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Sammanfattning
Kraka kulturmiljö har utfört en arkeologisk utredning inför en ny detaljplan för bostäder inom fastigheten Helgåby 1:2, i Skepptuna socken,
Sigtuna kommun. Arbetet har omfattat inventering och utredningsgrävningar.
Vid inventeringen noterades 16 objekt, varav objekt 4 tangerar
Skepptuna 56, en torpmiljö norr om utredningsområdet. Fyra boplatslägen prövades genom utredningsgrävningar.
Sammantaget resulterade utredningen i åtta objekt som utgör fornlämningar, fem övriga kulturhistoriska lämningar och tre objekt som utgår
efter att ha utredningsgrävts och visat sig sakna spår av boplatser.
De påträffade fornlämningarna domineras av förhistoriska stensträngar
som hägnat en större inäga och en boplats i anslutning till dessa. De övriga fornlämningarna avser ett soldattorp och en husgrund äldre än 1850
samt den fossila åker och brunn som hör till soldattorpet. De lämningar
som klassats som övriga kulturhistoriska lämningar utgörs av ett torp som
alltjämt är bebyggt och fyra sentida odlingsrösen.
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Inledning
Kraka kulturmiljö har utfört en arkeologisk utredning inför en ny detaljplan inom fastigheten Helgåby 1:2, Skepptuna socken i Sigtuna kommun.
Uppdraget har utförts enligt beslut av länsstyrelsen i Stockholms län dnr:
4311-38392-2013. Beställare har varit Stadsbyggnadskontoret, Sigtuna
kommun.
Utredningen föranleds av Sigtuna kommuns arbete med att ta fram
en detaljplan för bostäder vid Helgåby. Planområdet är ca 17 ha stort och
beläget strax öster om Skepptuna kyrka och planeras ge plats för 40-80
nya bostäder.
Fältarbetet har utförts under mars och maj och har omfattat en inventering och utredningsgrävningar. I utredningsgrävningarna deltog Bitte
Franzén från Breja arkeologi.

Fig. 1. Utredningsområdet avser ett område för en ny detaljplan vid Helgåby i
Skepptuna, nordost om Arlanda. Utdrag ur digitala terrängkartan, skala 1:50 000.

Målsättning
Den arkeologiska utredningens övergripande syfte är att lokalisera och fastställa fornlämningar. I utredningen har det ingått att dokumentera och
redovisa övriga kulturhistoriska lämningar samt att lyfta fram möjliga fornlämningar, företrädesvis tänkbara lägen för förhistoriska boplatser och att
pröva dessa genom utredningsgrävningar.
Utredningen ska utgöra ett beslutsunderlag för länsstyrelsens fortsatta
hantering av ärendet. Den ska underlätta den fortsatta planeringen så att
man så långt det är möjligt kan undvika, alternativt minimera, ingrepp i
fornlämningar. Den ska även kunna användas så att fornlämningar och
övriga kulturhistoriska lämningar kan integreras i och tas tillvara i planprocessen.
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Metod och genomförande
Arbetet inleddes med en genomgång av Fornminnesregistret
(Fornsök) och Antikvariska topografiska arkivet (ATA), båda vid RAÄ
(Riksantikvarieämbetet). I detta skede ingick även en sökning av litteratur som behandlat området, framför allt hämtad från KVHAA (Kungliga
Vitterhetsakademins bibliotek). Det digitala arkivet vid Statens historiska
museum (SHM) har kontrollerats.
Kartstudierna inleddes med en genomgång av geologiska och paleogeologiska kartor vid SGU (Sveriges geologiska undersökningar) för att få en
bild av strandlinjeförskjutningen och områdets naturgeografiska förutsättningar. Därefter följde en genomgång av äldre kartmaterial hämtat från
LMV:s (Lantmäteriverket) digitala arkiv för att studera områdets bebyggelsehistoria och markanvändning.
Med utgångspunkt i arkiv- och kartgenomgången genomfördes en noggrann inventering av området. Synliga fornlämningar, övriga kulturhistoriska lämningar och möjliga fornlämningar beskrevs och mättes in i fält
med GPS. I närområdet finns stensträngar varför särskild vikt lades vid
att eftersöka denna typ av lämningar. Andra delen av fältarbetet omfattade
utredningsgrävningar av boplatslägen med hjälp av traktorgrävare. Mindre
schakt togs upp till anläggnings-/ fyndförande alternativt orörd nivå. Vid
behov finrensades ytan för hand. Efter dokumentation och inmätning med
GPS-RTK lades schakten igen. Ett boplatsläge grävdes för hand genom att
ett antal provgropar ca 0,5 – 1 m stora torvades av och hackades igenom.
Den boplats som påträffades identifierades utifrån anläggningar. Samtliga
anläggningar fotades och mättes in.
Avslutningsvis har bakgrundstudier och resultaten sammanställts i en
rapport.

Fig. 2. Boplatslägen prövades med grävmaskin genom att smala schakt togs upp. Här
ser vi schakt 2 och 3 inom objekt 5.
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Naturgeografi och fornlämningsmiljö
Området för de planerade bostäderna består av flack åkermark med lerjord
omgiven av två skogsklädda moränhöjder med partier av berg i dagen.
Området ligger på nivåer mellan 10 och 35 meter över havet. Höjdnivåer
och strandlinjekartor visar att den centralt belägna åkermarken bildade
land först i början av bronsålder.
Den södra delen av området vänder sig ut mot en dalgång som binder
samman Skepptuna med Gottröra. Dalgången var en farbar vattenled fram
till minst Kristi födelse. Farleden anslöt till ett rikt förgrenat fjärdsystem
som i sin förlängning ledde vidare mot Gamla Uppsala i nordväst och mot
Östersjön i öster.
Mot slutet av bronsålder och äldre järnålder ledde landhöjningen till
att det växte fram strandängar i sluttningen ner mot farleden. Den viktiga
vattenvägen smalnade successivt av under järnålder för att med tiden finnas
kvar som en å med kvardröjande sötvattensjöar i dalgångens lägsta delar.
Inför utredningen saknade området kända fornlämningar. Den norra
delen tangerade Skepptuna 56:1, ett område med en ”lägenhetsbebyggelse” belägen på Slumsta marker. Den del som låg kant i kant med utredningsområdet avser odlingsmark som kan ha hört till detta torp och som
brukats in på 1900-talet. Den geografiska markeringen för Skepptuna 56
borde justeras så att den endast omfattar själva bebyggelseläget i nordväst
som ligger en bra bit från det aktuella utredningsområdet och inte omfatta
odlingsmark som odlats långt in på 1900-talet. Denna bebyggelse är upptagen som en backstuga under Slumsta år 1703 (LMS Akt A91-22:1) och
berör inte utredningsområdet.
I övrigt anger fornlämningsbilden i Skepptuna att de första bosättningarna etablerades under bronsålder, synliga genom ensamliggande röseliknande stensättningar. Vid Espersta har det påträffats en skafthålsyxa som
stämmer väl med att de första boplatserna etablerades i slutet av stenålder,
början av bronsålder. Det var dock först under järnålder som området till
fullo koloniserades. Vid i stort sett varje by finns ett bygravfält om 20- 50
fornlämningar som domineras av runda stensättningar. På gravfälten finns
även någon enstaka rektangulär stensättning, några resta stenar och två till
fem högar. Gravfältens komposition och närhet till de historiska bytomterna anger att det rör sig om tämligen ordinära bebyggelseenheter som växt
fram under järnålder. Ortnamnen stärker denna bild genom namn som
Slumsta, Östa, Helgåby och Åby, namn med efterleden –sta och –by som
anger att de hör hemma i äldre järnålder. Nära utredningsområdet finns
även enstaka stensträngar, som utgör hägnader från äldre järnålder, bl.a.
ligger Skepptuna 313:1, en stensträng, strax öster om utredningsområdet.
Vid Statens historiska museum finns enstaka fynd som härrör från
Skepptuna och som berättar om bosättningar under järnåldern. Vid Bergby
har det påträffats en guldten i form av ett armband, möjligen kan det ha
funnits flera fynd från samma plats, som hör hemma i äldre järnålder. Från
Bärby kommer en fingerring i guld som daterats till äldre järnålder - folkvandringstid. Vid Lilla Gårdesta, Herresta och Örby har det kommit fram
gravfynd i form av ben och keramik och i början av 1960-talet undersöktes
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ett 20-tal gravar vid Ljusdal. Ett vikingatida guldhänge kommer från Ista.
Gemensamt för fynden är att de stämmer väl med fornlämningsbilden i
området som berättar om förhistoriska bosättningar från framför allt äldre
och yngre järnålder.
För att förstå fornlämningsbilden i området är det viktigt att känna till
att den senaste fornminnesinventeringen ägde rum i slutet av 1970-talet.
Sedan dess har Kulturmiljölagen förändrats och nya typer av fornlämningar tillkommit. Det gäller framför allt platser för bebyggelse som torp och
bytomter äldre än 1850. För att de ska klassas som fornlämningar ska de
vara varaktigt övergivna. Vid den senaste inventeringen noterades inte heller fossil åkermark och stensträngar, i samma omfattning som nuförtiden
De få registrerade stensträngar som finns i närområdet kan ses som indikationer på att det kan finnas fler i området.

Utredningens resultat
Fältarbetet omfattade inventering och utredningsgrävningar av möjliga
lägen för fornlämningar, i detta fall boplatslägen som noterades vid inventeringen. Boplatslägen avser platser där det förväntades förhistoriska
boplatser som fastställdes eller avfärdades genom utredningsgrävningar.
Vid inventeringen dokumenterades sammanlagt 16 objekt vilka inte
var registrerade sedan tidigare i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister.
Vid inventeringen kom det fram två torp, ett område med fossil åkermark, en brunn, en husgrund, tre stensträngssystem, fyra sentida röjningsrösen och fyra boplatslägen varav en visade sig utgöra boplats. Tre boplatslägen utredningsgrävdes med hjälp av grävmaskin, ett grävdes för hand.
Sammanlagt togs det upp 27 schakt med maskin och sju provgropar för
hand. Kartor över schakten återfinns i bilaga 3 och 4.
Objekttabell
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Objekt

Typ

Antikvarisk bedömning

1

Lägenhetsbebyggelse

Fornlämning

2

Fossil åkermark

Fornlämning

3

Brunn

Fornlämning

4

Röjningsröse

Övrig kulturhistorisk lämning

5

Boplatsläge

Utgår

6

Röjningsröse

Övrig kulturhistorisk lämning

7

Stensträngssystem

Fornlämning

8

Boplatsläge

Utgår

9

Husgrund

Fornlämning

10

Röjningsröse

Övrig kulturhistorisk lämning

11

Röjningsröse

Övrig kulturhistorisk lämning

12

Stensträngssystem

Fornlämning

13

Lägenhetsbebyggelse

Övrig kulturhistorisk lämning

14

Boplats

Fornlämning

15

Stensträngssystem

Fornlämning

16

Boplatsläge

Utgår

Fig.3. Utredningens resultat, digitala fastighetskartan, skala 1:4000.
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Fig. 4. Objekt 1 avser husgrunden efter ett soldattorp som finns belagt 1775. På bilden
syns hörnet på husgrunden som består av syllstensrader av rundade stenar. Vid enskiftet, år 1819 fanns torpet kvar, 1853 var det borta.

Den antikvariska bedömningen av objekten kan delas in i fornlämning och
övrig kulturhistorisk lämning för de lämningar som inte faller under fornlämningskriteriet men som utgör spår av människors verksamhet i äldre
tid. De boplatslägen som avfärdats efter utredningsgrävning omnämns
som att de utgår. Här följer en redovisning av utredningens resultat från
norr till söder. En mer utförlig beskrivning av de dokumenterade objekten
återfinns i objektbeskrivningar i bilaga 1.
I nordöst påträffades en torpmiljö, objekt 1, i form av en husgrund. I
Riksantikvarieämbetets registrering benämns de lägenhetsbebyggelse varför detta begrepp återfinns i objektsbeskrivningen. I anslutning till husgrunden finns ett område med äldre åkermark och ett tiotal odlingsrösen,
objekt 2 och en brunn, objekt 3. Tillsammans utgör de dokumenterade
lämningarna rester av ett soldattorp uppfört någon gång före 1775, då
det återfinns i storskifteskartan över Helgåby. Vid mittten av 1800-talet är
torpet borta, enligt Häradskartan. Miljön är ett ovanligt välbevarat och ett
illustrativt exempel på ett soldattorp i ett typiskt läge längst bort på byns
utmark. Miljön med samtliga lämningar, objekt 1-3 utgör fornlämning.
Merparten av utredningsområdet har varit odlat fram till idag och i området finns diken och ett antal röjningsrösen som minner om jordbruksarbetet. Objekt 4 och 6 är två sådana röjningsrösen som tagits med här för
att klargöra att de bedömts som sentida odlingslämningar. De ligger båda
i anslutning till åker som odlats långt fram under 1900-talet och består av
ett blandat uppslängt material, bl.a. söndersprängd sten. Objekt 4 och 6
klassas som övrig kulturhistorisk lämning.
I den norra delen noterades även ett boplatsläge, objekt 5, lämpligt för
bosättning under bronsålder och äldre järnålder. Platsen utgjordes av flack
lermark omgiven av låga hällryggar. Området prövades med fyra maskin-
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Fig. 5. Objekt 12 är ett stensträngssystem som följer den östra sidan av dalgången i
skogsmarken. En stig följer den övre sidan av stensträngen.

schakt, inget av antikvariskt intresse noterades. Objekt 5 utgår.
Objekt 7 är ett stensträngssystem bestående av två stensträngar, som
följer en terränggräns mellan blockig, stenrik moränmark och den flacka
odlingsvärda lermarken som också är mer fri från sten. I anslutning till
stensträngen noterades två möjliga odlingsytor med två små, djupt nedsjunkna röjningsrösen. Stenträngarna, objekt 7, utgör fornlämning och
de möjliga fossila odlingsytorna har tillförts stensträngssystemet och ska i
den fortsatta antikvariska hanteringen behandlas tillsammans med stensträngarna enligt beslut av länsstyrelsen vid samråd i fält.
Objekt 8 avser ett större boplatsläge omgivet av flera låga hällpartier
vilka bidrog till platsens rumsliga karaktär. Inom ytan grävdes nio schakt
med maskin. Inget av antikvariskt intresse noterades och objekt 8 utgår.
I kanten av åkermarken noterades en husgrund, objekt 9, med tydlig
syllstensrad av naturligt rundade stenar på en sida och rester av ett spismursröse. Husgrunden är djupt nedsjunken, överväxt och kan inte återfinnas i någon av de äldre kartorna. Den bedöms därför vara äldre än 1850
och objekt 9 utgör fornlämning.
Objekt 10 och 11 avser sentida röjningsrösen och klassas som övrig
kulturhistorisk lämning. Objekt 11 avser ett större område med stora
mängder sten, såväl rundade stenar som söndersprängda stenar vilka röjts
från åkermarken och berättar om åkermarkens karaktär i äldre tid.
Objekt 12 avser ett stensträngssystem med en längd av 145 m som ligger utmed en terränggräns liksom objekt 7. I dess norra del är stensträngen
otydlig och svår att följa. I dess södra del finns en möjlig odlingsyta och
ett djupt nedsjunket röjningsröse vilka ska behandlas i samband med stensträngarna, enligt länsstyrelsens önskan. Stensträngssystemet, objekt 12,
utgör fornlämning. Stensträngssystemen, objekt 7 och 12 sammanfaller
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delvis med den hägnad som kan iakttas på 1700-talets karta över området
vilket visar att de varit i bruk och kända långt fram i historisk tid. Det finns
dock utlöpare som visar att de inte sammanfaller helt, se även avsnittet om
stensträngarnas landskap.
I anslutning till dagens bebyggelse vid Granby har platsen för skattetorpet Granby noterats som objekt 13. Objekt 13, är alltjämt bebyggd
och ligger i huvudsak utanför utredningsområdet men har tagits med då
det finns en äldre husgrund i området. På 1600-talets karta är Granby ett
skattlagt torp och namnet anger att bebyggelsen kan vara av avsevärd ålder.
Objekt 13 klassas som övrig kulturhistorisk lämning.
Objekt 14 avser ett till ytan stort boplatsläge som bestod av flack åkermark mellan bergsklackar och en sluttning ner mot dalgången i söder
samt några fina sydsluttande avsatser i den sydvästra delen. Inom området togs det upp sammanlagt 14 schakt med maskin. I sex av dessa påträffades anläggningar som utgörs av härdar, stolphål och mörkfärgningar.
Anläggningarna visar att det finns en förhistorisk boplats i den flacka sluttningen ner mot äldre järnålderns farled. I öster avgränsas boplatsen av en
hästgård. I direkt anslutning till de anläggningsförande schakten ligger ett
stall.

Fig. 6. I den östra delen av objekt 14 noterades ett tiotal anläggningar i schakt 17 och
18. Boplatsen har troligen fortsatt vidare österut in på den hästgård som syns i bakgrunden. Till höger i bilden anas den låglänta dalgången som sannolikt var en fjärd då
boplatsen var i bruk.

Fig 7. Två stolphål med stenskoning som påträffades i schakt 17.
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Fig 8. I schakt 19 noterades 5 stolphål, 1 härdbotten och 3 mörkfärgningar. Schakt 19
ligger mitt i boplatsområdet och vänder sig ut mot den flacka dalgången.

Fig 11. Stolphål med stenskoning i
schakt 19.

Fig 12. Schakt 20, Anl. 1, stolphål med
stenskoning.

Fig. 9. Objekt 14, schakt 20 drogs på en avsats ovan dalgången. I den terrassliknande
kanten syns ett stort flyttblock. I schaktet påträffades 5 stolphål och 1 härd som tolkats
som rester av ett förhistoriskt långhus.

Fig. 13. Schakt 20, Anl. 3, en härd.

Fig. 14 Schakt 20, Anl. 4, ett stolphål
med stenskoning.

Fig. 10. Objekt 14. I schakt 21 framkom en stor härd med rikligt med skärvig och skörbränd sten samt två stolphål.
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I den västra delen av boplatsen påträffades rikligt med anläggningar i två schakt som visade att det funnits minst ett långhus, beläget på
en markant åkerterrass som odlats långt fram på 1900-talet. Boplatsen
ansluter till stensträngssystemen i området, objekt 7, 12 och 15. De
anläggningar som påträffats visar på ett större boplatsområde med
flera förhistoriska hus. Boplatsens exakta avgränsning är inte fastställd, den har markerats utifrån schakt med anläggningar. Boplatsen,
objekt 14 utgör fornlämning.
Objekt 15 avser ett stensträngssystem beläget på den västra sidan av dalgången med en sammanlagd längd om 110 meter. Stensträngarna är bitvis mycket otydliga. I anslutning till stensträngarna finns även en möjlig
odlingsyta med oklar avgränsning som ska behandlas tillsammans med
stensträngarna. Objekt 15 utgör fornlämning.
På krönet av den västra moränhöjden noterades objekt 16, ett mindre
boplatsläge på en nivå av 30-35 meter över havet vilket angav att en eventuell boplats skulle kunna vara från yngre stenålder. Inom boplatsläget
grävdes sju provgropar för hand. Inget av antikvariskt intresse noterades
och objekt 16 utgår.

Fig. 15. I den bergiga skogsmarken provgrävdes objekt 16 för hand. På bilden syns
arkeologen Bitte Franzén torva av en ruta med fyllhammare.

Stensträngarnas landskap
Utredningen har visat att området vid Granby och Helgåby ingår i den
Uppländska stensträngsbygden. Ett gemensamt drag för många av dessa
områden är dess nära anslutning till äldre järnålderns fjärdlandskap.
Stensträngssystemen i Granby utgör ett skolexempel på en i det närmaste
komplett miljö där stensträngarna tydligt inhägnar en bebyggelseenhets
inäga med åker och äng. Utanför stensträngarna möter utmarken med
otillgänglig moränmark med blockrika och bergiga partier. I anslutning
till flera av stensträngarna finns röjda ytor och några små röjningsrösen
som med stor sannolikhet utgör åkrar som brukats samtidigt med stensträngarna. I dalgångens södra del kan stensträngarna antas ha anslutit
till den boplats som påträffats. Boplatsen sträcker sig utmed sluttningen
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Fig. 16 På den rektifierade kartan över Storskiftet i Helgåby från 1775 ser vi soldattorpet
på utmarken norr. Vi ser också att Granby benämns ”Ryttartorpet”.På den äldre kartan
har objekt 1,, 7, 9, 12, 14 och 15 lagts in.

och kan rymma flera tidssksikt varav åtminstone ett bör vara samtida med
stensträngssystemet.
När stensträngarna läggs ovanpå Storskifteskartan från år 1775 framträder det att delar av stensträngssystemet varit i bruk långt fram i tiden.
Det blir också tydligt att andra delar av stensträngssystemet inte används
under 1700-talet. En av de möjliga fossila odlingsytorna är tydligt äldre
än 1700-talets åkersystem, vilket antyds genom kartbildens hägnad som
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övertvärar den fossila åkern. Stensträngarnas karaktär och avvikelserna från
kartmaterialets hägnader samt stensträngarna på västra sidan av dalgången
visar tydligt att stensträngssystemet som sådant är av förhistorisk karaktär,
även om delar av det varit i bruk långt fram i tiden.
Vid en kort promenad i närområdet vid ett samråd i fält med länsstyrelsen noterades att det finns ytterligare stensträngar som inte är registrerade
väster om det aktuella utredningsområdet. Här skulle ytterligare inventeringar kunna lyfta fram hur flera stensträngssystem gränsar till varandra
och visa att Slumsta, Helgåby och Granby var etablerade som grannar
redan under äldre järnålder. Slumsta och Helgåby har traditionella bygravfält från järnåldern, vilket Granby saknar. Kanske kan detta antyda att
Granby kom att ingå i Helgåby redan under järnåldern.id övergången till
yngre järnålder.

Utvärdering
Det befintliga källmaterialet lämnade lite information om området med
undantag av de äldre kartorna som visade på det soldattorp, objekt 1, som
noterades i nordväst. Kartorna berättade även att Granby var ett skattetorp
under 1600-talet. Fornlämningsbilden i Skepptuna, ett fåtal registrerade
stensträngar i närområdet och kunskapen om att det var länge sedan som
den senaste inventeringen skedde talade för att det skulle kunna förväntas
ytterligare stensträngar i området.
Inventeringen resulterade i en rik fornlämningsmiljö med en i det närmaste komplett stensträngsmiljö till vilken det även kunde knytas möjliga
odlingsytor och små röjningsrösen. Det framkom även en mycket välbevarad soldattorpsmiljö och en husgrund från tiden före 1850. Dessa fornlämningsmiljöer visar tydligt på hur torp och undantagsbebyggelse placerades i bygdens periferi, på kanten till utmarken.
Utredningsgrävningarna visade att det inte fanns någon stenåldersboplats eller bronsåldersboplats i de högre partierna. Däremot framkom, vad
som förefaller vara, en rik boplats från äldre järnålder med anknytning till
stensträngarna i sluttningen av den breda dalgången invid äldre järnålderns
fjärd. Kanske sträcker sig denna boplats fram i tiden till yngre järnålder.
Sammantaget har utredningen resulterat i en rik och spännande fornlämningsmiljö från äldre järnålder.
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Bilagor
1. Objektbeskrivningar
Objekt nr

Beskrivning

Antikv. bedömn

1

Lägenhetsbebyggelse, bestående av en husgrund, 7x4 m (N-S), 0,3 m h. Syllstenar
av klumpstenar 0,3-0,7 m st. I N delen är en spismursstock. Överväxt med slånbärsbuskage. Mycket fin torpmiljö av ålderdomlig karaktär. Soldattorp på ägomätning över
Helgåby från 1775.
Igenväxande äldre hagmark. 30 m.ö.h. Belägen i N delen av objekt 2.

Fornlämning

2

Fossil åkermark, 45x40 m, bestående av oregelbunden åkeryta med 9 röjningsröse.
8 är oregelbundna 3-6 m st och intill 0,6 m h, 1 är strängformad, 13 m l och 1-2 m
br och 0,5 m h. Fyllningen består av 0,1-0,7 m st stenar. I flera fall är röjningsstenen
upplagd på jordfasta block.
Igenväxande äldre hagmark. 30 m.ö.h. Belägen intill och Ö om åker.

Fornlämning

3

Brunn, 3 m diam, 0,5 m dj. Brunnen/vattenhålet antas ha samband med objekt 1.
Skogsmark. 30 m.ö.h. Beläget 4 m SV om dikeshörn.

Fornlämning

4

Röjningsröse, sentida, oregelbundet, 13x3 m st, 0,3 m h av 0,1-0,7 m st stenar.
Sentida, upplagt mellan två åkrar.
Åker lagd i vall. 25 m.ö.h. N om åker.

Övrig kulturhistorisk
lämning

5

Boplatsläge, 80x25 m (Ö-V), bestående av flack, svagt sluttande mark mot söder.
25-30 m.ö.h.
Provades med 4 schakt, inget av antikvariskt intresse påträffades.

Utgår

6

Röjningsröse, sentida, oregelbundet, ca 2 m st och 0,3 m h, av 0,2-0,6 m st stenar.
Blandskog. 25 m.ö.h. 4 m SO om dike.

Övrig kulturhistorisk
lämning

7

Stensträngssystem, ca 150 m l, 1-2 m br och intill 0,6 m hög, bestående av två
Fornlämning
partier, ca 45 m l (NV-SO) och 100 m l (N-S). Stensträngen är i regel enkelradig av
klumpstenar, 0,6-1,1 m st stenar. På några ställen ansluter den till större stenblock.
Mellan de två stensträngarna är en: Gränssten ?, 0,4 m h, 0,4 tj och 0,3 m br, spetsig
upptill. Den resta stenen kan ev. vara en rest av stensträngen. Följer topografisk terränggräns mellan blockrik moränmark i Ö och siltig mark i V.
Skogsmark. Ca 12 m Ö om åker.
Väster om och i direkt anslutning till den N stensträngen är en :
Fossil åker ?, osäker, ca 38x20 m (N-S) bestående av en röjd yta med flack profil,
belägen mellan stensträng och åker i V. Saknar tydliga formelement.
I dess N kant är ett: Röjningsröse, oregelbundet, 5x3-2 m st, 0,2 m h, av 0,1-0,2 m st
stenar. Nedsjunket. Ger intryck av att vara småsten upplagd från röjd yta i S.
Utmed den södra stensträngen är: Fossil åker ?, osäker, ca 22x16 m (N-S) bestående
av en röjd yta med flack profil, belägen mellan stensträng och åker i V. Otydlig avgränsning. Enligt länsstyrelsens direktiv ska de möjliga fossila åkerytorna tillföras stensträngarna.
Skogsmark. 25 m.ö.h. Ö om dikeskantad åker.

8

Boplatsläge, 190x55 (N-S), bestående av mot söder flackt sluttande mark. Centralt i
området finns flera mjuka hällpartier som bidrar till en tydlig rumskänsla.
Åkermark. 25 m.ö.h.
Provades med 9 schakt, inget av antikvariskt intresse påträffades.

9

Husgrund, 5x5 m (N-S). Tydlig syllstensrad i Ö, 0,2 m h av 0,4-0,6 m l stenar.
Fornlämning
Spismursröse i NV hörnet 2x2 m, 1 m h. Övermossad av 0,3-0,7 m st stenar, samt
tegelkross och förslaggat material.
Husgrunden kan inte identifieras i äldre kartor, och bedöms genom sitt läge och utformning vara äldre än 1850 och därför utgöra fornlämning.
Skogskant. 25 m.ö.h. 2 m Ö om åkerkant.

10

Röjningsröse, sentida, oregelbundet, 5-7x2-3 m stt, 0,2 m h av 0,1-0,3 m st stenar.
Upplagt på bergklack. I huvudsak små stenar.
Skogskant. 25 m.ö.h. 3 m N om dike.

Övrig kulturhistorisk
lämning

11

Röjningsröse, sentida, 20x12 m (NV-SO) st område med uppkörda stenmassor av
0,1-1,5 m st stenar. Från småsten till stora söndersprängda block som visar på åkermarkens karaktär före stenröjningen.
Skogskant. 25 m.ö.h. Ö om åker.

Övrig kulturhistorisk
lämning
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Utgår

Objekt nr

Beskrivning

Antikv. bedömn

12

Stensträngssystem, med en sammanlagd längd av ca 145 m, intill 0,9m h, 1-2 m br.
I regel enkelradig av 0,4-1,2 m st stenblock. Ställvis, framför allt i N delen, är det svårt
att följa stensträngens sträckning, några partier är mycket glesa. Stensträngen följer
nederkanten av en terränggräns. I Ö följer en stig stensträngens övre långsida.
Utmed den S stensträngens V sida är:
Fossil åker ?, 45x12 m ( NNV-SSO) bestående av en flack, till synes stenröjd yta.
Belägen mellan stensträng och dagens åker. I dess N kant är ett: Röjningsröse, oregelbundet, 3-4 m diam, 0,2 m h. av 0,1-0,2 m st stenar. Röjningsstenen är nedsjunken
och övermossad. Kan höra samman med den sannolika fossila åkern i området. Enligt
länsstyrelsens direktiv ska de möjliga fossila åkerytorna tillföras stensträngarna.
Skogsmark. 25 m.ö.h. Ca 10 m Ö om åker.

Fornlämning

13

Lägenhetsbebyggelse, plats för torpet Granby, ca 60x45 m (NNV-SSO). I den SÖ de- Övrig kulturhistorisk
len är en husgrund, 6x5 m och 0,5 m h, bestående av syllstenar. I ytan iakttogs tegel.
lämning
Granby var skattetorp till Hälgåby enligt Geometriska kartan från år 1637. 1775
benämns bebyggelsen ”Ryttartorp” och på karta från år 1819 benämns bebyggelsen
”Dragontorp”.
25 m.ö.h. Området utgör tomtmark bebyggd med en villa.

14

Boplats, 190x60 m (Ö-V) bestående av flack sydsluttning och avsatser inom denna.
Fornlämning
I området finns flera bergklackar och hällar som tillsammans med terrängen i övrigt
skapar en god rumskänsla. Boplatsen utgör en del av ett större boplatsläge, 250x45-80
m stort, som prövades med sammanlagt 14 schakt. I sex av dessa framkom totalt 34
anläggningar i form av stolphål, mörkfärgningar och härdar. I den SV delen består boplatsen av en fin terrassbildning i terrängen, odlad på 1950-talets Ekonomiska kartblad.
Åkermark och blandskog. 20-25 m.ö.h.

15

Stensträngssystem, med en sammanlagd längd av ca 110 m (NV-SO), 1-2 m br och
Fornlämning
intill 0,6 m h. I regel enkelradig av 0,3-1,1 m st stenar. Delvis gles och svår att följa.
Något kortare parti kan vara osäkert. Ansluter i S och centralt i området till bergsbranter. Den norra delen följer nederkant av berg och har utrasad karaktär och passerar
sanka partier.
NO om den S stensträngen är:
Fossil åker ?, osäker, 11x6 m, (NO-SV) bestående av en röjd yta med oklar avgränsning. Enligt länsstyrelsens direktiv ska de möjliga fossila åkerytorna tillföras stensträngarna.
Skogsmark. 25 m.ö.h. Ca 10 m SV om åkerkant.

16

Boplatsläge, ca 80x40, bestående av flera små fina ytor mellan bergklackar på krönet
av en moränhöjd.
Skogsmark. 30-35 m.ö.h.
Inom området grävdes sju provgropar för hand, inget av antikvariskt intresse framkom.

Utgår

2. Tabell över schakt och provgropar
Schakt/ Storlek/djup m
provgr

Beskrivning

Objekt 5
1

23x2,4 / 0,3-0,4

Torv 0,1 m tj, följt av myllblandat siltigt ploglager, 0,2-0,3 m tj. I ploglagret noterades enstaka
små tegelbitar, något sot. I botten orörd silt. Schaktet kontrollerades genom ett djupschakt, 1
m l och 1 m dj. Detta visade varvig lera.

2

6x2,4 / 0,4

Torv 0,1 m tj, följt av siltigt ploglager 0,2-0,3 m tj. Enstaka stenar. I botten orörd silt. Inga fynd.

3

10x2,4 / 0,4

Torv 0,1 m tj, följt av siltigt ploglager 0,2-0,3 m tj. I botten orörd silt. Inga fynd.

4

12x2,4 / 0,4

Torv 0,1 m tj, följt av siltigt ploglager 0,2-0,3 m tj. Enstaka stenar.
I botten orörd silt. Inga fynd.

5

13x2,4 / 0,4-0,6

Torv 0,1 m tj, följt av siltigt ploglager, 0,3 m tj. I botten orörd silt. Inga fynd.

6

12x2,4 / 0,3-0,5

Torv 0,1 m tj, följt av siltigt ploglager, 0,2-0,3 m tj. I botten orörd silt. Enstaka stenar, lite sot
och tegel/bränd lera i utplöjt täckdike.

7

7x2,4 / 0,4

Torv 0,1 m tj, följt av siltigt ploglager 0,2-0,3 m dj. I botten orörd silt. I SO små stenar, något
sot och bränd lera, ev. rester av täckdike.

Objekt 8
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8

16x2,4 / 0,3-0,6

Torv 0,1 m tj, följt av siltigt ploglager, 0,2-0,3 m tj. I SSV var ett område med småstenar, 0,1 m
st, möjligen rest av täckdike. I botten orörd silt. Inga fynd.

9

8x2,4 / 0,4

Torv 0,1 m tj, följt av siltigt ploglager 0,3 m tj med någon enstaka tegelbit och något sot.

10

8x2,4 / 0,5

Torv 0,1 m tj, följt av siltigt ploglager 0,3-0,4 m tj med någon enstaka tegelbit och något sot.
Inga fynd.

11

7x2,4 / 0,3

Torv 0,1 m tj, följt av siltigt ploglager 0,2 m tj med någon enstaka tegelbit och något sot.

12

8x2,4 / 0,35

Torv 0,1 m tj, följt av siltigt ploglager 0,3-0,4 m tj med någon enstaka tegelbit och något sot. I
ploglagret iakttogs en tegelbit och en järnbit.

13

6x2,4 / 0,4

Torv 0,1 m tj, följt av siltigt ploglager 0,3-0,4 m tj med någon enstaka tegelbit och något sot.
Inga fynd.

Objekt 14
14

9x2,4 / 0,6

Torv 0,1 m tj, följt av myllblandat, siltigt ploglager 0,4-0,5 m tj med någon enstaka tegelbit och
någon järnbit. Inga fynd.

15

8x2,4 / 0,4

Torv 0,1 m tj, följt av siltigt ploglager 0,3 m tj. I botten orörd silt. Inga fynd

16

6x2,4 / 0,4-0,7

Torv 0,1 m tj, följt av siltigt ploglager 0,3-0,4 m tj. Rikligt med småsten, någon enstaka
bit bränd lera, rostigt järnfragment. I botten orörd silt. Schaktet kontrollerades genom ett
djupschakt, 1 m l och 0,7 m dj. Detta visade varvig lera.

17

12x2,4 / 0,5

Torv 0,1 m tj, följt av myllblandat, siltigt ploglager 0,3 – 0,4 m tj. Inga fynd. 9 anläggningar,
varav 2 stolphål, 4 osäkra stolphål och 3 mörkfärgningar.
A1 – mörkfärgning, oval, 0,9x0,5 m st, fyllning av mörk silt, små sten 0,05 m st. A2 – mörkfärgning, rund, 0,35 diam, 0,3 m dj. Snittad, Fyllning av mörk silt. A3 – stolphål, rund, 0,35 m diam,
0,15 m dj, rundad botten, snittad, stenskoning. Fyllning av mörk silt. A4 – stolphål, rund, 0,35
m diam, ev. stenskoning i ytan. Mörkfärgad fyllning. A5 – stolphål, rund, 0,4 m diam, 0,2 m
dj, rundad botten, snittad. Stenskoning, mörkfärgad fyllning. A6 – stolphål, oval, 0,3-0,4 m st.
Fyllning av mörkfärgad silt. En sten i kanten. A7 – stolphål ?, 0,25 m diam, mörkfärgad fyllning
av silt. A8 – mörkfärgning, 0,12 m diam. Fyllning av mörkfärgad silt. A9 – stolphål, ovalt, 0,40,5 m st, fyllning av mörkfärgad silt. Stenskoning. Fornlämning.

18

10x2,4 / 0,4

Torv 0,1 m tj, följt av myllblandat, siltigt ploglager 0,25 m tj. I botten orörd silt, samt grus i
NNV. 2 anläggningar i NNV. A1 – stolphål, runt, 0,45 m diam. Fyllning av mörkfärgad silt.
A2 – Mörkfärgning (?), oval, 0,8x0,6 m st. Fyllning av mörkfärgad silt. Fynd av lerklining ?
Fornlämning.

19

10x2,4 / 0,6

Torv 0,1 m tj, följt av myllblandat, siltigt ploglager 0,3 – 0,4 m tj. I botten sand med 9 tydliga
anläggningar. Inga snittades.
A1 – härdbotten, i schaktkanten, ca 0,4 m st, 0,05 m tj. Fyllning av sot, kol, skräviga stenar,
0,05-0,1 m st. A2 – stolphål, runt, 0,3 m diam. Fyllning av mörkfärgad silt. A3 – mörkfärgning,
sotfläck, oval, 0,6x0,7 m st. Fyllning av mörkfärgad silt, sot, kol, en bit lerklining, 1 skörbränd
sten. A4 – stolphål, oval, 0,5x0,35 m st. Fyllnng av mörkfärgad silt, sot och en sten 0,21 m st.
A5 – stolphål (?), runt, 0,4 m st. Fyllning av mörkfärgad silt, sot, kolstänk, enstaka skärviga
småstenar. A6 – stolphål (+), 0,4 m diam. Fyllning av mörkfärgad silt med sot. A7 – mörkfrägning, oval, 0,6x0,7 m st. Fyllning av mörkfärgad silt. Ev kulturlagerrest ? A8 – stolphål (?),
ovalt, 0,4x0,25. Fyllning av mörkfärgad silt, sot och kol. A9 – mörkfärgning, oval, 0,9x0,4 m st.
Fyllning av mörkfärgad silt, sot och kol. I schaktets NNO del är ett smalt täckdike, 0,15 m br,
som löper tvärs över schaktets botten, med fyllning av småsten. Fornlämning

20

15x2,4 /0,3-0,5

Torv 0,1 m tj, följt av myllblandat, siltigt ploglager 0,3 – 0,4 m tj. I botten grusig sand. I botten
framkom 6 tydliga anläggningar och några osäkra. En snittades. Schaktet togs upp på en
mycket fin terrassering ovan den öppna åkermarken i dalgången.
A1 – stolphål, ovalt, 0,5x0,4 m st. fyllning av mörkfärgad myllblandad silt och några skörbrända stenar, 0,05-0,1 m st.A2 – stolphål, runt, 0,5 m diam, 0,2 m dj , rundad botten. Snittad.
Fyllning av mörkfärgad mylla samt enstaka 0,05-0,1 m st stenar. A3 – härd, 1,8x0,9 m st.
Fyllning av sot, kol, skörbrända stenar, 0,05-0,15 m st. A4 – stolphål, 0,5 m diam. Fyllning av
mörkfärgad mylla, sot och kol. I V kanten är 2 stenar, varav en kantställd, vilka utgör stenskoning. A5 – stolphål/kolfläck, i schaktkaten, ca 0,7x0,5 m st. Fyllning av mörkfärgad mylla med
sot och kol. A6 – stolphål, runt, 0,5 m diam. Fyllning av mörkfärgad mylla, en 0,3 m st sten i
SÖ kanten och spridda skärvstenar, 0,05- 0,1 mst.
Fornlämning.

21

6x2,4 / 0,4

Torv 0,1 m tj, följt av myllblandat, siltigt ploglager 0,3 – 0,4 m tj. I botten ljus mo. I botten framkom 3 tydliga anläggningar. Ingen snittades. Schaktet togs upp på en mycket fin terrassering
ovan den öppna åkermarken i dalgången.
A1 – stolphål, runt, 0,4 m diam. Fyllning av mörkfärgad mylla med sot och kol. I NV kanten är
en 0,25 m st sten, stenskoning. I ytan låg en bit lerklining. A2 – stolphål, runt, 0,35 m diam.
Fyllning av mörkfärgad mylla, en 0,1 m st steni kanten, stenskoning. A3 – härd, ca 1,6x1 m st
(N-S). I ytan var rikligt med skärvig och skörbränd sten, sot och kol.
Fornlämning
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22

3x2 / 0,5

Torv 0,1 m tj, följt av mylligt ploglager 0,3-0,4 m tj med någon enstaka sten. I botten orörd mo.
Inga fynd.

23

10x2,4 / 0,4

Torv 0,1 m tj, följt av siltigt ploglager 0,3-0,4 m tj, i botten orörd mo. I schaktet framkom en
klump med myrmalm ? / rostig järnslagg. I övrigt helt fyndtomt.

24

8x2,4 / 0,4

Torv 0,1 m tj, följt av siltigt ploglager 0,3-0,4 m tj. I botten orörd silt. En osäker anläggning.
A1 ? – stolphål/mörkfärgning ?, 0,25 m diam och 0,12 djup, rundad botten.

25

8x2,4 / 0,4-0,7

Torv 0,1 m tj, följt av mylligt ploglager 0,3-0,6 m tj. Djupast i NNO där det i botten framkom
tydliga plogfåror i den orörda silten.
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6x2,4 / 0,4

Torv 0,1 m tj, följt av mylligt ploglager 0,3 m tj, i botten ljus sand i vilken det framkom fyra
tydliga anläggningar.
A1 – stolphål, runt, 0,5 m diam. Fyllning av mörkfärgad mylla. A2 – stolphål, runt, 0,35-0,4 m
diam, Fyllning av mörkfärgad mylla. A3 – stolphål, runt 0,5 m diam. Fyllning av mörkfärgad
mylla. A4 – härd, närmast rund, 0,8 m diam, enstaka skörbrända stenar, sot och kol. Ej framrensad.
Fornlämning.
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6x2,4 / 0,4

Torv 0,1 m tj, följt av mylligt ploglager 0,3-0,4 m tj med någon enstaka sten. I botten orörd mo.
Inga fynd.

0,5-1 /0,1-0,2

Inom boplatsläget grävdes 7 provgropar för hand, 0,5-1 m st och 0,1-0,2 m dj. Torv 0,1, därunder sand, ställvis med inslag av grus. Inga fynd noterades.

Objekt 16
1-7

3. Objekt 5 och 8 , plan över schakt.
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4. Objekt 14 och 16, plan över schakt och provgropar,
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5. Objekt 14, planer över schakt och anläggningar.

I schakt 17 och 18 mättes anläggningarna in som punkter därefter som polygoner.
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