
ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2018:35
ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

RAÄ-nr Nora 164:1 
Kvarteret Örnen 10 
Nora socken och kommun 
Västmanland 
Örebro län
Helmut Bergold

Kvarteret Örnen 10, Nora



Översiktskarta över Örebro län med platsen för 
Nora markerat i rött.

ARKEOLOGGRUPPEN I ÖREBRO AB
Radiatorvägen 11 702 27 Örebro 
Telefon 019-609 04 10

www.arkeologgruppen.se
arkeologgruppen@arkeologgruppen.se 

© 2018 Arkeologgruppen AB

Arkeologgruppen rapport 2018:35
Författare Helmut Bergold
Grafisk form Nina Balknäs@Högtorps Diverse
Omslagsfoto Undersökningsytans första schakt grävs.
Foto  Arkeologgruppen AB om inte annat anges i figurtexten.

Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriet Dnr R50223371_180001



ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2018:35
ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

Kvarteret Örnen 10, Nora
RAÄ-nr Nora 164:1 
Kvarteret Örnen 10 
Nora socken och kommun 
Västmanland 
Örebro län
Helmut Bergold
Lst dnr 431-517-2018



Län Örebro

Kommun Nora

Landskap Västmanland

Socken Nora

Fastighet Örnen 10

Fornlämningsnummer Nora 164:1

Lämningstyp stadslager

Datering medeltid – nyare tid

Typ av undersökning förundersökning

Länsstyrelsens beslutsdatum 2018-04-10

Länsstyrelsens diarienummer 431-517-2018

Arkeologgruppens projektnummer Ag2017_12

Projektledare Helmut Bergold

Fältpersonal Helmut Bergold och Ebba Knabe

Undersökningstid 2018-05-15 till 2018-05-18

Exploateringsyta 450 m2

Undersökt yta 115 m2

Inmätningsteknik RTK-GPS

Koordinatsystem SWEREF 99 TM

Höjdsystem RH 2000

Arkiv
Arkivmaterial förvaras tillsvidare hos Arkeologgruppen AB.

Digitalt arkiv
Digitala data förvaras tillsvidare hos Arkeologgruppen AB.

Fynd
Fynd 1–13 förvaras hos Arkeologgruppen AB i väntan på fyndfördelning.

Tekniska och administrativa uppgifter



Sammanfattning .................................................................................... 5
Inledning ................................................................................................. 5
Bakgrund och kulturmiljö ..................................................................... 7
Syfte ...................................................................................................... 10
Metod och genomförande ................................................................. 11
Resultat och tolkning .......................................................................... 13
Utvärdering av resultaten  
i förhållande till undersökningsplanen ..................................... 19
Referenser ............................................................................................ 20
Bilagor ................................................................................................... 21

Bilaga 1. Schaktbeskrivningar ............................................................. 21
Bilaga 2. Anläggningsbeskrivningar ..................................................... 22
Bilaga 3. Fyndlista .............................................................................. 23

Innehållsförteckning



Figur 1. Karta över de centrala delarna av Nora samhälle med den aktuella undersökningsplatsen markerad 
med rött. Skala 1:2 000.

Kvarteret Örnen 10, Nora

4



Sammanfattning
Det aktuella förundersökningsområdet var cirka 440 kvadratmeter stort. Fyra 
schakt grävdes med en sammanlagd yta uppgående till 115 kvadrat meter, drygt 
25 procent av den totala ytan. I de fyra schakten dokumenterades till sammans 
17 anläggningar, varav ett kulturlager och fyra moderna mark ingrepp. Ett 
schakt visade sig mer intressant än de övriga, schakt 100. Där fanns lämningar 
som helt säkert är rester efter en byggnad. De fanns inom en begränsad yta 
om cirka 5×4 meter. Det är delar av – eller fragmentariskt bevarade – syll-
stensrader, syllstockar och stolphål. Stolphålen tillhör ett äldre skede och har 
troligen ingått i en hägnad. Ett dike är också ett äldre inslag, som kan utgöra 
ett tomtdike. Det är troligt att de påträffade byggnadsresterna hör till tiden 
innan den förödande stadsbranden år 1731.

Inledning
 Lärkehus AB planerar för nya bostäder inom fastigheten Örnen 10 i Nora tät-
ort. Fastigheten är belägen i Noras stadskärna och inom det område som är 
upptaget som fornlämning Nora 164:1, som utgörs av kulturlager med rester 
av äldre stadsbebyggelse från medeltid och framåt. Idag används delar av 
fastigheten som innergård och parkering.

Länsstyrelsen i Örebro län beslutade att innan den planerade byggnads-
verksamheten fick påbörjas skulle en arkeologisk förundersökning göras i 
området. Arkeologgruppen i Örebro AB genomförde förundersökningen för-
sommaren år 2018 och arbetet bekostades av Lärkehus AB.
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Figur 2. 1644 års karta över Nora med undersökningsplatsen markerad.
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Bakgrund och kulturmiljö

I mitten av 1600-talet fick flera platser i Bergslagen stadsrättigheter. Till dessa 
hörde bland annat Lindesberg, Askersund, Sala och Nora. Samtliga fick sina 
stadsrättigheter år 1643.

Bergshanteringen i trakten av Nora har rötter tillbaka till 1300-talet och 
säkerligen har en handels- och kyrkplats funnits sedan medeltiden. År 1527 
omtalas en marknadsplats och i den nuvarande kyrkan ska vissa mur rester från 
en föregångare byggd under 1580-talet ingå. Vid en brand år 1608 för stördes 
större delen av de 44 gårdar som då fanns på platsen (Ahlberg 2005:506).

Den äldsta kartan över Nora med gatunät och kvartersindelning bär ti-
teln ”Geometrisch Afrijtningh Uppå Norastadh såsom han nu Regulerat ähr 
Anno 1644”. Av titeln framgår det, enligt Ahlberg, att utläggningen av planen 
också innebar en reglering av den äldre bebyggelsen på platsen (Ahlberg 
2005:507). Samma karta visar en kungsgård, belägen söder om den kvarters-
indelade staden.

Kungsgården var ett kronohemman som ärvts av Gustav Vasa från Sten 
Sture d.ä.

År 1671 erhåller Nora stad kunglig resolution på marken där den forna 
kungsgården och senare landshövdingsgården stått och förfallit. Den inför-
livades i staden som tomter samt kål- och kryddgårdar.

Nora fick stadsprivilegier år 1643 och inte så mycket är känt om stadens 
tidiga historia. Stadsplanen följer i stort sett samma mönster som den tidi-
gaste historiska kartan från år 1644, men kartmaterialet är i övrigt detalj fattigt 
när det gäller stadsmiljön. Karl Poraths karta från år 1778 är den första som 
avslöjar något mer om livet för Noras invånare. Enligt kartan är kvarteret 
Örnen indelat i fyra lika stora tomter och på den av undersökningen berörda 
tomten, nummer 56 f inns för tiden ingen känd ägare listad.

Kvarteret Örnen ligger i de centrala delarna av Nora nära kyrkan och 
Torget, vilka ligger på den högsta punkten i staden. Kvarteret Örnen är det 
första kvarteret väster om stadens kyrka och strax nordväst om torget. Idag 
utgörs kvarteret Örnen av en blandad låghusbebyggelse från olika tider.

Tidigare arkeologiska undersökningar i Nora och i närheten av nu aktuellt 
kvarter har visat att det finns äldre kulturlager och byggnadsrester, men även 
omfattande partier med sentida markingrepp. De arkeologiska undersökning-
ar som har genomförts består till största delen av schaktnings övervakningar 
i gatumark samt mindre ytor inne på gårdar. Många har legat invid torget och 
kyrkan. Det är först på senare år som rester efter byggnader har återfunnits 
och länge bestod de undersökta lämningarna i Nora av kulturlager.

Dessa har visat lämningar efter gårdsmiljöer och bebyggelse daterade 
mellan 1600-tal och 1800-tal. Tidigare undersökningar har omfattat be-
gränsade ytor och daterats till 1600- och 1700-talet utifrån keramikfynden. 
Undersökningarna har inte möjliggjort några synteser kring tomtstrukturer, 
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Figur 3. Undersökningsområdet markerat på 1778 års karta.
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bebyggelse eller ett eventuellt äldre gatunät, utan det har antagits att gatu-
nätet och kvartersindelningen från det äldre kartmaterialet stämmer med 
tanke på överensstämmelsen med dagens gatu- och kvartersindelning.

Vid grävningar i kvarteret Fisken år 2008 hittades rester efter ett hus inne 
på gården på tomt nr 4. Huset var dåligt bevarat och bestod av två syllstens-
rader som tillsammans bildade ett hörn. Det rörde sig om ena långväggen samt 
delar av en kortsida. Det var inte möjligt att bestämma husets funktion, där-
emot kunde en datering utifrån fyndmaterialet göras till första hälften av 1600-
talet (Ramström 2008). Den undersökta ytan i kvarteret Fisken uppgick till 
cirka 100 kvadratmeter och var då den till ytan största undersökningen i Nora.

År 1996 gjordes en arkeologisk förundersökning i samband med att ett 
nytt församlingshus skulle byggas. Ett flertal schakt togs upp, men de inne-
höll inga konstruktioner. Däremot fanns kulturlager som kunde dateras till 
1600- och 1700-talen (Ramström 1996).

Inför bygget av ett nytt resecentrum i Nora gjordes en arkeologisk för-
undersökning och slutundersökning våren och sommaren år 2011 i kvarte-
ret Ekorren. Hus och gårdsmiljöer från 1600-tal till 1800-tal påträffades och 
under söktes (Ramström 2013).

Kvarteret Venus förundersöktes sommaren år 2016. Där hade ett mindre 
antal sopgropar anlagts i området under 1500-talets slut och 1600-talets in-
ledning. Därefter har odling funnits på platsen, varefter den första tomtindel-
ningen och troligen även bebyggelse har tillkommit (Bergold 2017).

Förutom dessa tre undersökningar har arkeologer varit med och övervakat 
vid ledningsdragningar i staden. Vid schaktningsarbeten i Borg mästar gatan, 
öster om torget, hittades rester efter en äldre gata i form av en kullerstens-
läggning som löpte i samma riktning som dagens gata (Bergold 2011).
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Syfte
Uppdraget innebar att utföra en arkeologisk förundersökning av den del av 
fornlämning Nora 164:1 som berörs av de planerade bygg- och anläggnings-
arbetena inom fastigheten. Syftet med förundersökningen var följande:

1) Att skapa ett underlag för Länsstyrelsens bedömning av om tillstånd till 
att ta bort aktuell del av fornlämningen kan ges, genom att klargöra forn-
lämningens närmare art och omfatt ning. Detta skulle minst innefatta:

• eventuell förekomst av kulturlager, deras karaktär och ålder

• eventuell förekomst av anläggningar och 
bedömning av deras typ, antal och ålder

• eventuellt fyndinnehåll, vilket ska inkludera en 
bedömning av fyndens typ, antal och ålder

• en bedömning av fornlämningens bevarandegrad på aktuell plats

• en rumslig avgränsning av fornlämningen 
inom exploaterings området

• en bedömning av vilka typer av aktiviteter som 
ligger bakom de kulturlager, anläggningar och 
fynd som påträffas vid förunder sökningen.

2) Att klargöra i vad mån en arkeologisk undersökning måste utföras av 
aktuell del av fornlämningen innan bygg- och anläggningsverksamhet får 
ske inom området.
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Metod och genomförande
Det aktuella förundersökningsområdet var cirka 440 kvadratmeter stort. 
Förundersökningen genomfördes genom att schakt grävdes med gräv maskin. 
Enligt stadskartan från år 1776 berördes tomt nr 56. För att få ett grepp om 
eventuell förekomst av lämningar lades schakten förhållandevis jämnt för-
delade. Fyra schakt grävdes om en sammanlagd yta uppgående till 115 kvadrat-
meter, motsvarande drygt 25 procent av den totala ytan (bilaga 1).

Inledningsvis schaktades grus och yngre fyllnadslager bort. Därefter 
schaktades till det att anläggningar eller kulturlager påträffades varvid 
doku mentation gjordes, vilken därefter följdes av bottengrävning helt eller 
delvis i schakten. Konstruktioner, anläggningar och kulturlager grävdes 
med handredskap.
Dokumentationen gjordes med digital inmätning av schakt och påträffade 
arkeologiska kontexter, fynd och prover. Beskrivningar av arkeologiska kon-
texter, konstruktioner, anläggningar och andra strukturer, gjordes skriftligt 
på därför avsedda kontextblanketter. För de digitala inmätningarna i fält an-
vändes en RTK-GPS och dess mätfiler fördes över i det digitala dokumenta-
tionssystem Intrasis 3. Efterbehandling av digitala data skedde i ArcGis 10.2. 
All inmätning gjordes i SWEREF 99 TM. Anläggningar och konstruktioner 
fotograferades med digitalkamera.
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Figur 4. Schaktplan med samtliga anläggningar markerade. Skala 1:200.
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Resultat och tolkning
I de fyra schakten dokumenterades tillsammans 17 kontexter varav  fyra 
tolkades som moderna markingrepp. Återstår gör 12 anläggningar och ett 
kultur lager (bilaga 2). Huvuddelen av lämningarna återfinns i schakt 100. Två 
schakt kunde omgående avfärdas, då det konstaterades att de under modern 
tid har omfattats av genomgripande schaktningsarbeten. Det gäller schakten 
51 och 300. I och med detta, och störningar i den västra delen av schakt 40, 
kunde undersökningsområdets västra halva konstateras vara antikvariskt 
ointressant. Samma förhållande, dock i något mindre skala, kan sägas gälla 
fastighetens östra del. Där har omfattande störningar intill stående bygg-
nader i kombination med ledningsdragningar för tele och VA helt förstört 
eventuella lämningar.

Schakt 40 dominerades av raseringsmassor, en fragmenterad stenläggning 
och ett 0,2 meter tjockt odlingslager. I bottenleran, 0,95 meter under dagens 
marknivå fanns A1, en 2×0,8 meter stor och 0,2 meter djup sopgrop. Innehål-
let var av blandad karaktär och lät sig inte dateras. A12 var en 2 meter lång 
stenrad bestående av 3 stenar i öst-västlig riktning. Stenarna hade flata ovan-
sidor och 0,4–0,7 meter stora. Stenraden var anlagd på orörd marknivå strax 
söder om A1. Ett stenskott stolphål (A44) fanns även det i botten av schaktet.

Figur 5. Schaktplan, S40. Skala 1:100.
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Figur 7. Del av den södra sektionen i schakt 40, där raseringsmassorna tydligt framträder.

Figur 8. Det omfattande lerlagret som påträffades mycket ytligt i schakt 51, det vill säga schak-
tet längs Rådstugugatan. Stratigrafin tyder på att ytan vid något tillfälle har schakt ats av till i 
princip orörd nivå.
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Schakt 51 låg i områdets västra del parallellt med Rådstugugatan. Stratigra-
fiskt fanns överst ett 0,1 meter tjockt bärlager. I övrigt fanns enbart lera där-
under. Diagonalt genom schaktet löpte en 1,5 meter bred nedgrävning för VA.

Schakt 300 låg i nordvästra delen av undersökningsområdet och grävdes 
till ett djup av 0,7 meter. Schaktet skars till del av en nedgrävning. Stratigrafiskt 
fanns överst ett 0,2 meter tjockt grus- och bärlager som täckte fyllnadsmas-
sor av sten, grus, singel, slaggstensstycken och i botten större stenar. Under 
detta vidtog orörd lera cirka 0,6 meter under dagens marknivå.

Återstår som antikvariskt intressant gör området för schakt 100, där ett 
flertal konstruk tionsrester uppenbarade sig, de flesta dock i mycket dåligt skick.

Det är endast schaktets västra del som innehåller lämningar som helt sä-
kert utgör rester efter en byggnad. De finns inom en yta av cirka 5×4 meter. 
Det är delar av – eller fragmentariskt bevarade – syllstensrader, syllstockar 
och stolphål.

Figur 10. Schakt 100 med samtliga lämningar. Skala 1:100.
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Figur 9. Översiktsbild. Schakt 100 med de fragmentariskt eller dåligt be varade lämning-
arna efter en byggnad.

Figur 11. Dåligt bevarat trä kan ses mellan stenarna i bildens övre del som löper mot 
bildens nedre del.
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I tillägg finns ett kulturlager bestående av mylla och träflis, som troligen har 
till kommit i samband med byggnation. En fragmentarisk stenläggning anslu-
ter i söder till byggnadsresterna.

I väster och öster finns omfattande sentida markingrepp. Det har inte 
gått att fastställa vare sig funktion, storlek eller typ av byggnad. Konstruk-
tionsresterna tillsammans med läget och 1700-talsdateringen gör det dock  
troligt att det rör sig om en förrådsbyggnad.

De stolphål (A321, A329) som fanns i området tillhör ett äldre skede och 
har troligen ingått i en hägnad. En granvidja påträffades i samband med att 
dessa undersöktes. Diket A303, är också ett äldre inslag och kan utgöra ett 
tomtdike innan tomt nr 56 bildades.

Till konstruktionsresten hör ett magert fyndmaterial, främst keramiska 
skärvor och spik. Materialet har daterats till 1700-talets första hälft. Det var 
främst sopgropen A1 och kulturlager A222 som innehöll fynd. Fynden från 
A1 med bland annat en del av ett importerad mineralvattenkrus och porslin 
har daterats till 1700-talets slut. Fynden från A222 är något äldre där särskilt 
rödgodset pekar mot skiftet 1600–1700 och en bit in på 1700-talet. Undan taget 
utgörs av ett mynt präglat under Oscar I tid.

Figur 13. Två stolphål nergrävda i bottenleran i schakt 100. Troligen rester efter den 
hägnad som funnits.

Figur 12. En granvidja för att knyta samman 
slanorna med störarna till den gärdesgård som 
troligen har funnits på platsen innan den första 
bebyggelsen uppfördes.
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Det är troligt att de påträffade resterna tillhör en byggnad som  har uppförts 
innan den förödande stadsbranden år 1731. Direkta spår efter brand en kunde 
inte konstateras vid utgrävningen, även om där var rikligt med förkolnade 
trärester. Ytan över de bevarade lämningarna var täckt av ett 0,05-0,1 meter 
tjockt utjämningsskikt bestående av sand. Efter branden uppfördes en kring-
byggd gård där troligen en befintlig timmerbyggnad på intillliggande fastighet 
Örnen 9 har ingått. Gården har funnits under lång tid och olika markingrepp 
under skilda perioder har med tiden allt mer skadat och utplånat lämning-
arna från tiden innan gården uppfördes.
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Utvärdering av resultaten  
i förhållande till undersökningsplanen

Den arkeologiska förundersökningen innebar att för Länsstyrelsens skapa 
ett bedömningsunderlag inför den fortsatta planeringen i området genom 
att klargöra fornlämningens närmare art och omfatt ning, och att klargöra i 
vad mån en arkeologisk undersökning måste utföras innan området får tas 
in anspråk för byggnation.

Undersökningen har visat att området innehåller fragmentariska och då-
ligt bevarade lämningar efter en bebyggelse som daterats till 1700-talets första 
hälft. Lämningarna har ytmässigt avgränsats inom undersöknings området. 
Typ av anläggningar och kulturlager har klarlagts. Platsens fyndinnehåll har 
likaledes fastställs. Inga betydande avvikelser från undersökningsplanen 
gjordes och både undersökning, ekonomi och rapport har gjorts inom de av 
Länsstyrelsen fastställda ekonomiska och tidsmässiga ramarna.
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Bilagor

Bilaga 1. Schaktbeskrivningar
SCHAKT 40
11x3 meter stort och 1 meter djupt. Schaktet låg i undersökningsområdets södra del i 
öst-västlig riktning. Stratigrafiskt fanns överst grus- och bärlager, tillsammans 0,35 meter. 
Därunder vidtog ett 0,2 meter tjockt raseringslager innehållande byggnadsavfall med 
bland annat sten och tegel. Under denna fanns en fragmenterad stenläggning i sättsand. 
Stenarna var 0,1 meter stora, runda till ovala i formen. Stenläggningen överlagrade ett 
odlingslager bestående av mylla som innehöll mindre stenar, träflis, sand och en mindre 
andel ben. Lagret var cirka 0,2 meter tjockt och låg på infiltrerad lera samt orörd lera. Den 
orörda lera fanns 0,95 meter under dagens marknivå. 

SCHAKT 51
6,5x2,5 meter stort och 0,4 meter djupt. Schaktet grävdes i nord-sydlig riktning och låg 
i områdets västra del parallellt med Rådstugugatan, överst fanns 0,1 meter bärlager av 
bergkross. I övrigt fanns i schaktet enbart lera därunder. Diagonalt genom schaktet fanns 
en 1,5 meter bred nedgrävning för VA.

SCHAKT 100
13x3 meter med en utvidgning mot söder om cirka 8 meter i schaktets västra del. 
Schaktets djup varierade mellan 0,6 och 1,1 meter. I öster fanns en omfattande störning 
samt en mindre i väster. Det var ändå i schaktets västra del som lämningar fanns bevarade. 
Dessa fanns inom en yta av cirka 5x4 meter. Det var delar av, eller fragmentariskt bevarade, 
syllstensrader, syllstockar och stolphål, uppenbart rester efter en byggnad. 
Vidare fanns ett kulturlager bestående av mylla och träflis. En fragmentarisk stenläggning 
ansluter i söder till byggnadsresterna. Det har inte gått att fastställa vare sig funktion, storlek 
eller typ av byggnad. 
De stolphål (A321, 329) som fanns i området tillhör ett äldre skede, så även diket A303. 
Stratigrafiskt fanns i det intakta området överst ett bärlager, därefter ett av olika material 
bestående fyllnadslager/rivningslager. Under detta fanns ett påfört sandlager som täckte de 
bevarade lämningarna. I botten fanns lera.

SCHAKT 300
4x3 meter stort i nordvästra delen av undersökningsområdet, det grävdes i öst-västlig 
riktning till ett djup av 0,7 meter. Schaktet skärs till viss del av en nedgrävning för VA-
ledningar. Stratigrafiskt fanns överst ett 0,2 meter tjockt grus- och bärlager som täckte 
fyllnadsmassor av sten, grus, singel, slaggstensstycken och i botten större stenar. Under 
detta vidtog orörd lera cirka 0,6 meter under dagens marknivå.
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Bilaga 2. Anläggningsbeskrivningar
A1. Sopgrop, 2x0,8 meter och 0,2 meter djup. Nergrävd i lera och fylld med sten, trä, ben, 

sparsamt med keramik, i huvudsak träflis och något sotig sand/mylla.
A12. Stenrad, bestående av 3 stenar ii öst-västlig riktning. Flata ovansidor och 0,4-0,7 meter 

stora. Anlagd på orörd marknivå, siltig lera strax söder om A1. Stenraden är cirka 2 
meter lång.

A44. Stolphål, 0,65 meter i diameter och 0,20 meter djupt, stenskott med 0,05-0,15 meter 
stora stenar. Fyllning av av mylla/träflis. Plan botten med trärester på lera samt en 
mindre flat sten.

A55. VA-dike.
A108. Teledike.
A112. Urgrävt och fyllt område.
A116. VA-dike.
A119. Stenrad, syll bestående av 3 med flat ovansida lagda stenar. 1,6 meter lång av 0,4 

till 0,6 meter stora stenar. Ligger i ett kulturlager sammansatt av mylla, grus och rikligt 
med träflis. Troligen en del av övriga konstruktionsrester i samma schakt.

A147. Stenrad, syll 2,7 meter i öst-västlig riktning. Betsår av 5 stenar cirka 0,3-0,4 meter 
stora. Anlagda i mylligt träflislager och ansluter i söder mot stenläggning A262  och i 
norr finns kulturlager A222. Konstruktionen är avgrävd i nordväst.

A198. Stenar, stensyll med 2 stycken 0,3 meter stora stenar med rester av syllstock (Ö-V), 
cirka 0,5 meter lång, A218.

A218. Trärester, fragmentarisk syllstock, vilar på A198. 0,3-05 meter lång i öst-västlig 
riktning, bäst bevarad i ändarna.

A222. Kulturlager, cirka 3x4 meter, oregelbunden form och sammansatt av mylla, grus och 
rikligt med träflis. Lagret är cirka 0,05 meter tjockt, innehåller enstaka fynd, keramik 
och kritpipor. 

A244. Stenar, löst liggande stenar utan synlig kontext. 
A262. Stenläggning, kullrig sten 0,1-0,3 meter stora. Ansluter mot A147 i norr och breder ut 

sig mer eller mindre sporadiskt mot söder. I schakt S40, uppträdde den med enstaka 
sporadiskt förekommande stenar. Bäst bevarad i norr.

A304. Dike, ett 4,5 meter långt dike, 0,15 meter djupt med rundad botten. Myllig fyllning 
med något träflis. Nergrävd i lera.

A321. Stolphål. 0,4 meter i diameter och 0,2 meter djupt. Fyllning av mylligt träflis. Stenskott.
A329. Stolphål. 0,25 meter i diameter och 0,15 meter djupt. Fyllning av mylligt träflis. 

Stenskott.
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Bilaga 3. Fyndlista
Fyndnr Kontext Sakord Material Antal Anmärkning

1 S40 Flintgods Keramik 3 Kasserat, 1800-tal

2 S40 Flaskbotten Glas 1 Kasserad, 1800-tal

3 A1 Mineralvattenfhlaska Stengods 1 Bukbit, saltglaserad, 1790-tal, kasserad

4 A1 Fönsterglas Glas 1 Grönt, plant, kasserad

5 A1 Porslin Keramik 2 Växtmotiv i brunt,vit grund, kasserad

6 A1 Rödgods Keramik 2 Vitlersdekor, vågband, kasserad

7 A222 Mynt Cu-legering 1 Oscar I , cirka 1850

8 A222 Rödgods Keramik 1 Vitlersdekor, marmorerad

9 A222 Kritpipa Vitlera 4 Skaftdelar, kasserad

10 A222 Gryta Järn 1 Bukdel

11 A222 Rödgods Keramik 2 Vitlersdekor, tulpan

12 A222 Rödgods Keramik 1 Vitlersdekor, hemring

13 A222 Glas Glas 1 Grönt, troligen fönsterglas, har brunnit
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