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Tremansbacken i Rottneros

Figur 1. Karta över trakten kring Rottneros med den aktuella undersökningsplatsen markerad 
med en röd ring. Skala 1:250 000.



Sammanfattning
En utredning etapp 2 inom fastigheten Rottneros 1:11, Sunne socken 
och kommun, Värmland, genomfördes den 9 november 2015. Mark-
ägaren hade planer på att bygga ett nytt bostadshus. Strax norr om 
fastigheten har tidigare påträffats två tunnackiga yxor, en i bergart 
och en i flinta (Sunne 345 och 346). Vid utredningen framkom dock 
inga fornlämningar.

Inledning
En planerad husbyggnation inom fastigheten Rottneros 1:11 har för- 
anlett en utredning etapp 2 inom fastigheten. Detta beror på att det 
finns två registrerade fyndplatser (Sunne 345 och 346) strax norr om 
fastigheten. Dessa utgörs av två stenyxor. Länsstyrelsen har därför läm-
nat i uppdrag åt Arkeologgruppen AB att genomföra utredningen, vilket 
gjordes den 9 november 2015. Kostnaderna bestreds av markägaren.

Bakgrund och kulturmiljö
År 2004 påträffades två stenyxor inom fastigheten Rottneros 1:12, be-
lägen strax norr om nu aktuell fastighet. Vid arbeten för en parkerings-
plats hittades en tunnackig yxa av bergart (Sunne 345) och en tunnackig 
yxa av flinta (Sunne 346). Platserna för fynden finns utmärkta i figur 4 
och är hämtade från Fornsök.

Området i övrigt innehåller får registrerade fornlämningar. Runt 
och ikring Rottneros herrgård finns dock ett antal gravar och boplats-
ytor registrerade, men dessa är från järnåldern och kan inte kopplas 
till de två stenyxorna. Stenåldersboplatser finns i Sunne socken, men 
inte just i närheten av Sunne 345 och 346.

Syfte och frågeställningar
Syftet med undersökningen var att utreda förekomsten av fornlämning-
ar på platsen för byggnation av ett nytt bostadshus. Om fornlämningar 
påträffades skulle de avgränsas.
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Figur 2. Karta över trakten strax norr om Rottneros med utredningsområdet markerat.  
Skala 1:10 000.
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Metod och genomförande
Utredningen berörde endast etapp 2 och utgjordes av schaktnings-
grävning med grävmaskin. En 5-tons larvburen grävmaskin med slänt- 
skopa användes.

Schaktningen skedde skiktvis genom gräs- och jordlager tills den 
sterila undergrunden framkom. I alla schakten sållades jord från det 
underliggande sand- och mjälalagret. Därefter mättes schakten in med 
GPS och beskrevs. Alla schakten fotograferades.

Då ingen fornlämning framkom gjordes inga provtagningar.

Resultat
Utredningsområdet låg helt och hållet inom en gräsmatta i tomtmark. 
Någon fornlämning var inte synlig ovan mark. Områdets östra del var 
utfylld med stora block och jordmassor. Där fanns också en stor jord-
källare anlagd. I den västra delen fanns ett garage inom utredningsy-
tan (se figur 4).

I det kvarvarande området, i gräsmattan, grävdes tre schakt i öst-
västlig riktning. Dessa var 11, 11 respektive 12 meter långa och hade en 
skopas bredd om 1,5 meter. Schakten var mellan 0,25 och 0,35 meter 
djupa. Överst fanns grästorv i alla schakten, därunder matjord, huvud-
sakligen påförd i samband med anläggandet av gräsmattan. I det västra 
schaktet (S204) kan det ha funnits ett inslag av odlingsjord, då plogspår 

Figur 3. Vy över utredningsområdet från sydväst, strax efter påbörjad utred-
ningsgrävning. Foto av Leif Karlenby.
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Figur 4. Plan över utredningsområdet med schakten utritade. Skala 1:500.

Tremansbacken i Rottneros



syntes i den sterila leran. I de två andra schakten fanns kabelschakt och 
fynd av tegel. I S202 fanns också ett dräneringsdike fyllt med fint grus. 
Sannolikt är det också sentida.

Inga spår efter fornlämningar kunde iakttas, inga anläggningar från 
bosättning eller några förhistoriska fynd.

Figur 5. Vy över schakt S200 från öster. Foto av Leif Karlenby.
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Tolkning
Utifrån resultaten kan slutsatsen dras att det inte fanns någon bevarad 
fornlämning på platsen. Fynden av de två yxorna norrut kan vara depo-
nier eller nedlagda offer, utan koppling till bosättningar eller gravplatser.

I ett av schakten fanns spår av plöjning och dessa kan visa på en tidig- 
are aktivitet i området. Det är dock sannolikt att denna hör ihop med 
det befintliga torpet som ligger på platsen och det är svår att hävda att 
det rör sig om fornlämning.

Utvärdering av resultaten  
i förhållande till undersökningsplanen
Syftet med utredningen var att fastställa om fornlämning förekom inom 
fastigheten Rottneros 1:11 och om fornlämning påträffades skulle 
denna avgränsas. Utredningen kunde fastställa att ingen fornlämning 
fanns inom området.

Arkeologgruppen AB anser därmed att syftet för utredningen är 
uppnått och att resultaten är i linje med vad som uppställs i förfråg-
ningsunderlaget och undersökningsplanen.

Figur 6. Vy över schakt S202 från 
sydöst. Foto av Leif Karlenby.

Figur 7. Vy över schakt S204 från 
öster. Foto av Leif Karlenby.
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Landskap Värmland

Län Värmland

Kommun Sunne

Socken Sunne

Fastighet Rottneros 1:11

Fornlämningsnummer  —

Projektledning Leif Karlenby, Johnny Rönngren

Personal Leif Karlenby, Johnny Rönngren

Undersökningstid 2015-11-09

Exploateringsyta 1 100 m2

Undersökt yta 50 m2, 33 löpmeter

Koordinater X 6631900 Y 394960

Koordinatsystem SWEREF 99 TM

Höjdsystem RH 2000

Länsstyrelsens diarienummer
431-3775-2015

Arkeologgruppens projektnummer
2015_69

Arkiv
Arkivmaterial förvaras tillsvidare hos Arkeologgruppen AB.

Digitalt arkiv
Digitala data förvaras tillsvidare hos Arkeologgruppen AB.

Fynd
Inga fynd omhändertogs.

Tekniska och administrativa uppgifter
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Bilaga 1. Schaktlista

S200
12x1,5 meter, beläget i öst-västlig riktning, 0,25 meter djupt. Överst fanns grästorv 
(0,05 meter). Under detta matjord, därunder mjäla och i öster sand med inslag av 
mindre stenar. Inga fornlämningar.

S202
11x1,5 meter, beläget i öst-västlig riktning, 0,35 meter djupt. Överst fanns grästorv 
(0,05 meter). Under detta matjord, därunder sand. I öster sluttar marken starkt 
varvid underlaget övergick till mer mjäla. Ett kabelschakt gick tvärs över schaktet. 
Det täcktes av tegelstenar och markeringsband. I den östra delen fanns ett grusfyllt 
dräneringsdike. Inga fornlämningar.

S204
11x1,5 meter, beläget i öst-västlig riktning, 0,30 meter djupt. Överst fanns grästorv 
(0,05 meter). Under detta matjord (0,15 meter), därunder mjäla. I mjälan syntes 
tre plogspår i öst-västlig riktning. Inga fornlämningar.

Bilagor
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