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Inledning 
Föreliggande rapport behandlar undersökningen av en skärvstenshög, RAÄ 8 samt en trolig 
gropkeramisk boplats, strax väster om RAÄ 296 och RAÄ 7 i Hellerö 1:2, Västra Eds socken, 
Västerviks kommun i Småland. Undersökningen genomfördes inom ramen för 
“Helleröprojektet” som inleddes under 1980-talet under ledning av Gunborg O. Janzon, 
Arkeologiska institutionen vid Stockholms universitet. Projektledningen har nu övertagits av 
Lena Holmquist Olausson, Arkeologiska forskningslaboratoriet (AFL) vid Stockholms 
universitet och Michael Olausson, Länsstyrelsen, Stockholms län. 
 
Våren 2004 lades en magisteruppsats fram vid Arkeologiska forskningslaboratoriet, 
Stockholms universitet, med syfte att försöka lokalisera en bronsåldersboplats inom 
fornlämningsområdet i Hellerö. Inom ramen för uppsatsen genomfördes fosfatanalyser i 
området och utgrävningen förlades där de högsta fosfathalterna uppmätts (Ermerud 2004).  
 
Utgrävningen finansierades av Jernkontoret, kommittén för “icke- järnmetaller, 
malmfyndigheter och metallurgi” och utfördes under två veckor i juni samt en avslutande helg 
i september 2004. Ansvarig grävledare var Lena Holmquist Olausson, AFL, SU. Övriga 
medverkande var Michael Olausson, Liselotte Bergström, Heléne Ermerud, Maria Kangur, 
Berit Sigvallius och Dag Noréus.  
 
Rapporten har sammanställts av Heléne Ermerud. Osteologiska bedömningar har gjorts av 
Berit Sigvallius, UV-Mitt och Maria Kangur, OFL, SU. Bedömning av keramikens 
ornamentik och klassificering har gjorts i samråd med Ludvig Papmehl-Dufay, AFL, SU. 
Bestämning av organiskt material har gjorts av Ann-Marie Hansson, AFL, SU och 
vedartsbestämning av kolprover har utförts av Ulf Strucke, UV-Mitt. 
 
Bakgrund 
I Tjustbygden finns ett stort antal fornlämningar av bronsålderskaraktär. Rösen och 
stensättningar påträffas oftast samlade i grupperingar, s.k. ”Tjustgravfält” (Stale 1970:24). 
Vid den reviderade inventeringen som utfördes 1978 togs även hänsyn till ”nya” kategorier av 
fornlämningar såsom skärvstenshögar, vilka  i stor utsträckning påträffades i anslutning till 
dessa gravfält. Då den rådande tolkningen för skärvstenshögar var att detta utgjorde 
bronsåldersboplatsernas avfallshögar kom lokalerna således att betraktas som grav- och 
boplatsmiljöer (t.ex. Magnusson 1979:13, Winberg 1979:34ff). Hellerö utgör en av dessa 80-
talet lokaler som registrerats i Tjust (Winberg1979:34). 
 
I början av 1980-talet inleddes “Helleröprojektet” med syfte att “pröva hypoteser angående 
bosättning, resursutnyttjande och produktionsförhållanden under bronsåldern” (Janzon 
1989:1). Inom ramen för projektet har ett antal arkeologiska undersökningar och utgrävningar 
genomförts genom åren. Ingen boplats har hittills kunnat beläggas vid något av 
“Tjustgravfälten”. Om dessa lokaler utgjort grav- och boplatsmiljöer som förutsatts, eller 
tjänat mer som grav och kultplatser har således inte kunnat fastställas. En boplats inom 
fornlämningsområdet i Hellerö skulle därför sprida nytt ljus över dessa lokaler.  
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Fig 2. Fornlämningsområdet i Hellerö med de undersökta områdena markerade.  
Utdrag ur ekonomiska kartan. Skala 1:10 000. 
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Topografi och fornlämningsmiljö 
Hellerö är belägen i Tjustbygden, invid kusten i norra Småland (fig. 1). I området finns ett 70-tal 
registrerade fornlämningar vilka främst utgörs av stensättningar, rösen och skärvstenshögar. Det 
går att urskilja tre grupperingar av gravar som är placerade på naturliga åssträckningar av 
isälvsavlagringar. Mellan gravgrupperna, nedanför åsarna karaktäriseras naturen av 
hag/ängsmark samt inom begränsade ytor våtmark. Utöver de tydliga grupperingarna av 
stensättningar förekommer även ensamliggande fornlämningar, såväl skärvstenshögar som 
stensättningar och rösen. De mest utmärkande fornlämningarna inom området utgörs av en 
skeppsformad stensättning och ett röse med en mycket utmärkande placering i såväl kultur- som 
naturlandskapet (fig. 2 och bil.11).  
 
Tidigare forskning 
Sedan början av 1980-talet har ett flertal arkeologiska undersökningar genomförts i området. 
Bland annat har den skeppsformade stensättningen totalundersökts. Fynd av bronsföremål och 
nyligen utförda 14C-analyser av benmaterialet ger en datering till yngre bronsålder (Hedengran & 
Janzon 1999:391, Sigvallius muntl.). Flera ytor har även undersökts i närheten av den 
skeppsformade stensättningen. En större yta med ett tjockt lager skärvsten har undersökts strax 
norr om den nu utgrävda skärvstenshögen. Där påträffades inga anläggningar och ytans 
användningsområde har inte fastställts. Vid utgrävningar i anslutning till grustaget, beläget i den 
nordöstra delen av området, påträffades anläggningar och fynd från mellanneolitikum. En 
stensättning ingående i den södra av de tre ”gravgrupperna” gav vid undersökning en datering till 
äldre järnålder (Ermerud 2004 och där anf. litt.).  
 
Omfattningen av de arkeologiska undersökningarna inom fornlämningsområdet i Hellerö är så 
stor att det av utrymmesskäl inte går att ge en detaljerad redogörelse här. För en mer utförlig 
beskrivning hänvisas till Ermerud 2004.   
 
Syfte 
Syftet med utgrävningen var dels att söka lokalisera ett eller flera boplatsområden inom grav- 
och boplatsmiljön vid Hellerö och att utöver datering av de undersökta lämningarna även få en 
uppfattning om den lokala ekonomin. Ett andra delsyfte med utgrävningen var även att genom 
undersökning av en skärvstenshög belysa problematiken kring dessa samt deras rumsliga och 
funktionella koppling till intilliggande boplatser. 
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Metod 
Skärvstenshögen: torvades av manuellt med spadar och fyllhammare. Framrensning utfördes 
med skärslev. Två avgränsade schakt grävdes sedan manuellt ner till botten av anläggningen. 
Planritning över hela avtorvade ytan upprättades p.g.a. storleken på anläggningen i skala 1:40. 
Schakt och anläggningar dokumenterades i plan- och sektionsritningar skala 1:20 samt 
fotograferades.  
 
Boplatslokalen: avtorvades även den manuellt med spadar och därefter skedde framrensningen 
manuellt med skärslev. Jorden sållades med 3mm maskstorlek. Plan och sektionsritningar 
upprättades i skala 1:20. Lagerutbredning och anläggningar dokumenterades i plan- och 
sektionsritningar samt fotograferades.  
 
För båda lokalerna togs höjdmått med teodolit utifrån en sedan tidigare avvägd fixpunkt som 
dock inte var kopplad till rikets nät. Därför upprättades ett lokalt koordinatsystem för respektive 
lokal. För skärvstenshögen valdes koordinaten x200/y400 som utgångspunkt i det sv hörnet. För 
schaktet vid den möjliga boplatsen bestämdes utgångskoordinaten x300/y600. Detta för att 
kunna hålla isär fynd och prover från respektive utgrävningsplats. Nackdelen med detta var att 
när schaktet vid boplatsen utvidgades söderut kom koordinaterna att hamna i det underliggande 
hundratalet, detsamma som skärvstenshögen. Endast x-koordinaten berörs dock och värdena är 
så pass skiftande att detta inte medfört något problem. 
 
Två nya fixpunkter mättes ut, gavs fiktiva koordinater och totalstation etablerades sedan utifrån 
dessa. Med totalstationen gjordes kompletterande inmätningar av schaktens utbredning, 
anläggningars position samt vissa fynd. Detta främst för att underlätta efterarbete och tolkningar. 
I föreliggande rapport används för tydlighetens skull endast de lokala koordinatangivelserna. 
Under hösten 2004 mättes de nya fixpunkterna in med GPS och det föreligger därmed i dagsläget 
etablerade fixpunkter enligt rikets nät att använda vid eventuella framtida undersökningar inom 
området.  
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Skärvstenshögen 
Markeringarna av RAÄ nr på den ekonomiska kartan och beskrivningarna till dessa är tyvärr 
oklara över området i Hellerö. Den nu undersökta skärvstenshögen ingår troligen i den grupp 
lämningar som fått beteckningen RAÄ 8. På den detaljkarta över området som upprättades 1982 
(bil. 11) har anläggningen beteckningen A20 (Jönsson & Möller). Den är belägen ca 50 m Ö om 
den tidigare totalundersökta skeppsformade stensättningen. 

Undersökningsresultat 
Direkt efter avtorvningen konstaterades att ett begränsat område i norra delen av 
skärvstenshögen redan tidigare varit föremål för utgrävning. Den tydligt avgränsade ytan 
lämnades därför utanför den följande utgrävningen.  
 
Skärvstenshögen visade sig ha en mycket större utsträckning än vad som var synligt i 
inledningsskedet, ca 20 meter lång och 5 meter bred. Avtorvning gjordes endast av den ostligaste 
halvan, ca 10 x 5 meter (fig.3). Då dess omfattning omöjliggjorde en totalundersökning av hela 
anläggningen beslutades att gräva ut två schakt som lades i NO-SV riktning. Schakt A förlades 
till den västligaste delen av den avtorvade ytan, vilket utgjorde skärvstenshögens högsta punkt, 4 
m långt och 1 m brett. Två tydliga fördjupningar noterades efter avtorvningen och schakt B 
förlades därför så att den ena av dessa skulle inbegripas i schaktet som mätte 5 x 1 meter. 
 
Högen bestod främst av skärviga och kantiga stenar 10-30 cm stora, delvis skörbrända. 
Fyllningen mellan dessa utgjordes av sandig silt, med inslag av sot och kol i den översta delen. 
0,25 m under grässvålen förekom enstaka små skörbrända stenar men där fanns även större 
stenar <20 cm. Fyllningen övergick på denna nivå till ljusare gul, siltig sand.  
 
 
 

 
Fig. 3. Skärvstenshögen A20 efter avtorvning, från Ö. Foto L. Bergström. 
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I schakt A (fig. 4) noterades en tydlig avgränsning av stenpackningen i NV-SO riktning. 
Packningen utgjordes av ca 5 cm stora skärviga stenar, direkt under torven. Söder om 
avgränsningen minskade mängden sten och dessa var inte lika hårt packade. Ingen tydlig inre 
konstruktion eller anläggning påträffades i schaktet. Fynden bestod av sex stycken knackstenar 
med flera facetterade ytor (fig.5). Storleken varierar mellan ca 10-20 cm i diameter. I schakt A 
påträffades även en bit bränd flinta med retusch (fig. 6). Formen antyder att det kan röra sig om 
en bit av en flintdolk. Denna påträffades i den delen av schaktet där stenen var lösare packad. 
Övriga fynd i schaktet bestod av två små bitar bränd lera med en total vikt av 3 g. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fig. 5. Knacksten (Fnr 22). 
Foto H. Ermerud. 

 
Fig. 6. Bränd flinta med retusch (Fnr 21), 
troligen del av en flintdolk.  
Foto H. Ermerud. 

Fig. 4. Schakt A från Ö. Foto L. Bergström. 
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Fig. 8. Keramik (Fnr 1) som påträffades i 
skärvstenshögen.Foto H Ermerud. 

 
I schakt B (fig. 9) påträffades två runda mörkfärgade fördjupningar, A5 och A6, ca 1 m resp  
0,80 m i diameter (fig.7). A5 framkom i botten av skärvstenshögen och syntes som en rundad  
gråfärgning med en skärvstenspackning, enstaka skörbrända. I anläggningens västra del 
noterades en rundad fördjupning med svagt grå-brun fyllning samt skärvsten. Gropen var 0,3 x 
0,4 m stor. Kol påträffades i anläggningen och i makroprov påträffades 2 brända benfragment 
vilka ej har identifierats. Förutom bränd linmåra (Galium spurium) och kol förekom i övrigt 
endast recent material i makroprovet från anläggning 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
I den södra kanten av skärvstenshögen, 
öster om schakt B, påträffades två 
keramikskärvor. Ornamentik saknas 
och det är svårt att göra någon säker 
bedömning med enbart en okulär 
besiktning (fig. 8). Fyndet låg mycket 
ytligt och kan möjligen härröra från en 
tidigare utgrävning som utförts strax 
söder om skärvstenshögen.  
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7. A6 i schakt B från Ö. Foto L Bergström. 
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Prover 
Stenar togs tillvara för TL-datering och jordprover togs i urval för att få en bra representation av 
schakten och för att fungera som referens till exempelvis TL-datering. Kolprover togs i 
anläggningar och där det påträffades löst spritt i schakten och ett representativt urval av dessa har 
vedartbestämts inför kommande 14C-datering. Av de prover som artbestämts utgörs den 
övervägande delen av ek men där förekommer även tall. Resultat av 14C samt TL-dateringar 
kommer att redovisas senare i en separat bilaga.  
 
Makroprover togs i anläggningar och samtliga har floterats och artbestämts i mikroskop. 
Förutom bränd linmåra (Galium spurium) och kol påträffades i övrigt recent material. 
Detaljerade resultat redovisas i bilaga 10.  
 

 
Fig. 9. Schakt B från SO. Foto L. Bergström. 
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Boplats 
Även för boplatsområdet råder oklarheter för RAÄ markeringar på den ekonomiska kartan. 
Området är beläget väster om RAÄ 296 och RAÄ 7. Enligt den detaljerade kartan från 1982 
(bil.8) är boplatsens placering ca 15 m sydväst om A21. Boplatsen ligger i en sydsluttning i 
anslutning till 20 m-kurvan (fig. 2).  
  
      

Undersökningsresultat 
Ett schakt om 2 x 3 meter togs upp och avtorvades manuellt. På ett tidigt stadium noterades en 
tydlig, rundad mörkfärgning (L3) vilken föreföll att fortsätta in under både östra och södra 
profilen. Markytan var på denna plats svagt välvd med en rundad form och det fanns en 
möjlighet att detta kunde ha ett samband. En nyponbuske växte i mitten av denna förhöjning. 
Schaktet utvidgades ca 2 x 2 m söderut med en viss förskjutning åt öster för att komma in i det 
område där marken hade en rundad, välvd form (fig. 10). En ca 0,20 m bred profil sparades 
mellan schakten och i denna noterades ett stolphål, ca 0,20 m brett och 0,20 m djupt. 
 
Mörkfärgningen fortsatte in i det nya schaktet men i form av en ca 0,30 m bred ränna med svart, 
fet och kolbemängd jord (L3). I den norra delen av schaktet avsmalnade den ursprungliga 
rundade mörkfärgningen och en tydlig kontur av rännan framträdde även där. Rännan hade en 
rundad form och vek av in i den östra profilen. Ett område med mörkfärgad men inte lika fet och 
kolbemängd jord observerades även norr och väster om rännan (L2). I den nordligaste delen av 
schaktet förekom en mörkfärgning som i inledningsskedet tolkades som en möjlig utbredning av 
L2 men som längre ner i lagret visade sig vara en separat koncentration, ca 2 x 2 m bred (A4). 
 
 
 
 
 

 
Fig. 10. Den undersökta boplatsen från N. Foto L Bergström. 
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Ca 0,5 m söder om profilen noterades en markant, avgränsad fördjupning i den mörka rännan 
(L3). Den hade en närmast trekantig form och dess bottenmått var 12 cm djupare än lagret i 
övrigt. Ingen stenkonstruktion kunde konstateras i anslutning till fördjupningen men p.g.a. dess 
markanta avgränsning registrerades den som anläggning (A1). Strax öster om A1 framkom 
ytterligare en grop med sot och kol (A2), denna bedömdes som troligen naturlig vilket även 
senare bekräftades av makroprover som endast innehöll recent material. De små 
keramikfragmenten som påträffades i makroprovet härstammar troligen från det omgivande 
lagret. 
 
I den sydligaste delen av schaktet 
påträffades två anläggningar, A3 
och A5 som båda fortsatte söderut 
in i profilen. A3 utgjordes av en 
djup nergrävning med mörk fet 
jord (fig.11). Fynden i 
anläggningen bestod av 
kvartsitavslag, flintavslag, 
skärvor och fragment av keramik 
samt brända ben. Benen har ej 
identifierats. Makroprov i 
anläggningen innehöll bl.a. 
linmåra (Galium Spurium), kol 
och bränt granbarr (Picea abies) 
(Hansson muntl.).  
 
 
A5 bestod av en stenkoncentration i 
en djup nergrävning (fig. 12). Även 
i denna anläggning påträffades 
keramik, kol, kvartsitavslag och 
brända ben. Makroprov innehöll 
oidentifierade mollusker samt 
brända exemplar av linmåra 
(Galium spurium) och hasselnöt 
(Corylus) (Hansson muntl.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 12. A5 i den södra profilen, från N.  
Foto H Ermerud. 

Fig. 11. A3 i den södra profilen. Foto L Bergström. 
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Under och i anslutning till den mörka rännan framkom ett mindre antal stenkoncentrationer i den 
nordöstra delen av schaktet. En av dessa bedöms som ett troligt stolphål och grävdes och 
dokumenterades i sektion (A7). Ytterligare ett stolphål påträffades i profilen som sparats mellan 
det ursprungliga och det utvidgade schaktet. Även en ny, 7 cm djup, mörkfärgning (A6) 
konstaterades. Där påträffades keramik, kvartsitavslag och en möjlig skrapa av kvarts.   
 
Fynden bestod i huvudsak av keramik och avslag av den lokalt mycket vanliga 
västervikskvartsiten (fig. 15 & 16) och påträffades redan i de översta lagren. I den utökade södra 
delen påträffades keramik direkt i rottrådarna under torven. Samtliga lager var fyndförande, men 
en markant skillnad kan noteras för L2 som endast innehöll några enstaka fynd till skillnad från 
den angränsande rännan L3 där ett stort antal fynd påträffades. Ett mindre antal avslag av flinta 
(fig. 13 & 14) och annan bergart påträffades också samt en mindre mängd brända ben och bränd 
lera.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 13. Flinta med retusch  
(Fnr 107). Foto H Ermerud. 

Fig. 14.  Flintavslag (Fnr 115). 
Foto H Ermerud.

 
Fig. 15.  Avslag av västervikskvartsit  
(Fnr 222). Foto H Ermerud. 

 
Fig.  16. Avslag av västervikskvartsit  
(Fnr 168). Foto H Ermerud. 
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Keramiken 
Totalt påträffades 942 skärvor och fragment av keramik med en total vikt av 1437 gram. Färgen 
varierar från ljust tegelrött till mörkt gråsvart, övervägande delen är dock brungrå. 
Magringshalten är medelhög till låg. Godstjockleken ligger i genomsnitt mellan 7-9 mm men där 
förekommer även ett antal skärvor med upp till 14 mm tjocklek. Några av dessa har en tydlig 
rundning samt ornamentik och är således inte bottenbitar.  
 
Ornamentiken består av de typiska groparna, ensamma eller i kombination med streckteknik i 
olika mönster. På ett fåtal skärvor har kamteknik använts. Fiskbensmönster är den vanligast 
förekommande ornamentiken förutom gropar. Ingen krysskraffering har observerats i materialet 
(fig 17-20).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fig. 17.  Keramik (Fnr 73).  
Foto H Ermerud. 

 

 
Fig. 18. Keramik (Fnr 125). 
 Foto H Ermerud. 

 
Fig. 19. Keramik (Fnr 143). Foto H Ermerud. Fig. 20. Keramik (Fnr 148 ).  

Foto H Ermerud. 
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För en av keramikskärvorna, en ornerad mynningsbit (fig. 21), gjordes en beräkning av kärlets 
storlek. Resultatet visade att kärlet haft en inre radie om ca 18 cm (Papmehl-Dufay muntl.). 
 

 
 
Datering 
Ornamentikens natur och placering påminner till största delen om Fagervik III enligt Bagges 
indelning (Bagge 1951:76f, Edenmo mfl 1997:177). Fagervik III har med 14C-dateringar kunnat 
kopplas till en så lång tidsperiod som 3600-2700 BC (Edenmo mfl 1997:183). För den nu 
utgrävda lokalen i Hellerö kan förhoppningsvis 14C-dateringar närmare ringa in när platsen 
brukats. 
 
Prover 
Jordprover togs i urval för att få en bra representation av såväl lager som utbredning i schakten. 
Kolprover togs i lager och anläggningar. Ett representativt urval har vedartbestämts för 
kommande 14C-datering. I de artbestämda proverna kunde identifieras tall, ek och skalfragment 
av hassel. 
 
4 st keramikskärvor (Fnr 98, 130, 146 och 173) har plockats ut för lipidanalys med GC-MS, 
vilket skall genomföras vid AFL, SU, under sommaren 2005. Ett fynd som ursprungligen 
registrerats som keramik skall undersökas vidare och kan eventuellt utgöra harts med möjlig 
ornamentik.  
 
Makroprover togs i anläggningar och i vissa fall i lager, samtliga har floterats och artbestämts i 
mikroskop. Bland det identifierade materialet kan nämnas linmåra (Galium spurium), hasselnöt 
(Corylus avellana) samt granbarr (Picea abies). För detaljerad redogörelser se bilaga 10. Ett 
antal prover skall analyseras vidare för artbestämning vid AFL, SU, under sommaren-hösten 
2005. 
 
Fosfattester genomfördes direkt i fält med provstickor och spektrofotometer. Fosfathalten anges 
med denna metod i ppm (parts per million) och ej i fosfatgrader. Eftersom det är variationen som 
är intressant fungerar den dock utmärkt för att få en indikation om var de högsta halterna finns. 
De högsta fosfatvärdena uppmättes vid den mörkfärgade rännan med den anslutande rundade 
mörkfärgningen samt i A4 i norra delen av schaktet. 
 
Resultat av 14C-dateringar, lipidanalyser och vidare analyser av makroprover kommer att 
redovisas vid senare tillfälle i en separat bilaga.  

Fig. 21. Keramik (Fnr 173). Teckning M Kangur. 
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Tolkning 
 
Skärvstenshögen 
Den skärvstenshög, RAÄ 8, som undersöktes i Hellerö kunde på grund av sin storlek inte 
totalundersökas. I de två separata schakt som därför grävdes ut kunde ingen tydlig inre 
konstruktion spåras. Ett antal fördjupningar syntes redan direkt efter avtorvningen varför ett av 
schakten (schakt B) förlades i anslutning till en av dessa. I detta schakt påträffades två tydliga 
mörkfärgningar varav den ena låg direkt under den i ytan synliga fördjupningen.  
 
Skärvstenshögens storlek och de olika mörkfärgade fördjupningarna som påträffades spridda i 
anläggningen tyder på att högen växt fram och brukats under en längre tidsperiod. Detta kan 
förhoppningsvis kommande 14C- och TL dateringar ge ett svar på.  
 
Ingen gravsättning påträffades i skärvstenshögen, endast några enstaka benfragment som ej 
kunnat artbestämmas. Intressant för vidare tolkning blir därför att se om skärvstenshögens 
datering sammanfaller med dateringen som nyligen gjorts av den skeppsformade stensättningen. 
En samtida datering för de båda anläggningarna tillsammans med det faktum att ingen 
bronsåldersboplats hittills påträffats inom området skulle då peka på att skärvstenshögen är ett 
resultat av en rituell aktivitet kopplad till gravarna. Detta skulle i sin tur innebära att de s.k. 
”Grav och boplatsmiljöerna” i Tjust måste omvärderas. Under bronsåldern fungerade kanske 
dessa platser snarare som samlingsplatser av rituell karaktär liksom föreslagits för t.ex. Ringeby 
(Kaliff 1995:25,45). Bronsålderns boplatser i Tjust måste därför sökas på andra platser i 
landskapet och inte i direkt anslutning till gravarna.  
 
Gropkeramisk boplats 
Det område som grävdes ut väster om RAÄ7 och RAÄ 296 tolkas utifrån påträffade 
anläggningar och fynd som en gropkeramisk boplats (bil. 5, sid 36). Stolphål i direkt anslutning 
till en rundad mörkfärgning visar att detta varit platsen för minst en huskonstruktion. Då 
anläggningarna påträffades i kanten på schaktet kunde inte hela utsträckningen avgränsas och det 
går därför inte att med säkerhet fastställa om det rör sig om en större huskonstruktion eller en 
mindre hydda. Omkretsen för den rundade mörkfärgningen tyder dock på en mindre 
hyddkonstruktion. En regelbunden, rundad mörkfärgning som påträffades i närheten av denna 
har troligen utgjort någon form av aktivitetsyta, vilket även förhöjda fosfatvärden indikerar. Den 
mörka rännan med en stor mängd keramikskärvor och kvartsitavslag följer huskonstruktionens 
kontur och är sannolikt lämningarna av en avfallsränna.  
 
De påträffade anläggningarna kan exempelvis jämföras med den gropkeramiska boplatsen i Åby 
i Östergötland, där man påträffade gropar, rännor och stolphål (Larsson 1999:48). Likheterna 
mellan Hellerö och Åby stärker tolkningen att det utgrävda området i Hellerö utgör en 
gropkeramisk hus/hyddkonstruktion. En annan intressant parallell finns i Ottenby Kungsgård på 
Öland. Vid en utgrävning under sommaren 2004 påträffades, liksom i Hellerö, en rundad 
mörkfärgad ränna och en stor mängd gropkeramik (Papmehl-Dufay 2005). 
 
Keramiken bedöms utifrån ornamentiken att tillhöra Fagervik III, vilken har en dateringsperiod 
mellan 3600-2700 BC. Kommande 14C-dateringar kan förhoppningsvis ge en snävare datering av 
den nu undersökta lokalen. 
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Bilaga 1 Teckenförklaring till plan- och sektionsritningar. 
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Bilaga 2 Plan- och sektionsritningar skärvstenshögen 
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Bilaga 3 Anläggningsbeskrivning skärvstenshögen 
 
Anläggningsnr: 
A1  x 200 y 405-406 z 21,85 

Oval, ljus grusig hög i anslutning till A2. Ca 1,20 x 1 m stor. 
Rostfärgad grusig silt. 

 
A2 x 200-201 y 404-405 z 21,73 

Rundad mörkfärgad grop i anslutning till A1. Ca 1,20 x 0,80 m stor. 
 
A3 x 198 y 408 z 21,66 

Ljus grusig hög med större stenar i anslutning till A4. Rund, ca 1m i diameter. 
Rostfärgad grusig silt. 

 
A4 x 196-197 y 407-408 z 21,50 

Oval, mörkfärgad grop i anslutning till A3. Ca 1,80 x 0,40 m stor 
 
A5 x 198-199 y 203 z 21,54  

0,65 x 0,5 m bred, 0,1-0,15 m djup mörkfärgad grop under en packning med 
skärvig sten i schakt B. I den djupaste delen gråaktig silt med kolinslag, övriga 
anläggningen svartgrå-brun fyllning. 
Fynd i anläggningen: 2 st fragment bränt ben (Fnr 231). 

 
A6 x 200 y 204-205 z 21,50 

0,90 x 0,70 m mörkfärgad fördjupning i schakt B. 
 



Bilaga 4  Fyndlista skärvstenshög

Fnr x y z Anl. Föremål Material Kontext Antal Vikt Kommentar
1 197 404 21,72 keramik keramik 2 5 g
20 201,9 401,6 21,92 bränd lera lera schakt A 1 2 g
21 199,65 400,9 21,96 dolk, avslagen? flinta, bränd schakt A 1 7 g
22 201,35 401 21,752 knacksten bergart schakt A 1  1 kg
23 199 404,1 21,686 knacksten bergart schakt B 1 1 kg
44 200 401 21,95 knacksten bergart schakt A 1 1,4 kg
55 201,5 402,3 21,68 knacksten bergart schakt A 1 1,7 kg
58 200,5 402 21,735 knacksten bergart schakt A 1 1,3 kg
59 201,1 401,8 21,77 knacksten bergart schakt A 1 1,3 kg
60 202,1 401,7 21,766 br. lera lera schakt A 1 1 g
70 200 401 21,95 knacksten bergart schakt A 1 1,3 kg
231 198 203 21,44 A5 br. ben ben 2 <1 g i makroprov p.16
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Bilaga 5  Plan- och sektionsritningar GRK boplats 
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Bilaga 6 Lagerbeskrivning boplats 
 
 
Lager: 
L1 Gulbrun grov sand med humösa inslag. Uppblandad med stenar <10 cm och 

grus. Enstaka inslag av kol och sotfläckar. 
 
L2  Svartgrå myllig silt med inslag av kol. Humöst, mycket rottrådar. 
 
L3 Svart, kolbemängd, fet och myllig silt. 
 
L4 Grusig sand m. enstaka inslag av kol. Stor mängd stenar <10 cm, enstaka 

skörbrända. 
 
L5  Ljusgul fin sand. Enstaka inslag av grus. 
 
L6  Gulröd grusblandad grov sand, enstaka stenar <10 cm. 
 
L7 Gråsvart, fet silt. Inslag av sand, grus, småsten, skärvig sten samt kolfragment. 
 
L8 Gråsvart, fet silt. I stort likt L7 men färre inslag av grus. 
 
L9  Gråsvart, fet silt. Som L8 men mer grus. 
 
L10  Brunröd finkornig sand med inslag av grus. 
 
L11  Mörkgrå silt. Liknande L8 men ljusare i färgen. 
 
L12 Brunröd finkornig sand, enstaka inslag av grus. Liknande L10 men färre inslag 

av grus.  
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Bilaga 7 Anläggningsbeskrivning boplats 
 
A1  x 299 y 601 z 20,08/19,89 

Tydligt avgränsad, närmast trekantig fördjupning i L3. Ca 0,40 x 0,40 m bred. 
Samma innehåll som omgärdande lager, den markanta avgränsningen tyder dock på 
någon form av anläggning. 
Fynd i anläggningen: keramik (Fnr 235), bränt ben (Fnr 243) och kvartsitavslag (Fnr 
244). 

 
A2  x 298-299 y 602 z 20,08/19,51 

Närmast rund grop med sot och kol i lager 6. Ca 0,25 m i diameter. Troligen naturlig. 
Hela innehållet togs som makroprov.  

 Fynd i anläggningen: keramik (Fnr 230) och bränt ben (Fnr 229). 
 
A3  x 297-298 y 601 z 19.90/19,58 
 Nergrävning under L7, anslutande till L8. Går in i den södra profilen. 

Fynd i anläggningen: keramik (Fnr 130, 134, 148, 152, 226, 241), flintavslag (Fnr 
131), kvartsitavslag (Fnr 133,149, 153), brända ben (Fnr 132, 242) och trolig 
lerklining (Fnr 203) 

 
A4  x 301-302 y 600-601 z 20,10/20,04 

2 x 2 m stort mörkfärgat fält i den norra delen av schaktet, i L6. Otydlig avgränsning 
i v och s. 
Fynd i anläggningen: kvartsavslag (Fnr 127), flintavslag (Fnr 128), kvartsitavslag 
(Fnr 145, 177, 184, 213), keramik (Fnr 129, 188) och bränt ben (Fnr 195). 

 
A5 x 297-298 y 602-603 z 20,16/19,75 

Stenkoncentration över en mörkfärgad, sotig och fet nergrävning. Ca 1 m lång och 
0,60 m bred, fortsatte in i södra profilen. Stor mängd grus, <5cm. Inslag av keramik, 
bränt ben och kol. Makroprov  nr 57. 
Fynd i anläggningen: keramik (Fnr 173, 182, 183, 189, 197, 199, 237), kvarts och 
kvartsitavslag (Fnr 190, 202, 217), bränt ben (Fnr 218, 238) 

 
A6 x 300 y601 z 20,06/19,99 
 Rundad mörkfärgning, ca 1 x 0,40 m.  

Fynd i anläggningen: keramik (Fnr 150, 200), kvartsitavslag (Fnr 215) samt en trolig 
skrapa av kvarts (Fnr 192). 

 
A7 x 301 y 601 z 20,12/19,90 
 Stolphål, delvis omgärdat av större stenar, >20cm stora. Ca 0,20 m i diameter. 
 
A8 x 299,82 y 601,30 
 Stolphål i profil mellan schakten. I anslutning till mörkfärgning och ränna. 
 Ca 0,20 m i diameter och 0,20 m djup. 
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Bilaga 8 Fosfatanalyser boplats 
 
 
 
 
Fosfattester vid den gropkeramiska boplatsen, utförda med provstickor och spektrofotometer. 
Fosfathalten anges i ppm (parts per million).  
 
Prov nr   x   y   z Fosfathalt 
11 302 600 20,15 45 ppm 
12 302 601 20,16 43 ppm  
13 301 600 20,14 32 ppm  
14 301 601 20,16 52 ppm  
15 300 601 20,12 81 ppm  
 



Bilaga 9   Fyndlista GRK boplats

Fnr x y z Anl. Föremål Material Antal Vikt Kommentar

2 299 602 20,33 avslag
kvartsit + 
bergart 2 4 g

3 299 601 20,25 avslag kvartsit 3 17 g
4 299 602 keramik keramik 1 1 g
5 298 603 20,41 avslag kvartsit 1 9 g
6 299 602 20,34 keramik keramik 1 1 g
7 299 602 20,38 keramik keramik 2 2 g
8 299 602 20,38 avslag kvartsit 3 8 g
9 299 602 20,38 keramik keramik 1 2 g ornamentik

10 300 600 L1 br. lera lera 1 <1 g
11 298 600 20,28 avslag kvartsit 3 33 g
12 299 600 20,26 avslag kvartsit 1 15 g
13 298 601 20,32 keramik keramik 5 7 g
14 299 602 20,36 avslag kvartsit 1 19 g
15 299 601 20,26 keramik keramik 2 3 g
16 299 602 20,36 keramik keramik 2 2 g
17 297 603 20,38 avslag kvartsit 2 13 g

18 299 602
metall-
fragment ? 1 2 g direkt under torv

19
300 - 
302

600-
601 tegel tegel >10 recent, direkt uner torv

24 297 602 20,30 keramik keramik 3 6 g
25 302 600 L1 kvarts kvarts 2 51 g
26 302 600 L1 keramik keramik 1 4 g
27 301 600 20,29 avslag flinta 1 1 g
28 300 601 L3 avslag kvartsit 1 6 g
29 298 603 L4 avslag kvarts 3 3 g

30 299 602 L4 avslag
kvartsit + 
bergart 13 55 g

31 302 601 L1 avslag kvarts 5 62 g

32 301 500 L1
avslag + 
kärna kvartsit 7 127 g

33 302 600 L1 avslag kvartsit 8 73 g

34 298 603 20,34 avslag
kvartsit + 
bergart 3 15 g

35 301 601 L1 avslag
kvartsit + 
kvarts 5 24 g

36 298 602 L4 avslag kvartsit 2 35 g
37 302 600 L1 avslag kvartsit 1 18 g

38 299 601 20,24 avslag
kvartsit + 
kvarts 3 7 g

39 300 601 20,34 avslag kvartsit 1 8 g
40 298 602 20,26 avslag kvartsit 2 14 g
41 298 602 20,32 avslag flinta 1 2 g
42 299 601 20,30 avslag kvartsit 3 10 g

43 300 601 20,21 avslag
kvartsit + 
kvarts 2 7 g

45 297 602 20,29 br. lera bränd lera 1 <1 g
46 298 603 20,34 keramik keramik 2 3 g
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Fnr x y z Anl. Föremål Material Antal Vikt Kommentar

47 300 601 L3 botten keramik keramik 2 1 g
48 302 601 20,27 keramik keramik 3 3 g
49 299 602 L4 keramik keramik 38 24 g fragm.
50 299 602 L4 keramik keramik 19 14 g
51 300 601 20,21 keramik keramik 1 2 g
52 298 603 L4 keramik keramik 10 11 g
53 301 601 L1 keramik keramik 1 2 g
54 301 600 L1 keramik keramik 4 12 g mynningsbit
56 300 600 20,11 keramik keramik 1 1 g
57 300 600 20,11 avslag kvartsit 2 26 g

61 298 603 L4 avslag
kvartsit + 
bergart 8 92 g

62 298 603 L4 avslag bergart 4 45 g sot
63 300 601 L3 avslag kvartsit 2 78 g
64 302 600 L1 br. ben ben 1 1 g rörben mindre däggdjur
65 297 602 L6 avslag kvartsit 1 23 g
66 298 602 L4 kärna kvartsit 1 37 g

67 297 602 L3 botten keramik keramik 12 22 g
68 302 601 L1 keramik keramik 16 31 g
69 300 601 L3 keramik keramik 8 7 g mynningsbit
71 300 601 L3 keramik keramik 1 1 g
72 302 601 L1 keramik keramik 1 3 g

73 297 602 L3 botten keramik keramik 1 6 g ornamentik
74 297 602 L3 keramik keramik 1 2 g
75 298 602 L4 keramik keramik 7 6 g
76 298 602 L4 keramik keramik 1 3 g mynningsbit
77 298 602 L4 avslag kvartsit 8 45 g
78 299 602 L3 avslag kvartsit 1 21 g
79 299 602 L3 br. ben ben 1 <1 g
80 301 600 L6 keramik keramik 11 20 g ornamentik

81 299 602 L1 botten keramik keramik 14 16 g
82 301 601 L1 keramik keramik 19 19 g
83 298 601 L4 keramik keramik 2 9 g
84 301 601 L1 keramik keramik 5 7 g
85 299 602 L3 keramik keramik 4 10 g
86 299 601 L6 kvarts kvarts 2 28 g

87 298 601 L3 avslag
kvarts + 
kvartsit 9 63 g

88 302 600 L6 avslag kvartsit 11 42 g
89 298 601 L4 avslag kvartsit 1 14 g

90 298 601
gräns 
L1/L3 avslag kvartsit 3 8 g

91 299 601 L3 avslag
kvartsit + 
bergart 9 76 g

92 301 600 L6 avslag
kvarts + 
kvartsit 8 55 g

93 302
600-
601 A4 avslag kvartsit 2 2 g

94 298 601 L6 keramik keramik 7 12 g
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Fnr x y z Anl. Föremål Material Antal Vikt Kommentar

95 302
600-
601 A4 kvarts kvarts 1 4 g

96 298 603 L4 avslag
kvartsit + 
bergart 2 21 g

97 299 602 botten L1 avslag kvarts 2 4 g

98 302
600-
601 A4 keramik keramik 50 40 g fragm, ornamentik. 1 sk för analys

99 301 601 L1 avslag kvartsit 10 25 g

100 298 601
gräns 
L1/L3 keramik keramik 2 3 g ornamentik

101 301 601 L1 avslag
kvartsit + 
bergart 5+3 48 g

102 299 601 L6 keramik keramik 25 28 g
103 298 601 L6 avslag kvartsit 5 128 g
104 299 602 L1 br. ben ben 1 <1 g
105 Utgår

106 298 601
gräns 
L1/L3 kvarts kvarts 2 6 g

107 301 601 L1 avslag flinta 1 3 g retusch?
108 299 601 L6 keramik keramik 23 26 g mynningsbit
109 301 600 L6 avslag flinta 1 <1 g
110 300 600 L6 keramik keramik 6 4 g
111 299 601 L6 avslag kvartsit 8 32 g
112 299 601 L6 avslag flinta 1 2 g
113 299 601 L3 keramik keramik 15 13 g ornamentik
114 298 601 L6 br. ben ben 1 <1 g
115 298 601 L6 avslag flinta 1 6 g
116 Utgår
117 300 600 L6 avslag kvartsit 15 112 g
118 299 601 L6 avslag kvartsit 17 53 g
119 302 600 L6 keramik keramik 6 9 g
120 302 600 L6 avslag flinta 1 2 g
121 302 600 L6 frön organiskt 2
122 Utgår
123 299 602 L6 avslag kvartsit 2 11 g
124 299 602 L2 keramik keramik 3 5 g
125 298 601 L7 keramik keramik 13 33 g ornamentik
126 298 601 L7 avslag kvartsit 12 196 g 1 stor

127
301 - 
302

600-
601 A4 avslag kvarts 2 2 g

128
301 - 
302

600-
601 A4 avslag flinta 2 2 g

129
301 - 
302

600-
601 A4 keramik keramik 30 49 g ornamentik

130
297 -
298 601 A3 keramik keramik 30 113 g ornamentik, 2 sk för analys

131
297 - 
298 601 A3 avslag flinta 2 1 g

132
297 - 
298 601 A3 br. ben ben 3 <1 g däggdjur

133
297 - 
298 601 A3 avslag kvartsit 21 160 g
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Fnr x y z Anl. Föremål Material Antal Vikt Kommentar

134
297 - 
298 601 A3 keramik keramik 14 28 g

135 299 601 L3 keramik keramik 8 18 g
136 299 601 L3 avslag kvartsit 7 62 g
137 299 601 L3 avslag kvarts 2 6 g
138 298 602 L7 avslag kvartsit 15 102 g
139 298 602 L7 keramik keramik 22 36 g
140 298 602 L7 br. ben ben 1 <1 g
141 298 602 L8 keramik keramik 23 43 g
142 298 602 L8 avslag kvartsit 10 72 g

143 298 602 L8 keramik keramik
18 + 
fragm 94 g ornamentik

144 298 602 L8 br. ben ben 1 <1 g

145
301 - 
302

600-
601 A4 avslag kvartsit 8 22 g

146 298 601 L8 keramik keramik 27 79 g ornamentik, 1 sk för analys
147 298 601 L8 avslag kvartsit 3 27 g

148
297 - 
298 601 A3 keramik keramik 3 3 g ornamentik

149
297 - 
298 601 A3 avslag kvartsit 1 3 g

150
299 - 
300

601-
602 A6 keramik keramik 1 2 g ornamentik

151 Utgår

152
297 - 
298 601 A3 keramik keramik 8 10 g

153
297 - 
298 601 A3 avslag kvartsit 1 43 g

154 299 602 L12 keramik keramik 9 17 g ornamentik, mynningsbit
155 301 601 L10 avslag flinta 1 1 g
156 300 600 L10 br. ben ben 1 <1 g
157 299 602 L12 br. ben ben 2 <1 g
158 299 602 L12 avslag kvartsit 2 6 g
159 300 600 L10 keramik keramik 17 22 g ornamentik
160 300 600 L10 avslag kvartsit 20 122 g
161 299 601 L12 keramik keramik 2 5 g ornamentik
162 301 601 L10 avslag kvartsit 7 25 g
163 301 601 L6 keramik keramik 9 9 g ornamentik

164 302 601
under 
profil A4 keramik keramik 3 5 g

165 301 600 L10 keramik keramik 13 13 g snörintryck

166 301 600
L10 
botten avslag

kvartsit + 
flinta 16+1 33 g

167 301 601
botten 
L10

under 
A4 ? organiskt 1

168 299 601 L12 avslag kvartsit 2 12 g
169 301 600 L10 keramik keramik 8 6 g

170 301 600 L10 avslag
kvartsit + 
flinta 2+1 6 g

171 300 600 L10 keramik keramik 1 9 g
172 297 602 A5 br. ben ben 19 1 g

173 299 603 L8 A5 keramik keramik 1 13 g
ornamentik, mynningsbit, 1 sk för 
analys
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Fnr x y z Anl. Föremål Material Antal Vikt Kommentar
174 Utgår
175 298,1 602,9 19,82 A5 kol 1
176 297 602 L8 keramik keramik 1 24 g tjock, rundad
177 Utgår
178 300 601 L10 keramik keramik 2 10 g
179 297 602 A5 kol 4 <1 g

180 302 600 L6 keramik keramik
5 + 
fragm 4 g

181 300 601 L10 avslag kvartsit 5 7 g
182 297 602 A5 keramik keramik 1 12 g ornamentik
183 297 603 A5 keramik keramik 18 56 g

184 302 601
A4 
gräns avslag kvartsit 1 2 g

185 297 602,5 L8 keramik keramik 1 19 g
186 297 602 L8 keramik keramik 11 14 g ornamentik

187 302 600 botten L6 avslag kvartsit 1 8 g

188
301 - 
302

600-
601

A4 
profil keramik keramik 15 9 g

189 297 602 L8 A5 keramik keramik 27 82 g ornamentik

190 297 603 A5 avslag
kvarts+kv
artsit 1+2 17 g

191 300 601 L10 keramik keramik 1 2 g mynningsbit

192
299 - 
300

601-
602 A6 skrapa? kvarts 1 5 g

193 297 602 L8 keramik keramik 5 19 g
194 297 603 L9 keramik keramik 25 59 g ornamentik

195
301 - 
302

600-
601

A4 
profil br. ben ben 2 <1 g fisk, oid. 

196 301 601 L10 keramik keramik 4 4 g
197 298 603 A5 keramik keramik 6 7 g ornamentik

198 302 600 botten L6 keramik keramik 2 3 g
199 297 602 A5 keramik keramik 17 55 g ornamentik, skuldra

200
299 - 
300

601-
602 A6 keramik keramik 5 12 g ornamentik

201 299 601 L12 br. ben ben 1 <1 g
202 297 603 A5 avslag kvartsit 6 24 g

203
297 - 
298 601 A3 klining? sten + lera 1 2 g

204 297 602 L8 avslag kvartsit 4 13 g
205 297 602 L8 br. ben ben 2 <1 g
206 297 603 L9 avslag kvartsit 4 9 g
207 297 603 L9 kol ca 20 <1 g
208 297 603 L9 br. ben ben 4 <1 g
209 297 602 L8 avslag kvartsit 1 4 g
210 301 601 L10 avslag kvartsit 4 13 g
211 301 601 L10 avslag flinta 1 2 g
212 301 601 L10 br. ben ben 3 <1 g

213
301 - 
302

600-
601

A4 
profil avslag kvartsit 4 15 g

214 297 602 L8 avslag kvartsit 5 58 g
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Fnr x y z Anl. Föremål Material Antal Vikt Kommentar

215
299 - 
300

601-
602 A6 avslag kvartsit 4 15 g

216 298 603 A5 kol 3 <1 g
217 298 603 A5 avslag kvartsit 1 6 g
218 298 603 A5 br. ben ben 7 1 g däggdjur

219 301 601 L10
under 
A4 lerklining 2 3 g

220 302 601 L1 avslag kvartsit 1 3 g
221 302 601 L1 avslag flinta 1 <1 g

222 302 600 L6
Pil/spjut-
spets (?) kvartsit 1 12 g

223 302 600 L6 kvarts kvarts 1 36 g
224 301 601 L1 avslag kvarts 1 <1 g
225 299 601 L12 keramik keramik 1 2 g

226
297 - 
298 601 A3 keramik keramik 7 9 g ornamentik, i makroprov p.56

227 297 602,5 L8 br. ben ben 17 <1 g
i makroprov p.55. Fisk + 
däggdjur.

228 297 602,5 L8 keramik keramik 7 12 g i makroprov p.55
229 299 602 A2 br. ben ben 2 <1 g i makroprov p.54
230 299 602 A2 keramik keramik 14 3 g i makroprov p.54
232 297 602,5 L8 br. ben ben 6 <1 g i makroprov p. 55. Fisk.
233 297 602,5 L8 keramik keramik 52 8 g fragm, i makroprov p.55
234 297 602,5 L8 br. ben ben ca 30 1 g fragm. i makroprov p.55. Fisk.
235 299 601 A1 keramik keramik 45 5 g i makroprov p.58
236 300 601 L3 kol kol 1 1 g
237 297 603 A5 keramik keramik 79 16 g ornamenttik, i makroprov p.57
238 297 603 A5 br. ben ben ca 40 <1 g fragm. i makroprov p. 57. Fisk.
239 297 602,5 L8 avslag flinta 1 <1 g i makroprov p. 55
240 297 602,5 L8 br. ben ben 7 <1 g i makroprov p.55. Fiskkotor

241
297 - 
298 601 A3 keramik keramik 46 7 g fragm. i makroprov p.56

242
297 - 
298 601 A3 br, ben ben 2 <1 g fragm. i makroprov p. 56

243 299 601 A1 br. ben ben 5 <1 g fragm. i makroprov p. 58
244 299 601 A1 avslag kvartsit 1 2 g
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Bilaga 10 Analys av makroprover 
Skärvstenshög 
Prov 7  Skärvstenshög, Anläggning 5. x 2007,733 y 4074,794 z 21,386 
Innehåll: Linmåra (Galium spurium), bränd. 

Kol  
 
Prov 16  Skärvstenshög, Anläggning 5. x2008,03 y 4074,614 z21,443 
Innehåll: Cenococcum geophilum 

Träflisor, recent 
Kol 
Recent organiskt material såsom gräs och rötter.  
Linmåra (Galium spurium), bränd.  
Blåsuga, recent. 

 
Prov 17 Skärvstenshög, Schakt A, mörkfärgning. x 2010,091 y4071,717 z21,706  
Innehåll: Recent organiskt material såsom rottrådar. 
 
Prov 44 Skärvstenshög, Schakt B, Anläggning 6.  
Innehåll:  Recent organiskt material såsom rottrådar. 
 
Boplats 
Prov 54 Boplats, Anläggning 2. x 299 y 602 Z 20,08/19,31 
Innehåll: Kol  

Trä, recent  
Cenococcum geophilum  
Recent organiskt material såsom rottrådar  
cf Juniperus communis  
cf Galium sp.  

 
Prov 55  Boplats, L8. x 297 y 602,5 
Innehåll: Kokong av daggmask 
 Kol 

Oidentifierat material för vidare analys. 
 
Prov 56  Boplats, Anläggning 3. 
Innehåll: Cenococcum geophilum  

Kol  
Granbarr (Picea abies), bränt 
Linmåra (Galium spurium), bränt 
Oidentifierat material för vidare analys. 

 
Prov 57 Boplats, Anläggning 5. 
Innehåll Björk (Betula sp.) (björk), recent.  

Linmåra (Galium spurium), bränd. 
Hasselnöt (Corylus avellana), bränd. 
Mollusker 

 Kol 
 
Prov 58  Boplats, Anläggning 1. x 299 y 601  
Innehåll: Kol  

Granbarr (Picea abies), bränt 
Cenococcum geophilum. 
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