar. Fynd av en hästskosöm, tillvaratogs ej.
11 9,8 1,4 0,3 13,9 0,25 m matjord av gråbrun lera. Undergrund av beige siltig lera.
12 15 1,4 0,5 21,2 0,4-0,45 m matjord av gråbrun lera. Undergrund av flammig beige/

gråbrun lera med järnutfällningar.
13 14,5 1,5 0,45 19,9 0,4 m matjord av gråbrun lera. Undergrund av flammig beige/

gråbrun lera med järnutfällningar. Fynd av en spik och järnten,  
tillvaratogs ej.

14 15,5 1,5 0,35 23,2 0,3 m matjord av gråbrun lera. Undergrund av beige lera med 
järnutfällningar.

15 16,4 1,5 0,4 24,1 0,35 m matjord av gråbrun lera. Undergrund av flammig beige/grå-
brun lera med järnutfällningar.

16 14,9 1,6 0,45 23,3 0,4 m matjord av gråbrun lera. Undergrund av flammig beige/grå-
brun lera med järnutfällningar.

17 14,3 1,5 0,5 20,5 0,4-0,45 m matjord av gråbrun lera. Undergrund av flammig beige/
gråbrun lera med järnutfällningar.

18 14,4 1,6 0,45 21,5 0,4 m matjord av gråbrun lera. Undergrund av flammig beige/grå-
brun lera.

19 15,4 1,6 0,5 21,6 0,4-0,45 m matjord av gråbrun lera. Undergrund av beige lera med 
järnutfällningar. Ett täckdike går längs med schaktet.

20 15,4 1,5 0,45 22,5 0,4 m matjord av gråbrun lera. Undergrund av flammig beige/grå-
brun lera.

21 14,7 2,7 0,3 25,9 101 0,25 m matjord av ljusbrun lerig silt. Undergrund av ljusbrun lera. 
Fynd av järnföremål och enstaka slagg.

22 12,1 1,5 0,4 17,4 110 0,3 m matjord av ljusbrun lerig silt. Undergrund av gråbrun lera 
i S, övergående i beige sand åt N. I matjorden förekommer tegel, 
järnföremål och slagg.

23 13,9 1,4 0,35 19,6 102, 103, 
104

0,3 m matjord av ljusbrun silt. Undergrund av beige sand. Flera 
stolphål påträffades i schaktets N del.

Bilaga 1. Schakttabell
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Nummer Längd 
(m)

Bredd 
(m)

Djup 
(m)

Area 
(m2)

Kontexter Beskrivning

24 13,7 1,4 0,35 19,9 105 0,3 m matjord av ljusbrun lerig silt. Undergrund av gråbrun lera. 
Fynd av enstaka järnföremål och tegel.

25 11,7 1,5 0,35 17,3 106, 107, 
108, 109

0,3 m matjord av ljusbrun lerig silt. Undergrund av beige siltig lera. 
Fynd av en kopparsmälta samt flera järnföremål i matjorden.

26 14,3 1,5 0,4 21,9 0,35 m matjord av ljusbrun silt. Undergrund av flammig beige/
ljusbrun siltig lera. Fynd i matjorden av ett tiotal bitar slagg, bland 
annat smidesslagg, samt järnföremål.

Bilaga 1. Schakttabell, forts.
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Bilaga 2. Kontexttabell
Nummer Typ Form Storlek 

(m)
Diameter 
(m)

Djup 
(m)

Beskrivning

101 Sotlager Oregel-
bunden

1,15x0,6 Tunt lager med kol och sot, utblandat med lera, i två kon-
centrationer som möjligen representerar anläggningar.

102 Stolphål Rund 0,35 Syns som fläck med ljusbrun sandig silt. Enstaka kol-
stänk.

103 Stolphål Rund 0,5 Fyllning av gråbrun sandig silt med inslag av kol och sot.
104 Stolphål Rund 0,42 Fyllning av gråbrun sandig silt med mindre inslag av kol 

och sot. En 0,1 m stor sten.
105 Nedgräv-

ning
Oregel-
bunden

0,5x0,4 0,2 Nedgrävning (?) för större kanthuggen sten, sannolikt 
syll- eller trappsten. Stenen kan också ha tryckts ned i 
leran. Runt om stenen är gråbrun siltig lera. Stenen lyft 
vid schaktning.

106 Störhål Rund 0,06 Störhål? Rund fläck med fyllning av gråbrun siltig lera.
107 Störhål Rund 0,09 Störhål? Rund fläck med fyllning av gråbrun siltig lera 

med kolstänk.
108 Störhål Rund 0,09 0,08 Rund fläck med fyllning av gråbrun siltig lera. Snittad. 

U-formad nedgrävning.
109 Stolphål Rund 0,25 0,06 Botten av stolphål? Rund fläck med fyllning av gråbrun 

siltig lera med kolstänk, samt en 0,1 m stor sten. Snittad. 
Skålformad nedgrävning.

110 Lager Oregel-
bunden

6x1,4 0,1 Rest av raseringslager i botten av matjorden, ej avgrän-
sat. Inslag av tegel och grus samt mindre mängder kol 
och sot. Fynd av järnföremål, masugnsslagg och yngre 
rödgods-keramik.
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Bilaga 3. Fyndtabell
Fynd-
nr

Objekt Material Antal Vikt 
(g)

Längd 
(mm)

Bredd 
(mm)

Tjock-
lek 
(mm)

Beskrivning Gall-
rad 
(X)

1 Yxa Grönsten 1 170 118 39 24 Trindyxa. Prickhuggen med slipad egg med 
mindre skador. Ena sidan har en skada från 
grävskopa.

2 Mynt Koppar 1 11 30 30 2 1 öre SM, 1740-tal (Fredrik I). Korroderad. X
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Bilaga 4. Planer

Figur 1. Plan över den norra delen av område 5.
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Bilaga 4. Planer, forts.

Figur 2. Plan över den södra delen av område 5.






