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Figur 1. Karta över trakten kring Tillberga med den aktuella 
undersökningsplatsen markerad med en röd prick.
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Sammanfattning
Markägaren till Hedensberg 7:5 planerar för nybyggnad av enbostads- 
hus och avstyckning av en mindre hästgård. Inom exploaterings- 
området finns registrerat ett lösfynd av en eldslagningssten av flinta 
samt en enkel skafthålsyxa (Tillberga 105:1; se figur 2). Strax öster 
om den planerade avstyckningen finns ett gravfält (Tillberga 57:1). 
Länsstyrelsen har bedömt att området kan vara ett lämpligt läge för en 
boplats från senneolitikum och äldre bronsålder.

Vid schaktningen framkom boplatslämningar i den västra delen av 
området. Det rörde sig om stolphål, en härd och skärvstenslager.  
Mitt i området fanns en högliknande lämning som kan vara en grav 
eller en skärvstenshög.

Vid inventeringen påträffades ytterligare två stensättningar i 
området bakom det i området befintliga stallet. Det rörde sig om en 
10 meter stor och 1 meter hög stensättning av 0,5–1,0 meter stora 
stenar och en 8 meter stor och flack stensättning av 0,2–0,5 meter 
stora stenar.

I områdets nordöstra del fanns en terrass, som iakttagits av 
Länsstyrelsen. Vid närmare betraktande visade den sig vara anlagd 
för en torpbyggnad. En annan möjlighet är att den utgör en ramp upp 
till en loge. På den ekonomiska kartan från 1962 syns en ekonomi-
byggnad i öst-västligt läge norr om befintligt stall, som sträcker sig 
upp till det läge som terrassen har.

Bakgrund och kulturmiljö
Ärendet
Markägaren till Hedensberg 7:5 planerar för nybyggnad av enbostads-
hus och avstyckning av en mindre hästgård inom fastigheten. Inom 
exploateringsområdet finns registrerat ett lösfynd bestående av en 
eldslagningssten av flinta samt en enkel skafthålsyxa (Tillberga 105:1; 
se figur 2). Strax öster om den planerade avstyckningen finns ett grav-
fält (Tillberga 57:1).

Länsstyrelsen har bedömt att området kan vara ett lämpligt läge 
för en boplats från senneolitikum och äldre bronsålder. Områdets 
topografi och fornlämningsbild talar för detta.

Utredningen etapp 2 syftade främst till att fastställa om det finns 
bevarad fornlämning där byggnationen planeras, samt invid fynd- 
platsen för lösfyndet. Länsstyrelsen har vid en inspektion noterat att 
det bakom ladugården finns en terrassering. De påpekar också att det 
kan finnas gravar mellan ladugården och gravfältet. Uppdraget inne-
fattade alltså även en registrering av terrassen och en inventering 
efter gravar i den östra delen av exploateringsområdet.
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Topografi och fornlämningar
Tillberga socken ligger i ett för Mälardalen typiskt landskap med vid-
sträckta lerslätter i söder och ett högre beläget, uppbrutet bergs- och 
moränområde i norr. Lerslätten är till största delen uppodlad och 
de högre områdena i norr är huvudsakligen skogbevuxna. På slätten 
finns uppstickande berg och moränkullar.

Området är mycket rikt på fornlämningar. Det finns lämningar från 
sten- brons- och järnålder. I Tillberga finns enligt Fornsök över 400 
registrerade fornlämningar. Dessa främst i området kring Aberga, 
Tillberga by samt Hedensberg och Hällby. Vid Hedensberg och Hällby 
ligger fornlämningarna på höjder kring 30 meter över havet och upp-
visar fler fornlämningar som kan tillskrivas stenålder och bronsålder, 
bland annat finns här 37 stycken hällristningar, huvudsakligen skål-
gropsförekomster. Kring 30-metersnivån finns ett stråk från Tillberga 
genom Tortuna ända bort till Sagån i öster, som innehåller ett stort 
antal sten- och bronsåldersboplatser (Karlenby 2013).

I området finns också boplatser (11 stycken, alla framkomna under 
senare år vid exploateringsundersökningar) och gravfält från järn- 
ålder (24 stycken). Boplatser är generellt svåra att hitta utan mark- 
ingrepp, varför det är ytterst troligt att fler boplatser döljer sig under 
mark. Detta visar bland annat resultaten av utredningen som gjorts i 
åkermarken söder om nu aktuellt område (Tillberga 204), där många 
boplatslämningar påträffades (Andersson & Sundkvist 2014).

Ett gravfält (Tillberga 57:1) ligger strax intill utredningsområdet. 
Utifrån gravarnas form kan man anta att det rör sig om ett gravfält 
från yngre järnålder. En hög på gravfältet undersöktes år 1932 av 
Sven Drakenberg. Då påträffades i högen ett skadat brandlager med 
fynd av ett bronsfragment, ett pärlfragment, två små runda metall-
plattor, elva spikar och nitar, en brodd, en låsbygel, sex keramikbitar, 
brända ben och kol (Fornsök).

I närområdet till exploateringsytan finns, förutom boplatsen 
och gravfältet, flera skålgropsförekomster. Väster om gravfältet 
finns en skålgropsförekomster med fem skålgropar på en fast häll 
(Tillberga 76:1) samt två andra skålgropsförekomster på grann- 
fastigheterna (Tillberga 58:1–2). Inom exploateringsytan, sydost om 
stallet, ligger en övermossad kvarnsten (Tillberga 86:1). Centralt 
inom utredningsområdet finns också ett lösfynd av en skafthålsyxa 
och en eldslagningssten (Tillberga 105:1). Sammantaget tyder forn-
lämningarna och höjden över havet på en mer eller mindre kontinu-
erlig bosättning i närområdet från senneolitikum och äldre brons- 
ålder fram till yngre järnålder med fortsättning fram till idag.

Syfte och frågeställningar
Utredningens syfte var att ta fram besluts- och planeringsunderlag 
för framtida samhällsplanering och eventuell arkeologisk undersök-
ning. Utredningen skulle också klargöra om det i området fanns forn-
lämningar som inte tidigare var kända.



Figur 2. Plan över utredningsområdet med grävda schakt och påträffade anläggningar utmärkta. 
Skala 1:1000.
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Utredningsgrävningen skulle klargöra om det fanns fornlämningar 
som inte var synliga i markytan. Utredningsgrävningens syfte är även 
att hitta en fornlämningsfri yta för placering av byggnaden.

Ambitionsnivå
Utredningen skulle utföras med hög ambitionsnivå för att ge ett full-
gott underlag inför kommande samhällsplanering och eventuella 
arkeologiska undersökningar. Det innebar följande:
• utredningsgrävning med maskin
• igenfyllning av schakt efter slutförd utredning
• registrering av terrasseringen nordväst om gravfältet och andra 

lämningar mellan gravfält och i området befintligt stall.

Metod och genomförande
Schakt grävdes med grävmaskin. Schakten och påträffade anlägg-
ningar mättes in med GPS. Schakt och anläggningar beskrevs med 
ord och området fotograferades. Endast en anläggning grävdes, en 
ränna (A303).

Vid schaktningstillfället var marken täckt av snö, vilket innebar att 
inventeringen som skulle göras i området bakom ladan fick genom-
föras vid ett senare tillfälle. Schaktningen genomfördes den 20 mars 
och inventeringen den 24 mars 2014. Även de två gravarna som 
påträffades vid inventeringen mättes in med GPS och beskrevs.

Resultat
Schaktgrävningen
Sammanlagt grävdes femton schakt med en skopas bredd (1,2 meter 
bred). Längden på schakten varierade mellan 4 och 20 meter. Tillsam-
mans blev schaktens längd 124 meter och ytan 149 kvadratmeter. 

Vid utredningen påträffades förhistoriska lämningar i den västra 
delen av utredningsområdet, från den norra gränsen ned till infarts- 
vägen (se figur 2). Fornlämningen låter sig avgränsas mot öster, 
ganska mitt i området. I nordost, i området som i förfrågnings- 
underlaget omnämns ”alt 2”, saknas helt fornlämningar. Den 
nordöstra ytan förefaller ha nivellerats och gräs och matjord har 
avlägsnats från området. Den lämpligaste platsen för husbyggnation 
torde vara norr om befintlig ladugård i områdets nordöstra hörn.

Bland de lämningar som påträffades fanns stolphål, en härd och 
skärvstenspackningar. I det nordligaste schaktet, i ett parti som var 
något lägre beläget än övriga delar av utredningsområdet, påträffades 
ett diffust kulturlager med fynd av lerklining och skärvsten (A305;  
se figur 2). Detta kan möjligen vara nedspolat från högre partier. Två 
av stolphålen var rätt stora och skodda med stora, kantiga stenar. 
Dessa kan möjligen ha ingått i ladukonstruktionen.
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De två lösfynden i Tillberga 105:1 har tidigare påträffats centralt 
inom det område som innehöll anläggningar. Det är därför högst 
sannolikt att de kommer från en anläggning som tillhört boplatsen 
och de kan ge en indikation på boplatsens ålder.

Mitt på utredningsområdet fanns en hög med sten och block 
(A204, se figur 2 och figur 6). De flesta av dessa var upplagda i sen 
tid, förmodligen efter det att ladan som stått på platsen rivits. Högen 
har legat under byggnaden och fundamentstenarna står fortfarande 
kvar. Det kan emellertid vara så att det under den pålagda stenen 
finns en stensättning liknande A300, som beskrivs nedan eller en 
skärvstenshög. Det är emellertid mycket osäkert.

Inventeringen
Vid inventeringen kunde två möjliga stensättningar iakttas. Den 
tydligaste var en stensättning med cirka 10 till 12 meters diameter 
som låg strax öster om stallets långvägg, på vägen upp mot grav- 
fältet (A300, se figur 2 och figur 4). På nedsidan (mot stallet) var 
den cirka 1 meter hög. I norr bestod den av något mindre stenar, 
där var den endast 0,5 meter hög. Den var lagd av ganska stora 
stenar, 0,5–1,0 meter och framförallt mot norr och öster fanns en 
tydlig kantkedja. Till typen hör den närmast hemma i äldre järn- 
ålder – eller möjligen yngre bronsålder.

Cirka 8 meter åt nordost fanns en rund packning med sten. Stenarna 
var 0,2–0,4 meter stora. Packningen var kraftigt övertorvad (A301,  
se figur 2). Diametern är cirka 7 meter och höjden inte över 0,3 meter. 
Det rör sig möjligen om en grav, men den syntes dåligt genom mossan.  
I östra kanten av stenpackningen fanns en stensträng eller mur upp-
lagd. Den bestod delvis av kantiga stenar och var påtagligt sentida.

Figur 3. Vy över den västra delen av utredningsområdet. Foto från söder av 
Leif Karlenby.



Gravar och spår efter bosättning i Tillberga

10

Den terrassering som Länsstyrelsen noterat förefaller vid närmare 
betraktande vara anlagd för en torpbyggnad eller liknande. I dag är 
den beväxt med ett fruktträd, sannolikt ett äppelträd (tidigt om våren 
är det svårt att se exakt vilken sorts träd det rör sig om). Om anlägg-
ningen är äldre eller yngre än år 1850 kunde inte avgöras. Det går inte 
att lokalisera någon byggnad till just denna plats på de äldre kartorna. 
Den ekonomiska kartan från 1962 visar ett flertal byggnader inom 
utredningsområdet, bland annat finns en större ekonomibyggnad  
placerad i öst-västlig riktning norr om det befintliga stallet (se  
figur 5). Av ekonomibyggnaden finns idag inga spår, men möjligen kan 
den östra gaveln ha sträckt sig upp mot terrassen. Denna skulle i så 
fall kunna vara resterna till en ramp upp på logen.

Gravfältets högar och stensättningar består av ganska stora stenar 
(0,2 till 1,0 meter) och frågan är om det rör sig om ett äldre järn- 
åldersgravfält. Då skulle ett par större stensättningar i utkanten av 
gravfältet kunna passa in bra.

Anläggningar
Sammanlagt påträffades tolv anläggningar. Det rörde sig om boplats-
lämningar i områdets västra del: en härd, tre stolphål, två skärv-
stenslager eller packningar, ett kulturlager med lerklining, en ränna 
och en mörkfärgning. I tillägg till dessa fanns en högliknande lämning 
som möjligen kan vara en skärvstenshög – eller en grav. I senare tid 
har stora stenar och block lagts upp på den, så att bedömningen blir 
osäker.

Figur 4. En av de nyupptäckta stensättningarna bakom stallet. Foto från nord-
väst av Leif Karlenby.
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Figur 5. Utsnitt ur den ekonomiska karta 
11G 4j från år 1962, där flera byggnader 

funnits inom området som nu varit aktuellt 
för utredning. Bland annat syns i den västra 
delen den numera borttagna ladan samt en 
stor ekonomibyggnad placerad i öst-västlig 
riktning strax norr om stallet. Denna bygg-
nads östra gavel kan ha sträckt sig upp till 

stenterrassen. Kan terrasseringen ha utgjort 
en ramp upp på logen? Skala 1:20 000.
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Härden (A201) låg ganska ytligt och täcktes av ett lager med 
omfattande byggnadsrester från den på platsen tidigare belägna 
ladan. Härden gick dock lätt att urskilja från de yngre resterna. Den 
bestod av en samling skärviga och skörbrända stenar i en sotig mjäla.

De tre stolphålen hade olika karaktär. I norr påträffades två nedgräv-
ningar, som med säkerhet var stenskodda stolphål (A206, A207). De 
var 0,7–0,9 meter stora och skoningsstenarna var kantiga. Möjligen 
var de av senare datum och tillhörde ladan. Det tredje stolphålet 
(A216) var 0,25 meter i diameter och innehöll mindre, skärviga ste-
nar. Detta gav intryck av att vara äldre än de förra.
Skärvstenslagren (A304, A306) påträffades i områdets norra del och 
kan möjligen utgöra rester efter ett sammanhängande område med 
skärvsten. Det kan röra sig om resterna av en skärvstenshög. 

Längst i norr påträffades ett kulturlager (A305). Det var endast 
några centimeter tjockt, men innehöll relativt stor mängd med ler- 
klining (tillvaratogs ej). Kulturlagret kan vara resterna efter en bygg-
nad av något slag.

Mörkfärgningen (A221) var en diffus fläck och kan vara en kultur- 
lagerrest, men också en nedgrävning av något slag. Anläggningen gräv-
des inte.

Rännan löpte i en båge snett genom ett av schakten. Ett snitt gräv-
des igenom den och den var relativt grund med en svagt skålformad 
botten. Möjligen rör det sig om ett täckdike, men den är lite för grund 
för detta, dessutom placerad på det högsta partiet av utredningsytan, 
så mer troligt är att den ingår i de förhistoriska lämningarna. Det 
skulle kunna röra sig om en väggränna.

Figur 6. Den högliknande lämningen på utredningsytan. Den har legat under 
golvet till den borttagna ladan. Foto från sydöst av Leif Karlenby.
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Vid inventeringen påträffades två gravar på östra sidan av stallet. 
Dessa var en 10 meter stor stensättning med upp till meterstora ste-
nar och en 8 meter stor med mindre sten och flack profil. Denna var 
kraftigt övertorvad så dess konstruktion var endast synlig till delar. 
Den större graven var upp till en meter hög och lagd av ojämnt stora 
stenar. Graven var tydligt definierad genom en kantkedja, men struk-
turen inne i anläggningen var mer osorterad. Utifrån typen är en 
datering till övergången mellan bronsålder och järnålder trolig.

Tolkning
Den nyupptäckta boplatsen omfattar den plats där två lösfynd har 
påträffats (Tillberg 105:1). Det finns i närheten en högliknande läm-
ning som möjligen kan vara ursprunget för lösfynden. Boplatsen kan 
förmodas vara från senneolitikum eller äldre bronsålder.

Gravfältet i öster och de två nyupptäckta gravarna antyder att det 
också funnits aktiviteter i området under yngre bronsålder och äldre 
järnålder. Fynden från den år 1932 undersökta graven visar att grav-
fältet också användes under yngre järnålder.

Boplatslämningar, gravar, lösfynd och skålgropsförekomster visar 
att området varit bebott under lång tid och att det i området finns 
en påtaglig närvaro redan under senneolitikum och äldre brons-
ålder. De nu påträffade boplatslämningarna måste föras till den 
tidsperioden. Sannolikt fortsätter boplatsen västerut under den lilla 
grusvägen och in i området väster om denna. Den kan eventuellt 
utgöra en nordlig utlöpare till den nyligen påträffade boplatsen i 
åkern söder om Backa by (Tillberga 204). De lämningar som kom 
fram där låg i den övre delen av åkern, upp mot bebyggelsen. Avstån-
det mellan Tillberga 204 och det nu aktuella utredningsområdet är 
endast några hundra meter (Andersson & Sundkvist 2014:15).

Utvärdering av resultaten  
i förhållande till undersökningsplanen
Syftet med utredningen angavs i undersökningsplanen vara att ta 
fram besluts- och planeringsunderlag för framtida samhällsplanering 
och eventuell arkeologisk undersökning. Utredningen skulle också 
klargöra om det i området fanns fornlämningar som inte tidigare var 
kända. Utredningens syfte var även att hitta en fornlämningsfri yta 
för placering av byggnaden.

Genom utredningens resultat har vi kunnat fastställa att det fanns 
fornlämningar inom området som tidigare inte var kända. Vi kunde 
identifiera en fornlämningsfri yta i områdets nordöstra del. Rapporten 
kan därmed fungera som besluts- och planeringsunderlag för framtida 
samhällsplanering och eventuell arkeologisk undersökning.

Arkeologgruppen AB anser därmed att resultaten står i god sam-
klang med undersökningsplanens syfte.
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S200

8x1,2 meter stort, 0,3 meter djupt. Överst var grästorv därunder svart till 
mörkgrå jord. Ytligt fanns rivningsmaterial, tegel och taktegel. I botten stenig 
mjäla. I schaktet fanns en härd (A201).

S202

11x1,2 meter, 0,3 meter djupt. Grästorv och därunder matjord 0,25 meter.  
I botten mjäla. I schaktets centrala del och mot norr finns en stenpackning 
med skärvig sten (A304),

S203

6x1,2 meter, 0,3 meter djupt. Grästorv, därunder matjord 0,25 meter, mjäla i 
botten. I schaktet fanns ett kulturlager (A305).

S205 

20x1,2 meter, 0,3 meter djupt. I schaktet fanns två nedgrävningar, förmodade 
stolphål (A206, A207). I södra delen fanns en skärvstenspackning (A306).

S208

7x1,2 meter, 0,2-0,3 meter djupt. Grästorv över mylla. Sten och mjäla i botten.

S209

7x1,2 meter, 0,10-0,15 meter djupt. Grästorv över mylla, i botten lera och 
mjäla.

S210 

4x1,2 meter, 0,15-0,20 meter djupt, grästorv över matjord. Lera mjäla i 
botten.

S211 

10x1,2 meter, 0,10-0,15 meter djupt. Knappt någon matjord, ingen grästorv. 
Förmodligen har matjorden avlägsnats i området. Möjligen är området 
nivellerat.

S212

8x1,2 meter, 0,10-0,15 meter djupt. Knappt någon matjord, ingen grästorv. 
Förmodligen har matjorden avlägsnats i området. Möjligen är området 
nivellerat.

S213 

8x1,2 meter, 0,10-0,15 meter djupt. Knappt någon matjord, ingen grästorv. 
Förmodligen har matjorden avlägsnats i området. Möjligen är området 
nivellerat.

Bilaga 1. Schaktlista



S214

10x1,2 meter, 0,2-0,4 meter djupt, överst grus (paddock), därunder  
0,2-0,3 meter matjord. I botten lera och mjäla, delvis stenigt underlag, 
möjligen berg i söder.
S215

8x1,2 meter, 0,25-0,30 meter djupt. Överst grus, därunder 0,25-0,30 meter 
matjord. I botten lera eller mjäla. I schaktet är en anläggning, ett stolphål 
(A216).

S217 

7x1,2 meter, 0,25-0,35 meter djupt. Grus överst, matjord med rullstenar  
0,03-0,07 meter stora. I botten lera eller mjäla. I schaktet fanns en anläggning, 
en ränna (A303).

S218

6x1,2 meter, 0,20-0,35 meter djupt. Överst var grus, därunder grus, matjord 
och tegelkross blandat, där fanns också en del sten, 0,20-0,25 meter stora.  
I botten lera eller mjäla.

S220

4x1,2 meter, 0,2-0,3 meter djupt. Överst var grästorv, därunder 0,25 meter 
matjord. I botten lera eller mjäla. I schaktet var en anläggning, en mörkfärg-
ning (A221).



A201 

Härd. Oval till formen 0,40x0,25 meter stor, sotig i ytan samt skärvig sten 
0,03-0,1 meter stora.

A204 

Hög. Oval 10x9 meter stor, cirka 0,9 meter hög. Högen har legat under golvet 
i den nu rivna ladan. Stort antal större block och sten har lagts uppå högen, 
men dess välvda form synlig under dessa. Kan vara gravhög eller skärvstens-
hög.

A206

Nedgrävning. 0,9x0,7 meter stor, fylld med kantiga stenar 0,10-0,25 meter 
stora. Ej grävd, kan vara stenskott stolphål. Låg i schaktkant, täckt av lera.

A207 

Nedgrävning. 0,9x0,7 meter stor, fylld med kantiga stenar 0,10-0,25 meter 
stora. Ej grävd, kan vara stenskott stolphål. Låg i schaktkant, täckt av lera.

A216

Stolphål. Runt 0,20 meter i diameter. Gråsvart mjäla, i ytan fanns skörbränd 
sten, 0,03-0,05 meter stor.

A219

Ladugårdsgrund. 40x9 meter stor, består idag av ett antal kanthuggna stenar, 
cirka 0,7-1,0 meter höga, som burit upp byggnaden, så att golvet legat över 
markytan. Där fanns många stora stenar och block som lagts upp i senare tid 
samt gropar från byggnadens brukningstid och därefter.

A221

Mörkfärgning. 0,5 meter stor med oregelbunden form. Gråsvart fyllning av 
mjäla. Några skörbrända stenar synliga i ytan.

A300

Stensättning. 10 meter i diameter, 1,0 meter hög. Bestående av 0,5-1,0 meter 
stora stenblock. Relativt diffus kantkedja av olikstora stenar. Ingen särskild 
ordning på stenarna i packningen.

A301

Stensättning. 8 meter i diameter och 0,2 meter hög. Bestod av 0,3-0,5 meter 
stora stenar lagda i en tät packning. Anläggningen var mycket plan och delvis 
övertorvad.

Bilaga 2. Anläggningslista



A303 

Ränna. Diagonalt över schaktet löpte en ränna, cirka 0,25 meter bred och 0,15 
meter djup med lätt skålformad botten. Fyllning av lerig matjord (kulturjord). 
Rester av trä samt sten. Oklar funktion.

A304

Skärvstenspackning, cirka 6 meter i schaktets längd. Något glesare i söder. 
Skärviga stenar var 0,05-0,10 meter stora. Packningen föreföll vara enskiktad.

A305

Kulturlager. 0,01-0,03 meter tjockt, svagt svartfärgat, något diffust. Lerklining 
och skörbränd sten i hela schaktet.

A306

Skärvstenspackning. En cirka 3 meter stor stenpackning med 0,05-0,10 meter 
stora stenar. Kan vara botten av skärvstenshög?
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