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Fig 1. Wallbergsområdet (inringat) i Halmstad tätort och de i texten nämnda fornlämningarna. Schakten (röd) drogs 
inom fornlämning RAÄ 46, som inte hade fornlämningsstatus enligt 1960-talsinventeringen. Detta fick den efter inven-
teringen på 1980-talet. Skala 1:20 000.
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FÖRORD
Texten skrevs under 1980-talet och tillägg gjordes 1997 efter den osteologiska analysen, 
vedartsbestämningen och 14C-dateringen. Rapporten slutfördes 2018. En artikel om 
undersökningarna har publicerades i Gamla Halmstads Årsbok 2003 (Bjuggner 2003). 
I sammanfattningen har resultaten från undersökningen sammanfogats med artikelns 
tolkningar.

INLEDNING
Med anledning av att fjärrvärme skulle anläggas vid Örjansvallsområdet utfördes en 
arkeologisk undersökning i Gymnasiegatan, Olympiavägen och Wallbergsgatan under 
framför allt sommaren och hösten 1983 (fig 1 och 2). Personal från Stiftelsen Hallands 
länsmuseer, Landsantikvarien, idag Kulturmiljö Halland, utförde undersökningen och 
exploatör var Energiverket, Halmstad. Arbetet med fjärrvärmeschaktet i Gymnasiega-
tan mellan Hedentorpsvägen och Olympiavägen hade redan grävts innan arkeolog var 
på plats. 

ALLMÄN TOPOGRAFI
Undersökningsområdet, här kallat uo (RAÄ 46:1) var beläget på Nissans västra sida ca 
1 km norr om den nuvarande stadskärnan (RAÄ 44:1, fig 1). Den omgivande terrängen 
är kraftigt kuperad med Galgberget i väster och ett strandhak i öster. Själva uo är beläget 
på en sandplatå, vars nuvarande markyta varierade mellan 9 och 13 m ö.h. Nedanför 
strandhaket är marken låglänt och fuktig med ett mindre kärr. I detta område påträf-
fades 1978 resterna efter en mindre borganläggning, som ursprungligen bestod av en 
uppkastad kulle med ett trätorn, omgiven av en dubbel vallgrav (RAÄ 43:1). Den var 
troligen anlagd under 1200-talets senare del av fynden att döma. Borgen torde ha raserats 
under förra hälften av 1300-talet, i samband med stadens flyttning från Övraby (RAÄ 
45:1) till sin nuvarande plats. Borgen har haft en strategisk betydelse genom sin place-
ring nedanför den första forsen och här har troligtvis funnits en naturlig hamnplats där 
land och sjövägar mötts. Funktionen har förmodligen varit att skydda och kontrollera 
denna knutpunkt (Augustsson 1978, 1980).

1 km NÖ om har det äldsta Halmstad legat (RAÄ 45:1). Ett dominikanerkloster 
omnämns första gången 1264 på platsen. En kyrka, som nu är i ruinerat skick omtalas 
första gången 1274, men är förmodligen byggd på 1100-talet. Uppe på den södra 
strandhakskanten söder om uo har S:t Jörgens hospital legat. Kapellet undersöktes på 
1890-talet och då framkom murar efter ett långhus med ett rakslutet kor. 1964 påträf-
fades en grundmur och skelett i närområdet. Hospitalet omnämns första gången 1483 
och därefter 1518. Byggnaderna raserades under 1530-talet och hospitalsjordarna började 
därmed överföras till stadens borgare.
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Fig 2. Översikt, schaktens (rödmarkerade) placering i de tre gatorna och in i 11 fastigheter. 
Skala 1:2 500.
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Området är i dag bebyggt med villor, som började anläggas under 1930-talet. I 
samband med schaktningar i Wallbergsgatan påträffades bl. a. medeltida keramik och 
ett par blyplomber. Vissa delar av villaområdet torde också varit något kuperade. Enligt 
muntlig uppgift från villaägarna har överblivet (felbränt, skadat tegel?) från Slottsmöllan 
dumpats i svackorna. De har sedan påträffats i samband med trädgårdsarbeten.

SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR
Syftet med undersökningen var att registrera eventuella kulturlagers tjocklek och utbred-
ning, anläggningarnas utseende och innehåll samt utbredning och att söka försöka datera 
kulturlager och anläggningar. I samband med grävningarna kring S:t Jörgens hospital 
skulle frågor besvaras kring eventuella gravars utseende och utbredning samt hur hospi-
talsområdet avgränsades.

GRÄVNINGSMETODIK OCH DOKUMENTATION
Undersökningsområdet, i fortsättningen kallat uo, omfattade en stor del av gatumar-
ken i ett villaområde norr om Halmstads innerstad (fig 1 och 2). De tre gator, som 
berördes av undersökningen, omfattade Gymnasiegatan (norra delen och södra delen), 
Olympiavägen (delen Gymnasiegatan–Wallbergsgatan) och Wallbergsgatan. Till detta 
skall också läggas de 11 serviser som grävdes från gatuschaktet in i trädgårdarna till de 
berörda fastigheterna (fig 2 och situationsplaner 1–2, bilaga 7).

Sammanlagt 525 löpmeter undersöktes, varav 424 löpmeter gatuschakt och 101 löpme-
ter serviser. Schakten var cirka 1,5 meter breda och 1 meter djupa i gatan och smalare 
och grundare inne i kvarteren. De mättes in i förhållande till tomtgränser, trädgårds-
murar, hus etcetera och tre origo upprättades. Origo 1 låg i Olympiavägen, i punkten 
X=84 434,7 och Y=57 664,5. Origo 2 lades i den östra trottoarkanten i Wallbergsgatan 
i punkten X=84 444,4 och Y=57 710,4 och origo 3 i den västra trottoarkanten i punkten 
X=84 350,3 och Y=57 678,3 (Halmstads lokala system).

För att lättare kunna identifiera anläggningar och fynd har de olika schakten marke-
rats i fyndlistan och i texten på följande sätt; G=Gymnasiegatan, O=Olympiavägen och 
W=Wallbergsgatan. Wallbergsgatan är i sin tur uppdelad på en nordlig (schakt 3) och 
en sydlig del och den sydliga delen i ett östligt schakt 1 och ett västligt schakt 2. Alla 
lägesangivelser ges i meter öst, söder, väster eller norr (mÖ, mS, mV eller mN), beroen-
de på respektive schakts utbredning i förhållande till origo. Wallbergsgatan, schakt 3 
har lägesangivelsen mN trots att schaktet i början går i NÖ riktning. Sektionernas läge 
anges på situationsplanerna (1–2, bilaga 7). Alla höjder är angivna i Halmstads höjdsys-
tem RH 70.

Undersökningen utfördes på följande sätt. En traktorgrävare tog bort asfalt, packsten 
och bärlager på en sträcka av 610 m per omgång, ner till kulturlagren eller sandbotten. 
Därefter rensades ytan och påträffade anläggningar (A) dokumenterades och handgräv-
des. När en längre sträcka grävts ritades sektionen, dock inte i Olympiavägen och södra 
delen av Wallbergsgatan. Här saknades kulturlager och här avvägdes sandens toppmått 
(vilket inte alltid sammanföll med det ursprungliga toppmåttet). Dock dokumenterades de 
anläggningar som gick in i den oskadade sektionen. Serviserna in till husen handgrävdes.

Sektionerna är utförda efter det standardiserade beteckningsschema för sektionsrit-
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ning, som var publicerat i Fornvännen 1979/1 (Järpe et al). Observera dock att skraffering 
15 mm använts. Det bör även noteras att inläggning på situationsplanen av kvarteren 
Indianen 2-17 och Induktorn har gjorts från en karta i skala 1:1 000. En plan över detta 
område i skala 1:400 fanns inte tillgänglig på stadsingenjörskontoret. Planer och sektioner 
dokumenterades i skala 1:20. Under arbetets gång togs 48 s/v fotografier (oräknat alter-
nativexponeringar) och 44 färgdia. Fem 14C-prover och ett jordprov insamlades. 1997 
skickades träkolet för vedartsanalys från två härdar och ett transgressionslager. Analy-
sen utfördes av Vedlab i Glava (bilaga 3). Därefter skickades proverna från härdarna till 
Beta Analytic Inc. i Miami för 14C-datering (bilaga 4). Fynden, som preliminärt fått 
accessionsnummer HM 18780:1–206, tvättades och registrerades efter undersökningen 
(bilaga 1). Ett urval av metallfynden skickades till Varbergs Museum för konservering av 
Hans Brauner. Några av fynden har dock aldrig returnerats och rubriceras som saknade i 
fyndlistan. En bultlåsnyckel (F1) konserverades 2018 hos SVK, Göteborg (bilaga 5). En 
analys av djurbenen gjordes av Arne Andersson 1997, som också undersökte innehållet 
av kiselhaltiga mikrofossil i jord från en halskota (nötboskap, bilaga 2). 

STRATIGRAFI
Kunskapen om stratigrafins utseende i området varierar mycket beroende på två faktorer. 
Delar av uo var utfyllda med massor och till en sådan mäktighet att botten inte kunde 
registreras trots sondering. Detta gäller framför allt delar av Wallbergsgatan, schakt 2 och 
3. I andra partier låg kulturlagren på en så ”hög nivå” att de skalats av i samband med att 
gatan lades ut (t ex Gymnasiegatan och Olympiavägen). Nedan följer en redovisning av 
de stratigrafiska förhållandena uppdelad på gata/schakt och därefter följer en översiktlig 
sammanfattning. De nedförminskade sektionerna återfinns i bilaga 7.

Gymnasiegatan: Merparten av kulturlagren var bortschaktade. Sandbotten under 
bärlagret låg i södra delen av gatan (vid A 1) på nivån +9,73 m ö.h., vid A 2 på +10,36 
m ö.h. och något lägre vid A 5 på +10,21  +10,30 m ö.h. En kulturlagerrest framkom 
också vid A 5 och hade ett högsta toppmått på +10,38 m ö.h.

Olympiavägen: Kulturlager saknades i den västra delen och sandens topp låg under 
bärlagret på +10,12 m ö.h. vid 0 mSÖ. Sandens toppnivå sjönk mot SÖ till +9,56 m ö.h. 
(43 mSÖ) och +9,41 m ö.h. (47,5 mSÖ). Vid 42,9–48 mSÖ påträffades även en kultur-
lagerrest bestående av humös sand med toppnivån +9,50 m ö.h.

I den servis som gick in till Olympiavägen 3 (kv Idrottsmannen 8) saknades kultur-
lager. Matjordslagret var 0,6–0,7 meter tjockt och överlagrade bottensanden. Schaktet 
var 0,75–1,23 meter djupt.

Wallbergsgatan, schakt 1 (södra delen, östra sidan): sektion 0–43 mSV. Schaktet var 
relativt oskadat och kulturlager påträffades mellan 0–36,9 mSV. Efter 47,3 mSV var 
schaktet fyllt med omrörda massor. Kulturlagret, vars tjocklek varierade mellan 0,020,14 
m, innehöll tämligen sandig humus, som blev kompaktare efter 14,5 mSV. Toppmåt-
tet låg på +9,37 m ö.h. vid 0 mSV och sjönk mot SV för att ligga på +9,14 m ö.h. vid 
17mSV. Toppnivån på kulturlagren varierade därefter mellan +9,10 och +9,19 m ö.h. 
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Botten utgjordes av sand med toppnivå +9,34 m ö.h. (0 mSV) och föll mot SV till +9,09 
m ö.h. (17 mSV). Därefter varierade sandens topp mellan +9,04–+9,18 m ö.h. 

Wallbergsgatan schakt 2 (södra delen, västra sidan): Det 91,4 meter långa schaktet 
för stamledningen är utritad i skala 1:400. I det avslutande tvärschaktet mot Örjans vall 
påträffades endast bottensand i mitten av gatan på nivån +8,60 m ö.h. och inga anlägg-
ningar. Detta tvärschakt saknas på planritningen i skala 1:100.

I stora delar av schaktet saknades kulturlager. I den norra delen mellan 0-18 mSSV 
fanns omrörda massor. Vid 21,7 mSSV påträffades kanten till en svacka som fortsatte 
norrut till minst 18 mSSV. Svackan, som delvis föreföll grävd (brant kant) var fylld med 
sandblandad humus. Mindre linser av sand, sot och lera fanns i fyllningen. Botten kunde 
inte registreras trots sonderingar med jordborr. I fyllningen påträffades en stengodsskär-
va (F46) daterad till 1300–1400-talen.

Botten utgjordes av gulbrun/gul sand och var orörd i västra delen intill en bredd av ca 
0,3 m. Ovanpå fanns ett 0,25–0,27 meter tjockt bärlager. Sandens toppmått låg på +8,87 
m ö.h. vid 21,7 mSSV och steg till +8,92 m ö.h. vid 26 mSSV för att sjunka något mot 
söder till +8,73 m ö.h. (61mSSV) och +8,61 m ö.h. (89 mSSV). Spridda 0,02–0,12 m 
tjocka kulturlagerrester bestående av humös sand, sot- och sandblandad humus eller sot- 
och kolblandad humös sand fanns spridda i schaktet mellan 51,4–87,7 m SSV. Möjligen 
kan några av dessa områden vara bottnar till en härd eller en grop. 

Kulturlager påträffades i servis 1–3. I servis 1 som gick in till Wallbergsgatan 11 var 
matjordslagret 0,65 m tjockt och därunder vidtog brun tämligen sandig kompakt humus 
med inslag av bränd lera och något träkol. Schaktet var 8 meter långt och 0,65–0,9 
meter brett och som djupast 0,85 m och kulturlagren gick under denna nivå. Någon 
äldre markyta eller kulturlager påträffades inte i trottoaren (1 m djupt schakt) eftersom 
denna var söndergrävd av ledningar.

Servis 2 som grävdes in till Wallbergsgatan 7 var 0,61,2 m bred och 0,6–2,0 m djup 
(djupast i östra delen). Fyllnadsmassorna var 0,61 m tjocka och innehöll omrörda skelett-
delar, som inte tillvaratogs. Ett 0,15 m tjockt kulturlager fanns i schaktets östra delar.

Servis 3 som grävdes in till Wallbergsgatan 5 var 0,6 meter bred och gick i östra delen 
ner till ett djup av 1,6 m. Här påträffades också fyllnads och kulturlager. Den ursprung-
liga sandbottnen låg på +8,76–+8,96 m ö.h. Ett 0,23–0,4 m tjockt kulturlager innehål-
lande svartbrun sandblandad humus med sot var avsatt ovanpå. Detta överlagrades av 
två sammanlagt intill 0,95 m tjocka fyllnadslager. Markytan låg på +10,07–10,08 m ö.h. 
(fig 4). I det undre fyllnadslagret påträffades plogspår (A 14). I fyllningen närmast huset 
framkom omrörda skelettdelar, som inte tillvaratogs. Ett recent fundament av cement, 
tegel och trä påträffades i schaktets mellersta delar. Det vilade i påförda massor.

Wallbergsgatan schakt 3: Schaktet var till stora delar orört av ledningsdragningar. 
Däremot hade troligtvis merparten av kulturlagren schaktats bort redan under 1930-talet 
(se kapitlet Allmän topografi). De kvarvarande resterna var endast dmtjocka. Den 
ursprungliga markytan bestod till största delen av gul mellan/grovsand. I den norra 
delen av schaktet var den mörkare. Vid 161,4 mN påträffades ett 0,2–0,3 m tjockt 
lager med 0,1– 0,2 m stora stenar. Norr därom påträffades ytterligare fyra ”stenlager”, 
som överlagrade varandra och som låg på jämna avstånd sinsemellan. I den norra delen 
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påträffades också två knappt dmtjocka lager (lager 111 och 114) som innehöll träkol 
som insamlades för 14C analyser, vilka inte genomfördes. Proven sparades och har fått 
fyndnummer 203 och 205. Stenlagren har tolkats som avsättningar i strandområde 
(små klapperstensbildningar) och torde ha tillkommit när havet stod högre under äldre 
stenålder. Den ursprungliga markytan var högst (som idag) i norr och låg på +12,44 m 
ö.h. (202 mN) och föll mot söder till +9,26 m ö.h. (1 mN), med en mindre variation 
mellan 45–59 mN där den ursprungliga markytan hade nivån +9,2–+9,3 m ö.h. Söder 
om steg markytan till +9,6–+9,7 m ö.h. En större svacka påträffades med den södra 
kanten belägen vid 112,7 mN. Här stupade kanten brant medan den norra sidan hade 
flackare lutning och planade ut vid ca 148 mN. Botten kunde inte uppmätas med sond 
mellan 115–144 mN.

I serviserna 1-4 och 6 fanns kulturlager och i servis 1 och 3 frilades två gropar. Servis 1 
var 1 meter bred och 0,8–1 meter djup och grävdes in till Wallbergsgatan 17 (kv Inspek-
toren 13). Merparten av schaktet var söndergrävt och bestod av sentida fyllningar. En 
meter i den östra delen uppvisade två kulturlager under matjorden. De var 0,22 respek-
tive 0,24 meter tjocka och vilade på en sandbotten, som låg på nivån +9, 67 m ö.h. I 
gatudelen fanns en grop (A45). Här låg sandbotten på +9,33 m ö.h.

Servis 2 som var 0,5-0,7 meter bred grävdes in till Wallbergsgatan 10 (kv Ingenjören 
5). De östligaste 3,5 metrarna var omrörda och schaktet var 0,7 meter djupt. Väster om 
staketet, i servisschaktets östra del, påträffades ett 0,35 meter tjockt kulturlager under 
ett 0,58–0,7 meter tjockt pålagt matjordslager. Här var schaktet cirka 1 meter djupt. 
Kulturlagret bestod av brun sandig humus med inslag av träkol och bränd lera (toppmåt-
tet +3,53 m ö.h.). Sandbotten låg på +9,18 m ö.h. och schaktbotten på +9,06 m ö.h.

Servis 3 som var 0,8-1,1 meter bred grävdes in till Wallbergsgatan 21 (Inspektoren 11). 
I gatan frilades en grop (A46) i den norra sektionen. Närmast huset (0-1 meter) fanns 
det fyllnadsmassor under ett 0,65 meter tjockt matjordslager som fortsatte fram till 
staketet. Under detta, mot öster låg ett 0,25–0,54 meter tjockt kulturlager som bestod 
av brungrå humös sand med inslag av träkol och bränd lera. Lagret var tunnast mot 
gatan och ökade i djup mot huset. Bottensanden låg på + 9,42 m ö.h. i öster och sjönk 
till +9,26 m ö.h. i väster.

Servis 4, som var 0,5-0,7 meter bred grävdes in till Wallbergsgatan 12 (kv Ingenjören 
6). Marken närmast huset (1,42 meter) var skadad av sentida nedgrävningar. Under ett 
0,2 matjordslager fanns, mellan 1,42 och 5,57 m från huset, ett 0,72 meter tjockt kultur-
lager. Den norra sidan av schaktet mellan 1,42–3,95 meter från huset var dock stört av 
en sentida nedgrävning. Även närmast gatan intill en längd av 0,82–1,6 meter fanns 
ett 0,3 meter tjockt kulturlager med topp-/bottennivån +9,68/+9,39 m ö.h. Det senare 
måttet var också nivån på sandbotten. Schaktets botten var +9,30 m ö.h. Kulturlagren 
bestod av gråbrun sandig något lerig humus med inslag av träkol.

Servis 5 som grävdes in till Wallbergsgatan 16 innehöll i sen tid omrörda fyllnadsmas-
sor med sand respektive sand och humus med inslag av träkol under ett intill 0,3 meter 
tjockt matjordslager. Någon ursprunglig sandbotten kunde inte registreras. Schaktet 
grävdes till ett maximalt djup av 0,8–0,85 meter och var 0,7 meter brett.

Servis 6 som grävdes in till Wallbergsgatan 20 var 0,6 meter bred och 0,9 meter djup. 
Det innehöll i väster orörd bottensand på nivån +11,60 m ö.h., under det 0,5 meter 
tjocka matjordslagret. Därefter vidtog omrörda massor i en sentida nedgrävning. Öster 
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om fanns ett 0,5 meter tjockt kulturlager, ovanpå sanden, bestående av gråbrun sandig 
humus med inslag av träkol och bränd lera. Sandens nivå låg här på +11,02 m ö.h. i höjd 
med den sydvästra husknuten. I lagret fanns medeltida keramik, som yngre svartgods, 
äldre rödgods och stengods (F172–F174). 

Servis 7 var den nordligaste servisen som gick in till Wallbergsgatan 22. Under den 
0,3–0,35 meter tjocka matjorden fanns morän på nivån +12,55–+12,60 m ö.h. i det 
0,9 meter breda och 0,6–0,9 meter djupa schaktet. Ovanpå moränen, mellan 3,02 och 
3,3 meter, 4,46 och 4,76 meter samt 4,92 och 5,15 meter från huset fanns ett 0,08–0,1 
meter tjockt lager med sot och kol. Kolet och sotet hade toppnivån +12,52–+12,55 m ö.h.

De kvarvarande kulturlagren innehöll mer eller mindre sandiga humösa lager, partiellt 
av lerig karaktär och de var i vissa partier omrörda av markbearbetning (plog) t ex vid 
159–160 mN och 174–177 mN. De var också yngre än anläggningarna. Det är endast 
A20, A42, A43 och A44 som var nergrävda genom kulturlagret.

Dateringen av kulturlagren har varit problematisk på grund av den begränsade tjock-
leken och avsaknad av fynd. Endast tre lager (lager 69, 90 och 92) innehöll fynd. I lager 
69 fanns fynd från 1200-talets senare del fram i 1400-talets förra del (keramik CI och 
BIIa:2) och i lager 90 och 92 påträffades flinta. Lager 90 bedömdes som förhistoriskt 
medan flintan i lager 92 bedömdes som sekundär. Med utgångspunkt från dateringen av 
ett flertal anläggningar kan man försiktigt tolka åldern på kulturlagren till 1200-1300-tal.

ANLÄGGNINGAR
I de olika gatuschakten påträffades sammanlagt 77 anläggningar. I något fall har flera 
pinnhål slagits samman till en pinnrad, som behandlas som en anläggning. Fördelning 
återfinns i nedanstående tabell.
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Härdar 2 2

Härdar, osäkra 2 i 21 och 23 

Rännor 3 4 1,12

Ränna/grop 1

Stolphål 12 3,8 5,6,8,9 2,3,5,9,17,38

Stolphål/pinnhål 1 26

Stolphål, recent 1 1

Stolphål/grop 5 6,19,25,27,44

Pinnhål/pinnrad 3 3,7 4

Gropar 44 2,3,4,5 1,2,5,6,9,10 10,11,12,13 7,8,10,11,1314,15,16,1820,21,22,23,24,28,29,30, 
31,32,33,34,35,36,37,39,41,42,43,45,46

Grop, möjligen 
recent 1 4

Grop/källare 1 40

Plogspår 1 14

Tabell 1. Anläggningstyper och antal, fördelade på respektive gata.
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Av tabellen ovan framgår tydligt att alla anläggningar utom de som rubricerats som  
gropar och stolphål är sparsamt förekommande. Det bör också noteras att groparna 
dominerar i den norra delen av Wallbergsgatan. De båda härdarna var tydligt nergräv-
da i bottensanden och innehöll träkol, sot och stenar, skörbrända i A1 (Gymnasiega-
tan) och icke skörbrända i A2 (Wallbergsgatan). De “osäkra” härdarna återfanns i var 
sin grop (A21 och A23) i norra delen av Wallbergsgatan. I A21 fanns både träkol, sot 
och skörbrända stenar som kan ha ingått i en härd möjligen placerad i en tidigare grävd 
grop. Groparna är svårtolkade eftersom endast delar av dem grävdes ut beroende på 
schaktets ringa bredd. En del av de anläggningar som beskrivs kan också dateras med 
hjälp av fynden, framför allt keramiken. Jag har därför valt att, i de fall flera keramikty-
per ingår i fyllningen, sätta ramdateringen till den period de varit i produktion samti-
digt. När det gäller enstaka skärvor har jag valt att sätta vidare dateringsramar, dvs till 
produktionstiden. När det gäller Halmstads vidkommande, råder det oklarhet kring 
introduktion och varaktigheten av olika keramiktyper före 1300. Däremot har Jan-Erik 
Augustsson i sin avhandling “Keramik i Halmstad ca 1322–1619” gjort en kronologisk 
översikt av förekommande keramikgrupper efter 1300. Med utgångspunkt från datering-
ar av Lödöse- (Carlsson 1982) och Halmstadmaterialet (Augustsson 1985) har följande 
ramdateringar ställts upp.
keramik A, äldre svartgods 950–1200-talets senare del

keramik BI, yngre svargods 1200-talets början–1400-talets mitt

keramik BIIa:1, äldre rödgods 1200-talets mitt–1400-talets mitt

keramik BIIa:2, äldre rödgods 1200-talets mitt–1400-talets mitt

keramik BIIa:3, yngre rödgods enstaka äldre, 1400-talets förra del →
keramik BIIb enstaka äldre, kring 1500 → →  
keramik CI, nästan stengods 1200-talets senare del–1350

keramik CII, stengods 1200-talets senare del → →

Tabell 2. Keramikindelning

Gymnasiegatan
Vid avschaktningen framkom sammanlagt fem anläggningar där tre (A2, A4 och A5), 
kunde dateras med hjälp av fynd och A1 kunde 14C-dateras. De i bottensanden nergrävda 
anläggningarna bestod av gropar och en härd. A1 och A2 dokumenterades endast som 
sektioner efter det att fjärrvärmeschaktet grävts utan arkeologisk övervakning.

Anläggning 1, härd 
I schaktets västra sektionsvägg påträffades en, i bottensanden, nedgrävd fyndtom härd. 
Den var fylld med träkol, sot och skörbrända stenar. Träkol togs för vedartanalys och 
14C-datering och daterades till yngre bronsålder.

Läge: punkten 0 mNÖ ligger i X=84 312,5 och Y=57 579,2

Nivå: +9,73/+9,20 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: 1,1 meter bred, 0,53 meter djup

Fynd: -

Datering: 980–805 BC (1 sigma), 1120–775 BC (2 sigma), lab nummer Beta-103895, F201

Dokumentation: sektionsritning i skala 1:20, s/v neg 16553–16556 och färgdia HMD 10872. 
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Anläggning 2, grop
I schaktets västra sektionsvägg fanns en i bottensanden nedgrävd grop, som var skiktad i 
tre olika, cirka 0,2 m tjocka lager. Det översta lagret var fyndförande och bestod av sotig 
sand med inslag av bränd lera. Det underliggande lagret utgjordes av svagt humös sand 
med träkolsinslag och underst fanns ett lager med brungul mellan/grovsand, som endast 
skiljde sig från bottensanden genom sin fuktiga karaktär vilket gjorde att nedgrävnings-
kanten var svår att uppfatta. Detta lager kan ha bildats genom att gropen stått öppen 
och att sand blåst och/eller rasat ner innan den återfyllts successivt.

Läge: 0,06–1,68 mNÖ. (0 mNÖ ligger i X=84 420,3 och X=57 649,8)

Nivå: +10,36 m ö.h./+9,78 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: 1,62 meter bred, 0,58 meter djup

Fynd: järnföremål (F1–F3)

Datering: medeltid (fynd)

Dokumentation: sektionsritning i skala 1:20, s/v neg 16558–16559, 16562–16563 och färgdia HMD 
13663–13664

Anläggning 3, grop
Norr om och i anslutning till A2 påträffades de undre delarna av en i bottensanden 
nedgrävd grop, fylld med mycket sandig humus.

Läge: 1,7–2,79 mNÖ (0 mNÖ ligger i X=84 420,3 och X=57 649,8)

Nivå: +10,28/+10,07 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: 1,09 meter bred, 0,21 meter djup

Fynd: -

Datering: -

Dokumentation: sektionsritning i skala 1:20, s/v neg 16560–16563 och färgdia HMD 13663 och 13665 

Anläggning 4, grop
En mindre grop, som gick in i den östra schaktväggen och som var fylld med humös 
sand, påträffades nedgrävd i sanden. I fyllningen låg en keramikskärva.

Läge: 1,38–1,96 mSV/0–0,4 mNV (0 mSV ligger i punkten X=84 441,3 Y=57 667,1)

Nivå: +10,21/+10,10 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: 0,5 meter bred, 0,11 meter djup

Fynd: ker BIIa:1 (F4)

Datering: 1250–1450 (fynd)

Dokumentation: planritning i skala 1:20
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Anläggning 5, grop
En grop, nedgrävd i bottensanden, var belägen sydväst om A4. Den gick in i den 
västra schaktväggen och var fylld med humös sand. Ett dmtjockt kulturlager, med 
fynd från perioden 1250–1450, täckte gropen. I fyllningen påträffades två oglaserade 
keramikskärvor.

Läge: 2,24–4,24 mSV/0,3–1,3 mNV (0 mSV ligger i punkten X=84 441,3 Y=57 667,1)

Nivå: 10,29/+9,94 m ö.h. (topp-/bottenmått)

Dimensioner: 2 meter bred, 0,35 meter djup

Fynd: ker BIIa:2, ben (F10, F179)

Datering: 1250–1450 (fynd)

Dokumentation: plan- och sektionsritning i skala 1:20, s/v neg 16564–16567

Olympiavägen
Vid avschaktningen framkom sammanlagt 10 anläggningar, varav fem (A1, A6–A9) var 
daterbara med hjälp av fynd. Anläggningarna bestod av åtta gropar och två stolphål, som 
alla var nedgrävda i sanden. Lägesmåtten är relaterade till origo 1 (O1).

Anläggning 1, grop
En avlång anläggning var nedgrävd i sanden och fylld med humös sand. Den var djupast 
i väster och gick in i den södra schaktväggen. I fyllningen påträffades fynd.

Läge: 2,64–4,8 mSÖ/0,49–1,41 mSV

Nivå: +10,12/+9,55 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: Minst 2,24 meter lång, 0,74 meter bred, 0,57 m djup

Fynd: ker BI, järn, obränd och bränd flinta (F11–F13)

Datering: 1200-talets början–1450 (fynd)

Dokumentation: planritning i skala 1:20

Anläggning 2, grop
Nedgrävd i A1 och därmed yngre än denna. Anläggningen fortsatte in i den södra schakt-
väggen och fyllningen utgjordes av sandig humus.

Läge: 3,6–4,2 mSÖ/1,17–1,41 mSV

Nivå: +10,12/+9,92 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: 0,6 meter bred, 0,2 meter djup

Fynd: -

Datering: yngre än A1 (stratigrafisk relation) 

Dokumentation: planritning i skala 1:20 
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Anläggning 3, stolphål
Nordöst om och i anslutning till A1 påträffades ett i bottensanden nedgrävt stolphål 
fyllt med humös sand. Stolphålet hade en något spetsig profil.

Läge: 4,35 mSÖ/0,4 mSV

Nivå: +10,07/+9,85 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: 0,22 meter i diameter, 0,22 meter djup

Fynd: -

Datering: -

Dokumentation: planritning och profil i skala 1:20

Anläggning 4, grop/recent schakt
En i sanden nedgrävd anläggning som fortsatte in i den norra schaktväggen. Fyllningen 
utgjordes av fläckig humös sand och gropen har troligen utgjort en del av det lednings-
schakt som är beläget norr om fjärrvärmeschaktet.

Läge: 11,7314,3 m SÖ/0,26 mSV

Nivå: +9,95/+9,71 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: 2,58 meter bred, 0,24 meter djup

Fynd: -

Datering: troligen recent (fyllnadsmaterial och läge)

Dokumentation: planritning i skala 1:20

Anläggning 5, grop
En i sanden nedgrävd anläggning, fylld med sandig humus, som fortsatte in i den södra 
schaktkanten.

Läge: 16,28–17,14 mSÖ/1,31–1,5 mSV

Nivå: +9,98/+9,88 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: 0,84 meter bred, 0,1 meter djup

Fynd: -

Datering: -

Dokumentation: planritning i skala 1:20

Anläggning 6, grop
En i sanden nedgrävd anläggning, som fortsatte in i den södra schaktkanten. I fyllning-
en, som utgjordes av sandig humus, påträffades två keramikskärvor.

Läge: 20,64–21,84 mSÖ/0,86–1,4 mSV

Nivå: +9,91/+9,85 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: 1,26 meter lång, 0,36 meter bred, 0,06 meter djup

Fynd: ker BIIa:2 (F14)

Datering: 1250–1450 (fynd)

Dokumentation: planritning i skala 1:20
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Anläggning 7, grop/ränna
En i sanden nedgrävd anläggning, fylld med mycket sandig humus, som var fyndföran-
de. Den fortsatte in i den norra och södra schaktkanten och har tolkats som en grop, 
alternativt en ränna (fig 7). Anläggningen hade en fördjupning i den NÖ delen, som 
eventuellt kan tolkas som nedgrävningskanten till ett stolphål. Gropens botten var något 
djupare (2 cm) i den södra delen. Fyndet av en tångepilspets (F23) tyder på närvaro av 
människor i området under mellanneolitikum.

Läge: 38,7–39,81 mSÖ/0–1,2 mSV

Nivå: +9,64/+9,48 m ö.h., vid den norra schaktkanten/+9,38 m ö. h (topp/bottenmått)

Dimensioner: 0,97 meter bred, 0,16 meter djup

Fynd: ker BIIa:1, BIIa:2, CI, CII, sekundärbränd keramik?, lerklining, flinta, ben (F15–F23, F180)

Datering: 1250–1350 (fynd)

Dokumentation: planritning och sektionsritning i skala 1:20, s/v neg 16579–16582, färgdia HMD 13666–13667

Anläggning 8, stolphål
Ett i sanden nedgrävt stolphål påträffades under A 7. Fyllningen bestod av sandig humus.

Läge: 39,0 m SÖ/0,61 mSV

Nivå: +9,64/+9,45 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: 0,4x0,46 meter i diameter, 0,19 meter djup

Fynd: järn (F24)

Datering: äldre än A7 (stratigrafisk relation)

Dokumentation: planritning i skala 1:20

Anläggning 9, grop
En i sanden nedgrävd anläggning, fortsatte in i den norra schaktväggen. Fyllningen 
bestod av humös sand. 0,18 m från botten påträffades ett 45 cm tjockt lager med träkol 
och sot uppblandat med sandig humus.

Läge: 39,24–40,07 m SÖ/0–0,51 m SV

Nivå: +9,58/+9,00 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: 0,8 meter bred, 0,58 meter djup

Fynd: -

Datering: äldre än A7 (stratigrafisk relation)

Dokumentation: plan- och sektionsritning i skala 1:20, s/v neg 16579–16582, färgdia HMD 13666–13667
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Anläggning 10, grop
Vid ca 41mSÖ sjönk sanden mot SÖ och därmed framkom det understa kulturlagret. 
Vid 41,3–42,9 mSÖ var en ledning nedgrävd, vinkelrätt mot schaktets längdriktning. 
I det SÖ hörnet mellan ledning och kulturlagrets del sluttade sandbotten. Norra delen 
av en grop fortsatte ut i det gamla ledningsschaktet.

Läge: 40,98–41,38 mSÖ/0–1,23 mSV

Nivå: +9,47/+9,24 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: -

Fynd: -

Datering: -

Dokumentation: planritning i skala 1:20

Wallbergsgatan
Schakt 1 (södra delen, östra sidan av gatan) och schakt 2 (södra delen, västra sidan av gatan). 
I samband med avschaktningen framkom 14 anläggningar. 13 påträffades i schakt 1 och 
en i schakt 2, servis 3. Fem anläggningar kunde dateras varav fyra med fynd och en med 
14C metoden. Anläggningarna bestod av en härd, en ränna, en rad med fyra pinnhål, ett 
ensamt pinnhål, sex stolphål varav ett recent och fyra gropar samt plogspår. Lägesmåt-
ten är relaterade till origo 2 (O2).

Anläggning 1, stolphål
Ett rektangulärt stolphål med rundad botten påträffades i den ljusa bottensanden. 
Fyllningen utgjordes av fläckig humös sand, som tolkats som recent.

Läge: 5,4 mSV/0,86 mNÖ

Nivå: +9,07/+8,76 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: 0,22x0,23 meter, 0,31 meter djup

Fynd: -

Datering: troligen recent (fyllningens karaktär)

Dokumentation: planritning i skala 1:20
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Anläggning 2, härd
En grop var nedgrävd i sanden. Den var fylld med sandig humus och ett kraftigt inslag av 
träkol och sot. Träkol togs tillvara för vedartsanalys och 14C-datering och kunde dateras 
till övergången yngre bronsålder–äldre järnålder. I fyllningen påträffades också stenar, 
som inte var skörbrända. Ett kulturlager täckte gropen och gick ner en bit i denna. Fynd 
av flinta och förhistorisk keramik påträffades i lagret ovanpå gropen mellan 6 och 28 mSV

Läge: 7,01–8,6 mSV/0,2–0,8 mNV

Nivå: +9,15/+8,71 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: 1,59 meter bred, 0,44 meter djup

Fynd:

Datering: 775–415 BC (1 sigma), 795–395 (2 sigma) lab nummer Beta-103896 (F202)

Dokumentation: plan och sektionsritning i skala 1:20, s/v neg 89:32:3–4

Anläggning 3, pinnrad
En rad med 3 pinnhål i NVSÖ riktning. Ett fjärde pinnhål var beläget norr om det 
västligaste pinnhålet. De 3 förstnämnda var belägna på ett inbördes avstånd av 0,25 m. 
De har tolkats som resterna efter en vägg/ett gärde och var yngre än A 4.

Läge: 14,5 mSV/0,91 mNV, 15,15 mSV/0,33 mNV, 15,2 mSV/0,64 mNV, 15,2 mSV/0,96 mNV

Nivå: +9,08–+9,06/+8,98–+8,87 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: 0,06–0,08 meter i diameter, 0,12–0,21 meter djupa

Fynd:

Datering: yngre än A 4 (stratigrafi)

Dokumentation: planritning i skala 1:20, s/v neg 89:32:1–2, färgdia HMD 21749

Anläggning 4, ränna
En ränna var nedgrävd i sanden och fylld med sandig humus. Den hade ÖV riktning 
och har tolkats som en väggränna.

Läge: 14,66–15,26 mSV/0,21,14 mNV

Nivå: +9,08/+8,98 m ö.h. (östra delen), +9,06/+8,96 m ö.h. (västra delen) (topp/bottenmått)

Dimensioner: 0,26–0,3 meter bred, 0,1 meter djup

Fynd:

Datering:

Dokumentation: planritning och sektionsritning i skala 1:20, s/v neg 89:32:1–2 och färgdia HMD 21749
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Anläggning 5, två stolphål
Två stolphål var nedgrävda i sanden med ett inbördes avstånd av 0,56 m och fyllda med 
sandig humus. 

Läge: 15,71 mSV/0,35 mNV, 16,46 mSV/0,6 mNV

Nivå: +9,08/+8,98 m ö.h., +9,01/+8,89 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: 0,23–0,24 meter i diameter, 0,1–0,12 meter djupa

Fynd:

Datering:

Dokumentation: plan och sektionsritning i skala 1:20

Anläggning 6, stolphål
Ett ovalt, stenskott stolphål var nedgrävt i sanden och fyllt med sandig humus. Det var 
djupast i den västra delen och hade här en diameter av ca 0,22 m.

Läge: 24,46 mSV/0,49 mNV

Nivå: +9,05/+8,83 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: 0,3–0,38 meter i diameter, 0,23 meter djupt

Fynd:

Datering:

Dokumentation: planritning i skala 1:20

Anläggning 7, pinnhål
Under kulturlagret påträffades ett pinnhål, som tecknade sig mörkt mot den gula botten-
sanden. Det var spetsat.

Läge: 29,24 mSV/0,6 mNV

Nivå: +8,99/+8,77 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: 0,08 meter i diameter, 0,22 meter djupt

Fynd:

Datering:

Dokumentation: planritning i skala 1:20
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Anläggning 8, stolphål
Ett i sanden nedgrävt stolphål var fyllt med sandig humus. Det var beläget 0,88 m SV 
om A6.

Läge: 30,31 mSV/0,53 mNV

Nivå: +8,92/+8,79 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: 0,34 meter i diameter, 0,13 meter djup

Fynd: -

Datering: -

Dokumenta-
tion: planritning i skala 1:20

Anläggning 9, stolphål
Ett i sanden nedgrävt stolphål var fyllt med sandig humus. Det hade en fyrkantig form 
i plan.

Läge: 33,5 mSV/0,37 mNV

Nivå: +9,04/+8,92 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: 0,32x0,34 meter, 0,12 meter djupt

Fynd: -

Datering: -

Dokumentation: planritning i skala 1:20

Anläggning 10, grop
I den östra sektionen påträffades en nedgrävning i sanden, fylld med humös sand.

Läge: 33,634,06 mSV/0,2 mNV

Nivå: +9,15/+9,01 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: 0,46 meter bred, 0,14 meter djup

Fynd: -

Datering: -

Dokumentation: sektionsritning i skala 1:20

Anläggning 11, grop
En i sanden nedgrävd grop var fylld med mycket sandig humus. Den fortsatte in i den 
östra och västra schaktkanten och var djupast i den västra delen. I fyllningen påträffa-
des keramik.

Läge: 40,4–42,1 m SV/0,17–1,26 mNV

Nivå: +9,05/+8,66 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: 1,66 meter bred, 0,39 meter djup

Fynd: ker BI, BIIa:2, CI, CII, sten, järn, slagg, ben (F30–F40, F181)

Datering: 1250–1350 (fynd)

Dokumentation: plan och sektionsritning i skala 1:20
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Anläggning 12, grop
En grop nedgrävd i sanden och fylld med mycket sandig humus. Endast anläggningens 
södra nedgrävningskant kunde registreras. Fynd påträffades i fyllningen.

Läge: 45,5–46,56 mSV/5,5–6,3 mNV (servis schakt 1)

Nivå: +9,19/+8,93 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: 0,26 meter djup

Fynd: ker A, lerklining, järn+trä, slagg och ben (F41–F44, F182) 

Datering: 1100–1200-tal (fynd)

Dokumentation: planritning i skala 1:20

Anläggning 13, grop
0,1 m S om A 12 påträffades en i sanden nedgrävd grop fylld med mycket sandig humus. 
En spik påträffades i fyllningen.

Läge: 46,64–46,95 mSV/5,65–6,3 mNV (servis schakt 1)

Nivå: +9,15/+8,99 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: 0,16 meter djup

Fynd: järn (F45)

Datering: -

Dokumentation: planritning i skala 1:20

Anläggning 14, plogspår
I servisschakt 3 påträffades fyra parallella plogspår i toppen av det understa utfyllnadslagret.

Läge: 10,56–11,96 mV om schakt 2/1,48–2,14 mS om hus nr 5 (servis 3)

Nivå: +9,59 m ö.h. (toppmått)

Dimensioner: 0,1–0,15 meter breda

Fynd: -

Datering: yngre än kulturlager (stratigrafisk relation)

Dokumentation: planritning i skala 1:20, s/v neg 89:33:3–4
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Schakt 3 (norra delen). I samband med avschaktning framkom i schaktet och serviserna 
46 anläggningar, varav 22 daterbara med hjälp av fynd. Anläggningarna utgjordes av 2 
rännor, 6 stolphål, 4 pinnhål, 3 pinn-/stolphål, 5 stolphål/grop, 30 gropar och en grop/
källare. Lägesmåtten är relaterade till origo 2 (O2).

Anläggning 1, ränna
I sanden påträffades en ränna som var nedgrävd i NÖSV riktning. Den var fylld med 
brun humös sand och botten lutade något mot SV. Anläggningen har tolkats som en
väggränna.

Läge: 0,44–1,97 mN/0,2–1,0 mÖ

Nivå: +9,28/+9,18 m ö.h. (Ö delen) +9,25/+9,19 m ö.h. (västra delen) (topp/bottenmått) 

Dimensioner: 0,18–0,24 meter bred, 0,06–0,1 meter djup och minst 1,7 meter lång

Fynd: -

Datering: -

Dokumentation: plan och sektionsritning i skala 1:20

Anläggning 2, stolphål, stenskott
Ett stolphål nedgrävt i sanden och fyllt med mörkbrun sandig humus med inslag av 
träkol. I fyllningen fanns en sten.

Läge: 0,87 mN/1,21 mV

Nivå: +9,27/+9,07 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: 0,34–0,36 meter i diameter, 0,2 meter djupt

Fynd: -

Datering: -

Dokumentation: planritning i skala 1:20

Anläggning 3, stolphål
Ett stolphål nedgrävt genom ett tunt kulturlager, ner i sanden. Det var fyllt med brun 
sotig, sandig humus med inslag av träkol och lera. Fynd av keramik, järn och flinta i 
lagret ovanpå (lager 7, se sektion)

Läge: 5,13 mN/0,64 mV

Nivå: +9,39/+9,20 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: 0,32–0,26 meter i diameter, 0,19 meter djupt

Fynd: -

Datering: -

Dokumentation: plan och sektionsritning i skala 1:20
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Anläggning 4, pinnrad
En nordsydlig rad med 4 pinnhål varav 3 spetsade. Det sydligaste var nerslaget genom 
ett kulturlager och beläget ca 0,5 m söder om A3. Fyllningen innehöll ljusbrun humös 
sand med inslag av lera. De övriga pinnhålen var nerslagna i sanden och fyllningen bestod 
av brun humös sand. Avståndet mellan de tre nordliga pinnhålen varierade mellan 1,6 
och 2,7 meter. En recent nedgrävning mellan de två sydligaste kan ha utraderat ytter-
ligare ett pinnhål. Ett av dessa återfanns i kanten av A 6. Pinnhålen kan möjligen ha 
ingått i ett staket.

Läge: 5,89 mN/0,7 mV, 9,85 mN/0,8 mV, 11,33 mN/1,08 mV, 14,1 mN/0,83 mV

Nivå: +9,41–+9,50/9,09–+9,39 m ö.h.

Dimensioner: 0,05–0,09 meter i diameter, 0,09–0,32 meter djupa

Fynd: -

Datering: yngre än A6 (stratigrafisk relation) 

Dokumentation: planritning och sektionsritning i skala 1:20

Anläggning 5, stolphål
Ett stolphål nedgrävt genom ett tunt kulturlager, ner i sanden. Fyllningen utgjordes av 
brun sandig humus.

Läge: 6,35 mN/0,82 mV

Nivå: +9,44/+9,23 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: 0,36–0,38 meter i diameter, 0,21 meter djup

Fynd: -

Datering: -

Dokumentation: planritning i skala 1:20

Anläggning 6 stolphål/grop?
Nedgrävd i sanden och fylld med brun sandig humus. I fyllningen påträffades fönster-
glas. Ett yngre pinnhål (A4) fanns i södra kanten av anläggningen.

Läge: 11,54 mN/0,97 mV

Nivå: +9,50/+9,25 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: 0,5x0,56 meter i diameter, 0,25 meter djup

Fynd: fönsterglas (F52)

Datering: 1500–1800-tal

Dokumentation: planritning i skala 1:20, s/v neg 89:33:5–6 och färgdia HMD 21755
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Anläggning 7, grop
En grop nedgrävd i sanden och äldre än A8. Den var fylld med brun humös sand som 
hade inslag av träkol. I fyllningen påträffades obränd och bränd flinta, bl. a. ett spån.

Läge: 21,16–22,24 mN/0,34–1,2 mV

Nivå: +9,60/+8,91 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: Minst 1,09 meter bred och 0,67 meter djup

Fynd: Flinta (F55 och F56)

Datering: Förhistorisk tid eller möjligen medeltid, äldre än A8 (fynd, stratigrafisk relation)

Dokumentation: plan och sektionsritning i skala 1:20, s/v neg 89:33:7–12, färgdia 21756–21759

Anläggning 8 grop/grophus?
Nedgrävd i sanden och yngre än A7. I södra delen var anläggningen fylld med träkol, 
sot samt bränd och obränd sand och sandig humus i skikt. I den norra delen utgjordes 
fyllningen av gråbrun humös sand med inslag av träkol och något bränd lera. Botten 
hade en relativt plan profil och gropens centrum låg antagligen i norra sektionen. Vid 
avschaktningen gick maskinen så djupt att det nordligaste partiet delvis avlägsnades i 
plan. Med utgångspunkt från sektionen gjordes en rekonstruerad inläggning på planen 
(skala 1:100). Fynden i den norra delen bestod bl a av keramik, en fyndgrupp som sakna-
des i det södra sotiga och träkolsbemängda partiet. I detta lager (lager 15) fanns en spik 
och slagg. Gropens bredd/längd och den jämna botten gör att man skulle tolka anlägg-
ningen som ett grophus. Däremot saknades ett golvlager som vanligen brukar finnas 
ovanpå grophusens botten. Ett kulturlager (lager 13) var avsatt ovanpå gropen. Eventu-
ellt kan A9, ett stolphål, höra samman med gropen.

Läge: 21,42–25,94 mN/0,3–1,23 mV

Nivå: +9,7/+9,22 m ö.h.

Dimensioner: 4,52 meter bred/lång, 0,48 meter djup

Fynd:  ker BI, BIIa:1, järn, slagg, flinta, ben (F57–65, F183–F184)

Datering: 1250–1450 (fynd)

Dokumentation: plan och sektionsritning i skala 1:20, s/v neg 89:33:7–12, 89:34:1, färgdia HMD 21756–21758, 
21760–21761

Anläggning 9, stolphål
Ett stolphål var nedgrävt i sanden. På grund av schaktningsomständigheter gick det inte 
att avgöra om det var grävt genom kulturlagret eller under detta. Anläggningen skulle i 
så fall kunna ingå i norra delen av A 8. Fyllningen bestod av gråbrun humös sand med 
inslag av träkol. Stolphålet lutade cirka 4 cm åt väster.

Läge: 26,90 mN/0,42 mV

Nivå: +9,56/+9,34 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: 0,15x0,16 meter i diameter, 0,22 meter djup

Fynd: -

Datering: -

Dokumentation: planritning i skala 1:20, profil i skala 1:10
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Anläggning 10, grop? 
I kanten av en recent nedgrävning påträffades en fördjupning i sanden. Den kan utgöra 
nedgrävningskanten för en grop. Fyllningen bestod av brun, mycket sandig humus.

Läge: 26,9–27,14 mN/0,3–0,49 mV 

Nivå: +9,55/+9,45 m ö.h. (topp/bottenmått) 

Dimensioner: -

Fynd: -

Datering: -

Dokumentation: planritning och sektion i skala 1:20

Anläggning 11, grop?
I den norra kanten av en recent nedgrävning påträffades en nedgrävningskant för en grop 
i sanden. Fyllningen innehöll mörkbrun humös sand med inslag av träkol.

Läge: 29,55–29,9 mN/0,2–0,5 mV

Nivå: +9,57/+9,52 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: 0,05 meter djup

Fynd: -

Datering: -

Dokumentation: plan och sektionsritning i skala 1:10

Anläggning 12, ränna 
En nedgrävning i sanden fylld med mörkbrun humös sand med inslag av träkol. Den 
hade Ö-V riktning och en plan botten. På grund av bredd och utseende har den tolkats 
som en ränna som fungerat som nedgrävningen för en vägg eller som en tomtgräns Att 
döma av fynden kan den vara förhistorisk, men stratigrafiskt sett är den medeltida.

Läge: 30,44–31,10 mN/0,22–0,56 mV

Nivå: +9,59/+9,44 m ö.h.

Dimensioner: 0,5 meter bred, 0,15 meter djup

Fynd: Flinta, ben (F66–F67, F185)

Datering: Medeltida? (Stratigrafi)

Dokumentation: plan och sektionsritning i skala 1:20

Anläggning 13, grop
En i sanden nedgrävd grop fylld med brun sandig humus med inslag av träkol, obränd 
och bränd lera samt tegelbitar. Gropen innehöll fynd i fyllningen. Den medeltida kerami-
ken fanns i gropens övre del och i den nedre delen påträffades förhistorisk keramik. 

Läge: 32,16–34,18 mN/0,22–0,66 mV

Nivå: +9,59/+9,25 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: 2,02 meter bred, 0,33 meter djup

Fynd: Förhistorisk keramik, ker BIIa:2, tegel, järn, flinta (F68–F74)

Datering: 1250–1450 (fynd)

Dokumentation: plan och sektionsritning i skala 1:20
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Anläggning 14, grop
En i sanden nedgrävd anläggning fylld med gråbrun humös sand med ringa inslag av 
träkol och lera.

Läge: 37,02–38,37 mN/0,27–1,00 mV

Nivå: +9,48/+8,84 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: 1 meter bred, 0,64 meter djup

Fynd: ker BI, BIIa:3, CI, järn, flinta, ben (F75–81, F186)

Datering: 1450–1500-tal

Dokumentation: plan och sektionsritning i skala 1:20

Anläggning 15, grop
En i sanden nedgrävd grop, som i övre delen var fylld med gråbrun sandig humus med 
inslag av träkol och bränd samt obränd lera och i undre delen fylld med gråbrun sandig 
humus med inslag av träkol och något bränd lera. Keramiken (BI) framkom i lager 26 
och slaggen i lager 27 (se sektion).

Läge: 40,12–41,78 mN/0,38–1,12 mV

Nivå: +9,44/8,55 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: 1,78 meter bred, 0,89 meter djup

Fynd: ker BI, slagg, ben (F82–F83,F187)

Datering: 1250–1450 (fynd)

Dokumentation: plan och sektionsritning i skala 1:20

Anläggning 16, grop
Anläggningen var nedgrävd i sanden. Botten var täckt av ett 0,030,09 m tjockt sot och 
träkolslager samt obränd och bränd lera. Gropen var igenfylld i två omgångar med 
sandig humus och fyndförande (keramik BI). I norra delen påträffades en nedgräv-
ningskant utanför sotlagret (se sektion, lager 28). Gropen har alltså varit något större 
från början, men fyllts igen innan den åter “tagits i bruk”. Före igenfyllning har man 
möjligen eldat i den.

Läge: 42,1–43,96 mN/0,38–1,4 mV

Nivå: +9,34/+8,90 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: 2,3 meter bred, 0,44 meter djup

Fynd: ker BI, tegel, lerklining, slagg, ben (F84–F89, F188)

Datering: 1200-talets början–1450 (fynd)

Dokumentation: plan och sektionsritning i skala 1:20, s/v neg 89:34:2–3, färgdia 21762



27

Anläggning 17, stolphål
Nedgrävd i sanden påträffades ett stolphål med rundad botten och fyllt med brun, 
mycket humös sand.

Läge: 44,4 mN/0,64 mV

Nivå: +9,25/+8,98 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: 0,20–0,21 meter i diameter, 0,27 meter djup

Fynd: -

Datering: -

Dokumentation: planritning i skala 1:20

Anläggning 18, grop
En grop nedgrävd i sanden och fylld med brun sandig humus i den övre delen. Gropens 
undre del var fylld med fläckig humös sand. Fyllningen innehöll fynd, som tidsmässigt 
hade stor spridning (1200–1500-tal). Om det antas att ker BIIa:3 är en “recent” inbland-
ning och den utesluts, skulle de övriga keramikfynden i fyllningen ges en datering till 
tiden kring 1250–1350.

Läge: 46,74–49,15 mN/0,36–1,29 mV

Nivå: +9,27/+8,35 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: 2,4 meter bred, 0,92 meter djup

Fynd: förhistorisk keramik, ker BI, BIIa:2, BIIa:3, BIIa, CI, CII, lerklining, cu-leg, järn, flinta och ben (F90–
F105, F189)

Datering: 1250–1500-tal (alla fynd) 1250–1350 (om ker BIIa:3 utesluts)

Dokumentation: plan och sektionsritning i skala 1:20

Anläggning 19, grop/stolphål
En nedgrävning för en grop eller ett stolphål påträffades vid rensning av den östra sektio-
nen. Anläggningen var fylld med brungrå humös sand och något inslag av träkol.

Läge: 50,2–50,72 mN/0,36 mV

Nivå: +9,26/+9,06 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: 0,52 meter bred, 0,2 meter djup

Fynd: -

Datering: -

Dokumentation: sektionsritning i skala 1:20
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Anläggning 20, grop
En i sanden nedgrävd grop fylld med brun humös sand med inslag av humus och träkol. 
I anläggningens SV hörn påträffades en utbuktning i plan som kan vara en rest av ett 
stolphål.

Läge: 51,60–52,9 mN/0,32–1,37 mV

Nivå: +9,31/+8,63 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: 1,3 meter bred, 0,68 meter djup

Fynd: ker A, CI, flinta, sten, slagg och ben (F106–F111, F190)

Datering: 1200-talets mitt (fynd)

Dokumentation: plan och sektionsritning i skala 1:20, s/v neg 89:33–34, färgdia HMD 21763

Anläggning 21, grop/härd 
En i sanden nedgrävd grop fylld med brunsvartsvart sotig humös sand med inslag av 
bränd lera och träkol. Ett lager träkol och två skörbrända stenar var avsatta halvvägs upp 
i fyllningen. Keramiken påträffades ovan detta lager. Gropen kan i ett sekundärt skede 
ha fungerat som härd (lager 37) och därefter ha fyllts igen.

Läge: 59,71–60,9 mN/0,06 mÖ–0,94 mV

Nivå: +9,34/+8,96 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: -

Fynd: ker BIIa:2, slagg, lerklining, ben (F112–F113, F176–F177, F191)

Datering: 1250–1450 (fynd)

Dokumentation: plan och sektionsritning i skala 1:20

Anläggning 22, grop
En oregelbunden och mot väster avsmalnande grop, som var nedgrävd i sanden. Anlägg-
ningen överlagrades av ett omplöjt lager. Bottenlagret som var 0,04 cm tjockt bestod av 
grå, något sandig humus med inslag av träkol. Resten av gropen var fylld med gråbrun 
sandig humus med inslag av bränd lera och träkol. I norra delen påträffades en nedgräv-
ningskant utanför bottenlagret (se sektion, lager 44) Gropen har alltså varit något större 
från början men sandat igen innan den fyllts. Keramiken påträffades i den övre delen 
av gropen.

Läge: 69,03–70,51 mN/0,24–1,0 mV

Nivå: +9,44/+9,02 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: -

Fynd: förhistorisk keramik, ker BI, CII, järn, flinta, ben (F114–F119, F192)

Datering: 1250–1350 (fynd)

Dokumentation: Plan och sektionsritning i skala 1:20, s/v neg 89:34:6–7, färgdia HMD 21764
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Anläggning 23, grop/härd
En grop nedgrävd i sanden. I botten var ett 0,020,12 m tjockt lager avsatt. Det innehöll 
träkol, sot och något humus samt skörbränd sten. Ytterligare ett träkolslager, skilt av ett 
lager med humös sand (0,04–0,1 m tjockt), var avsatt ovanpå. Den översta fyllningen 
bestod av humös sand med inslag av bränd lera och träkol. I gropens norra del, ovanpå 
det översta träkolslagret, var ett ca 0,04 m tjockt lager med grå, obränd lera och träkol 
avsatt. Fyllningen var fyndförande. Gropen har troligtvis använts till eldning i två olika 
omgångar men inom en kortare tidsrymd.

Läge: 70,92–73,08 mN/0,26–1,14 mV

Nivå: +9,39/+8,85 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: minst 0,54 meter djup

Fynd: ker BI, BIIa:1, BIIa:2, CI, CII, sten, järn, slagg, ben (F120–F133, F193–F194)

Datering: 1250–1350 (fynd)

Dokumentation: Plan och sektionsritning i skala 1:20, s/v neg 89:34:6–9, färgdia HMD 21764–21765

Anläggning 24, grop
En grop nedgrävd i sanden och fylld med sandig humus med inslag av bränd lera och 
mycket träkol samt någon skörbränd sten. Ett 0,04 m tjockt lager med brun humös sand 
med inslag av träkol täckte botten. Det översta lagret var fyndförande.

Läge: 72,3–74,02 mN/0,4–1,18 mV

Nivå: +9,32/+9,01 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner. -

Fynd: ker BIIa:2, lerklining, järn, ben (F134–F136, F195)

Datering: 1250–1450 (fynd)

Dokumentation: planritning i skala 1:20

Anläggning 25, grop?/stolphål?
I sektionen påträffades en nedgrävning i sanden, fylld med brun humös sand och med 
inslag av träkol.

Läge: 76,9–77,4 mN/0,23 mV

Nivå: +9,52/+9,38 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: -

Fynd: -

Datering: -

Dokumentation: sektionsritning i skala 1:20
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Anläggning 26, stolp/pinnhål
Tre stolp/pinnhål, som tecknade sig mörka mot den ljusa bottensanden och som bilda-
de en rät vinkel påträffades. De hade SVNÖ riktning respektive NVSÖ riktning. Det 
nordligaste var spetsat medan de övriga hade en rund botten. De var fyllda med sandig 
humus och med inslag av träkol.

Läge: 80,45 mN/1,04 mV, 81,05 mN/0,35 mV, 82,83 mN/0,49 mV

Nivå: +9,62/+9,42, +9,54/+9,44, +9,55/+9,45 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: 0,15 meter, 0,1 meter och 0,1 meter i diameter

Fynd: -

Datering: -

Dokumentation: planritning i skala 1:20

Anläggning 27, stolphål?/grop?
I sektionen påträffades en nedgrävning i sanden, fylld med brun humös sand med 
träkolsinslag.

Läge: 83,07–83,61 mN/0,28–0,48 mV

Nivå: +9,59/+9,40 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: -

Fynd: -

Datering: -

Dokumentation: plan och sektionsritning i skala 1:20

Anläggning 28, grop
I sanden påträffades en nedgrävning fylld med mörkbrun sandig humus med inslag av 
bränd lera och mycket träkol. Den var nedgrävd i en äldre anläggning (A29).

Läge: 84,18–85,01 mN/0,28–0,81 mV

Nivå: +9,55/+9,38 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: -

Fynd: -

Datering: yngre än A29 (stratigrafi)

Dokumentation: plan och sektionsritning i skala 1:20

Anläggning 29, grop
Vid sektionsritning påträffades en nedgrävning i sanden under A28. Den var i övre delen 
fylld med brun humös sand som hade inslag av träkol. I botten påträffades ett 0,1 m 
tjockt lager bestående av svart sotig sand med inslag av träkol.

Läge: 84,81–85,31 mN/0,33 mV

Nivå: +9,55/+9,12 m ö.h. (toppbottenmått)

Dimensioner: -

Fynd: -

Datering: äldre än A28 (stratigrafisk)

Dokumentation: sektionsritning i skala 1:20
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Anläggning 30, grop
En grop nedgrävd i sanden och fylld med mörkbrun sandig lerig humus med inslag av 
träkol och obränd samt bränd lera.

Läge: 90,0–91,03 mN/0,31–0,65 mV

Nivå: +9,46/+9,08 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: -

Fynd: sten, lerklining (F137–138)

Datering: -

Dokumentation: plan- och sektionsritning i skala 1:20

Anläggning 31, grop
En grop nedgrävd i sanden. Den övre delen var fylld med mörkbrun sandig humus med 
inslag av sot, bränd lera och mycket träkol. I botten fanns ett 0,12 m avsatt tjockt lager 
med bränd lera, träkol och något humusinslag. På detta lager vilade även några stenar. 
Gropen kan ha använts till eldning i ett första skede. Båda lagren var fyndförande. I den 
västra delen övergick gropen i A32.

Läge: 91,58–92,9 mN/0,24–0,9 mV

Nivå: +9,54/+9,11 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: 1,32 m bred, 0,42 m djup

Fynd: ker A, BIIa:2, lerklining (F139–F144)

Datering: Mitten av 1200-talet (fynd)

Dokumentation: plan och sektionsritning i skala 1:20, s/v neg 84:34:12, 84:35:1, färgdia HMD 21768

Anläggning 32, grop
En grop nedgrävd i sanden och i övre delen fylld med mörkbrun sandig humus 
med inslag av träkol, som vilade på ett lager med bränd lera. Därunder fanns 
ett lager med förmultnat trä, som i sin tur vilade på ett bottenlager med sandig 
humus.

Läge: 91,2–92,5 mN/0,9–1,32 mV

Nivå: +9,45/+9,07 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: -

Fynd: ker A, BI (F145–F146)

Datering: mitten av 1200-talet (fynd)

Dokumentation: plan och sektionsritning i skala 1:20, s/v neg 84:34:10–11, färgdia HMD 21766–21767
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Anläggning 33, grop
En anläggning nedgrävd i sanden och i västra delen skadad av VAschaktet. Fyllningen 
som bestod av svart sandig humus med inslag av träkol och sot vilade på ett lager med 
humös sand innehållande mycket sot. BIIa:1 och BIIa:2godset påträffades i den övre 
fyllningen.

Läge: 94,52–95,96 mN/0,35–1,78 mV

Nivå: +9,53/+8,78 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: -

Fynd: ker BIIa:1, BIIa:2, BIIb, järn, ben (F147–F150, F196)

Datering: 1250–1450 (fynd)

Dokumentation: planritning i skala 1:20

Anläggning 34 grop
I sektionen och nedgrävd i sanden påträffades den norra delen av en grop fylld med brun 
humös sand och med inslag av träkol. Gropens bottenmått var inte mätbart, eftersom 
den låg under schaktbotten.

Läge: 147,64–148,2 mN

Nivå: +10,22/toppmått

Dimensioner:  -

Fynd: -

Datering: Samtida med A35–A36 (stratigrafi)

Dokumentation: sektionsritning i skala 1:20

Anläggning, 35 grop
En anläggning nedgrävd i sanden och fylld med brun humös sand med inslag av träkol. 
Den tömdes endast i de övre delarna eftersom schaktbotten låg 0,91,0 m under marky-
tan. Däremot sonderades gropen för att fastställa bottenmåttet.

Läge: 148,9–151,3 mN/0,4–0,9 mV

Nivå: +10,40/+9,8 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: -

Fynd: -

Datering: Samtida med A34, A36 (stratigrafi)

Dokumentation: plan och sektionsritning i skala 1:20
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Anläggning 36, grop
En anläggning nedgrävd i sanden. Den var fylld med 7 olika lager. Deras innehåll varie-
rade i fethet och karaktär, bland annat innehöll ett lager obränd och bränd lera. Botten-
lagret bestod av mörkbrun sandig humus med ett tämligen rikligt inslag av träkol och 
sot. Keramik och slagg påträffades ovan lager 77 och ben under detta lager.

Läge: 153,88–155,5 mN/0,27–0,82 mV

Nivå: +10,67/+10,06 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: 0,59 m djup

Fynd: ker BI, slagg, ben (F155–156, F197)

Datering: 1250–1450 (fynd, stratigrafi, jämför lager 71)

Dokumentation: plan och sektionsritning i skala 1:20, s/v neg 89:35:6–7, färgdia HMD 21772

Anläggning 37, grop
En grop nedgrävd i sanden och fylld med brun humös sand. I plan sammanföll den med 
A39 och i sektionen övergår den i samma anläggning.

Läge: I sektion 166,45–167,74 mN/0,18–0,67 mV

Nivå: +11,20/+11,00 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: -

Fynd: ker BIIa:2 (F158)

Datering: 1250–1450 (fynd)

Dokumentation: plan och sektionsritning i skala 1:20

Anläggning 38, stolphål
I samband med schaktningen framkom ett stolphål i den östra sektionen. På grund av 
ras kunde endast de undre delarna ritas in.

Läge: I sektion 166,87–167,12 mN/0,2 mV

Nivå: /+10,57 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: 0,25 meter i diameter

Fynd: -

Datering: -

Dokumentation: sektionsritning i skala 1:20

Anläggning 39, grop
Norr om A36 påträffades ytterligare en nedgrävning i sektionen. Anläggningen var 
nedgrävd i sanden och fylld med brun humös sand. I ytan gick den inte att skilja från A37.

Läge: 167,74–168,71 mN/0,19 mV

Nivå: +11,16/+10,94 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: -

Fynd: -

Datering: -

Dokumentation: sektionsritning i skala 1:20
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Anläggning 40, grop/källare 
En anläggning nedgrävd i sanden. Den gick in i den östra sektionen och var skadad i 
den södra och västra delen. Det innebar att anläggningen var svårtolkad. Fyllningen 
bestod av mycket obränd lera, träkol, bränd lera och humus samt sand. I botten fanns 
ett lager med humös sand och med inslag av träkol. Ovanpå fanns bland annat ett par 
förbrända stockar/plankor. En planka i den norra delen kan ha varit stående. Det påträf-
fades också större och mindre sten, som var nerslängda i gropen. Möjligen kan anlägg-
ningen tolkas som en källare som rasat in/brunnit eller igenfyllts. Gropen överlagrades 
av två kulturlager med fynd.  

Läge: 169,86–172,17 mN/0,21–1,34 mV

Nivå: +11,20/+10,32 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: stenar 0,10–0,44 meter i diameter

Fynd: ker BI, CI, järn (F161–F167)

Datering: 1250– 1350 (fynd)

Dokumentation: plan och sektionsritningar i skala 1:20, sv/neg 89:36:4–5, färgdia HMD 21779

Anläggning 41, grop
En avlång grop nedgrävd i sanden. Den låg i anslutning till och norr om A40 och gick 
in den östra sektionen. Anläggningen var fylld med gulbrun humös sand med inslag 
av träkol.

Läge: 172,17–172,68 mN/0,20–0,72 mV

Nivå: +11,40/+10,93 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: -

Fynd: lerklining (F168)

Datering: samtidig med A38 (stratigrafi)

Dokumentation: Plan och sektionsritning i skala 1:20, s/v neg 89:36:2–3, färgdia HMD 21778

Anläggning 42, grop
En nedgrävning i sanden. Den var skadad i den övre delen av A43. Fyllningen bestod 
av brun humös sand med inslag av träkol.

Läge: 184,06–184,97 mN/0,3 mV

Nivå: +12,02/+11,62 m ö.h. (topp/bottenmått)

Fynd: förhistorisk keramik (F170) 

Datering: äldre än A43

Dokumentation: sektionsritning i skala 1:20
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Anläggning 43 grop
Nedgrävd genom kulturlagret och ner i sanden. Fyllningen bestod av brun flammig 
humus, lera, sand och träkol.

Läge: 184,57–185,55 mN/0,3 mV

Nivå: +12,03/+11,56 m ö.h. (topp/bottenmått)

Fynd: -

Datering: yngre än A42 (stratigrafi)

Dokumentation: sektionsritning i skala 1:20

Anläggning 44, stolphål/grop
En anläggning nedgrävd genom sanden. Den undre delen var fylld med träkol. Detta 
lager överlagrades av brun humös sand med inslag av träkol.

Läge: 189,6–189,95mN/0,35 mV

Nivå: +12,14/+11,94 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: 0,35 meter bred, 0,2 meter djup

Fynd: -

Datering: -

Dokumentation: sektionsritning i skala 1:20. Prov för 14Cdatering finns (F204) men har inte analyserats.

Anläggning 45, grop
I servis 1 mot Wallbergsgatan 17 (kv Inspektoren 13) påträffades en grop i plan, nedgräv 
genom ett kulturlager. Gropen innehöll två olika lager med sandig humus. De hade inslag 
av träkol, bränd lera och gul sand respektive träkol. I fyllningen låg ett 4 cm tjockt lager 
med bränd lera. Ur fyllningen tillvaratogs en hästskosöm.

Läge: I servis 1 (12,5–13,5 mN/5,7–6,5 mV)

Nivå: +9,46/+9,08 m ö.h. (topp/bottenmått)

Dimensioner: -

Fynd: järn (F175)

Datering: medeltid–nyare tid (fynd)

Dokumentation: plan och sektionsritning i skala 1:20

Anläggning 46, grop
I servis 3 mot Wallbergsgatan 21 (kvarteret Inspektoren 11) påträffades i den norra 
schaktväggen en grop fylld med brungrå humös sand med träkol och bränd lera. 

Läge: Servis 3

Nivå: +9,58/+9,30 m ö.h. (topp?/bottenmått)

Dimensioner: -

Fynd: -

Datering: -

Dokumentation: sektionsritning i skala 1:20
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FYND
I väntan på fyndfördelning har fynden preliminärt åsatts HM nummer 18780:1206. 
Varje nummer representerar en viss typ av fynd, t ex två mynningsskärvor ker BI, som 
finns i en nedgrävning. Dessutom har enstaka fynd från sektioner och planer fått egna 
fyndnummer. Även prover har accederats. Fynden är klassificerade efter ett system, som 
utarbetats vid Kulturhistoriska museet i Lund. Keramikgrupperingen är delvis modifie-
rad av JanErik Augustsson 1979 och stengodsindelningen efter “Helgeandsholmsmo-
dell” (Dahlbäck 1982). Tegel och lerklining har insamlats punktvis, som indikation på 
förekomsten. Fyndbearbetning har skett innan alla fynden konserverats. Fyndnumren 
från de olika gatorna fördelar sig på följande sätt:

Fyndnummer Gata

1-10, 178-179, 201 Gymnasiegatan

11-24, 180 Olympiavägen

25-45, 181-182, 202 Wallbergsgatan, syd, schakt 1

46 Wallbergsgatan, syd, schakt 2

47-177, 183-200, 203-206 Wallbergsgatan, nord, schakt 3

Tabell 3. Fyndnummer fördelad på respektive gata.

Följande keramikindelning har använts i rapporten: 
A-gods, äldre svartgods eller jydepotta reducerat, (gråbränt) poröst gods som inte är drejat eller glaserat. Ofta 

glättat. Varierad bränningstemperatur

BI-gods, yngre svartgods reducerat, (gråbränt) poröst gods som är drejat. Ofta glättat utvändigt

BIIa:1-gods, äldre rödgods poröst drejat gods med reducerad (gråbränd) kärna och oxiderad (röd-
bränd) yta utvändig fläckvis blyglasyr som i allmänhet tecknar sig grön mot 
det mörka godset

BIIa:2-gods, äldre rödgods poröst drejat oxiderat (rödbränt) gods, utvändig fläckvis blyglasyr som i 
allmänhet tecknar sig orange mot röd botten

BIIa:3-gods, yngre rödgods poröst, drejat, oxiderat (rödbränt) gods, invändigt heltäckande blyglasyr i 
ett flertal färger. Ibland dekor av vitlera

BIIb-gods, vitgods drejat, poröst vit eller gulbrännande gods med invändig och/eller utvändig 
glasyr

CI-gods, nästan stengods ofullständigt sintrat, oxiderat eller reducerat gods, ibland slammat och/eller 
saltglaserat

CII-gods, stengods sintrat, oxiderat eller reducerat gods, ibland slammat och/eller saltglaserat

Tabell 4. Keramikgrupper
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Antal(fr) Vikt(g)

KERAMIK Förhistorisk keramik 21 88

Agods 10 147

BIgods 33 338

BIIa:1-gods 8 100

BIIa:2-gods 26 212

BIIa:3-gods 2 10

Övrig keramik 11 28

CI-gods 14 87

CII-gods 13 76

Porslin 1 15

Kakel BIIa 1 7

S:a keramik 140 1108

TEGEL Murtegel 2 311

LERKLINING 21 480

GLAS Fönsterglas 1 1

FLINTA 50 338

STEN 5 356

METALLER Cu-leg (kopparlegering) 2 146

 Järn 40 5451

S:a metaller 42 5597

SLAGG 21 1322

DJURBEN - 368

Tabell 5. Fyndkategorier och deras fördelning avseende antal och vikt.    

KERAMIK
Materialet omfattar de flesta typerna av keramik och keramiken dominerar beträffande 
antalet fragment. Två olika dateringsmässigt åtskilda keramikgrupper urskiljs; dels en 
äldre grupp med 21 fragment av förhistorisk typ (stenålder och möjligen bronsålder) och 
dels en yngre, medeltida och eftermedeltida grupp ramdaterad till 950-talet–1500-talet.

Förhistorisk keramik. Inom denna grupp faller all keramik äldre än A-godset dvs före 
ca 950. Skärvorna består av odekorerade eller dekorerade skärvor i grovt magrat gods. 
Magringen bestod av kvartskorn upp till en storlek av 5 mm. Godsfärgen varierar mellan 
tegelrött, gråbrunt och mörkbrunt. Dekoren består av horisontella rader med vertikala 
streck eller gropar. De attribueras till den gropkeramiska kulturen. En skärva har en 
dekor med streckfyllda romber och fjädermotiv (F90). Den dateras till mellanneoliti-
kum I eller möjligen II, (trattbägarekultur). Tre skärvor är av bronsålderskaraktär (F157 
och F170). Keramiken låg i gropar och lager i Wallbergsgatan.

A-gods. Skärvorna, som kommer från flera olika kärl, är både låg- och högbrända. Godset 
har en brun till mörkbrun färg. Bukskärvor och en skärva från ett lock (F145) påträffa-
des. En skärva har vågbandsdekor (F139). Inga jydepottor tillvaratogs.
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BI-gods. Denna keramikgrupp dominerar både till antal och vikt. De tillvaratagna 
skärvorna (buk och mynningsskärvor, ben och bandhänklar) har utgjort delar till kannor 
och grytor. Godset är i allmänhet välbränt, klangfyllt och grått till färgen. Fem olika 
mynningsskärvor påträffades. En av dem har en utkragad mynningsrand som utvändigt 
är försedd med regelbundna intryck (F11). Liknande mynningsformer återfinns bland 
annat i Århus kan knytas både till tiden före och efter 1200 (Hellmuth Andersen, Crabb 
och Madsen 1971, s 90, fig 88). 

BIIa:1-gods. Fyra skärvor är sekundärbrända och utgör bland annat delar av en kanna 
med snås (F17 och F147). En skärva har en ljus/mörkgrön flammig glasyr och godset är 
tegelrött med en grå kärna (F61). Tre skärvor är oglaserade och består av en bottenskär-
va, en hänkel och ett ben (F4, F15 och F129)

BIIa:2-gods. Bukskärvor, en tummad botten, och mynningsskärvor samt en trolig 
hänkel har tillhört bland annat ett par kannor. Färgen på glasyren varierar mellan gult, 
gulbrunt, brunt och grönbrunt och är porig alternativt jämn. Några skärvor har en enkel 
dekor i form av drejfåror, t.ex. F14. En skärva med grönaktig glasyr har spår efter utvän-
dig dekor i järnoxid (F93). Under samma fyndnummer finns också en skärva med en 
röd/grönaktig glasyr. Ytterligare två dekorerade kärltyper påträffades. Båda är överdrag-
na med en utvändig engobe under glasyren. Den ena skärvan kan ha haft en fjälldekor 
(F148) och den andra typen representeras av två skärvor med en utvändig engobe, som 
ger den kvarvarande glasyren en brun färg (F142143). De är också utvändigt dekorerade 
med horisontella rullstämpelrader i chevronmönster och kan rubriceras som Bryggeke-
ramik. En skärva med en utvändig gulbrun glasyr har en invändig slamning i orange 
(F28). Godset, som är tegelrött har en mörkgrå kärna. Det är även grått i ytan på skärvans 
insida. Därför har man dragit över ytan med ljus slamning. Några skärvor är oglaserade 
men godset har “BIIa:2-karaktär” (F10, F19 och F30).

BIIa:3-gods. Denna godstyp representeras av två skärvor. Den ena har en invändig 
rödbrun glasyr (F77) och den andra är försedd med invändig engobe, som ger den avflag-
nade glasyren en gul färg (F94).

CI-gods. Antalet fragment fördelar sig tämligen lika mellan CI och CIIgods medan 
CI-godset svarar för en något större del viktsmässigt. Flera skärvor är slammade och 
utvändigt glaserade. Glasyren eller slamningen är ljus och mellanbrun samt violett och 
godsfärgen är vit, orange och grå.

CII-gods. Flertalet skärvor är slammade och utvändigt glaserade. Möjligen är F122 
med gulbrun glasyr, en icke helt sintrad stengodsskärva. Glasyren är antingen brun i 
olika nyanser eller violett och godsfärgen är vit eller grå. Ett flertal skärvor från samma 
kärltyp med violett slamning och utvändig glasyr påträffades. Ett kärl med tummad 
botten ingår (F6).

Keramik, övrig. Ett fragment är sekundärbränt (F21) och kan därmed inte typbestäm-
mas. Skärvor till två andra kärl påträffades. Den ena är tillverkad i en gråaktig lera och 
består av nio utvändigt mörkt grönglaserade fragment, som möjligen är sekundärbrända. 
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Mynningen är hålkälad och kärlet hade en utvändig pålagd noppdekor (F47). Möjligen 
är kärlet av engelskt eller fransk ursprung och kan då vara producerad under 1200-talet. 
Den andra skärvan gulfärgad utvändigt och invändigt (F149). Godsets färg är gulvit och 
möjligen är skärvan av Pingsdorftyp och från tiden kring 1200. 

Porslin. En mynningsskärva från en kopp påträffades i ett lager, i schakt 3 
(Wallbergsgatan).

Kakel/golvplatta. Ett fragment i rödgods med engobe under glasyren, som tecknar
sig klart grön har tolkats som ett kakel/golvplatta (F95). Den påträffades i norra delen 
av Wallbergsgatan, i grop 18, schakt 3.

ÖVRIGA MATERIAL 
Tegel. Två fragment av rött tegel påträffades. Möjligen är de fragment av murtegel.

Lerklining. Ur ett flertal anläggningar tillvaratogs lerklining, som var mer eller mindre 
eldpåverkad. I lerbitarna finns avtryck från pinnar och halm.

Glas. Ett svagt grönfärgat fönsterglas påträffades.

Flinta. Merparten av de 50 fragmenten består av avslag och spån. En del av flintmaterialet 
är bränt och några avslag hade bruksretusch. Fyra verktyg påträffades, en tångepilspets 
(F23), två spånskrapor (F29 och F66) och delar av en tjocknackig yxa (F59). Dessutom 
framkom ett cylindriskt spånblock (F51) som ingår tillsammans med tångepilspets som 
ledartefakt i den gropkeramiska kulturen.

Sten. Delar av fem olika brynen i glimmerskiffer? och sandsten tillvaratogs.

Cu-leg. En bultlåsnyckel (F1) och en smälta (F101) ingår i gruppen.

Järn.  På grund av kulturlagrens sandiga karaktär var järnföremålen kraftigt korrode-
rade. Ungefär hälften av föremålen utgörs av spikar. Därutöver påträffades hästskosöm 
och nitar. Några andra identifierbara föremål är en borr (F150), ett större beslag till en 
dörr/port (F164) och en stapel till ett gångjärn (F166).

Slagg.  Slaggen bestod av mer eller mindre järnhaltiga fragment. Ett fragment har en 
glasartad yta (F54) och två är bottenskållor (F58 och 156). Denna fyndgrupp på ca 1,3 
kg antyder att någon form av järnförädling, exempelvis primärsmide, ägt rum.

Djurben. De har genomgått en osteologisk analys, som utförts av Arne Andersson och 
resultatet presenteras i bilaga 2. Sammanfattningsvis påträffades både obrända och brända 
ben från häst, nötkreatur och svin. Dessutom kunde en mindre mängd ben inte närma-
re artbestämmas mer än till gruppen däggdjur. Det bör noteras att flertalet individer av 
nötkreaturen varit ungdjur, vilket tolkades som att en utslaktning skett vid en ålder då 
“en acceptabel slaktvikt uppnåtts” och att man därmed undvikit att ha djuren stallade 
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ytterligare en vinter. Detta skulle också tyda på en intensiv boskapsskötsel med uppstal-
lade djur under vintern, vilket också gett en mer koncentrerad gödselgiva till åkrarna. 

Mikrofossil. I samband med den osteologiska analysen gjordes även en mikrofossilun-
dersökning av ett mindre jordmaterial från en halskota till ett nötkreatur. I provet påträf-
fades bl. a. fytoliter (växtstenar) som kan häröra från bl. a. agnar och möjligen från något 
tröskat sädesslag. För utförligare beskrivning hänvisas till bilaga 2, s 7f.

KULTURHISTORISK TOLKNING OCH DATERING 
Uo var beläget på en strandvall, troligen bildad under slutet av äldre stenålder. Platsen har 
med sitt läge invid Nissan som då utgjorde en havsvik och i närheten av Galgberget med 
sina vattenrika källor varit en lämplig bosättningsmiljö ur flera aspekter. Området har 
genom sin markbeskaffenhet varit väldränerat med genomsläpplig sand. Den sluttande 
platån på nivån 9-12 meter över nuvarande havsyta på västra sidan av viken var också 
väl skyddad från kraftiga nordvästvindar.

De vid undersökningen tillvaratagna fynden klargjorde att strandvallen varit nyttjad 
redan under yngre stenåldern. Området låg väl placerat vid en havsvik där Nissan fallit 
ut. Några ledartefakter (ett cylindriskt spånblock, en tångepilspets och keramik) visade 
att en gropkeramisk bosättning funnits i området. Flinta fanns både i Olympiavägen 
och i Wallbergsgatan medan keramiken var koncentrerad till Wallbergsgatan. Dessutom 
påträffades två härdar som daterades till yngre bronsålder (A1 i Gymnasiegatan) och 
yngre bronsålder-äldre järnålder (A2 i Wallbergsgatan, schakt 1). Tre skärvor av “brons-
ålderskaraktär” framkom i Wallbergsgatans norra del.

Nästa aktivitetsfas kan av fynden att döma keramiken (A-gods) knytas till tidig 
medeltid d v s 1000–1100-talet. Denna grupp var dock procentuellt liten i relation till 
1200–1400-talskeramiken. Ett flertal anläggningar daterades till 1200-talets senare del 
och fram i 1400-talet med tonvikt för 1200-talets senare del och 1300-talets förra hälft. 
Anläggningarna utgjordes av gropar, rännor, stolp och pinnhål.

Kulturlagren i gatorna var mycket tunna eftersom merparten hade bortschaktats 
redan under 1930-talet. De resterande lagren kunde bara dateras inom några mindre 
ytor. I norra delen av området (/Wallbergsgatan schakt 3) hade kulturlagret förhistoriskt 
fyndinnehåll medan de övriga gatorna (Olympiavägen och Wallbergsgatan, schakt 3) 
innehöll medeltida fyndmaterial. De tjocka kulturlagren i trädgårdarnas serviser kan 
antagligen vara resultatet av att vissa delar av området fyllts ut där det funnits naturliga 
svackor i samband med byggnationen av villorna på 1930-talet. Detta innebär att de 
fynd som ligger i dessa lager ryckts ur sitt sammanhang. Likaså kan en viss transport av 
högre liggande jordlager ner i svackor skett redan under medeltiden, vilket också kan 
ha bringat fynden ”ur läge”. 

Groparna är den mest vanliga anläggningstypen av varierande storlek, i allmänhet 
mellan 1 och 4 meter i diameter. De dominerar i de norra delarna och ligger här samla-
de i två sammanhängande områden, skilda av en svacka i terrängen. Det verkar som 
man av något skäl respekterat tidigare nedgrävningar och inte valt att förlägga en ny 
grop på platsen för en äldre. Fyllningen varierar; en del är homogena och igenfyllda i ett 
sammanhang, medan andra innehåller flera tunna skikt med sand, träkol och bränd lera. 
Djupet varierade mellan 0,5 och 0,9 meter. De skiktade fyllningarna i groparna tyder på 
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att åtminstone en del av dessa stått öppna under en viss tid, successivt fyllts när vinden 
blåst ner sand och organiskt material och sedan återanvänts. Exempelvis A8 (W, schakt 
3) som utgjordes av en mycket stor grop med plan botten har tolkats som en hyddbot-
ten och flera andra kan ha haft en liknande funktion. Träkolslagret i fyllningarna skulle 
kunna komma från eldstäder i anslutning till dessa bottnar (ex A23, W, schakt 3). Den 
brända leran, några med avtryck efter pinnar har ingått i väggar av flätade vidjor tätade 
med lera eller i ugnsväggar. Naturligtvis kan någon eller några bitar lerklining också ha 
ett förhistoriskt ursprung. Några av groparna kan möjligen fungerat som avfallsgropar

De påträffade rännorna, stolp- och pinnhålen kan utgöra rester efter byggnader 
men också efter gränsmarkeringar. Stolphål, pinnhål och rännor samt gropar saknades 
helt i områdets södra del (se Wallbergsgatan, schakt 2) där S:t Örjans hospital haft sin 
verksamhet.

I viss utsträckning har metallhantverk förekommit, om än i okänd skala, vilket antyds 
av en smälta i kopparlegering och järnslagg. En del av keramiken är import från Rhenom-
rådet och andra delar av Tyskland. Troligen kommer även något av BIIa:2-godset från 
nuvarande norra Belgien, kring Brygge. 

Ser man i ett något större perspektiv på lämningar i och kring området så öppnar 
sig ett möjligt tolkningsscenario. Fyndens ålder, stadens (Övrabys) och borgens möjliga 
funktionstid sammanfaller ganska väl. Varor som fraktats till det äldsta Halmstad måste 
lastas om här vid den första forsen. Borgen anses ha haft en kontroll- och skyddsfunktion 
vid den knutpunkt som bildats av sammanstrålande vatten- och landsvägar. Varorna kan 
under ”kunglig” kontroll ha förts upp på platån för att lastas om och i samma område 
kan långväga köpmän under en kortare period ha lastat om eller förvarat sina produk-
ter i enkla, tillfälliga tältliknande boningar. De har också haft sin ”plats” på platån dit 
man återvänt från år till år. Området kan också ha fungerat som en marknadsplats där 
lokala säljare och köpare mötts. När Halmstad flyttade ner till sin nuvarande plats under 
tidigt 1300-tal förlorade både borgen, omlastningsplatsen och marknaden sin betydelse.

Slutligen ska det framhållas inga orörda gravar påträffades i den södra delen av 
Wallbergsgatan (schakt 2) utan endast omrörda, sannolikt tertiärt deponerade skelettdelar 
i servis 3 som gick in i kvarteret Idrottsmannen där skelett ska ha påträffats i samband 
med en utbyggnad av befintligt hus under 1960-talet. Här fanns också en större, grävd 
svacka som kan ha utgjort en nordlig begränsning av S:t Jörgens hospitalsområde (se 
kapitlet stratigrafi). 

Sammanfattningsvis kan man alltså peka på flera perioder där aktiviteter förekom-
mit i området, dels under förhistorisk tid, med nedslag i mellanneolitikum, bronsålder 
och äldre järnålder, och dels under medeltiden fram i 1500-tal, där tyngdpunkten ligger 
i 1200–1300-tal. 
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VEDLAB 
   Det lilla vedanatomilabbet 
 
 
Vedlab rapport 9707     1997-02-14 
 
Rapport från vedartsanalyser på material från Halland, Halmstad, Raä 46. 
 
Beställare: Lena Bjuggner/Hallands Museer 
 
Arbetet omfattar fyra kolprover från en gatuundersökning belägen ca 200 m från Nissan, på en sluttande 
sandplatå, norr om Halmstad innerstad. Materialet kommer från tre härdar och ett transgressionslager som ligger 
inkapslat under flyg och vattenburen sand. Av fynden att döma har området bebotts/utnyttjats under 
mellanneolitikum och medeltid. 
 
Frågeställningar: Vad säger proverna om närmiljön? Har man gjort ett medvetet val av bränsle till härdarna? 
Lämpliga bitar till C14-datering. 
 
Vid analyserna framkom kol från fyra trädslag: Klibbal, Björk, Ek och Hassel. 
Eftersom inga dateringar är knutna till proverna ännu kan det vara vanskligt att bedöma närmiljön efter de fyra 
arterna tillsammans. Proverna kan ju representera vitt skilda tidsperioder. Alen kräver närhet till vattendrag för 
att trivas. Längs norra östersjökusten växer den bra utefter havsstränderna. Jag är osäker på hur den klarar den 
högre salthalten som råder vid Halmstad. Enklast är om ni kan kolla själva om den växer vid stränderna där nu. 
Annars är det inget som antyder strandvegetation. Inte heller att det skulle röra sig om drivved, som annars kan 
ställa till ”problem” vid såpass kustknutna undersökningar. Hasseln trivs bra i ljus men klarar också skuggan och 
växer som undervegitation till tex Ek. Just Ek och Hassel i kombination var en utbredd skogstyp under 
värmeperioden neolitikum-bronsåldern. Björk har vi två arter av. Glasbjörk, Betula pubecsens, som trivs i fuktig 
miljö och Vårtbjörk, Betula pendula, som gärna står på torrare och stenigare jordar. De två går tyvärr inte att 
skilja genom vedartsanalys. Björken vill ha mycket ljus. Den har svårt att växa upp i en tät mörk skog. 
Angående val av bränsle kan man säga att Al, Ek och Björk är ypperliga som bränsle. Hasseln däremot är det inte 
alls p.g.a. dåligt bränslevärde. Å andra sidan bildar den sällan grövre stammar så den är väl ganska lättsam att 
hugga till ved. 
 
De ingående trädslagen och deras maximala ålder med tanke på dateringar. 
Klibbal Alnus glutinosa 120 år 
Björk Betula sp. 300 år 
Ek Quercus robur 500-1000 år 
Hassel Corylus avellana 60 år 
 
Från HM 18780:201 har jag separerat alkol och från HM 18780:203 och Hedentorpsvägen, Prov 1 har jag 
separerat Hassel för datering. I HM 18780:202 fanns mycket riktigt stora och fina bitar men inget som jag kan 
säga har lägre egenålder än det andra. Det är bara att hoppas att det inte var gammeleken som brann upp. 
 
Analysresultat 
 
HM 18 780:201 Härd A1 Gymnasiegatan 
Provmängd: 10 g. 
Undersökt mängd: 6 g. 34 bitar 
21 bitar Al 
12 bitar Björk 
1 bit Ek 
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Konserveringsrapport  

Inledning 
Ett fynd av en bultlåsnyckel (HM 18780:1) från en arkeologisk undersökningen av Gym-
nasiegatan i Halmstad under 1980-talet har av misstag inte blivit konserverat, när detta 
upptäcktes skickades det till Studio Västsvensk Konservering (SVK) för konservering.  
 
Konserveringsarbetet pågick under år 2018. Konserveringsdokumentationen består av en 
del, föreliggande rapport utan bilagor. 
 

Syfte, metod och frågeställningar 
Konservering syftar generellt till att föremålen skall kunna förstås, studeras, hanteras och 
bevaras på bästa sätt.  
 
Den initiala delen av konserveringsprocessen, innebär framtagning av fynden för att 
bättre förstå dessa, och är i princip en fortsättning av den arkeologiska undersökningen 
om än i laboratoriemiljö och under mikroskop. Den andra delen innebär olika åtgärder 
för att fynden ska kunna bevaras så länge och så bra som möjligt. 
 
Rengöring och frampreparering av fynd gör att dess former och originalytor framträder. 
Ibland finns den faktiska originalytan bevarad, ibland är den omvandlad och finns kvar 
som ett korrosionsskikt, som kan tas fram. Vid andra tillfällen är ytorna helt eller delvis 
borta och då eftersträvas att komma så nära dessa som möjligt.  
 
Att ta fram fyndens dolda ytor betyder inte bara att man kan se och mäta fynden mer 
korrekt utan också att man får bättre möjlighet att se eventuella spår av tillverkning, sli-
tage, lagningar och medveten åverkan. Föremålen kan också visa sig bestå av mer än ett 
materialslag, metallfynd kan ha inläggningar och ytbeläggningar av annat slag och frag-
ment av textil och läder kan finnas gömt mellan t.ex. beslagsplattor.  
 

Tillstånd/kondition 
Bultlåsnyckeln var smidd av järn och dess delar sammanfogade med hjälp av koppar vil-
ket syns ställvis på föremålet. Föremålet var torrt när det kom till SVK, då det legat ett 
30-tal år utan åtgärd. 
 
Det såg inte ut som om någon framrensning av ytan hade gjorts på bultlåsnyckeln. Kor-
rosionskrustor och sand täckte ytorna och korrosionen föreföll att vara aktiv pga. av klo-
ridinnehåll. Sprickor och spaltning förekom. Föremålet var i ett stycke, men en liten del 
lossnade vid frampreparering och limmades fast igen. De tunna partierna är genomkorro-
derade medan kraftigare delar innehåller metalliskt järn. 
 
De salter som finns i miljön som omger fynden tränger under århundradenas lopp in i 
föremålen. För metallföremål är salterna först och främst skadliga eftersom de påskyndar 
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och ökar korrosionsprocessen. Framförallt anses klorider bidra till snabb fortsatt korros-
ion och nedbrytning. Man kan med säkerhet säga att bultlåsnyckeln innehåller klorider. 
 
Skadliga klorider förekommer som lösliga och svårlösliga joner. Lösliga klorider lakas 
ur under de första 2 veckor av processen; först därefter diffunderar även de mer svårlös-
liga kloriderna som är bundna till korrosionsytan eller inneslutna i den (Drew et al. 2004 
s247ff; Rinuy & Schweizer 1982 s45). 
 

Konserveringsåtgärder 
Konserveringsåtgärder utfördes med utgångspunkt i internationell forskning och praxis 
gällande utrustning, kemikalier och material som anpassats för konserveringsområdets 
behov. 
 
Föremålet röntgades, dels för att identifiera och dokumentera fynden före konserveringen 
påbörjades, dels för att bättre kunna bedöma nedbrytningsgraden på dem. Röntgenana-
lysen utfördes med digital industriell röntgen (CR).1 Röntgenfotografierna numrerades 
och respektive fyndnummer och exponeringsdata är inlagda på bilden.  
Exponeringsfakta redovisas också i tabell 1.  
 

Tabell 1. Exponeringsfakta för respektive röntgenfilm 
Röntgenfilm 
nr 

Strömstyrka 
mA 

Spänning 
KvP 

Tid 
sek 

Avstånd från 
röntgenkälla, cm 

1 4 120 15 85 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Bild 1. Röntgenfoto av bultlåsnyckel. 
 

 
 
Därefter undersöktes det under arbetsmikroskopet. Röntgenbilden och den okulära be-
siktningen utgjorde grunden för beslut om hur fynden skulle behandlas.  
 
Framprepareringen av järnfyndet skedde mekaniskt med hjälp av mikrobläster. Som bläs-
termedel användes glaspärlor (50 resp. 200 µm), såväl tryck som mängd blästermedel 
varierades efter behov2. 
 

                                                 
 
1 Strålkälla; Sitex CPseries, typ CP160D. Scanner: Carestream Indrustrex HPX-1. Bildplatta: Carestream 
Industrex Flex XL Blue Digital Imaging Plate 5537. 
2 tryck 2-6 bar, blästermedelsflöde 2-5 på skala av 10).  
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Under framprepareringen stabiliserades fyndet ställvis med tunnflytande cyanoakrylat för 
att inte falla sönder vid hantering under rensningsmomentet och senare under urlaknings-
momentet.3 
 
För att bromsa fortsatt korrosion avlägsnades de skadliga och vattenlösliga salterna som 
trängt in i föremålet under årens lopp genom urlakning. Urlakningen skedde i alkaliska 
bad med natriumhydroxidlösning4 (NaOH) under en period av 25 veckor. Den basiska 
miljön, med ett pH på ca12,5, gör att föremålen inte korroderar under själva urlakningen. 
Processens fortgång övervakades med hjälp av regelbundna kvantitativa mätningar. Hal-
ten klorider i urlakningslösningen mättes5 och urlakningsbaden byttes efter behov. Urlak-
ningen avslutas då halten klorider stabiliserats på en nivå under 5 ppm (5 mg/l).  
 
Efter kloridurlakningen sköljdes föremålet i upprepade bad med avjoniserat vatten, för att 
avlägsna rester av natriumhydroxid. Därefter dehydrerades det i etanol under ca 1 vecka. 
Ytterligare torkning skedde i varmluftsugn vid 50°C.  
 
Ytterligare limning med cyanoakrylat6 utfördes för att stärka spaltande partier och bitar 
som lossnat under behandlingen. 
 
Föremål med en bevarad metallisk järnkärna och som därmed (lättare) kan fortsätta att 
korrodera korrosionsskyddades med en korrosionsinhibitor7,  vilken penslades på. För att 
skydda föremålen vid hantering och mot svängningar i luftfuktigheten i miljön, applice-
rades en ytbehandling i form av mikrokristallint vax8. Ytbehandlingen skedde i vaxbad.  
 

 
Bild 2. Bultlåsnyckeln efter konservering 
 

                                                 
 
3 Cyanoakrylat: Ett snabblim som finns i olika viskositet 100, 150 och 200. Produkten heter Sekundlim och 
säljs av Hobbyborgen. 
4 Lösningens koncentration var 0,1 M 
5 Klorider mättes med Sherwood MK11 Chloride analyser 9265 
6 Cyanoakrylat: Ett snabblim som finns i olika viskositet 100, 150 och 200. Produkten heter Sekundlim och 
säljs av Hobbyborgen. 
7 Dinitrolpasta: en mjuk pasta som penslas på metallen, Produktnamn: Tuff-Kote Dinol (återförsäljare 
Dacar AB)  
8 Carbona nr 3971 
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Förpackning och stödåtgärder  
Konserverade föremål förpackas i syrafritt material med skumplast9 som stöd. Förpack-
ningen är avsett för transport och magasinering.  
  
 

Råd och anvisningar om förvaring och hantering 

Förvaring generellt 
Konservering bromsar den naturliga nedbrytningen men kan aldrig avstanna den helt. Var 
därför noga med att kontrollera föremålens kondition med jämna mellanrum och kontakta 
en konservator för konsultation eller konservering om föremålen ändrar utseende eller 
behöver vård. 
 
Hantering av arkeologiska föremål bör alltid ske med handskar för att undvika att skadlig 
handsvett och smuts hamnar på föremålen, vilket påskyndar nedbrytningen. Handskar 
fungerar även som skydd mot eventuella hälsoskadliga kemikalier i eller på föremålen. 
Var försiktig så att inte bomullshandskar fastnar i utstickande delar. 
 
Referenslitteratur avseende råd och anvisningar är bl.a. Tidens tand. Förebyggande kon-
servering och Vårda väl informationsblad från riksantikvarieämbetet. 

Järn 
Metallföremål förvaras i en så torr miljö som möjligt. Arkeologiskt järn förvaras så torrt 
som möjligt, helst vid en relativ luftfuktighet under 20 % och en konstant temperatur på 
cirka 18°C.  
Om det inte finns något metalliskt järn kvar som kan korrodera i föremålen är den relativa 
luftfuktigheten inte lika kritisk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
9 Som stödmaterial används en svart Plaztizote- och/eller en vit Neopolenprodukt. Båda är åldersbestän-
diga polyetenplaster. 
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