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Inledning och presentation
SUBo bildades 2014 med syfte att organisera de verksamheter som utför arkeologiska uppdrag runt om i Sverige.
Alla verksamheter med minst tre anställda och som bedriver uppdragsarkeologi kan bli ordinarie medlemmar med
rösträtt. Verksamheter som bedriver uppdragsarkeologi med färre än tre anställda kan bli observatörsmedlemmar,
med rätt att delta på årsmötet och andra aktiviteter som anordnas av SUBo.
SUBo har i dagsläget 24 medlemsföretag, med en volym som motsvarar ungefär 75% av den totala uppdragsmarknaden. Våra medlemmar spänner över en bred sektor: statlig, landstings- och kommundrivna verksamheter, liksom
privata bolag, enskilda stiftelser, kooperativ verksamhet och ideella föreningar. Våra medlemmar arbetar från Norrland till Skåne i söder, med hela bredden av den uppdragsarkeologiska verksamheten och med alla perioder från
stenålder till historisk tid.
Styrelsen för SUBo i mars 2020.
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Vision och mål
SUBo har till uppgift att främja svensk uppdragsarkeologi och medlemmarnas villkor för att bedriva uppdragsarkeologi. Vision – Att verka för likvärdiga villkor för uppdragsarkeologin i hela landet.
Föreningen ska för att uppfylla syftet arbeta med att:
•
•
•
•
•
•
•

kommunicera med myndigheter, uppdragsgivare, allmänhet och forskare
informera om branschens verksamhet
besvara remisser
verka för enhetliga förutsättningar för uppdragsarkeologin i landet
ta fram etiska regler för medlemsföretag och deras anställda
arbeta med kvalitetsfrågor och verka för att medlemmarna håller en jämn och hög kvalitet på sin arkeologis
ka uppdragsverksamhet
verka för att medlemmarna sprider en positiv bild av uppdragsarkeologin, genom att synas i media och före
språka uppdragsarkeologins samhällsnytta
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Årsredovisning för Sveriges Uppdragsarkeologiska Branschorganisation
Styrelsen för Sveriges Uppdragsarkeologiska Branschorganisation avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret
2019-01-01-2019-12-31

Förvaltningsberättelse
Verksamhetsplanens mål och måluppfyllelse av denna
Mål 1. Kommunicera med myndigheter, uppdragsgivare, allmänhet och forskare
Måluppfyllelse: Styrelsen har drivit ett antal frågor och inlett ett samarbete med RAÄ och Kulturmiljöforum (länsstyrelserna), där vi kommit överens om att ha regelbundna möten 2 ggr per år. Ett möte mellan RAÄ och SUBo genomfördes 15 mars. Det första mötet med samtliga parter hölls den 22 november och då deltog även M-ark.
Mål 2. Ha en uppdaterad hemsida med aktuell information
Måluppfyllelse: Styrelsen har under året hållit hemsidan uppdaterad med aktuell information om våra medlemsföretag i enlighet med årsmötets ambitioner.
Mål 3. Årsvis publicera en skrift med spännande resultat från uppdragsarkeologin
Måluppfyllelse: Styrelsen har förberett detta under 2019 och avser att presentera denna under medlemskonferensen
2020 i Lund.
Mål 4. Värva fler medlemmar
Måluppfyllelse: Styrelsen har 2019 lyckats värva ytterligare ett medlemsföretag, Picea Kulturarv, Göteborg.
Mål 5. Förbereda medlemskonferens i mars 2020
Måluppfyllelse: Styrelsen har planerat och förberett SUBos fjärde medlemskonferens som genomförs den 11-12 mars
2020 i Lund.
Mål 6. Att senast i januari 2020 ha förberett en ansökan om bidrag från RAÄ
Måluppfyllelse: Styrelsen fick inte ansökan för 2019 beviljad och har därför avstått att skickat in denna ansökan.
Genomförandet av dessa aktiviteter har gjorts med medlemsorganisationernas egentid, hittills har SUBo inte ersatt
arbetet med medel från kassan.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och fram till årsmötet 2020
•

•

•
•
•

Viktigare händelser under året fram till årsmötet 2020 har varit möten med företrädare för RAÄ i referensgruppen
för fd DAP, samt arbete i resp arbetsgrupper inom SUBo (Avtalsfrågor, Förenklade anbud, hemsida, Nättidskrift,
Fornreg och ekonomi).
SUBo styrelse och av SUBo utsedda representanter har haft möten med företrädare från RAÄ angående DAP och
etablerandet av ett mer organiserat samarbete. Vi har vid samtliga tillfällen framfört synpunkter på hur SUBo
önskar att dessa ämnen ska behandlas och vad våra medlemsföretag behöver eller hur de bör bli behandlade.
Styrelsen har följt upp ett antal av de frågor som tidigare bedömts som viktiga av SUBos medlemmar.
Styrelsen har haft sammanträden sju gånger 2019 och en gång 2020 samt ett antal kontakter dessemellan.
Styrelsen har under året hunnit arbeta med samtliga arbetsuppgifter, se mål och måluppfyllelse ovan.
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Arkeologerna, Statens historiska museer
fältsarkeologi i Kalmar. Vi har även flera små och stora
uppdrag med anledning av Trafikverkets planerade
dragning av Västlänken respektive Ostlänken. När det
gäller Ostlänken pågår dessutom ett paleoekologiskt
projekt längs med dess kommande sträcka. Vår vision
är att ”historia ska inspirera människor att vara aktiva i
samtiden för att forma framtiden”.

Arkeologerna bedriver konsultverksamhet inom arkeologi och kulturmiljö med kunskapsuppbyggnad i
fokus och är en av de största aktörerna i Sverige. Vi har
drygt 100 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping, Lund och Mölndal, men utför
uppdrag i hela landet. Vi har cirka 650–750 uppdrag
årligen som ger oss en stor bredd i aktuell arkeologisk
kunskapshämtning. Förutom arkeologer har vi en rad
specialister inom bland annat vedartsanalys, osteologi,
arkeobotanik och analys av äldre kartor, liksom experter
på digital dokumentation, slagfältsarkeologi, arkeometallurgi och georadar. Vår publika verksamhet innefattar
allt ifrån amatörarkeologiska kurser, guidade visningar
och skolvisningar till att producera utställningar och vi
ger även ut vetenskapliga böcker, populärvetenskapligt
material och broschyrer. Vi arbetar brett med webb och
sociala medier.

Världsnyhet: Båtgravarna i Uppsala
Ibland får vi vara med om utgrävningar som är de flesta
arkeologers dröm. Gamla Uppsala är ett av Sveriges
mest kända fornlämningsområden och det var i samband med en arkeologisk undersökning hösten 2018
vid prästgården som vi hittade något sensationellt.
Bakgrunden var att Svenska kyrkan planerade en tillbyggnad och vid undersökningen hittades bland annat
en brunn och en källare från tidigmodern tid, men även
en båtgrav. Det visade sig totalt vara två båtgravar från
vikingatid, som slutundersöktes försommaren 2019.
I båda gravarna har en man begravts i ena änden av
båten och i andra änden har en hund och en häst deponerats. Beslag och andra detaljer i den förmodligen en
gång mycket vackra hästutrustningen fanns fortfarande
kvar. Männen har fått med sig flera personliga ägodelar,
bland annat sina vapenutrustningar med svärd, spjut
och sköld. Vi hittade även båtnitar av järn och delar av
trä från plankorna som utgjorde båtarna. Undersökningen väckte stort massmedialt intresse både i Sverige
och utomlands.

Vårt arbete
Vikingagravar, bronsåldershus, medeltida trädgårdar –
spåren från det förflutna finns överallt omkring oss. De
senaste årens arkeologi har bjudit på allt ifrån utgrävningar i Gamla Uppsala, undersökningar av medeltidsstaden Nya Lödöse i Göteborg, kopparhyttor i Falun och
stenåldersboplatser i Motala. Några exempel på uppdrag 2019 är undersökningen av ett vikingatida gravfält
i Bådstorp utanför Norrköping, en undersökning av en
historisk miljö i Rosendals trädgård, en amatörarkeologisk kurs och forskningsgrävning i Åkersberga och slag-
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mans med en marinarkeolog och de dokumenterades
med hjälp av drönare och laserskanner med totalstationsfunktion. Delarna lyftes sedan upp med lyftkran
och efter tvätt skannades varje trädel separat med hjälp
av handskanner för att dokumentera hela processen.
Så småningom kommer vi att kunna skapa både fysiska
och digitala rekonstruktioner av båtarna. Vi hoppas
bland annat få mer kunskap om vad skeppen bar för
last och hur hamnen såg ut för 300 år sedan. Se mer:
https://arkeologerna.com/uppdrag/batvraken-i-masthamnen/

Eftersom gravarna var välbevarade och fyndrika var
det ett unikt tillfälle för oss att studera de gravlagda
och begravningsritualerna med moderna metoder
och vetenskapliga analyser. Under hela utgrävningen
arbetade specialister som arkeobotaniker och osteologer på plats i fält. Gravarna dokumenterades noggrant
genom 3D-fotografering för att kunna skapa detaljerade modeller över de olika skikten. Allmänheten har
bland annat kunnat följa utgrävningen på webben, i
sociala medier, i filmer på Youtube och genom föreläsningar. För tillfället pågår analys- och tolkningsarbete
av materialet och vi kommer att avslöja fler detaljer
om grävningen löpande i våra olika kanaler. Läs mer
på: https://arkeologerna.com/uppdrag/manniskorna-vid-gamla-uppsala-prastgard/

Kontakt
www.arkeologerna.com
E-post fornamn.efternam@arkeologerna.com

1600-talsskepp i Masthamnen

Johan Anund, 010-480 80 61
Regionchef Stockholm/Uppsala

B åtar handlade det även om i nästa exempel på
uppdrag från 2019. Trafikverket har påbörjat det stora
infrastrukturprojektet ”Västlänken” och 2018 startade
en arkeologisk undersökning vid Masthamnen i centrala Göteborg. Under utgrävningen hittades rester av hus,
befästningsmurar och inte minst – tre skepp. Båtarna är
troligen byggda på 1600–1700-talet och lämnades på
hamnens botten, men om de förliste eller sänktes medvetet är ännu oklart. Skeppen var byggda i klinkteknik,
en gammal båtbyggarteknik där man lägger bordläggningsplankorna om lott. De har troligen varit mellan
15–20 meter långa och täcktes av ett tjockt lager lera.
Hösten 2019 rensade vi fram vraken ur leran tillsam-

Hélène Borna-Ahlkvist, 010-480 82 32
Regionchef Lund
Marie Ohlsén, 010-480 81 01
Regionchef Linköping
Bo Kölqvist, 010-480 81 91
Regionchef Mölndal
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Arkeologgruppen i Örebro
i Mälardalen med omnejd, men vi utför uppdrag över
hela landet. Arkeologgruppen har spetskompetens från
bronsålder till historisk tid och utför utöver ett stort
antal utgrävningar. Vi arbetar också med många stora
och små utredningsprojekt i samband med väg- och
järnvägsbyggen. Vi strävar självklart efter att ha en
arbetsmiljö präglad av rättvisa och jämställdhet och
jobbar kontinuerligt med att ytterligare skärpa alla
aspekter av hållbarhet.

Verkligheten började för ett decennium sedan. Fyra viljestarka personer och en vision var grunden till ett idag
solitt företag med 10 anställda och god omsättning.
Företaget har precis fyllt tio år. Grundtesen är enkel.
Om man har roligt på jobbet och samtidigt utmanar
sig själv och givna sanningar och därigenom bygger,
förverkligar idéer och drömmar så går det att skapa ett
attraktivt företag för kunder och medarbetare. Vi vet
att medarbetarna är vår viktigaste tillgång och förstår
vikten av att de trivs och utvecklas kontinuerligt. Därför
arbetar vi löpande och aktivt med att vidareutveckla all
personal i en positiv riktning.

Ekeby i Närke
Under 2019 och 2020 undersöker Arkeologgruppen AB
en boplats vars tyngdpunkt ligger i yngre järnålder och
tidig medeltid. Även lämningar från äldre bronsålder
finns inom ytan.

Vi är 10 tillsvidareanställda arkeologer som utför alla
typer av arkeologiska uppdrag. Vår samlade erfarenhet är omkring 200 år, vilket ger oss en oerhört bred
kunskapsbas. Vi har egna specialister på till exempel
glas och keramik och ett brett kontaktnät i de fall vi
behöver specialisthjälp. Som namnet anger startade
företaget i Örebro, men vi har även ett etablerat lokalkontor i Stockholm. En stor del av våra uppdrag utförs

Undersökningsområdet består av en moränkulle med
omgivande lerig åkermark i anslutning till den utdikade
sjön Kvismaren. Mellan undersökningsområdet och
fornsjön ligger Ekeby kyrka vars äldsta delar är från
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inte kunnat visa på ett samband mellan ornamentik och
olika vikter. Symbolerna kan ha haft en annan, specifik
innebörd för brukarna, exempelvis som en ägar- eller
tillverkarstämpel, eller gjorts utifrån hantverkarens lust
och smak för dekoration. Solkorset är en symbol som
funnits med sedan bronsåldern. I och med kristnandet
fick symbolen något av en revival, då som symbol för
Vite Krist. Närke är ett landskap med tidigt stenkyrkobyggande och täta kontakter med götalandskapen. Kan
de korsstämplade vävtyngderna i Ekeby ses som ett
tecken på tidigt kristnande?

1100-talet. Vid restaurering av golvet hittades ett fragment av en Eskilstunakista vilket antyder att det redan
under 1000-talet funnits en kyrka i området.
I skrivande stund har närmare halva ytan undersökts. På
norra ytan påträffades lämningar efter flera stolphus, de
flesta enskeppiga. Anläggningar och hus påträffades i
grupper med mindre anläggningstäta ytor däremellan.
Inga analyser har ännu gjorts och det är därför oklart
om det rör sig om en gård som bytt läge eller om det
är en by med flera gårdar. I anslutning till det största
huset fanns ett kulturlager där bland annat två viktlod
hittades. Ett tredje lod fanns i matjorden ovanför. En
alternativ tolkning av platsen är att det varit en mindre,
regional handelsplats. För det talar tomtavgränsande
diken, en väg och inte minst den stora tomma ytan
som finns i den norra slänten som avgränsas av en rak
stolprad i norr.

Till våren 2020 avslutas undersökningen, bland annat
av en skärvstenshög från äldre bronsålder.

Litteratur
Sörling, E. (red.) 2018. Fynden från ”Svarta jorden” på
Björkö från Hjalmar Stolpes undersökningar. Katalog.
AUN 48.
Andersson, E. 2003. Tools for textile Production – from
Birka and Hedeby. Birka studies vol. 8. Stockholm.

De flesta husen låg nerdraget från kullen, på gränsen till
plan mark, men i ett område överst i den västra slänten
fanns troligen flera överlagrande hus på samma plats. I
en grop inom ytan hittades hårt brända vävtyngder. De
låg staplade och var hårt brända, sintrade och spruckna.
Flera av vävtyngderna har ornering med solkors. Den
nästan hela vävtyngden på bilden väger 407 gram, är
120 mm i diameter och har före sintring varit cirka 35
mm hög. Hålet är lite snett, 30 mm i diameter och har
avtryck av den tumme som körts in i leran underifrån.
Paralleller finns från Stolpes undersökningar i Birka som
generellt dateras till 800-900-tal. Det är inte helt ovanligt med ornamentik på vävtyngder. Tidigare studier har

Kontakt
Arkeologgruppen AB
Radiatorvägen 11
702 27 ÖREBRO
Tel: 019-60 90 410
arkeologgruppen@arkeologgruppen.se
www.arkeologgruppen.se
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Arkeologikonsult
Med ett undersökningsområde som omfattar
100000 kvadratmeter eller 10 hektar och kulturlager som är upp till 6 meter tjocka är det inte bara
den största stadsarkeologiska undersökningen som
utförts i Stockholm utan även en av de största som
någonsin gjorts i Sverige.

Arkeologikonsult grundades 1988 och är Sveriges
äldsta privata aktör inom den uppdragsarkeologiska branschen. Företaget har under åren fokuserat
på teknikutveckling för att effektivisera den arkeologiska dokumentationen i fält men även på visualisering av de arkeologiska resultaten i rapporter
såväl som på digitala plattformar.

Det arkeologiska uppdraget vid Slussen skiljer sig
på många sätt från en vanlig arkeologisk stadsundersökning. Inte enbart genom den stora undersökningsytan utan även under vilka premisser
arbetet utförs. Den stående trafikapparaten vid
Slussen rivs i etapper. Det innebär att de arkeologiska undersökningarna även de sker i ettappvis
i samband med rivningarna. Arbetet utförs alltid
parallellt med pågående byggnadsarbeten vilket
gör att vi har en arbetsmiljö som präglas av stora
arbetsmaskiner, spontslagningar, sprängningar
och byggkranar som förflyttar byggnadsmaterial
över arbetsområdet. Sådana förutsättningar ställer
naturligtvis höga krav på god kommunikation och
förståelse mellan arkeologer och byggentrépanad,
ett samarbete som vi upplever fungerar bra.
De ytor som vi hittills har undersökt har resulterat
i mycket oväntade och överraskande resultat som
kommer utmynna i att delar av Stockholms och
inte minst Södermalms historia får skrivas om.
Bland de nya upptäckterna kan nämnas en tidigare okänd medeltida stadsdel på Södermalmstorg,
en försvarspalissad från 1300-talet och ett i flera
avseenden unikt fyndmaterial.

Kontoret är beläget i Upplands Väsby cirka 3 mil
norr om Stockholm och har 20 anställda arkeologer med olika inriktningar samt specialister i form
av arkeobotaniker, osteologer, layoutare, GIS-ingenjörer och systemvetare.
Arkeologikonsult är idag verksamt i 12 olika län
och utför byråinventeringar, arkeologiska utredningar, förundersökningar och arkeologiska
undersökningar.

De arkeologiska undersökningarna vid Slussen i
Stockholm
Sedan 2013 har Arkeologikonsult utfört arkeologiska undersökningar i samband med ombyggnationen av Slussen i Stockholm där det arkeologiska
fältarbetet vara klart beräknas vara klart 2023.

Figur 2. Stensatta gator från 1300-talet på Södermalmstorg.

Figur 1. Översikt över undersökningsområdet vid Slussen.
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Det händer 2020

Kontakt
Arkeologikonsult
Tfn: 08-590 840 41
info@arkeologikonsult.se
www.arkeologikonsult.se
www.slussenportalen.se
följ oss gärna på Instagram #arkeologikonsult

År 2020 kommer vara ett förhållandevis lugnt år
vad gäller fältarkeologiska insatser vilket är välkommet då det ger oss möjlighet att fokusera på
att färdigställa rapporter över avslutade undersökningsområden. Helt nyligen publicerades den första delrapporten som omfattar undersökningarna
vid Södermalmstorg som utfördes 2013-2015 och
inom kort kommer en andra rapport som handlar
om undersökningarna i 1600-talskvarteret Ormen.
Den som är intresserad av att följa undersökningarna vid Slussen kan med fördel gå in på www.
slussenportalen.se där vi fortlöpande presenterar
de senaste resultaten och nya fynd.

Figur 3. Översiktsbild från undersökningen av kvarteret
Ormen som uppfördes vid mitten av 1600-talet.
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Bohusläns museum
Förundersökning av potentiellt
hamnläge vid Gottskär

Bohusläns museum bedriver arkeologisk uppdragsverksamhet på såväl land som i vatten. Vi kombinerar hög
ämneskompetens med professionalitet i utförandet och
god förmåga att hantera komplexa undersökningsprojekt. Vi utför arkeologiska undersökningar, kulturhistoriska landskapsanalyser, förstudier, miljökonsekvensbeskrivningar, beställarstöd, osteologiska analyser, publika
aktiviteter, forskning med mera. Våra arkeologer har
utfört arkeologiska undersökningar i Västsverige i mer
än 20 år.

Ytterligare ett marinarkeologiskt projekt är planerat
under våren, denna gång på Onsalahalvön i Halland.
Våra marinarkeologer ska utföra en förundersökning
av en del av havsbottnen utanför Gottskär, vilket är
platsen för den medeltida staden Gåsekil. Området som
ska exploateras har bedömts som ett möjligt hamnläge
för staden. Uppdraget ämnar avgöra förekomsten och
utbredningen av hamnkulturlager samt förekomsten av
eventuella fartygslämningar eller hamn- och bryggkonstruktioner.

Bohusläns museum har utfört marinarkeologiska uppdrag i hav, sjöar och vattendrag sedan 1995, framförallt
i Västsverige men även i andra delar av landet. Denna
del av verksamheten går för närvarande igenom en
omstrukturering där vi anpassar oss efter förändringar
på den uppdragsarkeologiska marknaden.

Kontakt
Stiftelsen Bohusläns museum
Box 403
451 19 Uddevalla
uppdrag@bohuslansmuseum.se
www.bohuslansmuseum.se

Pågående och kommande
marinarkeologiska projekt
Utredning inför muddring av Ystad
farled
Inför att farleden till Ystad hamn ska muddras utför
Bohusläns museum en arkeologisk utredning. Våra
marinarkeologer kommer att granska inhämtade data
från en sonarkartering för att avgöra om eventuella
skeppsvrak eller andra lämningar berörs av exploateringen. Både farleden samt dumpningsplatsen för
muddermassorna kommer att karteras. Eftersom delar
av Skånes stenålderslandskap hamnat under vatten
sedan istidens slut finns det möjligheter för att påträffa lämningar på dagens havsbotten. Med hjälp av en
underkonsult kommer därför ytterligare geofysiska data
att granskas för att bedöma potentialen för sjunkna
stenåldersboplatser. Museet har tidigare utfört en marinarkeologisk utredning inom de yttre delarna av hamnområdet. Då påträffades bland annat ett löst konstruktionstimmer samt tegel från historisk tid, och några få
flintavslag samt alrötter från stenåldern (se bild).

Figur 1. Alrötter nedväxta i lermorän, daterade till senboreal tid. Foto: Thomas Bergstrand.
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Dalarnas museum
sedan flera hundra år är de hårt åtgångna och de syns
oftast inte alls ovan mark. Det som återstår av gravarna
är bara den grävda ränna som omgett själva högen och
de gravgömmor som varit nedgrävda i eller invid rännan. På 1600-talet berättas att det fannas 4 ½ gravhögar
i Norr Romme. Minst en halv gravhög var alltså redan
då bortodlad och platsen för var högarna fanns är inte
heller preciserad.

Arkeologerna på Dalarnas museum har gjort undersökningar och utredningar i Dalarnas län sedan slutet av
1980-talet. Vi är nu en handfull arkeologer och vi undersöker äldre stadslager i Falun liksom stenåldersboplatser och järnåldersbebyggelse, främst i de nu uppodlade
dalgångarna och slättbygderna runt om i länet. En
viktig del av järnålderns lämningar, förutom bebyggelse
och gravar, är blästplatser. Av lämningar från medeltid
och framåt är hyttbackar med anläggningar för kopparframställning en betydande del. Vi är också en del av
projektet Ohtsedidh, samiska kulturyttringar i Mellansverige.

2018 gjordes en utredning med sökschaktsgrävning
i Norr Romme på ett fält nära Romme travbana inför
byggande av ett nytt ridhus. Efter att ha grävt ca 60
”tomma” sökschakt dök det äntligen upp något i övergången mellan matjord och silt. En spjutspets av järn,
och i nästa tag med grävskopan ett eldstål, en pilspets,
ett rangel, en eventuell ryktskrapa och flera andra
järnföremål och fragment samlat på ett och samma
ställe. Äntligen, det måste vara en gravgömma. När vi
sållade jorden från skopan kunde vi även hitta några
brända ben. Ytterligare några enstaka järnföremål och
-fragment påträffades i intilliggande schakt men annars

Hästfynd vid Romme
travbana
Norr Romme ligger i Stora Tuna socken, Borlänge kommun. Tunabygden var under järnåldern och medeltiden
ett centralområde i Dalarna med bland annat tingsplats
och en stor medeltidskyrka. Under årens lopp har också
flera järnåldersgravar och boplatslämningar undersökts
på Tunaslätten och utmed Dalälven. Då både gravar
och boplatser oftast ligger i det som varit odlingsmark

Figur 1. Gravrännan synlig som en svag mörkfärgning i
den omgivande silten. Rakt igenom anläggningen går ett
sentida dike. Foto Jimmy Axelsson Karlqvist.
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rådet. Det rangel som hittades under utredningen har
stora likheter med ett rangel från gravfältet i Bengtsarvet på Sollerön. Delar av hästutrustning är relativt
vanligt i Dalarnas vikingatida gravar medan brända ben
från häst är ovanligare. Det var ju naturligtvis extra lyckat att hitta ben från häst samt delar av hästutrustning
på en grävning invid Romme travbana inför byggnationen av ett ridhus.

kunde inte några tydliga spår efter själva graven iakttas.
Det blev en lång väntan till våren 2019 när vi skulle
fortsätta med förundersökningen.
Efter metalldetektering banades ett ca 40x35 meter
stort område av. Spåren i den naturliga silten var mycket diffusa och det fanns dessutom störningar bland
annat i form av ett sentida dike rakt genom området.
Först när hela ytan var avbanad kunde vi få ihop en
fragmentarisk och diffus oval gravränna, ca 23x14 meter stor, 0,5–1,0 meter bred och 0,20–0,35 meter djup.
Någon tydlig sydvästöppning, vilket annars är relativt
vanligt, gick inte att se. I anslutning till rännans norra
del fanns resterna efter två eller tre gravgömmor. Två
av gravgömmorna bestod av ca 2 meter stora oregelbundna områden med sot, kol och brända ben. Den
ena gravgömman låg invid den plats där järnföremålen
påträffats under utredningen. En tredje eventuell gravgömma utgjordes av en 1,5 meter stor och 0,3 meter
djup nedgrävning med stenar, kol, sot och enstaka
brända ben. Ytterligare järnföremål påträffades också
invid gravgömmorna och i matjorden runt omkring.
Bland annat en del till seldon/remtyg, pilspetsar, nitar
och broddar.

Kontakt
Dalarnas museum
Box 22
791 21 Falun
Tel: 023-666 55 00
E-post: info@dalarnasmuseum.se
www.dalarnasmuseum.se

De brända benen var hårt fragmenterade men de som
kunde bestämmas bedömdes komma från människa
(vuxen) i två av gravgömmorna, däggdjur i alla tre och
häst i en. Dateringen är ännu inte klar men utifrån fyndens utseende är senare delen av vikingatiden en trolig
gissning. Den påträffade spjutspetsen har inte några
direkta paralleller i Dalarna. Liknande men smäckrare
spjutspetsar har påträffats på några platser i SiljansomFigur 3. Det rangel som påträffades under utredningen under konservering. Foto Andreas Berndt, Studio Västsvensk
Konservering.

Figur 2. Del av seldon/beslag som påträffades i den ena
gravgömman fotograferad i fält. Foto Jimmy Axelsson
Karlqvist.
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Eldrun kulturmiljö
skrinlades så genomförds inventeringen. Området är
mycket populärt för turism både vinter och sommar
med fina vandrings- och skidleder, mest känt kanske
den s.k Jämtlandstriangeln Storulvån – Blåhammaren
- Sylarna. Vålådalens fjällstation har sen 1923 varit en
populär både tränings- och turistanläggning där kända
storheter som t.ex. löparen Gunder Hägg, boxarlegenderna Ingemar Johansson och Floyd Patterson tränade.
Än idag kommer elitidrottare hit för att vässa formen.
En utmaning är hur turistverksamheten och den aktiva
renskötseln ska och kan utvecklas och verka tillsammans.

Eldrun kulturmiljö AB (tidigare Eldrun arkeologi & landskap) startade 2009 och arbetar med uppdragsarkeologi, kulturmiljöanalyser, planeringsunderlag och förmedling. Företaget drivs av Anette Färjare som arbetat 30 år
som projektledare, med uppdragsarkeologi och fornminnesinventering vid Riksantikvarieämbetet, museer
och som egen företagare. Vi har under senaste åren
varit två arkeologer i företaget, Eva Klotz har tillkommit,
där båda har ett stort kontaktnät och samverkar gärna
och ofta med andra firmor inom sektorn.
Eldrun kulturmiljö arbetar rikstäckande men mest i
Mälardalen och Norrland. Uppdragen har varit mångfasetterade och i vitt skilda miljöer, från stadsundersökningar och undersökningar av säljägarboplatser, från
stenåldern till brandområdesinventeringar och fjällinventering.

En av de mer historiskt kända dramatiska händelserna
inom området var katastrofen vintern 1718, den s.k
karolinermarschen. Det var efter Karl XII:s död som
5800 soldater under Armfeldts befäl beordrades att
över fjället gå från Tydal i Norge tillbaka till Sverige.
Soldaterna överraskades av en förödande vinterstorm
och 3000 man frös ihjäl uppe på fjället. Den 3 januari
kom de överlevande fram till byn Handöl där fler kom
att avlida av skador efter den hårda marschen. I byn har
600 begravts i Handöl intill ett minnesmonument. Två
minnesmonument finns också närmare norska gränsen.

Eldrun kulturmiljö utför KML-uppdrag: Arkeologiska
utredningar, Arkeologiska förundersökningar och Arkeologiska slutundersökningar.
Eldrun kulturmiljö erbjuder också:
• Arkeologiska förstudier, inventeringar och kartering
av kulturmiljöer.
• Vattendrags- och andra specialinventeringar
• Kulturmiljö- och kulturarvsanalyser.
• Informationsmaterial och skyltning.

Med hjälp av fem vana fornminnesinventerare besiktades delar av det stora fjällområdet under några sommarveckor 2019. Vi utgick i första hand från Storulvåns
och Våldalens fjällstationer med dagsturer men flög
också upp på kalfjället med helikopter. Tre samebyar Handölsdalens, Tåssåsens och Mittådalens – berördes
och vi fick fin kontakt med renskötarna som arbetar i
området, vilka gav många tips. Under slutet av augusti
bodde och inventerade vi inom riksintressanta vistet
Bartjan.

Fjällinventering i Jämtland
Under 2019 genomförde Eldrun kulturmiljö tillsammans
med samarbetspartners en arkeologisk inventering
inom det som planerades bli en nationalpark i västra
Jämtlandsfjällen. Även om planerna för nationalparken

Figur 2. Boplats registrerad vid fjällinventeringen.

Figur 1. Grav registrerad vid fjällinventeringen.
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stenåldern och den yngre stenåldern (neolitikum) har
det intensiva utnyttjandet av landskapet resulterat i
anläggandet av en livlig boplats i vikbottnen på de sandiga strandvallarna i Gärdal. Här finns en hyddbotten,
ett flertal verkstadsplatser, härdar och stora bengropar
med välbevarade ben från framförallt vikare. Fynden
består av bl.a. stora mängder kvarts från slagplatserna
och föremål som skrapor men också slipade föremål i
skiffer och flertalet nätsänken.

Inventeringen resulterade i ca 150 forn- och kulturhistoriska lämningar – förväntade samiska lämningar som
kåtatomter, mjölkvallar, mjölkällare och bengömmor
men också bl.a. förhistoriska boplatser, fångstgropssystem, några flottningsrester, ledmarkeringar och kanske
det mest spännade – gravar.

Säljägare på Gärdalsmon
Under några år har Eldrun kulturmiljö samarbetat med
Västerbottens museum vid de arkeologiska undersökningarna kring väg 335 utanför Örnsköldsvik i
Ångermanland. Under två säsonger arbetade Eldrun
tillsammans med Wikell arkeologi och Roger Wikell med
undersökningarna av en stor säljägarboplats från stenåldern i Gärdal. Projektet kommer att avslutas under
2020.

Kontakt
Eldrun kulturmiljö AB
Östermalmsvägen 1
619 31 Trosa
Tel: 070-310 3456
E-post: anette.farjare@eldrun.se

Hela projektet omfattar boplatser som spänner över
dateringar från äldsta stenåldern (mesolitikum) till
järnåldern, och även historiska lämningar ingår i projektet. Det äldsta boplatserna är mindre 8000 år gamla
rastplatser där rester efter eldstäder och redskapstillverkning i kvarts har påträffats. Eftersom landhöjningen
i området tillhör sveriges kraftigaste så har landskapet
förändrats snabbt och bosättarna har följt den vikande
havsstranden. Under brytpunkten mellan den äldre

Figur 4. Skifferkniv från Gärdalsmon.

Figur 3. Bengömma registrerad vid fjällinventeringen.
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Gotlands museum
Presentation av projekt

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst,
historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och
besökare från hela världen. Museet grundades 1875
av Föreningen Gotlands fornvänner. Initiativtagare var
Pehr Arvid Säve. Då gick museet under namnet Gotlands Fornsal och omfattade endast det som nu utgör
Bildstenshallen i Fornsalen.

Gotlands arkeologi präglas av små projekt. Under de senaste åren har dock två större områden varit föremål för
undersökningar. Dels har det varit på den norra delen
av Tofta skjutfält, där nu militären åter etablerar sig efter
en tids frånvaro. En konsekvens av återetableringen var
arkeologiska undersökningar.

I dag består Gotlands Museum av Fornsalen, Gotlands
Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000
personer något av museets besöksmål.

Tofta skjutfält
De synliga spåren i området omfattar hägnader i anslutning till odlingsmarken och husgrunder. Det visade
sig vara flera hus än vad man kunde se innan området
torvades av. Två av de undersökta byggnaderna var
välbevarade medan två andra var nästan helt förstörda.
Byggnaderna som har haft en stenfot som är vanligt på
Gotland och Öland.

Den arkeologiska verksamheten omfattar idag två
arkeologer som arbetar med uppdragsarkeologi, samt
arkeologer som arbetar med museets samlingar. Museichefen, Susanne Thedéen, är också arkeolog.

Figur 1. Bilden föreställer det större av husen som undersökts på Tofta skjutfält. Här ses det från söder, med en
farstukvist vid entrén. Foto: Johan Norderäng Gotlands Museum.
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A7-projektet

De två bäst bevarade av de undersökta husen, ett större
och ett mindre, var lite olika varandra. Det stora huset
var nästan 25 meter långt nästan 10 meter brett. Det
hade parställda stolpar i rader som burit taket, och förmodligen har väggarna hjälpt till att bära taket också. I
byggnaden har det funnits en eldstad. I södra kortsidan
fanns en stenlagd entré med en farstukvist. Kol-14-analyserna låg mellan åren 60 e.Kr. och 385 e.Kr.

Även på det gamla militärområdet A7 i Visbys östra
ytterområde har undersökningar av lite större ytor, med
gotländska mått mätt, gjorts.
Att det fanns spår i området av en bosättning var känt.
Det visade sig vara en gård som funnits från förromersk
järnålder till och med vikingatid. Omkring 1100 e.Kr. förefaller gården upphöra på platsen. Att det var en gård
som legat där under så lång tid var obekant tidigare. Ett
svärd, ett par Ölands- eller Gotlandskrukor, spännen,
bältesdetaljer, beslag, mynt, hornföremål, nycklar och
en våg med vikter ger en bild av en plats som använts
kontinuerligt. En elegant stensatt brunn hade anlagts,
eller byggts om, under 900-talet. Under en period av
nära 1 000 år har de flyttat mot öster längs med vägen,
kanske ett par hundra meter.

Det mindre av de två undersökta husen var 10 meter långt och 8 meter brett och hade en ingång i ena
gaveln. I det fanns inte mycket kvar av det som en gång
funnits i huset. Vare sig föremål eller konstruktioner
som stolpar eller härdar. Däremot avslöjar jorden att
den arkeologiska bilden inte är komplett. Analyserad
jord från byggnaden avslöjar att matlagning ägt rum på
platsen, vilket gör det mer troligt att det faktiskt variet
ett bostadshus eller ett kokhus. Kol-14-analysernavisade på en verksamhetstid mellan åren 120 e.Kr. och 400
e.Kr.

Kontakt
Gotlands Museum
Strandgatan 14
621 56 Visby

Den här hustypen har generellt används från 100-talet e.Kr och verkar överges under loppet av 500-talet.
Det finns ingen anledning att tro något annat i det här
fallet.

Telefon: 0498 29 27 00
epost: info@gotlandsmuseum.se

Figur 2. Sven Jonsson gräver ut brunnen som
hörde till den gamla gården på A7-området
utanför Visby. Foto Per Widerström Gotlands
Museum.
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Jönköpings läns museum
skapsanalyser. Personalen har stor och lång erfarenhet av samtliga tidsperioder och de flesta kultur- och
fornlämningsmiljöer. Tillsammans har vi över 400 års
erfarenhet. När så behövs har vi ett brett kontaktnät av
experter att tillgå.

Jönköpings läns museum är en stiftelse med rötter i
Norra Smålands Fornminnesförening, vars initiativtagare Algot Friberg redan från 1880-talet utförde arkeologiska undersökningar i Jönköpings län.
Jönköpings läns museum är idag ett konst- och kulturhistoriskt museum, vars syfte är att bereda allmänheten
möjlighet att ta aktiv del av länets historia, nutid och
framtid. Genom sin verksamhet bidrar länsmuseet med
fakta och meningsfull kunskap av relevans för såväl
myndigheter som forskning och allmänhet.

Jönköpings läns museum bedriver idag en modern och
kostnadseffektiv arkeologi med hög vetenskaplig ambition och relevanta metoder.
Jönköpings läns museum tar det regionala ansvaret för
långsiktig kunskapsuppbyggnad och är den viktigaste
förmedlaren av Jönköpings läns kulturhistoria. Vår publika verksamhet omfattar allt från visningar och vandringar i kulturlandskapet till lektioner för skola, barn och
unga, men också en regelbunden utgivning av både
vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer.
En viktig plattform för kunskapsspridning är webben
och sociala medier.

Den konsultbaserade verksamheten består idag av 16
personer inom arkeologi, byggnadsvård, konservering
och kulturgeografi. Vårt arbetsfält sträcker sig långt utanför länets gränser och vi samverkar även regelbundet
med andra arkeologiska aktörer, bland annat genom
den museiarkeologiska branschorganisationen M-ARK.
Vi arbetar med KML-uppdrag men också olika typer av
kulturhistoriska utredningar, kulturmiljö- och land-

Härdar på rad i Hedenstorp

Figur 1. Hedenstorps industriområde, strax väster om
Jönköping. Kristina Jansson undersöker en av de romartida härdgroparna som låg intill den folkvandringstida
härdraden.

Inom området för Hedenstorps industriområde väster
om Jönköping har Jönköpings läns museum utfört ett
antal arkeologiska undersökningar under de senaste
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trettio åren. Det har rört sig om kolningsgropar och
kolbottnar, tidigmoderna gårdslägen, domarringsgravfält och förhistoriska boplatser. Till dessa sällar sig
även undersökningar av härdområden som närmast får
betraktas som platser av rituell karaktär. År 1990 - 1991
undersöktes den första av dem. De totalt 18 härdarna
låg på rad i nord–sydlig riktning och kunde dateras till
folkvandringstid, ca 400–600 e.Kr. År 2018 blev det möjligt att undersöka fortsättningen på härdområdet och
härdraden. Inom den 11 000 m2 stora undersökningsytan låg ett sextiotal anläggningar, nästan bara härdar
och härdgropar. Anläggningarna kunde dateras till
romersk järnålder, men de 16 nyframkomna härdarna
på rad daterades, liksom tidigare, till folkvandringstid.
Sammanlagt bildar de en 215 meter lång rad med inalles 34 härdar. Den egentliga utsträckningen har sannolikt varit längre, men på grund av tidigare markarbeten
har dessa spår försvunnit.

Figur 3. Folkvandringstida remändebeslag med runinskrift
på baksidan. Inskriften inleds med runradens två första
runor upprepade två gånger - ffuu. Föremålet påträffades
1991 i en brandgrav i stensättningen RAÄ 6 strax NV om
härdraden, se karta nedan.
gravfält i norr och ett i söder. En tänkbar tolkning är
därför att härdraden haft ett ceremoniellt syfte. Kanske
var härdarna tända samtidigt och likt nutida marschaller visat vägen till platser av betydelse - nutida festligheter och dåtida begravningsceremonier?
Ta del av rapporten här: https://jonkopingslansmuseum.
se/wp-content/uploads/2019/12/2019-16_H%C3%A4rdrad_Hedenstorp-LA.pdf

Härdradens betydelse
För att förstå härdradens betydelse måste den relateras
till det nästan fem kilometer långa nord–sydliga stråk
med gravar och gravfält i form av stensättningar, högar,
stenkretsar, domarringar, treuddar och resta stenar som
omger undersökningsområdet. Några gravar och gravfält har undersökts, bland annat RAÄ 8 några hundra
meter från härdradens norra del. Dateringarna av de
undersökta gravarna och fynden visar att de anlagts under i huvudsak folkvandringstid. Ytterligare ett gravfält
ligger fortfarande kvar knappt 100 meter från härdradens södra del. Sålunda har härdraden legat mellan ett

Kontakt
Jönköpings läns museum
Box 2133, 500 02 Jönköping
Tel: 036 - 30 18 00
E-post: info@jkpglm.se
www.jonkopingslansmuseum.se
Instagram: @kulturmiljo

Figur 2-3. Vy över härdraden, till höger i bilden. Foto från
norr. Kartan till höger visar härdraden som löper från
gravfält RAÄ 7 i söder mot RAÄ 8 i norr.
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Kraka kulturmiljö
Det stora projektet -

Kraka kulturmiljö startades våren 2012 och arbetar med
uppdragsarkeologi, kulturmiljöanalyser, planerings-underlag och förmedling. Företaget drivs av Karin Beckman-Thoor som arbetat mer än 30 år som projektledare,
arkeolog, antikvarie och utredare vid Riksantikvarieämbetet och vid flera länsstyrelser i Mälardalen. Kraka
kulturmiljö har ett stort kontaktnät och samverkar med
andra firmor inom sektorn. Kraka kulturmiljö arbetar
främst i Mälardalen men har de senaste åren även
arbetat i Västerbotten, Jämtland, Dalarna och Västergötland. Uppdragen har behandlat vitt skilda miljöer från
tätbebyggda samhällen till jordbrukslandskap och kustsamt fjällmiljöer.

Utredning för Ostlänken
Kraka kulturmiljö har utfört arkeologiska utredningar
för höghastighetsjärnvägen Ostlänken i Södertälje
och Trosa kommuner. I Södertälje handlade det om en
inventering av fornlämningar och andra kulturhistoriska
lämningar. I Trosa kommun gjorde vi en inventering och
s.k. utredningsgrävningar av osäkra fornlämningar för
att se om de var fornlämningar.
Arkeologiska utredningar inför stora infrastrukturprojekt är uppdrag som kräver god förståelse för landskapets framväxt och alla tiders kulturhistoriska lämningar
och spår som går att finna i området.

Kraka kulturmiljö utför uppdrag beslutade enligt KML
(kulturmiljölagen):
• Arkeologiska utredningar
• Arkeologiska förundersökningar
• Arkeologiska slutundersökningar

I Södertälje kommun hittade vi många nya fornlämningar som gravar och fossil åkermark. Utredningsområdet berörde också ett gravfält med flera stensättningar och en ovanlig grav som brukar kallas för ”liggande
höna” som består av ett större block som vilar på flera
små stenar, se nedan till vänster.

Kraka kulturmiljö erbjuder också:
• Stöd till beställare
• Arkeologiska förstudier, inventering och kartering
av kulturmiljöer
• Utmärkning av fornlämningar
• Kulturmiljö – och kulturarvsanalyser
• Underlag till detaljplaner och översiktsplaner
• Fördjupade riksintressebeskrivningar

I Trosa kommun kom det fram flera nya hällristningar,
gravar och fossil åkermark med små röjningsrösen. Vid
provgrävningarna fann vi flera stenåldersboplatser i
Silleskogen och på fän i Vagnhärad.
På fän i Vagnhärad hittade vi också kalkstensbrott
och äldre kalkugnar som visar på en lång tradition av
kalkbränning i området. Nära ett av kalkstensbrotten
hittade vi en fin liten smedja, se nedan.
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Det lilla projektet –

I den södra delen fanns även en äldre lämning, av ett
mer ovanligt slag. Det handlar om vad vi på arkeologspråk kallar för ett depåfynd, eller med andra ord ett
offerfynd. Denna anläggning bestod av en lerplatta,
keramik och en yxa i botten. I anläggningen hittades
även frön av enbuske och tre vetekorn. Kol och ett
vetekorn har daterats till cirka 800-400 f. Kr. Det betyder
att offerfyndet hör hemma i slutet av bronsåldern.
Att hitta en yxa på den plats där den en gång lades
ner avsiktligt är mycket ovanligt. Det är en hissnande
känsla. När jag lyfte upp yxan så hann jag tänka ”ur din
hand till min hand”, plötsligt blir kontakten med de som
levde för mer än 2 500 år sedan väldigt nära. Att veta att
ingen rört det där föremålet sedan det lades ner, fåren
att förflyttas i tiden med blixtens hastighet.

En depå i ett VA-schakt
När det ska läggas ner elledningar, kablar och VA-rör
genom områden med fornlämningar behöver det utföras arkeologiska undersökningar. Det kan tyckas som
små, obetydliga undersökningar. De är likväl viktiga och
många gånger kan den lilla undersökningen ge en hel
del viktig och ny kunskap om en bygds historia.
Några dagar innan julen 2018 utförde Kraka kulturmiljö en undersökning inför en VA-ledning. Undersöknings-ytan bestod av tre schakt, ett över boplatsytan,
ett över stensträngen och ett över den fossila åkermarken.

Sammantaget gav den här lilla undersökningen flera
spännande resultat som berättar om förhistorisk tid i
Håbo-Tibble socken i Uppland. De visar att området
brukats under lång tid, för såväl bosättning som riter
och odling.

I den norra delen undersöktes en fossil åker och en
stensträng som är en forn av förhistorisk stenmur.
Under åkermarken odlade jordlager fanns det rester av
två härdar. En av dessa daterades till medeltid, och var
i bruk någon gång mellan år 1210-1285. Stensträngen
daterades genom ett jordlager under stensträngen till
160-390 e. Kr. Det betyder att den byggts upp någon
gång mot slutet av äldre järnålder.

Kontakt
Kraka kulturmiljö
Johan Skyttes v 232
125 34 Älvsjö
Tel: 070-740 61 66
E-post: krakakulturmiljo@gmail.com
www.krakakulturmiljo.se

I den södra delen hittade vi boplatslämningar, totalt tio
anläggningar, stolphål som troligen är rester av ett hus
och flera härdar. En av dessa lämningar har daterats till
300-500-talet, och berättar att det finns rester av en boplats från äldre järnålder i området. Boplatsen är alltså
samtida med stensträngen i norr.
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Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
tjänster inom arkeologiska och bebyggelseantikvariska
uppdrag, som använder erfarenheter och nätverk av
museernas förmedling, förvaltning, kunskapsuppbyggnad och samhällsengagemang.

Kulturen, vars formella namn är Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, är en ideell förening stiftad
1882 med idag cirka 3 500 medlemmar. Kulturen har
åtta besöksmål i fem skånska kommuner. Huvuddelen
av den publika verksamheten utförs på museet och
friluftsmuseet Kulturen i Lund, som invigdes 1892.

Vår arkeologiska verksamhet är främst inriktad på
historisk arkeologi, perioden järnålder till modern tid.
Arbetsområdet är främst inom Skåne, men arbete kan
utföras i hela Sverige och i utlandet. Vi genomför alla
uppdrag från inventering till omfattande arkeologiska
undersökningar. Kulturen har specialkompetens inom
stadsarkeologi, byggnadsarkeologi, trädgårdsarkeologi,
kyrko- och kyrkogårdsarkeologi, bytomts- och landskapsarkeologi, borgarkeologi, slagfältsarkeologi samt
bevarandearkeologi inklusive alternativa grundläggningar. På Kulturen bedrivs forskning inom områdena
kulturmiljö, kulturhistoria och kulturarv, där våra disputerade arkeologer ingår i Kulturens forskningsgrupp.
https://www.kulturen.com/forskning/

Kulturen är ett regionalt museum. Det betyder att vi har
ett regionalt uppdrag och att vi erhåller årligt verksamhetsbidrag från Region Skåne med utgångspunkt från
den regionala kulturplanen. Kulturen erhåller årligen
verksamhetsbidrag från Lunds kommun och vår verksamhet är anpassad till Lunds kommuns kulturpolitiska
mål. https://www.kulturen.com/
Kulturen bedriver kulturmiljöarbete i Skåne och särskilt
i Lunds kommun. Arkeologi, stads- och bebyggelsehistoria och byggnadsvård är del av museets verksamhet.
Kulturens arkeologiska verksamhet började i slutet av
1800-talet. Vår inriktning är främst medeltidsarkeologi, men vi arbetar även med andra tidsperioder. De
omfattande arkeologiska samlingarna belyser främst
medeltidens kulturhistoria i Lund. En stor del av kulturmiljöarbetet sker i form av uppdrag för dokumentation,
samhällsplanering och kunskapsuppbyggnad, styrd av
Kulturmiljölagen och Plan- och Bygglagen. Vi erbjuder

Figur 1. Översikt kvarteret S:t Mikael i Lund.
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Arkeologisk undersökning i
kvarteret Sankt Mikael, Lund
Inför uppförandet av nya bostäder i kvarteret Sankt
Mikael i centrala Lund genomfördes en arkeologisk
undersökning mellan maj och december 2019, och var
den mest omfattande som gjorts på många år i Lund.
Tomten som undersöktes har stått obebyggd sedan
1959, då man rev vad som kallades Studentkasernen
Petersborg. Det handlar om en mycket intressant del
av medeltidens Lund, alldeles i närheten av domkyrkan
och i ett område där det var tätt med kyrkliga institutioner och residens med anknytning till kyrkan. Dessutom
är undersöknings¬platsen en del av det område där
Lund började växa fram i slutet av 900-talet.
Vid tiden för reformationen, det vill säga från 1537, var
hela kvarteret i kyrklig ägo. I den västra delen låg Sankt
Mikaels kyrka, vilket gett namn åt kvarteret, och i den
södra delen fanns Dominikankonventet, allmänt kallat
Svartbrödraklostret.
Figur 3. Fynd från en undersökning av Vellinge medeltida
bytomt.

Svartbrödraklostret grundades redan 1222 och var ett
av de första i Norden. Att det var ärkebiskopen Andreas
Sunesson som upplät mark tyder på att området redan
tidigare var i kyrklig ägo.

Kontakt
KULTURHISTORISKA FÖRENINGEN FÖR SÖDRA SVERIGE
Box 1095. 221 04 LUND
Tel +46 46-35 04 00
www.kulturen.com

Den arkeologiska undersökningen görs i samverkan
mellan Kulturen (som är huvudman), Arkeologerna/
SHM och Sydsvensk arkeologi AB. https://www.kulturen.com/kulturmiljo/arkeologi/arkeologisk-undersokning-kvarteret-sankt-mikael/. Följ arbetet med resultaten på Kulturens blogg: https://www.kulturen.com/
blogg/kategorier/kulturmiljo/arkeologiska-undersokningar/kvarteret-sankt-mikael/

Figur 2. Kulturens huvudbyggnad Vita
huset i Lund.
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Kulturlandskapet
planering, men för att den verkligen ska bli god krävs
kunskap och aktsamhet om vår historia. En djupare
kulturhistorisk kunskap kring landskapet, bebyggelsen
och samhället vi ser runt omkring oss ger en god inblick
i hur vi förhållit oss till och använt våra resurser, hur vi
förändrar vår miljö och fortsatt kan bruka landskapet
omkring oss. Framför allt har vi genomfört kulturhistoriska dokumentationer av materiella och immateriella
lämningar knutna till Bohusläns fiske- och stenindustri.

Kulturlandskapet är ett medlemsägt kooperativ som vill
påverka samhällsutvecklingen genom direkt aktion och
praktiska exempel. Grunden i vår verksamhet är en platt
organisation där alla tar gemensamt ansvar för helheten. Arbetssättet bygger på en öppen och transparent
kommunikation, vi tillämpar likalön och solidarisk
fördelning av arbetsuppgifter.
Vi arbetar inom ämnesområdena arkeologi, arkitektur,
konst, miljö och samhällsplanering, kulturhistoria, forskning och kunskapsförmedling. Både med kommersiella
uppdrag och egna initierade projekt. Vilka inriktningar
våra projekt får beror på medlemmarnas intressen,
nyfikenhet och fokus men vi arbetar gärna gränsöverskridande över verksamhetsområdena där mötet kan
bli konstnärligt, folkbildande, historiskt och politiskt.

En viktig del i vårt arbetssätt är kunskapsuppbyggnad.
Genom våra uppdrag och projekt får vi kunskaper som
är viktiga att föra ut till allmänheten, för att bidra till
intresse och förståelse för natur, kultur och miljö, och
för att visa hur vi alla kan arbeta med att förvalta dessa
värden. Vi vill dessutom arbeta aktivt med att erbjuda
en alternativ syn på förhistorien och vill uppmuntra till
kritiskt tänkande och ifrågasättande. Med nya vinklar
och ny kunskap vill vi få nya perspektiv på oss själva,
historien och framtiden.

Kooperativet utför alla typer av uppdragsarkeologi.
Kompetensen hos medlemmarna är bred och vi har
arbetat med alla tidsperioder, från äldsta stenålder
till 1900-tal. Utöver sedvanlig arkeologi finns särskild
kompetens när det gäller bland annat hällristningsdokumentation, industriarkeologi samt arkiv- och kartstudier.
Vi arbetar även för att bevara, förmedla, utveckla och
förankra kulturhistorien inom samhällsplaneringen.
En god miljö är till exempel ett mål inom samhälls-

Figur 1. Arkeologisk undersökning 2019, av boplats inför dragning av nya vattenledningar i Skee, Strömstads kommun. På
platsen framkom flera kokgropar och andra aktivitetsanläggningar.
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Järnåldern kring Grebbestad
beforskas
Kring Grebbestad i norra Bohuslän finns fyra gravfält
från järnåldern – Greby, Gissleröd I, Gissleröd II och Siljevi. Alla gravfälten har i någon mån, mellan 1870-tal fram
till 2000-tal, undersökts arkeologiskt. Under senare år
har för första gången järnåldersboplatser intill gravfälten undersökts.
I anslutning till Greby gravfält finns boplatsen Tanum
1885 (L1960:2938 ), som Kulturlandskapet undersökte
mindre delar av mellan 2013-2015. Här framkom bland
annat rika kulturlager, rester av olika ugnar, smidesslagg och högklassig keramik samt en glaspärla och
en guldten. I omedelbar närhet till ytan har ytterligare
två guldtenar hittats tidigare. En betydande hantverksproduktion har förekommit på platsen, och nivån på
hantverket är genomgående högt. Guldfynden kan
kopplas till de hantverksaktiviteter som blomstrade
under romersk järnålder.
Kulturlandskapet driver 2019-2021 ett FoU-projekt med
syfte att bättre förstå relationen mellan boplatser och
gravar i Grebbestad under romersk järnålder. Kunskap
om vilka olika typer av aktiviteter som förekommit kring
handelsplatsen vid Greby samt hur den relaterar till ett
regionalt och internationellt perspektiv kommer kompletteras. Projektets första steg är att:
• Återinventera äldre samlingar från olika gravfält
som omgärdar Grebbestad.
• Komplettera resultaten från genomförda undersökningar med yttäckande markundersökningar.
• Utföra kompletterande analyser på redan undersökt material.

Figur 2. Vid undersökningen av Tanum 1885 invid Greby
gravfält 2013-2015 framkom hantverksanläggningar,
Tanums kommun. På bilden grävs keramikugnar ut.
också på webbsidan. När projektet är avslutat finns
därigenom all dokumentation och alla resultat redan
samlat och lätt tillgängligt för allmänheten.
Genom detta levandegörs både det arkeologiska arbetet och forskningen samtidigt som vunnen kunskap
kommer ut till allmänheten direkt. Processen kan följas
och delresultat formeras och bearbetas framför allmänhetens ögon. Resultat kommer också att förmedlas genom vetenskapliga och populärvetenskapliga kanaler
på nationell nivå.

Förmedling leder vägen
Projektet avser att utgå från förmedling till, och en
involvering av, lokalsamhället. Förmedlingsarbetet
kommer utföras fortlöpande med undersökningarna i
syfte att dokumentera och kommunicera projektet och
framkomna resultat. För detta skapas en webbsida för
projektet som allteftersom fylls med information och
dokumentation i form av korta reportage, informationsfilmer och bilddokumentation. Olika publika aktiviteter planeras också, som t. ex. guidningar, workshops
och tävlingar. Mer kvalificerat material som rapporter,
vetenskapliga artiklar och föreläsningar tillgängliggörs

Kontakt
Rio Kulturlandskapet ek. för.
Adress: Ekelidsvägen 5, 457 40 Fjällbacka
Tel: 0525-32353
E-post: kontakt@kulturland.se
www.kulturland.se
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Kulturmiljö Halland
fotograf och illustratör (föremål och rekonstruktioner),
såväl traditionellt som i dator.

Kulturmiljö Halland (nedan KMH) arbetar med kulturmiljövård och är en del av Stiftelsen Hallands länsmuseer. Organisatoriskt är KMH en avdelning i Hallands
Kulturhistoriska museum och leds av Kulturmiljöchef
Anders Håkansson. KMH består av en arkeologisk enhet
(UV1), en bebyggelse- och kyrkoantikvarisk enhet
(UV2), samt administration. Den arkeologiska enheten
leds av 1e antikvarie Per Wranning och utgörs i skrivande stund av åtta tillsvidareanställda arkeologer, en
grafisk formgivare och två projektanställda arkeologer.
KMH´s arkeologiska verksamhet omfattar alla typer av
landbaserade lämningar från såväl hela förhistorien
som från medeltid och efterreformatorisk tid. Således
gräver vi såväl på landsbygd som i stad, såväl gravar
som bosättningar och lämningar efter all annan typ av
verksamhet.

Vi har inom Stiftelsen tillgång till utställningskompetens, pedagogik, konservator, fotografer, arkivarier och
kommunikatör.

Några uppdrag 2019
I Södra Mellby, Laholms lfs, förundersöktes fyra platser,
vilka alla var överlagrade av omfattande flygsandslager.
Två platser har rekommenderats gå vidare till slutundersökning. En plats utgörs av omfattande årderspår
tillsammans med härdar vilka daterats till yngre bronsålder, och en plats utgörs av en boplats med dateringar
till framförallt förromersk järnålder. Båda dessa fornlämningar är väldigt välbevarade då de legat under
flygsand.

Arkeologisk specialkompetens, kronologiska perioder:
neolitikum, bronsålder, järnålder, medeltid, nyare tid.
Ämnesspecifik specialkompetens: Boplatser, huslämningar, gravar, inventering, flinthantverk, järnhanteringslämningar, agrarhistoria, förhistoriskt landskapsutnyttjande, kyrkor, kloster, borgar, befästningar,
byggnadsarkeologi, slagfältsarkeologi, pedagogik.
En av våra arkeologer är drönarpilot med licens och
fototillstånd (i Halland), samt GIS-specialist främst inom
Landskapsanalys, Laserdata & 3D, Fotogrammetri & fotoskanning, 3D-modellering, Simulering, Virtual Reality,
Augmented Reality, Webbdesign & Hemsidesutveckling, 360° fotografering. Vår grafiska formgivare är även

Under juni månad förundersöktes nio fornlämningar
belägna i Suseåns dalgång, inför en ny VA-ledning mellan Kvibille och Slättåkra, Halmstad kommun. Lämningarna utgjordes främst av boplatslämningar från flera
tidsåldrar – allt ifrån neolitikum till vendeltid. Även en
hålväg förundersöktes. Av de nio objekten är det fyra
som förordas arkeologisk undersökning.
Figur 1. Undersökning 2013 av boplatslämningar från yngre järnålder – tidig medeltid i Söndrums kyrkby. Två arkeologer agerar måttstock i ett senvikingatida trelleborgshus.
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Kort presentation av några forskningsprojekt
Vi deltar i forskningsprojekt såsom Ås kloster (RAÄ 190
Ås sn) och Hunehals borg (RAÄ 71 Hanhals sn). Under
2019 erhöll Ola Kadefors medel för forskning baserad på länets 14C-dateringar och Per Wranning erhöll
medel för projekt kring den förromerska kittelgraven
på Skrea Backe. Båda dessa projekt fortlöper under
2020. 3D-projektet NYDA syftar till att utveckla digital
dokumentation, rekonstruktion och presentation. Som
exempel på uppdrag/objekt som inom projektet kan
nämnas: 3D-modell av Hagbards galge (med ifyllda
ristningar), Asige sn, 3D-rekonstruktion av fornborgen
Sandbyborg på Öland, samt 3D-dokumentation av undersökta partier av Halmstads befästningsverk, exempelvis strandmuren och Norre Katts krutkällare.

Figur 2. Patrik Hallberg på drönaruppdrag i Tjärby 2016
Strax väster om Skummeslövs kyrka förundersöktes ett
ca 20 000 m2 stort parti av fornlämning Skummeslöv
26:1 med anledning av planerad kyrkogårdsutvidgning.
Lokalen var mycket rik på boplatslämningar och fynd
från främst järnålder (både äldre och yngre) men även
bronsålder. Flera metallfynd har detekterats fram, bland
annat en romersk fibula, ett vikingatida beslag (med
fint gripdjur), en vikingatida vikt, senmedeltida mynt
och beslag med förgyllning. Metallfynden visar på att
området även har brukats i medeltid och efterreformatorisk tid.

Förmedling
KMH ger ut en oregelbundet utkommande arkeologisk
tidskrift, Utskrift, som till dags datum utkommit med 17
nummer. Dessutom bidrar KMH finansiellt och redaktionellt i utgivningen av den vetenskapliga peer review
granskade tidskriften In Situ Archaeologica.
Under 2017 utvecklades KMH´s populärt utformade
årsredogörelse Axplock till att hädanefter omfatta hela
Stiftelsens verksamhet (arkeologi, byggnadsvård, konservering samt Konstmuseet och Kulturhistoriska museet), även detta ett led i att nå ut bättre med information
om vår breda och mångfacetterade verksamhet.

I Kassakällor, Övraby socken, Halmstad, undersökte vi
en gravhög, preliminärt daterad till äldre bronsålder
(p.II), med sandblandat kärnröse och brätte, centralgrav
med en mindre stenkista av bumlingar, vilken var täckt
med takhällar. Graven innehöll inte några ben men en
såg av brons. Högen innehöll även en sekundärgrav
anlagd i kärnröset med brända ben och spets av brons
samt en sekundärgrav direkt under grästorven innehållandes brända ben och ett par keramik fragment.

Vi stöder och uppmuntrar kontinuerligt vår personal till
vidareutbildning/forskningsfördjupning, vilket under
de senaste åren bland annat har resulterat i två avhandlingar, varav båda baseras på KMH´s uppdragsarkeologiska undersökningsresultat.

Kontakt
Kulturmiljö Halland
Bastionsgatan 3, 302 43 Halmstad
Telefon: Växel: 035-19 26 00, Avdelningschef, Arkeologi
Per Wranning: 070-348 09 66
Mail: kansli@kulturmiljohalland.se, per.wranning@
kulturmiljohalland.se
Hemsida: www.kulturmiljohalland.se
Figur 3. Centralgraven med sina mörkt grå takhällar i
kärnröset i Kassakällor. Vid fototillfället har kärnrösets
första lager med sten undersökts. Dess tydliga kantkedja
ligger kvar.
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Länsmuseet Gävleborg
Tuna

Länsmuseet Gävleborg ligger i centrala Gävle. Museet
har drygt 30 anställda och bedriver verksamhet i Gästrikland och Hälsingland sedan år 1940. Museet rymmer
flera konstsalar, kulturhistoriska utställningar med
bland annat en förhistorisk utställning. På avdelningen
kulturmiljö arbetar arkeologer och byggnadsantikvarier
med uppdragsverksamhet, rådgivning och remisser
från kommuner och myndigheter. Arkeologerna utför
alla typer av uppdrag så som inventeringar, utredningar
och arkeologiska undersökningar. Men även granskning
av lämningar som finns i Kulturmiljöregistret och Skog
och Historia, textproduktion till kulturhistoriska skyltar
och skadeinventering av milstolpar och uppmärkning
av fornlämningar inför slutavverkning.

Tuna ligger inom Hillsta bys utmarksägor som mestadels bestod av skog samt enstaka fäbodbebyggelse.
Undersökningen berörde två kolbottnar, varav den ena
hade en tillhörande kolarkoja, samt två husgrunder.
Kolbottnarna var cirka 17–20 meter i diameter och
avgränsades av tydliga stybbvallar. C14-datering från
denna tid brukar ge ett brett intervall och undersökningen syftade till att om möjligt få en mera precis
datering av kolningen i Tuna. Kol från milan med
tillhörande kolarkoja antyder en datering till perioderna
1681–1738 e. Kr. (27,3 %) och 1803–1937 e. Kr. (65,2%).
Båda kolmilorna hade en snarlik datering. Troligen har
den senare kolningen gjorts på en äldre kolbotten för
att får ett hårdare och stabilare markunderlag.

Gävleborgs län är det skogrikaste i landet och ha även
stora fyndigheter av olika typer av malm. Detta har
tillsammans gett goda förutsättningar till ett stort antal
järnbruk och en riklig kolproduktion.

Kolarkojan var cirka 3x2 meter stor och avgränsades av
en vall. Vid ena kortsidan var ett spismursröse uppbyggt
mot ett markfast block. I kojans ytterkanter påträffades
resterna efter kraftigt förmultnat trä och handsmidda
spikar. Ett av fynden i kojan är ett 2 öres kopparmynt
präglat år 1749. Myntet kan medvetet ha lämnats kvar
i kojan som ett resultat av myntrealisationen år 1803
då det förlorat sitt penningvärde i och med den nya
mynträkningen som tillkom under Gustav IV Adolfs
regeringstid.

Microsoft bygger serverhallar i Gästrikland
Under 2019 har Länsmuseet Gävleborg bland annat
utfört två arkeologiska undersökningar på uppdrag av
Microsoft. De har gjorts i samband med att företaget
planerar uppföra serverhallar vid Tuna, Sandviken stad
och kommun samt vid Stackbo, Valbo socken, Gävle
kommun. Undersökningarna berörde huvudsakligen
skogsbrukslämningar.

Hillsta by har under 1600 och 1700-talen mer eller
mindre helt ägts av släkten Uhr, vilka drev Åttersta
bruks- och bergmanshytta och Uhrfors bruk. Bruken var
i drift under slutet av 1600-talet till och med 1800-talets
andra hälft. Kolet från de undersökta kolbottnarna har
sannolikt försett dessa med kol.
De påträffade husgrunderna ligger i närheten av
Hillsta/Tuna fäbod vilken enligt historiskt kartmaterial
varit i bruk under slutet av 1600-talet till sent 1800-tal.
Namnet Tuna fäbodar levde kvar under tidigt 1900-tal
även om platsen övergick i en enkel gårdsbebyggelse. Husgrunderna bestod av ett möjligt boningshus
med tillhörande spismursröse och en trolig ladugrund.
Ladugrunden bestod av syllsten och jordgolv. Boningshuset liknade inte de typiskt förekommande fäbodbyggnader som är vanliga i Gästrikland. Funktionen är i
dagsläget oklar och kan också utgöra en byggnad som
inte är kopplad till fäboden. Påträffade fynd antyder en
datering till sent 1700-tal och första hälften av 1800-talet.

Figur 1. Kolarkoja Stackbo med rest av vägglinjer. Foto:
Anders Altner.
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Stackbo

tätats med stybb och troligen täkts med torv och ris.
Förhoppningen är att dessa skogsbrukslämningar kan
ge en äldre datering än vad undersökningen gav vid
Tuna, då kartbeskrivningen från 1700-talet nämner
att man har kolat i området. Laga skifteskartan från
1865 visar dock att flertalet av de registrerade skogsbrukslämningarna ligger intill markerade bruksvägar
vilket kan antyda att även dessa får en datering till
1800-talet.

Stackbo ligger i Valbo socken, Gävle kommun och
ligger under byn Öns byskog. Enligt 1736 års delningskarta nämns i kartbeskrivningen att skogen använts till
kolning och timmer. Utöver skogsbruket bedrevs viss
odling i mindre skala på vretar och röjningar. Där fanns
också ängsmarker för bete eller slåtter med enstaka
fäbodar och torp. Längs Valsjöbäcken har det enligt
kartan tidigare funnits enstaka sågar.

Den kolningsgrop som undersöktes visade spår efter
minst två kolningar. Uppskattningsvis erhölls cirka
1,4–2,1 kubikmeter färdigt träkol vid den senaste kolningen. Tyvärr är C14-analyserna ännu inte klara men
de tidigare undersökta kolningsgroparna i Valbo socken
har daterats till vikingatid.

Kolningen kan sannolikt kopplas till Valbo masugn
eller Mackmyra hammare/bruk under 1600–1700-talet.
Under andra hälften av 1800-talet flyttades järnhanteringen till Forsbacka bruk. I samband med undersökningen berördes ett flertal kolningsanläggningar och
några tillhörande kolarkojor samt en ensamliggande
kolningsgrop.

Kontakt

Undersökningen av kolarkojorna visade sig vara bättre
bevarade med mer kvarvarande träkonstruktioner än
den undersökta kolarkojan vid Tuna i Sandviken. Flera
av anläggningarna låg i direkt avslutning till myrmarker
vilket skapat bättre bevarandeförhållanden. Kolarkojorna var cirka 3-4x2-2,5 meter stora med rester av träväggar. De omgavs av kolstybbvallar vilket tyder på att de

Länsmuseet Gävleborg
Box 746, 801 28 Gävle
Tel: 026-65 56 00
E-post: lansmuseetgavleborg@xlm.se

Figur 2. Kolningsgrop i Stackbo. Foto: Anders Altner.

31

Museiarkeologi sydost vid Kalmar läns museum
Forskning

Kalmar läns museum har bedrivit arkeologisk uppdragsverksamhet med fast anställd personal sedan 1980-talet. År 2013 gick vi samman med Kulturparken Smålands dåvarande arkeologienhet och sedan dess har
Museiarkeologi sydost två kontor, ett i Kalmar och ett i
Växjö. Idag har vi 10 anställda, varav några har arbetat
inom uppdragsarkeologin mer än två decennier, flera
mer än ett.

Museiarkeologi sydost lägger stor vikt vid forskning
som betydelsefullt komplement till den uppdragsarkeologiska verksamheten. Enheten har sedan många år
ett pågående samarbete med Linnéuniversitetet kring
utveckling av arkeologiämnet och uppdragsarkeologin.
Detta har i sin tur lett till nära samarbete med andra
museer i landet genom GRASCA (Graduate School of
Contract Archaeology). Tre anställda är deltidsdoktorander inom GRASCA med inriktning på arkeologisk
förmedling till barn och unga, användningen av digital
och virtuell teknik vid arkeologisk förmedling samt
bruket av kulturarv och arkeologi inom hållbar stadsoch samhällsutveckling. Sedan snart tio år bedriver vi
även forskning kring Sandby borg på Öland, ett forskningsprojekt som delvis finansierats av Riksbankens
Jubileumsfond.

Genom åren har antalet arkeologiska projekt och
undersökningar blivit många och varierande, vilket
bidragit till att skapa bred kunskap och erfarenhet från
att arbeta med samtliga förhistoriska och historiska
perioder. Idag finns en disputerad arkeolog (inriktning
bronsålder) och flera andra specialistkompetenser inom
Museiarkeologi sydost, bl.a. inom stenålder med särskilt
fokus på litiska råmaterial, folkvandringstid på Öland
och i Skandinavien, medeltid i Östersjöområdet samt
undersökningar av lämningar i skogsmark och fossil
åkermark. Vi har också stor erfarenhet av stadsarkeologiska undersökningar liksom pedagogiskt arbete i
samband med arkeologiska undersökningar och publik
arkeologi.

Forskning och kommunikation
Intresset för forskning och kommunikation har lagt
grund för enhetens mångåriga erfarenhet av att
förmedla arkeologiska resultat och omfattande utvecklingsarbete kring detta. Bland de anställda finns därför
hög kompetens i fråga om digital dokumentation, virtu-

Figur 1. Vraket Eldaren från tidigt 1700-tal grävdes fram i hamnen i Kalmar. Vraket dokumenterades och flyttades till en ny
plats och grävdes ned igen. Skeppet rekonstruerad efter 3D-foton och förmodad modell. Nicholas Nilsson har gjort jobbet.
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ell teknik och dess möjlighet till förmedling till allmänheten. Det webbaserade dokumentationssystemet IDA
har t.ex. utvecklats av oss på Museiarkeologi sydost. På
senare år har detta intresse yttrat sig i förmedlingen av
Sandby borgprojektet som rönt uppmärksamhet i hela
världen (www.sandbyborg.se) liksom i olika samarbetsprojekt, däribland med Bohusläns museum och förmedlingen av det omtalade projektet Nya Lödöse, staden
under Gamlestaden (www.stadennyalodose.se/).

Kontakt
Museiarkeologi sydost vid Kalmar läns museum
Box 104
391 21 KALMAR
Telefon: 0480 - 45 13 00 (växel)
E-post: info@kalmarlansmuseum.se
https://www.kalmarlansmuseum.se/arkeologi/

Projekt
Bland de mest spännande undersökningarna vi genomfört på senare år utmärker sig inte minst Sandby borg
med sina fantastiska föremål och gripande historia,
Snapperiskogen i Växjö som gav möjlighet att undersöka de för Kronoberg så ovanliga hällkistorna samt Båtsmanstorpet i Timmernabben, som utgör ett väsentligt
tillskott till enhetens kunskap om historiska lämningar
och de obesuttnas historia.

Figur 2. Drönarfoto på norra röset med hällkista från
Snapperiskogen i kanten av Växjö.
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Picea kulturarv
arbetar med kulturmiljöutredningar åt Trafikverket runt
om i Sverige. Vår pedagogiska verksamhet har bestått
av olika pedagogiska program riktade till barn/ungdomar. Ett av dem är ”Krukmakarens verkstad”. Detta är en
taktil lerworkshop för barn/ungdomar. Gülbin, som är
utbildad keramiker och arkeolog arbetar med att låta
deltagarna lära sig om förhistoriska hantverkstekniker
och arkeologi genom att skapa egna leralster.

Picea kulturarv startades som en enskild firma av Benjamin Grahn i februari 2015. Då var tanken att kunna
ta något enstaka uppdrag, genomföra kulturhistoriska
guidningar och hoppa in som underkonsult i arkeologiprojekt då och då. Hux flux har det blivit 2020. Picea
kulturarv är numera en ekonomisk förening med tre
tillsvidareanställda arkeologer: Benjamin, Gülbin och
Daniel. Vi har kontor i Göteborg och tar uppdrag över
hela landet.

På forskningssidan har vi sedan ett tag tillbaka drivit ett
forskningsprojekt om kolningsgropar, och under 2019
har vi undersökt ett flertal. Detta har bidragit till att vi
byggt upp egen kapacitet att göra vedartsanalyser.
Vi ser gärna fram emot samarbeten i branschen, med
offentliga liksom privata företag och i både kommersiella och ideella uppdrag.

Picea kulturarv arbetar inom tre verksamhetsgrenar:
1)
Uppdragsarkeologi
2)
Kulturmiljöuppdrag/utredningar
3)
Kulturarvspedagogik, forskning m.m.
Vi vill skapa samhällsnytta och kunskap som förs ut i
samhället. Företaget är vinstdrivande men vinsten återinvesteras i verksamheten. En grundtanke är därför att
de externa, mer kommersiella uppdragen ska delfinansiera uppdrag inom kulturarvspedagogik, egeninitierade forskningsprojekt mm. Genom att ha flera ben att
stå på finns också en viss trygghet i sämre tider.

Kolningsgropar – ett upprop
Picea kulturarv driver sedan en tid tillbaka ett forskningsprojekt/kunskapsuppbyggnad om kolningsgropar
i Sverige. Kolningsgroparna är som fornlämningskategori relativt sen. På 1980-talet var det inte helt självklart att de skulle finnas med som fornlämning. Enligt

Under 2019 har vi genomfört arkeologiska undersökningar i Dalarnas län och Västra Götalands län och vi

Figur 1. Profilen från kolningsgropen Gustafs 238:1, Säter kommun. Picea kulturarv undersökte i juni 2019 ett område med
sex kolningsgropar. Dessa har daterats till ÄJÅ-medeltid. I en av kolningsgroparna fanns även en tjärgrop med rester efter
en tunna. Denna daterades till 1700-tal.
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Figur 3. ”Ett slukhål? Nej en kolningsgrop utanför Uddevalla som undersöks single context”

Figur 2. Vintern 2019/2020 blev mer likt en (kall) monsunperiod. Detta medförde en del problem under 2019 års
sista fältarbete, en större utredning inför breddning av väg
165 i Munkedals kommun. En av utredningsytorna gick
under arbetsnamnet ”risodlingen”.

medan kolningsgropen daterades till 300-700-talet e.Kr.
Storleken på kolningsgroparna visar tydligt på vikten av
järnframställningen i området, men säger också något
om landskapet. Att det funnits en storskalig kolning i
grop under äldre järnålder i södra Dalarna visar andra
dateringar från närområdet. En kolningsgrop från Stora
Tuna socken har daterats till 400-500-talet e.Kr, vilket är
den äldsta i Dalarna.

Riksantikvarieämbetets nuvarande praxis ska kolningsgropar alltid bedömas som fornlämning. Det finns dock
olika förutsättningar för kolning i olika delar av landet,
något som också påverkar hur kolningsgroparna ser ut,
form och storlek, samt under vilken tid de anlades.
I Bohuslän har kolningsgropar ofta blivit förbisedda som lämningstyp. ”De är ju sentida” var en vanlig
kommentar, och många av kolningsgroparna registrerades därför inte, inte ens som övriga kulturhistoriska
lämningar. Och visst, vissa kolningsgropar har troligen
anlagts under 1900-talet. Från Foss socken finns det
fotografier från 1920-talet som visar hur det kolas i
grop. Kolningen i Bohuslän har troligen varit till för att
framställa smideskol till den egna gården eller en lokal
marknad. Samtidigt finns det områden i Västsverige
där kolning i grop försiggått i närmare industriell skala
under 1700-talet och 1800-talet. Bland annat i skogarna i Landvetter, Härryda och Lindome socknar finns
ett stort antal kolningsgropar, och det finns uppgifter
om att det skedde kolning för avsalu på marknader i
Göteborg. Kolningsgroparna i Västsverige är ofta små,
meterbreda, runda anläggningar med relativt blygsamt
djup. Till skillnad från Västsverige uppvisar kolningsgroparna i Bergslagen mer betydande storlek. I juni 2019
undersökte Picea kulturarv sex stycken kolningsgropar
i Mora By, Gustafs socken, i Dalarna. Kolningsgroparna
var större anläggningar, med rektangulär plan upp
mot fyra x fyra meter. I en av kolningsgroparna, Gustafs 238:1, hittades en trattformad tjärgrop med intakt
tunna i botten. Tunnan blev daterad till 1700-talet

För att samla in kunskap om kolningsgroparna, kunna
bedöma kronologier, användningsområden mm. har
vi arbetat med en sammanställning av undersökta och
daterade kolningsgropar i Sverige. Sammanställningen
sker landskapsvis och innehåller framförallt undersökningsuppgifter från 1990-talet och framåt. I nuläget är
Blekinge, Bohuslän och Dalarna de landskap där dateringarna är insamlade och arbetet har fortsatt med Västergötland, Småland och Gästrikland (där Länsmuseet
Gävle tidigare gjort en sammanställning). Under 2020
ska vi förhoppningsvis kunna tillgängliggöra resultatet
av resten av Sverige på Picea kulturarvs hemsida. För att
underlätta för oss själva efterlyser vi därför dateringar
och rapporter om undersökta kolningsgropar. Ifall ni
gräver kolningsgropar vill vi gärna ta del av resultatet
och vi delar gärna med oss av vårt hittills insamlade
material.

Kontakt
Picea kulturarv ek. för.
Kåserigatan 2
422 42 Hisings Backa
Telefon: 073-182 19 59
E-post: benjamin.grahn@piceakulturarv.se
Hemsida: www.piceakulturarv.se

35

Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ
Kulturlager och anläggningar separerade av transgressionslager

Rio Göteborg är en av Västsverige stora aktörer inom
uppdragsarkeologin, med bred verksamhet inom kultursektorn. Hos oss arbetar arkeologer med mångsidig
kompetens där vi erbjuder varierande tjänster inom
uppdragsarkeologin, osteologisk analys, kulturhistoria, forskningsverksamhet och utåtriktad verksamhet.
Kooperativet har idag 26 medlemmar och 15 heltidsanställda arkeologer.

Inför den aktuella undersökningen av Sandarnaboplatsen genomfördes förundersökningar 2007 (Rio Kulturkooperativ) och 2016-2018 (Rio Göteborg). Vid dessa
förundersökningar påträffades ett flertal överlagrade
kulturlager och anläggningar ovanpå varandra och
åtskilda av transgressionslager av varierande mäktighet.
De sammanlagt tretton dateringarna av dessa lämningar omfattar spannet mellan 7740-6360 cal BC (85937587 BP). Utifrån dateringar och tolkning av lagerföljd
indelades de aktuella lämningarna utifrån fem på varandra följande sekvenser:

Sandarnaboplatsen
Under perioden april-juli 2019 utförde Rio Göteborg en
arkeologisk undersökning inom fornlämningen Göteborg 15:1, även känd som Sandarnaboplatsen. Boplatsen är en så kallad eponym boplats, vilket betyder att
den har fått ge namn till en kultur i västsvenskt mesolitikum, Sandarnakulturen.

Dateringarna täcker således in en stor del av mellanmesolitikum inom en och samma fornlämning, men med
fördelen att de utgör tydligt separerade kontexter i lagerföljden. Målet med sommarens arkeologiska undersökning var därför i första hand att studera förändring i
flintteknologin och i människans omgivande landskap
och levnadsförutsättningar under en cirka 1500 år lång
tidsperiod. Genom ingående analyser av det slagna
stenmaterialet samt utökade naturvetenskapliga analyser av anläggningar och kulturlager är förhoppningen
att kunna ställa upp kronologiska modeller för en stor
del av den mellanmesolitiska perioden. När det gäller
det litiska materialet så kommer bland annat introduktionen av tryckspånsteknologin samt införandet och
upphörandet med tillverkning av så kallade sandarnayxor att kunna studeras mer ingående.

Boplatsen har varit känd sedan början av 1900-talet och
varit föremål för ett flertal större och mindre arkeologiska insatser (1930, 1942, 1965, 1973 och 1987). Vid
dessa undersökningar har ett mycket rikligt fyndmaterial framkommit, som sammanlagt omfattar drygt 1200
redskap och kärnor från framför allt mellanmesolitisk
tid. Merparten av dessa fynd har insamlats i ett kulturlager, det så kallade undre kulturlagret, beläget cirka tre
och en halv meter under nuvarande markyta. Kulturlagret och anläggningar i lagerföljden ovanför har överlagrats i samband med den postglaciala transgressionen.
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Undersökningen
Vid undersökningen, som var uppdelad på flera delytor,
påträffades tre fyndförande kulturlager inom de respektive delytorna. De två övre kulturlagren var tunna, cirka
5-15 centimeter. Det understa kulturlagret var betydligt
mer omfattande och var upp mot 40 centimeter tjockt.
Från de olika kulturlagren insamlades stora mängder
fynd, framför allt bestående av slagen flinta men även
en mindre mängd djurbensmaterial (säl, hjortdjur, fisk
och fågel), samt mängder av brända hasselnötter. Fyndmaterialet från de båda övre kulturlagren tolkas preliminärt, utifrån typologiska och teknologiska orsaker samt
dess lagermässiga kontext som avsatt under en mer
kortvarig period (med mesolitiska mått mätt). Fyndmaterialet från det undre kulturlagret är mer komplext
och innehåller fynd från en period om cirka 2000 år.

De hittills erhållna dateringarna från tidigare undersökningar daterar lagret till 7600-7300 cal BC. Bland
fynden i det undre kulturlagret återfinns bland annat
en fragmenterad korphacka av grönsten, en flathuggen
skivmejsel, ett flertal sandarnayxor, kärnyxor, trindyxor, hullingspetsar, lancettmikroliter, triangelmikroliter,
koniska spånkärnor och en kölformig kärna. Fördjupade
analyser av fyndmaterialet tillsammans med kommande dateringar av olika nivåer i kulturlagret kommer
förhoppningsvis ge en tydligare uppdelning av de
ingående faserna och därigenom en bättre förståelse
för förändringar ur ett teknologiskt perspektiv.

Det undre kulturlagrets tidsdjup
Det undre kulturlagret är beläget på cirka 20-22 meter
över havet och ytan har varit tillgänglig från det att
den friläggs i samband med att havets regression efter
istiden passerar denna nivå cirka 8600 cal BC, till det att
havet åter stiger över boplatsen cirka 7000-6500 cal BC.

Kontakt
Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ
Slakthusgatan 8A, 415 02 Göteborg
Tel.0709-599 641
kontakt@riogbg.se
www.riogbg.se
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Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU)
Inledning och presentation

Kopplat till SAU finns även SAUs forskningsfond som är
en egen stiftelse med syfte att stärka forskning och utbildning. Årligen delas stipendier för arkeologisk forskning ut och alla är välkomna att söka. En vetenskaplig
kommitté bestående av aktiva forskare utvärderar alla
ansökningar. SAU delar även ut ett årligt vetenskapligt
pris. Pristagare nomineras av SAUs personal och utses
av en särskild kommitté.

I mitten av 1990-talet besökte Bo Gräslund, då professor i arkeologi vid Uppsala universitet, Cambridge
Archaeological Unit. Sedan en tid tillbaka drevs han
och andra kollegor vid institutionen för arkeologi av
en vilja att verka för att knyta uppdragsarkeologin och
den akademiska arkeologin närmare varandra, något
de menade skulle kunna befrukta och utveckla den
arkeologiska vetenskapen som helhet. I Cambridge
mötte Bo Gräslund samma vilja och han kom senare
att återvända till England för att lära sig mer om hur
samarbetet mellan universitetet och uppdragsarkeologi
kunde läggas upp. År 1998 startades SAU – en näringsidkande stiftelse med affärsidén ”uppdragsarkeologi
på vetenskaplig grund med affärsmässig effektivitet” av
forskare vid Uppsala universitet. Bo Gräslund blev SAUs
första styrelseordförande. Idag innehas rollen av docent
Anneli Ekblom, lektor i arkeologi och forskare i arkeologi och global miljöhistoria vid Uppsala universitet. SAU
utför alla typer av arkeologiska uppdrag på lämningar
från alla förhistoriska perioder. Vi har specialistkompetens i osteologi, GIS och litisk analys för att nämna
några områden.

SAU på Ostlänken, väg 625 Vretaån i Södermanland
Förutsättningar och metod
Våren 2019 gick SAU tillsammans med Sörmlands
arkeologi AB ut i fält för att göra en utredning inför den
kommande utbyggnaden av Ostlänken. Syftet var att
klargöra den antikvariska statusen för drygt 200 objekt.
Utredningsområdet bestod av en 24 km lång och 200
meter bred korridor genom ett varierat landskap. Objekten utgjordes av dels redan kända lämningar knutna
till kolningsverksamhet från historisk tid, dels möjliga
förhistoriska boplatslämningar. Utredningsarbetet bestod av fördjupad kart- och arkivstudie, sökschaktning,
provrutsgrävning, metallkartering samt provtagning
med efterföljande analyser.

Figur1. SAUs osteologiska samordnare Emma Sjöling i
arbete med material från gravfältet Storby backe i Gamla
Uppsala.
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Figur 4. Eggfragment av delvis slipad grönstensyxa.
När det gäller lämningarna från den omfattande kolningsverksamheten visar utredningen att kolningen
kan relateras till två olika tidsperioder. Som väntat kan
lämningar kronologiskt kopplas till järnbruksepoken
från 1600-talet fram till början av 1800-tal. Men vi
hittade också äldre lämningar på framför allt Stigtomtamalmen som dateras från 1400-talet fram till 1600-talet.
Dessa bör ses som en del av det äldre bergsbruket i
Tunabergslag.

Figur 2. SAUs Michel Guinard i fält på Ostlänken-utredningen. Foto: Ingeborg Svensson, Södermanlands Arkeologi AB.

Utredningens resultat
Utredningen resulterade i att 93 befintliga lämningar
redigerades. Dessutom registrerades 46 nya kulturlämningar. Antalet förhistoriska boplatser blev 33 st. Kronologisk spänner de från mesolitikum fram till bronsålder
och järnålder, men med en tyngdpunkt på senmesolitikum-tidig neolitikum. Bland dessa finns ett antal lokaler
med trattbägarkeramik.

Kontakt
Verksamhetschef: Anneli Sundkvist, 072-017 5388
Osteologisk samordnare: Emma Sjöling, 070-3327067
E-post: post@sau.se, osteology@sau.se
Besöksadress:
Societas Archaeologica Upsaliensis
Thubergsvägen 5B
752 38 Uppsala

Figur 3. Snördekorerad trattbägarkermik.
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Stiftelsen Kulturmiljövård
Vi arbetar med det förflutna
för framtiden

nya platser och miljöer från olika tidsperioder i Östergötland, vilket har gett spännande och intressanta
resultat. Stiftelsen Kulturmiljövård (KM) har utfört flera
utredningar etapp 2 i Östergötland mellan Göta kanal
och Norrköping. Under början av mesolitikum var
denna plats en skärgård som utgjordes av en långsmal
ögrupp som separerar en vik (dagens Roxen och Glan)
mot öppet hav (Figur 1). Sakteligen under slutet av
mesolitikum växer skärgården närmare fastlandet (Figur
2) för att under neolitikum helt vara en del av det. Detta
område har fram till arbetet med Ostlänken varit en
nästintill vit fläck när det kommer till stenåldern i Östergötland, med undantag för några enstaka lämningar
(troligen både mesolitiska och neolitiska) längre österut
vid Stegeborg, Vikbolandet, och en neolitisk fyndplats
strax söder om Lövstad storskog vid Landsjön, samt ett
par boplatser inom Ostlänkkorridoren vid Leverstad
gård.

Stiftelsen Kulturmiljövård (KM) bedriver en bred
kulturmiljöverksamhet som spänner från förhistoria
till idag utan geografiska gränser. KM har sedan 2006
lång erfarenhet av att göra kulturmiljöanalyser och
landskapsanalyser. Vi har en omfattande arkeologisk
undersökningsverksamhet och gör olika typer av byggnadsantikvariska uppdrag. KM har även en bred publik
och pedagogisk verksamhet kopplad till uppdragen
och driver sedan den 1 januari 2018 museet Hamn på
uppdrag av Nacka kommun. Stiftelsen Kulturmiljövård är en näringsidkande stiftelse instiftad 2005 och
har sitt säte i Västerås. KM förvaltas av en styrelse, har
egen ekonomiadministration och kvalitetssäkring samt
miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001
av Svensk Certifiering Norden AB. I dagsläget har KM
knappt femtio anställda kulturgeografer, byggnadsantikvarier, arkeologer och pedagoger placerade på fyra
kontor – Västerås, Stockholm, Norrköping och Nacka. En
administrativ stab hanterar ekonomi, personal, IT och
redaktionella uppgifter.

Stenålderns östgötska skärgård
Karolina Karlsson

Inför Trafikverkets arbete med den nya järnvägsbanan
Ostlänken har vi arkeologer fått möjlighet att utforska

De senaste utredningarna har byggt vidare på utredningarna från 2016, då man sammanlagt hittade sex
nya stenåldersboplatser i de västra delarna av Lövstad
storskog och i de södra delarna av Norsskogen (fyra
boplatser på cirka 60 meter över havet och två på cirka

Figur 1. Karta över Östergötland under tidig mesolitikum
och med en strandlinje på cirka 60 meter över havet.
De tidig mesolitiska boplatserna (röd markering) är då
strandbundna.

Figur 2 Karta över Östergötland mellanmesolitikum, med
en strandlinje på cirka 44 meter över havet, den mellanmesolitiska boplatsen (röd markering) är då strandbunden .
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Figur 4. Slagen kvarts och flinta från en av de tidigmesolitiska lokalerna.
skärgårdsmiljö i likhet med många stenåldersboplatser
i Kolmården och Mälardalsområdet. Troligtvis har området varit ett utmärkt område för säljakt och övrigt fiske
som har utövats säsongsvis.

Figur 3. Jon Lundin med en bipolär kärna i kvarts från en
av de tidigmesolitiska lokalerna.

Under våren 2020 ska vi utföra ytterligare en utredning
etapp 2 i de sydöstra delarna i Lövstad storskog inför
Ostlänken och vi hoppas på att även dessa möjliga
boplatslägen kan läggas till på listan över nytillkomna
stenålderslokaler, och därmed öka förståelsen för Östergötlands förhistoriska skärgård.

40 meter över havet). Vi återvände till Norsskogen och
de östra delarna av Lövstad storskog under sommaren
och hösten 2019 och kunde med glädje lägga tre nya
boplatser till listan. Två förmodade tidigmesolitiska
boplatser samt en mellanmesolitisk boplats.
De två tidigmesolitiska boplatserna ligger i skyddade
sydvästlägen på nivåer av ca 60–65 meter över havet.
På båda lokalerna påträffades fynd inom en mindre planare yta inom utredningsområdet. Fynden är fåtaliga,
endast tre på varje plats, men utgörs av slagen kvarts
och flinta. Den mellanmesolitiska lokalen ligger på ca
40 - 45 meter över havet i ett skyddat östligt läge.
Fyndmaterialet är mer rikligt jämfört med de två äldre
boplatserna och utgörs av slagen kvarts och bränd
flinta.

Kontakt
Stiftelsen Kulturmiljövård
Stora Gatan 41
722 12 Västerås
info@kmmd.se
https://www.kmmd.se/

Det intressanta med boplatserna, förutom att de påträffats i stenålderssammanhang hittills okänt område,
är att de står i kontrast till majoriteten av de tidigare
kända boplatserna i Östergötland söder om Roxen och
västerut mot Motala. Då dessa visar på större boplatser
av inlandskaraktär och lämningar efter hus/hyddor, är
de nytillkomna lokalerna små platser med få fynd och
hittills utan spår av anläggningar. Utredningsresultaten tyder mer på att de utgjort tillfälliga visten i en
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Sydsvensk Arkeologi
arkeologiska undersökningen genomfördes. Kyrkan
med kyrkogården uppfördes under 1620-talet och kyrkogården gick ur bruk under 1830-talet.

Sydsvensk Arkeologi AB bedriver arkeologiska undersökningar och kulturlandskapsutredningar i Skåne och
Blekinge län. I samarbete med MARK, den museiarkeologiska branschorganisationen, bedriver bolaget även
verksamhet i övriga delar av Sydsverige.

Gravarna
Totalt undersöktes ett trettiotal gravar och de flesta av
dessa var inom den södra delen av kyrkogården, precis
vid kyrkogårdsmuren (se fotografi nedan). De skriftliga
källorna tyder på att det kan ha funnits en uppdelning
var olika människor begravdes inne på kyrkogården,
beroende på hur mycket de betalade för platsen och
deras sociala status i samhället. Den södra delen av
kyrkogården verkar i huvudsak varit platsen för att
gravlägga fattiga och sjuka. Det påträffades individer
med skolios och troligen också polio. De flesta verkar ha
gravlagts i träkistor, men sannolikt har flera varit svepta
i kistan, då det i flera gravar påträffades svepningsnålar.
Under sent 1800-tal togs beslutet att flytta ut alla familjegravar med de rika familjerna som låg inne i kyrkan,
ut på kyrkogården. Fyra stycken redeponeringsgropar
med ben från över 150 individer påträffades ute på kyrkogården som kom från familjerna som ursprungligen
vilat inne i kyrkan.

Regionmuseet i Skåne utredde under 2009 på uppdrag
av Region Skåne möjligheten att lägga över den uppdragsarkeologiska verksamheten vid Malmö museer
och Regionmuseet i Skåne i ett gemensamt bolag. Efter
beslut av Regionmuseets styrelse bildades år 2010 Sydsvensk Arkeologi AB, som är ett helägt dotterbolag till
Stiftelsen Regionmuseet i Skåne. Bolaget har som mål
att samla och stärka den regionala kulturmiljövården.
Bolagets vision är: Kunskap om det förflutna – För en
hållbar framtid.

Heliga Trefaldighetskyrkans
kyrkogård
Under slutet av 2018 och större delen av 2019 arbetade
Sydsvensk Arkeologi AB med en utgrävning av en del
av Heliga Trefaldighetskyrkans kyrkogård inne i centrala
Kristianstad. Utgrävningen kom att bjuda på många
överraskningar och intressanta resultat. Fältarbetet har
avslutats och rapportarbetet har precis påbörjats, så alla
resultat är preliminära. Kyrkogården skulle omgestaltas, bland annat med en plattsättning och staket runt
kyrkan. Omgestaltningen skedde samtidigt med att den

Den levande kyrkogården
Det var inte bara gravar som undersöktes utan också
bebyggelselämningar i form av klockaredrängens bostad inne på kyrkogården och delar av kyrkans bygghytta. Klockaredrängen med familj bodde i ett hus inne
på kyrkogården från mitten av 1700-talet till början av
1800-talet. Fyndet av sporrar från en tupp visar att det
kan ha funnits åtminstone höns inne på kyrkogården.
Byggnadshyttan var i bruk när kyrkan byggdes i början

Figur 1. Helene Wilhelmson och Ylva Wickberg arbetar
med ett par av gravarna på Heliga Trefaldighetskyrkans
kyrkogård
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kogården under den arkeologiska undersökningen. Det
fanns bland annat flera små kulor av lera som förekom
som både lösfynd men som också ett av barnen hade
gravlagts med. Det förekom också djurben, varierande
keramik, delar av gravhällar som sannolikt legat inne i
kyrkan och annat material som mer var av stadsarkeologisk karaktär. Sannolikt har mycket av detta fyndmaterial förts till platsen i samband med utjämningar av
kyrkogården. Mycket arbete återstår med genomgång
av allt material och många analyser ska göras som
strontium, osteologiska analyser med flera. Förekomsten av byggnader och framförallt att familjer bott inne
på kyrkogården är relativt ovanligt och kan också ge ny
kunskap om kyrkans och stadens historia.

Kontakt
Kontor i Kristianstad 		
Kontor i Malmö
Sydsvensk Arkeologi AB 		
Sydsvensk Arkeologi AB
Box 134 			
Erlandsrovägen 5
291 22 Kristianstad 		
218 45 Vintrie
Tel: 0709-12 43 10
E-post: info@sydsvenskarkeologi.se
www.sydsvenskarkeologi.se

Figur 2. Virad koppartråd och lerkula i barngrav
av 1600-talet. Möjligen kan det vara stenhuggarnas hus,
strax nordost om koret, som omtalas i skriftliga källor.
I byggnaden ska färdighuggna stenstatyer till kyrkans
tak ha förvarats. Utanför byggnaden fanns ett par
gropar med träkol och glasklipp samt en del blyämnen
som kan tyda på att byggnaden också kan ha använts
för glashantverk till kyrkans fönster. När byggnaden var
riven och endast stensyllarna var kvar, grävdes två gravar som omgavs med tegelramar (se fotografi nedan).
Det framkom också många olika typer av fynd på kyrFigur 3. Det möjliga stenhuggarnas hus ifrån första halvan
av 1600-talet med ett par gravar.
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Sörmlands Arkeologi
Hallingstorp, Östmanstorp &
Forsby kalkbrott

Sörmlands Arkeologi AB är ett mindre företag som har
bedrivit uppdragsarkeologisk verksamhet sedan år
2015. I dagsläget består företaget av tre personer, vilka
alla har varit verksamma som arkeologer sedan 1990-talet. Verksamheten omfattar arkeologiska utredningar,
förundersökningar, undersökningar, skadedokumentation och fornvård. Vi producerar även skylt- och informationsmaterial och håller på förfrågan föreläsningar
och guidade visningar.

Exempel på andra projekt som vi har genomfört är en
arkeologisk undersökning av en gårdstomt utanför
Strängnäs och en undersökning av ett fossilt odlingslandskap vid Forsby kalkbrott i Vingåkers kommun.
Inom gårdstomten undersöktes sammanlagt sju
huskonstruktioner, varav två utgjordes av bostadshus.
Resterande byggnader hade fungerat som olika typer
av ekonomibyggnader. Det äldsta bostadshuset uppfördes under slutet av 1600-talet, medan det andra tillkom
runt sekelskiftet 1700. Via en karta från år 1721 identifierades bostadshusen som Hallingstorp och Östmanstorp. Genom husförhörslängder kunde de båda torpens
invånare identifieras, där de äldsta uppgifterna visar att
Östmanstorp varit bebott från 1690-talet och Hallingstorp sedan år 1701.

Väg 56 & Ostlänken
De senaste åren har vi framför allt varit involverade i
ett flertal arkeologiska utredningar i samband med
vägförbättringsåtgärder längs med RV 56 norr om
Katrineholm och inför byggandet av Ostlänken inom
Nyköpings kommun. Båda projekten har resulterat i en
relativt stor mängd nya stenålderslokaler, med slaget
stenmaterial och neolitisk keramik.

Det äldsta bostadshuset, Östmanstorp, revs till förmån
för uppförandet av ett brygghus någon gång kring
mitten av 1700-talet. Den osteologiska analysen visade
att byggnaden bland annat hade använts för slakt

Figur 1. Östmanstorp gårdstomt. Rester av brygghus.
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Kontakt

samt beredning av kött- och kanske skinn. De förändrade produktionsförhållandena och omläggningen av
platsens ekonomi sammanfaller med avvecklingen av
bostadsbebyggelsen. Platsen som helhet tycks ha förlorat sin funktion och övergavs eller revs runt sekelskiftet
1800.

Sörmlands Arkeologi AB
Besöksadress: Kalkbruksvägen 2
610 71 Vagnhärad
E-post: mail@sormlandsarkeologi.se
Hemsida: www.sormlandsarkeologi.se

På kanten till Forsby kalkbrott fanns till för ett par år
sedan ett område med röjningsrösen, stensträngar och
mindre fossila åkerytor. Delar av området undersöktes
vid två tillfällen mellan år 2015 och 2018. Resultatet
visar att den huvudsakliga agrara verksamheten startade under 1200-talet och att den hör samman med
etableringen av Julita kloster. Odlingsverksamheten
upphörde sedan under 1600-talets andra hälft i samband med att Forsby gård bildade säteri. Genomförda
pollenanalyser visar att det odlades korn, vete och råg
kontinuerligt i området. Det finns också indikationer på
att marken har gödslats eller att odlingsmarken lagts
i träda och fungerat som betesmark under perioder.
Området kallades under medeltiden för Gaestaskogen
och var föremål för en konflikt rörande äng, skog och
fiskerättigheter mellan bönderna i Forsby och Julita
kloster på 1300-talet.
Figur 2. Stridsyxekeramik från en lokal längs väg 56.
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Uppdrag Arkeologi
kräver professionalitet, erfarenhet och kompetens. Alla
ska känna förtroende för oss - oavsett om det är en
myndighet, en exploatör eller en intresserad allmänhet
vi möter.

Uppdrag arkeologi är resultatet av en överlåtelse av den
arkeologiska uppdragsverksamheten vid Stockholms
läns museum. Flera av oss som jobbar här jobbade
alltså tidigare på ett museum, i en verksamhet som
startade redan i slutet av 1980-talet. Under museiåren
utvecklades vi till en av Stockholmsregionens största
och viktigaste aktörer inom kulturmiljövården och
Uppdrag arkeologi förvaltar nu detta arv, något som vi
är väldigt stolta och glada över.

Vår arbetsgivarorganisation heter Sobona och vi har
åtagit oss att följa kollektivavtalet Musei- och arkeologisk verksamhet.

Våra tjänster

Vi på Uppdrag arkeologi har förstås gemensamt att vi
älskar arkeologi och historia, men vi delar också en passion att få berätta om våra resultat och vårt arbete för
alla som är intresserade. Därför jobbar vi gärna tillsammans med museer, skolor och andra publika aktörer för
att nå så många som möjligt. Vi berättar och kommunicerar också regelbundet vårt arbete via sociala medier,
och har många följare på Facebook och Instagram. Följ
oss gärna du med!

Uppdrag arkeologi anlitas för alla typer av arkeologiska
uppdrag. Ämneskompetensen är bred och vi har tillgång till ett stort nätverk av sådana specialkompetenser som krävs för arkeologiskt analysarbete. Särskilt kan
lyftas fram en lång erfarenhet inom stadsarkeologi och
historisk arkeologi samt undersökningar och fördjupade analyser av lämningar kopplade till perioden yngre
järnålder-medeltid. Vi har egen kompetens vad gäller
GIS-baserad inhämtning, analys och redovisning av fältdata och jobbar ständigt med att utveckla och förbättra
arkeologisk metod, dokumentation och presentation.

En annan sak vi gärna vill att alla ska veta är att vi
tar vårt arbete på allvar. Arkeologi är både roligt och
spännande men det är också ett stort ansvar. Det är
vårt gemensamma kulturarv vi jobbar med, något som

Fig. 1. Undersökning av kvarteret Rosendal mindre på
Södermalm i Stockholm. Foto: Uppdrag arkeologi.
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Här är några exempel på vad vi anlitas för:
Arkeologiska utredningar, förundersökningar och
undersökningar enligt KML
Inventeringar och MKB
Fornlämningsbesiktningar
Utmärkning av fornlämningar i skog
Rådgivning till kommuner och fastighetsägare
Skyltning, föredrag och guidningar

•
•
•
•
•
•

Gravfältet vid Oppeby gård
Ett exempel på ett av våra många projekt är undersökningen av ett senvikingatida gravfält vid Oppeby gård,
strax utanför Nyköping i Södermanland. Undersökningen omfattade sammanlagt 20 stycken gravanläggningar i form av både brand- och inhumationsgravar. Bland
fyndmaterialet kan särskilt nämnas flera i stort sett
intakta keramikkärl av typen Östersjökeramik, sköldformiga bronsbeslag, pärlor av glas och karneol samt en
vendeltida näbbfibula, påträffad i överbyggnaden till
en av gravarna.

Fig. 3. Keramikkärl av typen Östersjökeramik påträffade
vid undersökningar av ett gravfält vid Oppeby gård utanför Nyköping.
en grav på gravfältet i Oppeby under 1200-talet vara
kopplad till behovet att tydliggöra en då ifrågasatt och
hotad arvsrätt inom ett äldre odalssystem.
En länk till en fullständig rapport med resultaten av
undersökningarna vid Oppeby gård hittar du på vår
hemsida.

Gravfältet bedöms utifrån tillgängliga dateringar ha
etablerats under sent 800-tal. Begravningar har sedan tillkommit kontinuerligt under 900- , 1000- och
1100-talen. Den sista begravningen kan, med ledning
av resultaten av en 14C-analys, konstateras ha skett vid
mitten av 1200-talet. Dateringen till 1200-talet är att
betrakta som mycket sen. Gravläggningen tolkas kunna
ha ett samband med de konflikter som då fanns mellan
en äldre samhällelig elit representerade av folkungarna på den ena sidan, och anhängare av den påvliga
kyrkomakten på den andra. Användandet av ett till det
yttre hedniskt gravskick, föreslås därför inte spegla ett
sent uttryck för hednisk tro. Istället ses anläggandet av

Kontakt
Uppdrag arkeologi
Enspännargatan 56 bv
165 57 Hässelby
Tel: 073 662 34 00
E-post: info@uppdragarkeologi.se
Hemsida: www.uppdragarkeologi.se
Facebook: www.facebook.com/uppdragarkeologi/

Fig. 2. En stenklubba från bronsåldern påträffad vid en
arkeologisk undersökning vid Örminge i Östergötland.

Fig. 4. Undersökning av en boplats från folkvandringstid
vid Eggeby gård strax norr om Stockholm.
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Upplandsmuseet
ett ständigt pågående byggprojekt. Strax före jul 2018
fick Upplandsmuseet i uppdrag att göra en arkeologisk
schaktningsövervakning på domkyrkoplan. Här skulle
en stor och framförallt hög byggkran placeras i syfte att
ta ned domkyrkotornens toppdekorationer som sattes
upp på 1880-talet. Att bygga en kran som ska klara lyft
118 meter upp i luften är en utmaning och byggkranen behövde vara väl förankrad i marken. För kranens
fundament skulle en 400 m2 stor och närmare 4 m djup
grop grävas.

Upplandsmuseet är länsmuseum för Uppsala län och
har till uppgift att förvalta och tillgängliggöra länets
kulturhistoria. Vi förvärvar kontinuerligt ny kunskap om
den uppländska kulturhistorien och bedriver högkvalitativ forskning som en självklar del av verksamheten.
Vår kunskap och kompetens ska göras tillgänglig,
användbar och inspirerande för alla människor. Därför
är pedagogik och dialog centralt i vårt förmedlingsarbete. På museet finns ett 60-tal anställda inom olika
verksamhetsområden. Avdelning Arkeologi bildades
1998 men museet har sedan 1909 bedrivit arkeologisk
verksamhet.

Muren
Under de första månaderna 2019 monterades ett tält
över domkyrkoplan för att vi arkeologer skulle kunna
undersöka vad som fanns på platsen. När grävskopan
sattes i market påträffade vi överraskande nog resterna efter en mur, som löpte i sydöst-nordväst över
hela schaktytan. Muren, som har varit en tegelmur på
en gråstensfot, har sannolikt varit en del av den höga
kyrkogårdsmur som funnits runt hela kyrkan. Det som
överraskade var att den låg på ett annat ställe än vad
som var känt sedan tidigare. Vi kunde konstatera att
muren byggts om, sannolikt under 1600-talet och att
den revs troligen senast på 1660-talet då Olof Rudbeck
den äldre (1630–1702) lät bygga en ny, triumfbågeliknande portal väster om domkyrkan.

I dagsläget är vi nio arkeologer på Upplandsmuseet
som arbetar med uppdragsarkeologi i Uppsala län, men
också i hela Uppland. Vi arbetar löpande med arkeologins olika undersökningstyper samt med kulturmiljöuppdrag. De arkeologiska resultaten förmedlas i olika
former till allmänhet, forskarsamhället, myndigheter
samt skolan.

Domkyrkoplan
Mitt i Uppsala tronar Uppsala domkyrka som började byggas på 1270-talet. Domkyrkan har sedan dess
byggts om och byggts till och är i ett långtidsperspektiv
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Kyrkogården
Kyrkogården fungerade som Uppsala stads allmänna
begravningsplats under 1600- och 1700-talet, men den
började användas redan under 1200-talet. Förmodligen
var det platsbrist på kyrkogården som gjorde att den
gamla muren revs och att en ny byggdes på 1600-talet.
Från både 1600- och 1700-talet finns återkommande
noteringar som vittnar om problemen med utrymmesbrist. Det intensiva utnyttjandet av kyrkogården
under 1600- och 1700-talet märktes också tydligt vid
den arkeologiska undersökningen 2019. De flesta av
de drygt 140 gravar som undersöktes hör förmodligen
till dessa århundraden. Flertalet av de gravlagda hade
svepts och lagts i träkistor med smidda handtag. I enstaka fall var träkistorna relativt välbevarade men oftare
fanns bara spår kvar av dem. Kisthandtagen av järn och
svepningsnålarna av mässing var, förutom skeletten,
ofta det enda som fanns kvar av gravarna. I en del gravar, framför allt barngravar, påträffade vi dock rester av
olika typer av begravningsdekorationer – konstfärdigt
tillverkade blommor, kransar och buketter. Blommorna
var tillverkade av järn- och koppartråd men även av
tyg och textila trådar. Även riktiga växter har använts i
begravningskransarna och buketterna.

återanvända på olika sätt. Det är tänkbart att även en
ugn som använts vid bronsgjutning är från medeltiden,
men vi har inte några säkra dateringar härifrån än. En
annan ugn som undersöktes har använts för att bränna
kalk, kanske i samband med reparationer som gjordes
efter den stora branden som drabbade domkyrkan
1702. Vi hittade också spår efter stenhuggeriverksamhet där bearbetning av grå kalksten, vattholmamarmor
och täljsten gjorts. Fyndet gör att vi har möjlighet att
jämföra befintlig stenutsmyckning i kyrkan med det
stenhuggeriavfall vi grävt fram.
Under 2020 kommer den omfattande osteologiska analysen och analysen av arkeologiska data att ta vid. Förhoppningsvis kan vi då närmare besvara undersökningens frågeställningar som är kopplade till förändringar
över tid i miljön kring domkyrkan, samt sociala strategier och livsvillkor för 1600–1700-talets befolkning.

Byggarbetsplats genom århundraden
Utöver gravar och muren fanns spår som pekar på att
domkyrkoplan varit en intensiv byggarbetsplats. Spåren var av olika slag och från skilda tider. Till medeltid
hör främst huggna stendetaljer, flera av dem senare

Kontakt
Stiftelsen Upplandsmuseet
Drottninggatan 7
753 10 Uppsala
Tel: 018-169100
E-post: info@upplandsmuseet.se
www.upplandsmuseet.se
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Västernorrlands Museum
Några utvalda projekt 2019

Arkeologerna vid Västernorrlands museum arbetar med
länets kulturmiljöer och fornlämningar i kunskapsuppbyggande och förmedlande syfte.

Arkeologikurs vid Styresholm
Västernorrlands museum genomförde under vecka 26
en arkeologikurs i samarbete med Hola folkhögskola
vid det medeltida fästet Styresholm i Torsåker. Kursen
leddes av två arkeologer och en pedagog/arkeolog
från museet. Drygt 20 personer i skilda åldrar deltog i
kursen.

I det museala uppdraget ingår även kursverksamhet,
rådgivning, kartering, utmarkering av fornlämningar
och att bistå kommunerna med yttranden inför byggoch planärenden. Vi arbetar också med samlingsförvaltning; museets arkeologiska samlingar har tillkommit
under lång tid. Mestadels från arkeologiska undersökningar, men även från äldre samlingar eller lösfynd.

Fästet/borgen Styresholm grundlades enligt nuvarande forskning under 1390-talet av Vitalianerna som var
lierade av kung Albreckt av Mecklenburg. 1398 övergick
Styresholm till företrädare för unionsmonarkin. Hur
länge Styresholm sedan användes är inte helt klarlagt.
Spår finns av många olika aktiviteter under olika faser.
Tecken finns även på att stridigheter förekommit.

De första fynden samlades in på 1880-talet då Vesternorrlands läns museisällskap bildades, föregångare till
Länsmuseet Västernorrland och friluftsmuseet Murberget.
Uppdragen består av besiktningar och schaktövervakningar, utredningar, inventeringar och arkeologiska
undersökningar.

Undersökningen genomfördes främst på norra borgkullen där rester efter en nedbrunnen byggnad dokumenterades. Norra borgkullen är sedan länge utsatt för
erosion och det är därför viktigt att lämningarna där
dokumenteras innan de förstörs.

Figur 1. Arbetsbild från norra borgkullen.
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par. Boplatsen har dateringar från cirka 200 e. Kr. fram
till tidig vikingatid. Intill finns ett 20-tal stora gravhögar,
men ingen av dessa har undersökts. De indikerar dock
närvaron av en betydelsefull gård.

Stornäset
Under hösten har museets arkeologer genomfört en utredning på Stornäset ute på östra sidan av Alnön. Ytan
som utreddes låg direkt väster om ett fossilt odlingslandskap med terrasseringar, ryggade åkrar, röjningsrösen med mera, som museet tidigare karterat.
Marken bestod av morän och var svårrensad, men allteftersom framträdde några mindre anläggningar samt
en kvadratisk nedgrävd husyta. I ena hörnet låg vad
som tros vara ett spismursröse och detta, husets form
samt avsaknad av yngre fynd indikerar att det rör sig
om ett medeltida hus, vilket inte påträffats i Medelpad
tidigare. Efter ännu lite mer rensning framkom ytterligare mörkfärgningar som utifrån sin placering under den
kvadratiska husytan måste vara en äldre huslämning.
Här påträffades många brända och obrända ben som
har tagits in för 14C-dateringar och osteologisk analys. En osteologisk analys kan ge svar på djurart, ålder,
sjukdomar m.m.

Figur 2. En medeltida hästsko från Styresholm.
Bland de många fynden kan nämnas armborstpilspetsar, ett bultlås, nycklar, en hästsko, ämnesjärn, slagg,
spikar, tegel, stora mängder ben, brynen och en ströning (dräktbeslag). På den nedre södra platån påträffades slagg m.m. som indikerar att en smedja legat där.

Vinoret

Kontakt

Under oktober månad undersökte arkeologerna på
Västernorrlands museum delar av en järnåldersboplats i
Vinoret, invid sjön Marmen, söder om Sundsvall. Området är en rik järnåldersbygd med flera centralplatsindikerande ortsnamn såsom nämnda Vinoret, Vivsta, Vi och
Tuna. Flera arkeologiska undersökningar har tidigare år
genomförts på platsen och då påträffades bland annat
rester efter nedbrunna hus (varav ett 27 meter långt),
samt ett grophus med vävtyngder, härdar och kokgro-

Västernorrlands museum
Box 34, 871 21 Härnösand
Mail: ola.george@vnmuseum.se
Web: www.vnmuseum.se

Figur 4. Husytan och de underliggande mörkfärgningarna. Här har de olika lämningarna ringats in för att de ska
synas bättre. Den streckade mörkfärgningen är relativt
otydlig och syntes bättre i fält, men dess avgränsning är
ännu inte helt klar.

Figur 3. Kokgropsområdet. Utsikten från undersökningsplatsen är fantastiskt vacker!
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Östergötlands Museum
Presentation av projekt

Östergötlands museum är idag länsmuseum för Östergötlands län och grundades 1864. Museet har idag cirka
65 anställda som arbetar inom olika verksamhetsområden, däribland arkeologi. Den arkeologiska avdelningen
består idag av åtta arkeologer som i huvudsak bedriver
uppdrags-arkeologi, men även museiarkeologisk forskning, inom alla tidsperioder och under-sökningsformer.

Ostlänken
Under åren 2014-2019 har Östergötlands museums
arkeologer utfört utredningar utmed den tänkta
sträckan för den stora järnvägssatsningen – Ostlänken.
Ostlänken är tänkt att inledningsvis förse sträckan Järna
(Stockholm) – Linköping med en höghastighetsjärnväg.
Utred¬ning¬arna har funnit lämningar efter boplatser,
gravfält, äldre odlingslämningar, kvartsslagplats m m.
Under de kommande åren beräknas Ostlänken sysselsätta en mängd arkeologer vid de vidare undersökningar som är tänkta att utföras utmed järnvägskorridoren.

De arkeologiska undersökningsresultaten och forskningen har som syfte att bidra till museets kunskapsuppbyggnad samt förmedling av Östergötlands arkeologi och kulturmiljö. Förmedlingen sker bl a genom
rapporter, föredrag, visningar, utställningar och sociala
medier.

Fig.1. Utredningsschakt längs Ostlänkenkorridoren. Foto Östergötlands museum.
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Hospitalstorget

Kontakt

Östergötlands museums arkeologer utförde under
åren 2015-2017 under-sökningar på Hospitalstorget i
Linköping. Vid dessa framkom lämningar efter stadens
franciskaner¬konvent som etablerades under 1200-talet. Detta kloster har bestått av en kyrka och en mängd
andra byggnader. Vid utgrävningarna blottlades delar
av kyrkans grundmurar, bl a dess kor och ett antal gravar. Området kom senare att övertas av stadens hospital
och även gravar från denna tid undersöktes.

Östergötlands museum
Raoul Wallenbergs Plats
Box 232
581 02 Linköping
Telefon: 013-23 03 00
E-post: info@ostergotlandsmuseum.se
www.ostergotlandsmuseum.se

Fig.2. Undersökning av grundmurar tillhörande franciskanerkonventets kyrka, på Hospitalstorget i Linköping. Foto
Östergötlands museum.
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SUBos stadgar och konstituerande möte
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SUBo bildades 2014 med syfte att organisera de verksamheter som utför arkeologiska uppdrag runt om i Sverige.
Alla verksamheter med minst tre anställda och som bedriver uppdragsarkeologi kan bli ordinarie medlemmar med
rösträtt. Verksamheter som bedriver uppdragsarkeologi
med färre än tre anställda kan bli observatörsmedlemmar,
med rätt att delta på årsmötet och andra aktiviteter som
anordnas av SUBo.
SUBo har i dagsläget ett 20-tal medlemsföretag, med en
volym som motsvarar ungefär 75% av den totala uppdragsmarknaden. Våra medlemmar spänner över en bred
sektor: statlig, landstings- och kommundrivna verksamheter, liksom privata bolag, enskilda stiftelser, kooperativ
verksamhet och ideella föreningar. Våra medlemmar arbetar från Norrland till Skåne i söder, med hela bredden
av den uppdragsarkeologiska verksamheten och med alla
perioder från stenålder till historisk tid.
I denna skrift presenteras ett axplock av medlemmarnas
verksamhet med fokus på senaste året. Det ger en bild
av hur uppdragsarkeologin såg ut i Sverige under 2019. I
skriften ingår också ett utdrag ur SUBos verksamhetsberättelse för perioden.

