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Figur 1. Översiktskarta med den aktuella undersökningsplatsen markerad med svart ring.
Skala 1:250 000.
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Sammanfattning
Arkeologgruppen AB har under fem
dagar i september år 2017 utfört en
arkeologisk förundersökning av del
av RAÄ-nr Sankt Johannes 89:1 inom
fastigheten Skålsvampen 3, strax
söder om Norrköping i Östergötlands
län. Anledningen är att Stadsbyggnadskontoret i Norrköpings kommun
planerar att utföra markarbeten inom
fornlämningsområdet RAÄ-nr 89:1.
Vid förundersökningen öppnades 33 schakt som var 2,5–30 meter
långa med en bredd om 1,4–4,5 meter. I dessa framkom ett 80-tal arkeologiska kontexter.
Söder om Kungsängsleden ligger
platsen för Smedby gamla bytomt.
En större arkeologisk undersökning
utfördes år 1980 i samband med att
leden byggdes. Vid undersökningarna påträffades ett 60-tal anläggningar, som huvudsakligen utgjordes av
härdar, stolphål och nedgrävningar
som daterades till folkvandringstid
och vikingatid. Dessutom påträffades
rester efter en 1600–1700-tals gård.
I samband med den nu utförda
förundersökningen togs ett flertal
schakt och ytor upp, varvid det påträffades ett 80-tal arkeologiska kontexter, som stolphål, stenpackningar,
härdar, kokgropar, gropar och lager.
Utifrån tre 14C-dateringar har den nu
undersökta ytan daterats till perioden
folkvandringstid – vikingatid. Detta
överensstämmer väl med den äldre
undersökningen. 1600–1800-talet är
synligt genom spår efter hus och enstaka föremål.

En större yta i den södra delen är
kraftigt påverkad av sentida aktiviteter och eventuella fornlämningar är
förstörda.
Främst förhistoriska boplatslämningar påträffades på den centrala
delen av området inom en yta om
cirka 3 500 kvadratmeter.

Inledning

Arkeologgruppen i Örebro AB har
under fem dagar i september år 2017
utfört en arkeologisk förundersökning
av del av RAÄ-nr Sankt Johannes 89:1
inom fastigheten Skålsvampen 3, strax
söder om Norrköpings stad i Östergötlands län.
Anledningen var att Stadsbyggnadskontoret i Norrköpings kommun
planerar att utföra markarbeten inom
ovanstående områden.
Uppdragsgivare var Länsstyrelsen i Östergötlands län och arbetet
bekostades av Stadsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun. Ansvarig
i fält var Nina Balknäs, medverkade
gjorde Karin Sundberg som också
har sammanställt rapporten. Tomas
Ekman, har utfört en översiktlig kartoch arkivstudie.
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Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan med nämnda fornlämningar markerade. Skala 1:10 000.
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Figur 3. Översiktsbild över förundersökningsområdet. Foto från sydväst.

Topografi och fornlämningsmiljö
Undersökningsområdet är beläget i det
inre av en dalgång som löper i öst-västlig riktning på en nivå av 15–30 meter
över havet strax söder om Norrköping.
Norr och söder om dalgången finns
höjdryggar och större åkerimpediment.
På höjderna finns ett stort antal registrerade fornlämningar, främst gravar,
och gravfält. Här finns också skålgropslokaler, vilka är belägna i direkt anslutning till själva dalgången. Jordarterna i
området består av postglacial lera samt
morän eller isälvsavlagringar på omgivande höjder och impediment.
Förundersökningsområdet var
cirka 7 700 kvadratmeter stort och beläget på plan mark, mellan 26–28 meter
över havet, söder om den intilliggande
Kungsängsleden. Idag är området relativt öppet med enstaka uppstickande
berghällar och träd i små klungor samt

enstaka buskar. I den västra delen löper
en stig som till stora delar har samma
sträckning som den väg som återfinns
i det historiska kartmaterialet. I söder
ansluter området till den befintliga radhusbebyggelsen. Delar av förundersökningsområdet utnyttjas som tomtmark,
det vill säga att buskar har planterats
och gräset klipps inom undersökningsområdet.
Enligt Fornsök sträcker sig lämningen RAÄ-nr 89:1 på båda sidor
om Kungsängsleden och utgörs av en
120x90 meter stor bytomt, som delvis
är undersöktDet är den sydöstra delen
av lämningen som nu har förundersökts.
Öster om bytomten finns en markant bergsrygg. På dess krön och sydsluttning finns ett av Norrköpingstraktens största gravfält, Smedbygravfältet (RAÄ-nr Sankt Johannes 8:1).
7
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Gravfältet består av ett 80-tal stensättningar och fyra större högar varav den
största är över 20 meter i diameter.
Strax sydöst om gravfältet ligger boplatsen RAÄ-nr Sankt Johannes 121:1
som delvis är undersökt.
Strax väster om förundersökningsområdet löper en ås i nordväst–sydöstlig riktning. Där finns flera fornlämningar som gravfältet RAÄ-nr Sankt
Johannes 48:1 bestående av sex runda
stensättningar, som är 5–10 meter i diameter. Strax öster därom ligger RAÄ-nr
Sankt Johannes 49:1–3 som består av
flera skålgropar.
Ytterligare västerut finns platsen
för Vallby gamla bytomt RAÄ-nr Sankt
Johannes 47:1.
På tomten sydväst om det nu aktuella förundersökningsområdet, som idag
är bebyggd med en förskola har det påträffats 129 skålgropar och rännor på
sammanlagt fem ristningsytor (RAÄ-nr
Styrstad 174).

Tidigare undersökningar

I samband med en omdragning av
Kungsängsleden utfördes år 1980 en
arkeologisk undersökning vid Smedby
bytomt, RAÄ-nr Sankt Johannes 89:1
(Fernholm 1983). Ytan som undersöktes uppgick till cirka 1 900 kvadratmeter. I samband med undersökningen
drogs även ett cirka 75 meter långt och
4–5 meter brett provschakt med anslutande sidoschakt i vägsträckningen
öster om fornlämningen. Vid undersökningen påträffades ett 60-tal anläggningar i form av härdar, stolphål, gropar
och rester från 1600- och 1700-talets
bebyggelse. Anläggningarna och fynden, som bland annat bestod av vendisk
keramik, visade att platsen utnyttjats
8

från folkvandrings- och/eller vikingatid
fram till nutid. Av okänd anledning finns
ingen avrapportering av undersökningen, däremot finns en sammanfattning i
Arkeologi i Sverige från år 1983 (Fernholm 1983). Därtill finns planer och ett
antal fotografier att tillgå på Antikvarisk Topografiska Arkivet i Stockholm.
Inför en större planläggning av
Brånnestadområdet utfördes år 2002
en arkeologisk utredning, etapp 1 (Nilsson 2002). Vid utredningen registrerades flera nya fornlämningar och
topografiskt lämpliga boplatslägen i
området - bland annat en skålgropslokal (RAÄ-nr Sankt Johannes 146)
samt Ånestads och Brånnestads bytomter (RAÄ-nr 147 och 148). Inför en
planerad villabebyggelse i anslutning
till befintliga villor i Brånnestad utfördes ytterligare en arkeologisk utredning, etapp 2 (Nilsson 2002). Vid utredningen konstaterades förhistoriska
boplatslämningar på två platser (RAÄnr Sankt Johannes 144, 145).
År 2003 utförde Riksantikvarieämbetet, Avdelningen för arkeologiska
undersökningar, UV Öst en arkeologisk undersökning inför byggandet av
en gång- och cykelväg inom kvarteret
Skålsvampen (RAÄ-nr Sankt Johannes
121:1) cirka 250 meter sydöst om det
nu aktuella förundersökningsområdet.
Vid den efterföljande undersökningen kunde delar av de mycket kraftiga
kulturlager som upptäcktes vid förundersökningen undersökas. Lagren
var flerskiktade och upp till 1,20 meter
tjocka. Flera tidsskeden kunde urskiljas och i lagren fanns dessutom flera
olika konstruktioner i form av stenpackningar och nedgrävningar. Lagren har tillkommit genom olika utfyllnader, planeringslager för bebyggelse
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och gödsling av åkermarken. Fynden
i lagren och anläggningarna bestod
främst av obrända och brända ben
samt några enstaka keramikskärvor.
Två gropar och en stenpackning daterades till sen vendeltid–tidig vikingatid. Förutom området med kulturlager
undersöktes ett tiotal boplatsrelaterade anläggningar i form av gropar, härdar och stolphål. En av groparna har
troligen fungerat som en smidesässja.
Fynden bestod av keramik, bränd lera,
slagg, obrända och brända ben samt i
en grop även en järnkniv med tången
bevarad. Träkol från gropen med kniven daterades till övergången mellan
folkvandringstid och vendeltid, cirka
450–610 AD (Nilsson, Lindeblad 2007).
Boplatsen ligger i östra kanten av Smedbys ägor, ett par hundra meter från
bytomtsläget och den nu aktuella förundersökningen.

Syfte och
frågeställningar
Syftet med förundersökningen var att
fastställa och beskriva fornlämningens
karaktär, datering, utbredning, omfattning, sammansättning och komplexitet.
Resultat av den arkeologiska förundersökningen syftade även till att ligga till
grund för Länsstyrelsen bedömning av
kunskapspotentialen och kommande
beslut samt ligga till grund för exploatörens vidare planering.
För att uppnå undersökningens syften
kom förundersökningen att arbeta med
följande delar:
• datering av den aktuella delen
av bytomten samt eventuella
förhistoriska lämningar
• en rumslig avgränsning
av fornlämningen inom
undersökningsområdet
• klarläggande av kulturlager, deras
innehåll, utbredning och tjocklek
• ett klarläggande av förekomst
av anläggningar och
konstruktioner samt deras
utbredning och en bedömning
av deras antal och typer
• ett klarläggande av
eventuellt fyndinnehåll
• en bedömning av fornlämningens
bevarandegrad och inbördes
stratigrafiska relationer.

9
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Metod och genomförande
En översiktlig kart- och arkivstudie
genomfördes för att utröna hur marken tidigare har använts och för att få
en bakgrund till området. Litteraturen
bestod främst av topografisk litteratur
och arkeologiska rapporter. Kartmaterialet utgjordes företrädesvis av lantmäteriakter.
Inför undersökningen rektifierades
schakten och undersökningsområdet
från år 1980. Därtill rektifierades kartorna från åren 1703, 1794 och 1854 för
att få en ungefärlig placering av de äldre
gårdslägena att ha som utgångspunkt
inför placering av schakten (se figur 4).
Schakt och ytor grävdes med bandgående grävmaskin skiktvis ned till
kulturlager, anläggnings- och konstruktionsnivå. Schakten placerades i syfte
att klargöra fornlämningens intensitet
och för att avgränsa densamma. Vid rikligt med anläggningar eller svårtolkade
lager vidgades schakten till ytor för att
underlätta tolkning.
Anläggningar och lager rensades
med handredskap och mättes in. Ett
representativt urval av anläggningar
och lager undersöktes. Anläggningarna undersöktes till hälften och lagren
undersöktes genom provrutor dels
för hand, dels med maskin för att utröna innehåll, karaktär och tjocklek.
Beskrivningar av arkeologiska kontexter, konstruktioner, anläggningar
och andra strukturer gjordes skriftligt
på därför avsedda kontextblanketter.
Insamling av fynd skedde ytterst restriktivt och endast i relevanta anläggningar och lager.
Arkeologiska objekt, fynd och schakt
mättes in med RTK-GPS, registrerades i
Intrasis och bearbetades vidare i ArcGis.
10

Samtliga kontexter tolkades. Schakten
beskrevs innan de lades igen. Fotografering skedde kontinuerligt.
Dateringar av anläggningar har
genomförts med fynd och 14C-analys.
14
C- analysen har utförts av Beta Analytic Inc i Florida, USA. Vedartsanalyser
föregick 14C-analysen, dels för att ta hänsyn till vedartens egenålder, dels för att
få uppfattning om vilka trädslag som utnyttjats. Vedartsanalysen har utförts av
Ulf Strucke, Antraco HB.
Ett bleck i cu-legering har konserverats av ACTA Konserveringscentrum AB.
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Figur 4. Bearbetad karta med samtliga historiska strukturer inlagda samt undersökningsytan
från år 1980.
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Resultat
Smedby i källorna

Smedby har två olika uppgifter om
äldsta belägg. Enligt den slutredovisning som gjordes år 1980 är namnet
“Smidieby” belagt år 1401. Enligt Fornsök är äldsta belägg “Smidhieby” från
år 1486. I Ortnamnsarkivet finns en
tillagd kommentar att uppgiften från
år 1401 förmodligen gäller Smedby i
Tingstads socken.
I båda fallen rör det sig om sen
medeltid och man kan möjligen ana ett
kontinuitetsbrott i digerdödstid, med
tanke på att det finns en del lämningar
från yngre järnålder och ett flankerande
stort gravfält från samma period. Men
det kan även ha skett en omstrukturering efter järnåldern, med ett återvändande till platsen under 1400-talet.
Den äldsta kartan över Smedby är
en geometrisk avmätning över Solberga
by, nr 1, upprättad år 1636 av lantmätare Johan de Rogier. (Akt LMS D16333:D4:23). Men den mer intressanta informationen hämtas främst från de lite
yngre kartorna.

1703 ÅRS KARTA

Kartan redovisar en geometrisk uppmätning. Byn består då av tre hemman och tre mantal, med tre olika jordnaturer:
1. Skattegården, 1 helt hemman,
som “åboes af Börie til 1/2
hemmanet. Ibidem Anders och
Nils hwar sina fjärdeparter”.
2. Kronogårdstomt, varav Lit. B ger
hö till av hårdvall till 1 1/2 lass.
3. Frälsegården. Inom en
hägnad med Skattegården
hö av hårdvall 1/8 lass.

De gemena bokstäverna vid bytomten
ger ytterligare information. a) och b)
hör till tomt 1.
a) “dess rätta Byggningstompt,
hwarest gården i forna tider
stådt”. Ligger nu som hårdvall.
b) samhägnat. Brukas till kalvbete.
c) hör till tomt 2. Kallas bara
“Lilla tompten” och det anges
att den används till kalvbete.
d) hör till tomt 3. “dess rätta
Byggningstompt”, alltså nummer
3:s. Även den används till kalvbete.

Här får vi alltså bevis på att bebyggelsen på 1703 års karta har äldre föregångare i andra lägen. Att bebyggelsen
flyttat från tomterna redan före år 1700
ger naturligtvis intressanta perspektiv.
Om förändringarna har med skiftande
jordnaturer att göra går inte att säga
utan vidare forskning men det är en
tänkbar förklaring.
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Figur 5. 1703 års karta.
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1794 ÅRS KARTA – STORSKIFTE

1. Norregården. Har kvar sin
skattegårdsstatus men har
blivit ett fördelshemman.
Det innebär att skatten
från gården är anslagen till
lönetillskott för arméns befäl.
2. Mellangården. Kronoskatte.
3. Södre Gården. Kronoskatte.

Figur 6. 1794 års karta.
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1854 ÅRS KARTA – LAGA SKIFTE

Det laga skiftet som verkställdes år
1854 medförde en radikal förändring
av byn Smedby. Den bestod innan dess
av de vanliga tre hela hemmanen och
sex enheter, fördelade två var på Norr-,
Mellan- och Sörgården. Byns storägare
var nämndemannen Anders Persson
som i princip stod för driften både av
Norrgården och Sörgården. Han ägde
större delen av dem och förvaltade som
förmyndare resterande delar av hemmanen åt Måns Månssons omyndiga
barn. Mellangården ägdes till hälften av
“Herr Consul Stål” i Norrköping och till
hälften av Johan Samuelsson.
I handlingarna till laga skiftet ingår
en detaljerad redovisning av samtliga
byggnader inom de sex enheterna. Som
ett exempel fanns nedanstående byggnader inom Sörgården 1/2 mantal som
tillhörde Månssons omyndiga barn:
1. Boningshus 14x11 alnar
stort ca 50 m2
2. Bodbyggnad 12x9 alnar
3. Bod med brygghus 15x8 alnar
4. Vagnshus 11x8 alnar
5. Vedbod 9x8 alnar
6. Fähus med foderlada 16x10 alnar
7. Vagnshus 6x6 alnar
8. Stall med foderlada 16x12 alnar
9. Loge 31x10 alnar
+ tillbyggt “Gnöst” 12x6 alnar
10. Svinhus
+ hemlighus
+ “obetydlig trädgårdsanläggning”

Efter skiftet fanns förutsättningar för
stordrift och storägaren Anders Persson gick snabbt över till att sköta verksamheten med statare. Så småningom
tog sonen över. Han bodde själv i grannbyn Brånnestad och Smedby befolkades
mest av statare och undantagstagare.
Dock fortsatte driften inom en enhet av
den gamla Sörgården.
På den häradsekonomiska kartan
från åren 1868 –1877 ligger hela den
centrala delen av bytomten som åker.
Det gjorde den redan på kartan från
år 1703, men laga skiftet konfirmerar
situationen. Att döma av husförhörslängderna är det knappast sex gårdar
som återstår av byn.
På den ekonomiska kartan från år 1947
återfinns Södergården relativt ograverad sedan laga skiftet. Vid Norrgården
finns i princip endast mangården kvar.
Den utflyttade gården i söder finns också kvar. Den centrala delen av bytomten
markeras fortfarande som åker. På den
ekonomiska kartan från år 1980 återstår
endast tre uthus vid Södergården och ett
bostadshus vid den utflyttade gården.

Ungefär så här såg det ut på samtliga
gårdar, vilket gör att det fanns cirka 60
byggnader inom byn.

15
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I schakten

Inom bytomten öppnades sammanlagt
700 kvadratmeter sökschakt och ytor
fördelat på 33 schakt eller ytor. Detta
motsvarar cirka 11 procent av det totala
undersökningsområdet. Inom schakten
och ytorna påträffades 80 arkeologiska
anläggningar där flertalet var stolphål
(41 stycken), stenpackningar (15 stycken) och lager 7 (stycken) samt härdar
och kokgropar (6 stycken). Därtill påträffades rester efter hus i form av en
stensyll och en husgrund.
Marken bestod huvudsakligen av siltig lera med något grövre sediment i öster där det fanns ett inslag av moränsten.
Nedan presenteras resultaten översiktligt. För att underlätta har området
delats in i mindre områdesenheter.
För mer ingående information se
schaktbeskrivningar i bilaga 1 och anläggningsbeskrivningar i bilaga 2.
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OMRÅDE 1

Beskrivning
Område 1 omfattar den del som är belägen längst i norr och ligger inom det
redan tidigare (år 1980) avbanade och
undersökta området. Själva undersökningsområdet från år 1980 sträckte sig
ytterligare några meter söder och österut (se figur 4). De beskrivna schakten
och anläggningar ligger således innanför den redan undersökta ytan och utanför den markerade fornlämningen
men inom förundersökningsytan.
Området omfattar schakten S851,
S860, S971, S976 och S1015.
Totalt påträffades sju stolphål, en
härd, två lager, två gropar, ett plogspår
och en mörkfärgning i schakten.
I schakt S976 påträffades två stolphål (A984 och A992) som tolkas som
förhistoriska. A922, vilket var ett cirka
1,0 meter stort, stenskott stolphål undersöktes och har 14C-daterats till 878 –
1013 AD (bilaga 5). En grop (A1007)
var mer svårtolkad och kan eventuellt
vara en från år 1980 redan undersökt
och återfylld anläggning. Därtill fanns
ett plogspår (A999). I den västra delen
fanns tydliga spår av ett äldre schakt
från år 1980 (A1061).
I schakt S851, som låg upp mot ett
impediment, påträffades två små lagerrester (A1044 och A1449). A1049 bestod av grå silt med inslag av enstaka
stenar och kol. Lagret var oregelbundet
och poröst. Det innehöll två bitar östersjökeramik (F850). A1049 har karaktären av en stenig yta. I schaktkanten
låg en grop (A1037) med inslag i ytan
av kol, bränd lera och lerklining samt
brända ben och ett litet bleck i cu-legering (F1051). Intill A1037 låg en 0,7 meter stor härd (A843), vilken undersöktes till hälften. Den var 0,1 meter djup
med skålformad botten och daterades
till 561– 651 AD.

Figur 7. Område 1. Samtliga schakt och kontexter. Skala 1:300.
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I schakt S860 fanns två tydliga, 0,5 och
0,85 meter stora, stenskodda stolphål
(A869 och A885). Fyllningen i ytan består av porös sandig morän.
I schakt S1015 undersöktes ett
0,4x0,35 meter stort stenskott stolphål
(A1019). Djupet uppgick till 0,1 meter. I
övrigt var schaktet tomt på anläggningar.
Schaktet S971 saknade spår av
arkeologiska lämningar.

Stratigrafi
Stratigrafiskt låg anläggningarna under
ett tunt lager (0,2–0,4 meter) påförd
silt, som troligen tillkommit i samband
med undersökningen från år 1980. Den
underliggande marken bestod av silt
och i väster mer sandig morän.

Dateringar
Härden A843 daterades med 14C till
561– 651 AD och ett stolphål (A922)
daterades med 14C till 878 –1013 AD (se
bilaga 5).
Fynd
Östersjökeramik (F850), bleck i culegering (F1051), enstaka brända ben
och bränd lera.
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OMRÅDE 2

Beskrivning
Område 2 omfattar schakten S538,
S658, S1556 och provschaktet S809.
De är belägna i den nordvästra delen
där anläggningstätheten var relativt
hög. Totalt påträffades nio stolphål, fyra
gropar, två härdar, två mörkfärgningar
två kokgropar, ett dike, ett störhål och
ett stort, ej avgränsat, sammanhängande lager.
Lagret A573 låg direkt under matjordshorisonten i schakt S590, vilket
var upp mot 0,3 meter tjockt. Lagret,
som var hårt och kompakt, var gråsvart
i färgen innehållande en stor andel småsten men fyndtomt. Under lagret vidtog
grå steril lera. Lagret är påfört, kanske
i syfte att stadga upp en vattensjuk yta
eller i samband med odling. För att få
en uppfattning om dess utbredning togs
ytterligare schakt upp mot sydsydöst
(S1556). Lagret fortsatte även i detta
schakt och täcker i princip hela S1086
och finns i den östra delen av S590 samt
i S1556. Ytterligare ett schakt (S809)
grävdes i den södra delen. Lagret avgränsades åt nordväst. Lagret var torrt i
den norra delen men innehöll en större
andel fukt i den södra och östra delen.
Lagret var även tunnare och mer otydligt i den norra delen där det flyter samman med den ursprungliga marken och
en tydlig gräns var svår att se.
Färgen på lagret gjorde det svårt
att bedöma om det innehöll anläggningar, men i nordöst finns en härd
(A695) och ett stolphål (A701), vilka
stratigrafiskt överlagrar eller är samtida med lagret. I S1086 var däremot
flera anläggningar synliga i lagret,
bland annat de stenskodda stolphålen (A1335 och A1344) samt en kokgrop (A1368) och en härd (A1324).
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Figur 8. Område 2. Samtliga kontexter. Skala 1:300.

Kokgropen A1368 undersöktes för att
utröna dess förhållande till lagret. Anläggningen var 0,4 – 0,6 meter stor med
ett djup om 0,2 meter och innehöll en
stor andel skärvsten i brun humös lerig silt. Kokgropen har daterats med
14
C till 428 –598 AD. Kokgropen ligger
stratigrafiskt över eller i lagret (A573).

Den västra delen av område 2 med
schakt S590 och S658 uppvisade en
annan karaktär med ett tunt matjordslager och därunder enstaka anläggningar såsom gropar (A619 och A665). Gropen A619 var 0,8x0,5 meter stor i ytan,
men endast 0,07 meter djup och skars
av den yngre A610 tolkad som tolkas
som som en kokgrop med en fyllning av
skärviga och skörbrända stenar.
19
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Figur 9. Lager 573. Foto taget från väster.

Figur 10. Kokgropen A1368 är daterad till
428–598 AD. Foto från norr.

Stratigrafi
Den västra delen av område 2 hade ett
matjordslager som var 0,3 – 0,4 meter
tjockt. Samtliga anläggningar hittades
under matjordslagret nedgrävda eller
anlagda i siltig mark.
Den norra och östra delen av området bestod av 0,4 meter tjock matjord
och därunder lager A573, som är uppemot 0,3 meter tjockt. I lagret finns flera
anläggningar (se ovan).

OMRÅDE 3

Dateringar
Kokgropen A1368 har 14C-daterats till
428 –598 AD.

Fynd
I schakt S658 påträffades en bit spjälkad
keramik (F817) av förhistorisk karaktär. I schakt S1086 påträffades två bitar
yngre rödgods, båda med något oklar
kontext (F102 och F1375).
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Beskrivning
Område 3 omfattar ett parti i den östra delen med schakten S646, S1100,
S1104 och S1113.
Sammantaget påträffades nio stolphål, tre stenpackningar två gropar och
ett lager i schakten. De två schakten S1104 och S1113, som var belägna
längst i söder, innehöll endast enstaka
anläggningar, däribland fyra stenskodda
stolphål (A1117, A1126, A1668 och
A1670) vilka var mellan 0,3– 0,6 meter
stora i ytan. Anläggningarna påträffades under ett 0,40 – 045 meter tjockt
matjordslager.
I schakt S1100 påträffades ett flertal
stenskodda stolphål av liknade karaktär (A1560, A1579, A1588 och A1597),
vilka i ytan var mellan 0,3-0,4 meter
stora. A1579 undersöktes till hälften
och hade ett djup av 0,33 meter. Stenpackningarna A1624, A1631 och A1644
bestod av ansamlingar av natursten,
vilka överlagrar lagret A1624.
En provruta om 0,5 x 0,5 meter
grävdes i lagret A1654. Lagret bestod av
gråbrun, något humös, lerig silt och var
cirka 0,1 meter tjockt. Lagret uppvisar
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Figur 11. Område 3. Samtliga kontexter. Skala 1:300.

till delar viss likhet med lager A573 som
påträffades inom område 2. Under lagret i provrutan kom steril lera.
I den norra delen av S1100 fanns ett
upp till 0,1 meter tjockt lager (A919).
Ett provschakt om cirka 2 kvadratmeter gjordes i A919. Innehållet bestod av
gråbrun, svagt humös silt med ett stort
inslag av bränd lera. Lagret tunnar ut
mot öster. Det gick inte att avgöra lagrets funktion eller om det är påfört eller
avsatt på plats.

I den norra delen påträffades enstaka
stolphål, en härd och rester efter lagret A919. Stolphålet A1468 låg under
lagret A919 och det undersökta stolphålet A1490 låg stratigrafiskt över lagret A919.

Stratigrafi
Den stratigrafiska relationen mellan lagret A1654 och anläggningarna är inte
helt klarlagt men troligen är lagret yngre
än stolphålen medan stenpackningarna
21
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OMRÅDE 4

Figur 12. Exempel på stolphål (A1579).
Detta är ett av de mindre.

överlagrar A1654. Stolphålen A1468 låg
under A919 och det undersökta stolphålet A1490 låg stratigrafiskt över lagret
A919. Området är sammantaget stratigrafiskt komplicerat med minst tre till
fyra faser.
Dateringar
Inga 14C-dateringar gjordes. En skärva
rödgods av äldre karaktär (F1554)
påträffades i anslutning till härden
(A1546).

Fynd
Bränd lera (F1652) i A1641; ett tunt
glasrör i A1631 (F1653) och förhistorisk keramik (F1607) i A1597, ett
stolphål; en skärva stengods i A1560
(F1578) samt den nämnda rödgodsskärvan från härden A1546 (F1554).
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Beskrivning
Området omfattar schakten S1173 och
S2000. Det karaktäriseras av stenpackningar, grunda stolphål och gropar samt
fragmentariska lämningar efter hus
med stengrund, troligen de som är synliga på 1794 års karta (se figur 4).
Sammantaget påträffades åtta stolphål, åtta stenpackningar, fyra gropar och
rester efter hus i form av en grund och
en syllstensrad.
I schakt S1173 påträffades ett område med stenpackningar av natursten.
Stenpackningarna, som benämns A504
och A511, kan vara en äldre sträckning
av den väg som är synlig i det historiska kartmaterialet och som finns kvar
än idag (figur 4). I schaktet S2000, i
den norra delen, finns ytterligare stenpackningar (A1766 och A1776) som
skulle kunna vara rester efter den ovan
nämnda vägen.
En tendens till mer noggrant lagda stenar finns i den norra delen och
kan var en del av ett spisfundament
(A1721). Intill spisfundamentet finns
ytterligare stenpackningar (A1715,
A1747 och A1758).
Fyndmaterialet i stenpackningarna
bestod av obrända ben, enstaka järnföremål och yngre rödgods.
Övriga anläggningar bestod av
grunda gropar och eventuella stolphål
som inte bildar någon sammanhängande helhet.
I den västra delen, närmast vägen
finns delar av en större byggnad kvar.
Grunden (A1946) består av kraftiga
och huggna stenar (0,6 – 0,8 meters stora, lagda i ett skikt). Intill denna, delvis stratigrafiskt under, ligger en tydlig
syllstensrad (A1888), som även den består av stora och huggna stenar (0,5– 0,7
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Figur 13. Område 4 och 5. Samtliga kontexter. Skala 1:300.
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Fynd
Fyndmaterialet i de nämnda stenpackningarna bestod av obrända ben, enstaka järnföremål och yngre rödgods.
Inga fynd av förhistorisk karaktär påträffades inom området. Fyndmaterialet vid husgrunderna var av ”modern”
karaktär med fynd av bland annat plast
och porslin.

Figur 14. Stenpackningarna i S500 (A504
och A511). Delar av en äldre vägsträckning? Foto från väster.

meter stora, lagda i ett skikt). A1888 har
en annan vinkel än A1946. På 1794 års
karta finns en större byggnad i området
(se figur 4, 6).
Stratigrafi
Sammantaget låg anläggningar och konstruktioner under ett upp till 0,3 meter
tjockt matjordslager. Den södra delen
av området är omrört och förstört av
de tidigare husen. Grunden A1956 och
syllstensraden A1888 låg direkt under
torven men var inte synliga i i ytan.
Datering
Inga anläggningar i området daterades
med 14C.
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OMRÅDE 5

Området ligger strax väster om den
genomkorsande vägen som kanske
mera har karaktären av en bred stig.
Här gör förundersökningsområdet en
svag inbuktning varför ett schakt togs
i området.
Synlig ovan mark fanns en syllstensrad (A1803) som sträckte sig
tretton meter mot väster och tretton
meter mot söder. Schaktet lades i det
som uppfattades som hörnet på ett hus
varvid ytterligare delar av syllstensraden framkom.
Syllstensraden visade sig vara väl
synlig, bestående av 0,4 meter stora
huggna stenar. Intill syllstensraden påträffades en gles stenpackning (A1786)
som till viss del överlagrar syllstensraden. Under stenpackningen finns ett
tunt lager med påförd sand (A1817) och
under sanden finns ytterligare en gles
stenpackning (A1826). Sanden ligger
delvis upp över själva syllstensraden
A1803.

Figur 14. Foto av syllstensraden A1803.
Foto från norr.

Stratigrafin
Syllstensraden överlagras av ett yngre skikt med sand och stenar (A1786).
Detta kan ha tillkommit i samband med
rivning av huset och för att jämna ut
marken. Under den glesa stenpackningen A1826 fanns naturlig lera.
Dateringar
Inget daterande material påträffades
men på 1794 års karta finns en större
byggnad på området. Den är placerad
längs med vägen i nord – sydlig riktning
till skillnad från det aktuella huset som
ligger öst-västlig riktning.
Fynd
Inga fynd påträffades.
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OMRÅDE 6

Är beläget i den södra delen, närmast
den befintliga bebyggelsen. Ett flertal
schakt togs upp inom området. I schakten syntes tydligt att området förstörts i
samband med markarbeten på platsen.
Schakten innehöll ett upp mot 1,0 meter tjockt lager med byggsopor i form
av betong och förmultnat trä. På vissa
ställen fanns påförd lera.
I den norra delen av området finns
en terrasskant som delvis är uppbyggd
av sten (A826 och A1280). Terrasskanten markerar tydligt området för
husen så som de är synliga på 1854 års
karta (figur 4).
Strax utanför schaktet S1394 och utanför förundersökningsområdet, längst
i öster finns en flat sten (A1398) synlig
i ytan vilket skulle kunna vara ytterligare en grund (A1405). På grund av tät
vegetation och därmed en osäker gpsposition hamnade schaktet några meter
utanför förundersökningsområdet. Den
påträffade eventuella syllstensraden
kunde därmed inte undersökas närmare
men det det indikerar att det kan finnas
en husgrund precis utanför området.
I schakten S1289 0ch 1308 fanns
stora gropar med byggskräp så som
som betong och tegel.
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Figur 15. Område 6. Samtliga schakt och kontexter. Skala 1:400.
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Tolkning
Nedan görs en tolkning utifrån de uppställda utgångspunkterna.

Datering av den aktuella delen
av bytomten och eventuella
förhistoriska lämningar

Dateringsunderlaget, det vill säga historiska kartor, fyndmaterial och 14C-dateringar visar att området använts under
sen folkvandringstid-vikingatid och under perioden 1600 –1800-tal. Fyndmaterialet är sparsamt, men fyndet av östersjökeramik stämmer väl överens med
den 14C-datering som gjordes i ett stolphål (A992) till 878 –1013 AD (bilaga 5).
Med det historiska kartmaterialet som bakgrund har de flesta historiska byggnaderna varit placerade i
den södra delen av området medan
den centrala ytan har nyttjats för odling
och bete. Idag är hela den södra delen
i det närmaste förstörd och endast ett
fåtal rester av den historiska bytomten
finns bevarade.
Exempel på kvarvarande historiska
lämningar finns inom område 4 och 5
i form av de två husgrunderna A1803
och A1946 som dels var synliga före,
dels förtydligades i och med förundersökningen. Byggnadernas datering är
dock något oklar, men sannolikt rör det
sig om byggnader från 1800-talet med
de historiska kartorna som utgångspunkt (figur 4), kanske med en sista
brukningsperiod in i 1900-talet.
Tyngdpunkten för den bevarade
delen av fornlämningen ligger således
i perioden folkvandringstid – vikingatid,
men det kan inte uteslutas att det finns
yngre arkeologiska sammanhang inom
ytan. Stenpackningarna inom område 4
skulle kunna vara ett sådant.
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Rumslig avgränsning
av fornlämningen inom
undersökningsområdet

Området har avgränsats genom de
schakt som gjordes. Det kan konstateras att södra delen av området är förstörd genom senare tiders användning,
troligen i samband med rivning av äldre byggnader och i samband med att
de befintliga radhusen byggdes. I de
schakt som togs i nordväst påträffades
inte heller några arkeologiska lämningar (figur 4).
I övrigt finns arkeologiska lämningar
och objekt i flera av schakten. Förhistoriska lämningar dominerar och finns
spridda i områdena 1– 4.
Att notera är att fornlämningen
fortsätter åt norr trots att området skall
var undersökt och borttaget. Strax utanför område 6 i den östra delen av området påträffades i schakt 1394 en flat
större sten (A1398) som tolkas som
del av en syllstensrad (A1405). Möjligen finns därmed rester efter ett hus
strax utanför undersökningsområdet
(se figur 4, 6).
Ytan som beräknas omfatta fornlämning inom förundersökningsytan
uppgår till cirka 3 500 kvadratmeter.
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Klarläggande av kulturlager,
deras innehåll, utbredning
och tjocklek

De påträffade lagren A573, A919 och
A1654 var 0,1– 0,3 meter djupa, gråsvarta, kompakta. Partivis innehöll de
en hög andel småsten. A573 täcker en
stor del av område 2 och en begränsning gick inte att göra annat än åt nordväst. Lagret A1654 uppvisar samma
karaktär som A573, men utan sten.
Lagret A919 innehöll även rikligt med
bränd lera och har en annan karaktär
och sammansättning än A573 och 1654.

Klarläggande av förekomst
av anläggningar och konstruktioner samt deras utbredning
och en bedömning av
deras antal och typer

Anläggningar och konstruktioner redovisas i antal och typer, dels i kapitlet Resultat, dels i bilaga 2. Ett relativt
stort antal lämningar av förhistorisk
karaktär fanns inom områdena 1– 3.
Här påträffades stolphål, härdar och
kokgropar, vilket sammantaget ger en
indikation på att det kan finnas större
sammanhängande kontexter kanske i
form av hus och aktivitetsytor, även om
detta inte med säkerhet kunde konstateras vid förundersökningen.
Lämningarna inom område 4 är något mer anonyma, med flera svårtolkade,
odaterade, gropar och stenpackningar.

Klarläggande av
eventuellt fyndinnehåll

Fyndmaterialet var sparsamt och till
viss del spretigt. Fragmentarisk keramik av förhistorisk karaktär har påträffats men i väldigt få exemplar och
ett fåtal fynd av övrig karaktär. Yngre
rödgods med och utan glasyr var den
vanligaste fyndkategorin. Östersjökeramiken bekräftar att platsen har
utnyttjats under sen vikingatid. Enstaka odaterade järnföremål påträffades, främst i matjorden vid område 4,
bland annat påträffades en båtnit med
rombiskt huvud (F99) och små bitar
av slagg (F546). Inom område 1, inte
långt från platsen där östersjökeramiken påträffades, hittades ett bleck i
cu-legering (F1051).

Bedömning av fornlämningens
bevarandegrad och inbördes
stratigrafiska relationer

Fornlämningen är relativt välbevarad
inom de ytor som inte är störda av sentida aktiviteter, det vill säga i område
1– 4. Det finns partier där matjordslagret är tunt och därmed har den brukade
marken haft en negativ inverkan på fornlämningen. Oftast är bara bottnarna på
anläggningarna bevarade. Det är främst
i område 4 som matjordslagret var tunt.
Stratigrafin består vanligtvis av ett
matjordslager på cirka 0,3 – 0,4 meter,
därunder finns en anläggnings- och
konstruktionsnivå. Inom område 2–3
finns även ytterligare en stratigrafisk
fas i form av lager. Det ligger nära tillhands att lagren A573 och A1654 skall
tolkas som sammanhörande med odling
inom området. Lagret A919 uppvisar
en annan karaktär med fynd av bränd
lera och kol.
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Det bedöms inte som troligt att det under husgrunden A1946 och intilliggande
lämningar finns några bevarade fornlämningar, då området intill grunden
var kraftigt omrört och förstört.

Sammanfattningsvis kan sägas att den
historiska bytomten på södra sidan om
Kungsängsleden är fragmentarisk. Utifrån det historiska kartmaterialet skall
merparten av husen ha legat inom den
yta (område 6) som idag är förstörd,
vilket förundersökningen har visat på.
De centrala delarna av förundersökningsområdet, område 1– 4, har istället
visat sig vara en yta som har utnyttjats
under förhistorisk tid och som under
historisk tid har används för bete eller
odling.
Områdena 2– 4 omfattar en förhistorisk miljö som hänger samman med
den som undersöktes år 1980 och är en
sammanhängande boplatsmiljö.
Område 1 ligger utanför dagens
fornlämningsområde men inom det
aktuella förundersökningsområdet och
uppvisar ändock tydliga kvarvarande
arkeologiska strukturer.
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Utvärdering av resultaten
i förhållande tillundersökningsplanen
Förundersökningen följde den planerade undersökningsplanen och inga avvikelser gjordes. De delar som avsågs
att undersökas har utförts. Den södra
delen var kraftigt förstörd av sentida
aktivitet troligen i samband med rivandet av gården och följande markarbeten
(område 6).
De påträffade lagren inom område
2 och 3 kunde inte avgränsas på grund
deras stora utbredning.
Utifrån 14C-dateringar och fyndmaterial så skall området ses som en
fortsättning av den förhistoriska boplats
som undersöktes år 1980. Ingen ordentligt avrapportering av den har skett men
det finns arkivmaterial att tillgå. För att
komma närmare en tolkning av boplatsen kan därför en bearbetning av 1980
års arbete ingå som en del i eventuella kommande arbeten. Därtill bör området kopplas samman med den boplats
som undersöktes 2003 (RAÄ-nr Sankt
Johannes 121:1) cirka 250 sydost om
förundersökningsytan(Nilsson, Lindeblad 2007). Är det delar av ett stort
sammanhängande boplatskomplex med
en direkt koppling till Norrköpingstraktens största gravfält, Smedbygravfältet (RAÄ-nr Sankt Johannes 8:1)?
1703 års karta som redovisar en
geometrisk uppmätning visade på
att byn då bestod av tre hemman och
tre mantal, med tre olika jordnaturer,
redovisas i kapitlet resultat.

De gemena bokstäverna vid bytomten
gav oss informationen att a) och b) hör
till tomt 1. I beskrivningen för den får
vi veta att:
a) “dess rätta Byggningstompt,
hwarest gården i forna
tider stådt”.

Område a) motsvarar alltså stora delar av det nu undersökta området. Inga
spår av den ”dess rätta Byggningstompt, hwarest gården i forna tider
stådt”påträffades inom området. Hur
skall det förklaras?
Området berör således en miljö
som kan diskuteras och analyseras mot
bakgrund av olika arkeologiska problemområden från i första hand järnålder och framåt.
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Bilagor
Bilaga 1. Schaktbeskrivningar
Schakt nr

Yta/m

Djup/m

Beskrivning

Anläggning

500

11x1,4

0,4

0,4 humös brun silt,
siltig beige morän i botten

504, 511, 523,
531.

538

10x1,4

0,4

0,4 humös brun silt, litet
inslag av kol
gulbeige silt i botten

590

22x6

0,4

0,4 humös brun silt, litet
inslag av kol,
gulbeige silt i botten

630

7x1,4

0,2-0,4

634

3x1,4

0,4

0,4 mörkbrun humös
lera, enstaka småstenar.
Gulbrun lera i botten

646

19x1,4-4,0

0,4

Mörkbrun humös lerig silt. I
botten beige lerig silt, i den
östra delen grövre morän.

818, 919, 1065,
1073, 1459,
1500, 1511,
1518, 1524,
1532, 1546,

658

24x1,4

0,6

0,5 humös brun lerig silt
0,1 mörkt brungrå lerig
moorän. Beige silti lera
med småstenar i botten.

721, 746, 751,
836, 1315,
1324

809

7x0,6

0,6

Lager 573 0,3 därunder
lera

830

9,4x2

0,3

0,3 matjord därunder lerig
silt med enstaka stenar

851

3-5x6

0,6

0,2 matjord. 0,4 påförd
ljusbrun humös silt 0,4.
Gulbeige lerig silt.

843, 1028,
1037, 1044,
1052, 1449
F850

860

3x4

0,2-0,4

0,2 påförd ljus humös silt
gulbeige lerig silt

885, 878, 869

933

34

Övrigt

Stora stenar i
den östra kanten
547, 556, 561,
569, 573, 610,
619, 665, 675,
685, 695, 701

Mörkbrun myllig lera direkt
på berg

Djupschaktning
i S590 och lager
A573

0,1 gråbrun lera

Östersjökeramik

Djupschakt

963

7,5x1,4-2,0

Berg i dagen

971

6x1,4

0,3

0,3 humös brun silt. Påfört
1980? I botten beige silt.

976

2x1,4

0,2

0,2 matjord därunder
infiltrerad gråbeige siltig
lera.

984, 992, 999,
1007

1015

3x1,4

0,4

0,4 matjord därunder
gråbeige siltig lera.

1019

Schakt nr

Yta/m

Djup/m

1086

12x1,4

0,4

Beskrivning

Anläggning

Övrigt

0,4 matjord
morän med småstenar
därunder lager 573

573, 1335,
1344, 1354,
1368, 1376

573 tunnar ut
mot norr.

0,2-0,4 matjord därunder
A99 samt A1654

919, 1490
,1560, 1588,
1597, 1608
1624, 1641,
1631, 1654

Ej botten

1100

14x1,4

0,2-0,4

1104

4x1,4

0,55

0,15 torv
0,4 matjord därunder svagt
sotig lera

1668,17

1113

10x1,4

0,6

0,15 torv
0,45 matjord. Grå lera i
botten.

1117, 1126,
1677.

1135

10x1,4

0,5

0,4-0,5 matjord i botten
ljusbrun lerig silt

1145, 1151

1173

20x1,4

0,3

Matjord 0,3 därunder siltig
lera något infiltrerad.

1183, 1191,
1209, 1217,
1226, 1706,
1715, 1721,
1758, 1747

1276

8x1,4

0,4

0,1 grästorv
0,1 grusad yta
0,2 gulbeige silt

1285

4x1,4

0,5-0,8

0,1 torv därunder
byggsopor med tegel,
betong stora stenar, trä
och modernt glas.

1289

12x1,4-2,8

0,2-0,5

Torv 0,1 därunder
byggsopor (betong), 0,4 i
botten lera

1299, 1414,
1424,1690

omrört

1308

8x1,4

0,6

Torv 0,15 därunder
byggsopor (betong), 0,4 i
botten lera

1312

omrört,
byggsopor

1385

10x1,4

0,4-1,20

Torv 0,15 därunder
byggsopor (betong), samt
rikligt med trä i botten lera

1389

4x1,4

0,75

Torv 0,15 därunder
byggsopor (betong), 0,251,2 i botten lera

Mörka fläckar i
botten kan var
äldre stenlyft.
Inget djup.
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Schakt nr

Yta/m

Djup/m

Beskrivning

Anläggning

1394

8x1,4

0,6-0,7

0,1 torv och rikligt med
rötter. Därunder 0,3
matjord med inslag av
tegel därunder lera.

Strax sydöst
om schaktet
skymtar en
större flat sten.
Vilket kan vara
en syllsten eller
tom sten i en
trappa (A1398).

1556

8x1,4

0,85

0,5 matjord och därunder
0,1 lager med sten och
kompakt gråbrun sandig
lera 0,15 djup. I botten
brungul lera.

Inga fynd.

Provgrop

I 1100

1658
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1781

5,5x1,4

0,5

0, torv därunder 0,4
sten och grus med
matjordsinblandning. Lera i
botten.Omrört

1794

6x2,5

0,25-0,5

1836

4x1,4

0,8

Påförd matjord 0,4
därunder 0,4 byggsopor.
Siltig lera i botten.

1903

2x2

0,05

Tunt lager med tegel
därunder berg.

2000

9-32x1,44,5

0,2-1,0

0,1 torv därunder
stenläggning och sand.

0,15 torv 0,3-0,5 med
matjord. Centralt lämningar
efter hudgrund. Söder
om husgrunden påförda
massor med bland annat
lera 0,2-0,3. Se

Övrigt

Förlängning på
S590

Omrört.

1794, 1786,
1803, 1817,
1826

1235, 1244,
1252, 1266,
1259, 1730,
1766, 1776,
1946, 1964,
2006

Husgrund

Bilaga 2. Anläggningsbeskrivningar
Nr

Typ

Längd/m

Bredd/m

Djup/m

S

Beskrivning

Övrigt

504

stenpackning

2,8

Hela
schaktet

-

500

Runda och kantiga
stenar 0,05-0,4
m stora mellan
stenarna finns
humös brun silt.
Glesare lagd än 511

Ligger ihop med
511. Djurben och
ett gångjärn F17

511

stenpackning

1,5

Hela
schaktet

-

500

Rundade stenar
0,05-0,4 m stora
mellan stenarna
finns humös brun
silt. Tätare lagd än
504

Ligger ihop med
511

523

stolphål

0,3

0,3

-

500

En synlig sten i sv.
Fyllning av gråbrun
lerig silt

531

stolphål

0,35

0,35

0,1

500

Fyllning av gråbrun
lerig silt. Tegelkross
i ytan

547

mörkfärgning

0,35

0,2

0,05

590

Fyllning av gråbrun
lerig silt relativt
humsö med inslag
av kol.

556

stolphål

0,22

0,22

590

Gråbrun lerig silt. En
sten centralt.

561

stolphål

0,25

590

Gråbrun lera. 2
stenar centralt.

569

dike

573

lager

610

kokgrop

1,3

0,75

0,2

619

grop

0,8

0,5

0,07

665

grop

1,05

0,45

590
0,05-0,2

Undersökt

x

Stolphålsbotten?

x

Flintgods i
fyllningen
Består av 50%
naturlig sten.
Gråbrun humös
lerig silt med litet
inslag av kol. 1-2
skikt

Täcker i princip
hela S1086 och
den östra delen
av S590.
Område där djur
klampat omkring?

x

590

Gråbrun siltig lera.
Enstaka stenar i
ytan 0,15 m stora.
Skärviga stenar i
fyllningen

Oval med skarpa
kanter. Lätt
skålade väggar.
Botten närmast
plan. Ligger över
619. Bränt ben
och bränd lera
ej tillvarataget
F1448.

x

590

Brungrå lera med
stort inslag av sten
<0,1 stora. Oval.

Söndergrävd av
610.

x

590

Gråbrun siltig lera.1
sten 0,15 m stor i
ytan.

Oklar relation till
675
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Nr

Typ

675

stolphål?

685

härd

695

Längd/m

Bredd/m

0,5

Djup/m

S

Beskrivning

Övrigt

0,3

590

Brun siltig lera.
Enstaka stenar 0,05
m stora.

Troligen ett
dubbelt stolphål.

1

0,9

1086

Brun humös lerig
silt med sot och kol.
Ca 10% skärvig och
vanlig sten i ytan.

Ligger troligen
under 573.

stolphål?

0,35

0,2

1086

Brungrå lerig silt
skärvsten och
naturlig sten i ytan.

Eventuellt
stolphål. Oklar
relation till 573.

701

stolphål

0,33

0,33

1086

Brun lerig silt 4
stenar 0,03-0,1 m
stora i ytan.

Oklar relation till
573.

709

stenlyft

721

störhål

0,15

0,15

728

stolphål

0,25

746

grop

751

646
658

Brun siltig lera

0,25

658

Gråbrun siltig lera
3 småstenar i ytan
varav 1 skärvig.

0,5

0,25

658

Gråbrun siltig lera
med inslag av
småsten <0,1 m
stora.

mörkfärgning

0,4

0,3

658

Gråbrun siltig lera
med sot och kol.

759

grop

0,8

0,45

658

Gråbrun siltig lera
med inslag av kol
och enstaka sten
0<1 m stora.

826

terrassering

25

836

stolphål

0,3

843

härd

0,7

0,6

869

stolphål

0,5

0,4

38

Undersökt

0,1

x

Slänt upp mot VNV.
Delvis synliga stenar
0,4-1,0 m stora.

0,1

658

Gråbrun siltig lera.
Stenskoning, 2
stenar 0,1 m stora
varav den ena
skörbränd

Ligger i 573

851

Svart sotig silt
med stort inslag av
humös silt. Rikligt
med skrävig och
skörbränd sten.
Rundad. Tydlig
avgränsning mot
den ljusa siltiga
botten. Skålformad

PK 1112

860

Gråbrun sandig
lera. Stenskoning av
3 stycken 0,1-0,15
m stora stenar i s.
Porös.

x

Nr

Typ

Längd/m

Bredd/m

878

mörkfärgning

0,5

885

stolphål

919

lager

938

Djup/m

S

Beskrivning

Övrigt

0,3

860

Gråbrun kletig
sandig silt.

Lagerrest?

0,85

0,7

860

Sotig gråbrun
sandig silt med
småsten. I östra
kanten 2 stenar 0,2
m stora. Porös.

6

1,8

0,1

646
1100

Gråbrun svagt
humöst lager med
silt och stort inslag
av bränd lera.

Bränd lera och
kol. Ligger i
svackor som
troligen är gamla
stenlyft. Djurtand.
F937

stenlyft och
plogspår

1,2

0,4

0,1

1100

Se 1616

Äldre stenlyft
samt plogspår. Se
1616

984

stolphål

0,8

0,45

976

Kompakt brungrå
siltig lera. 3 stenar
0,2 m stora i ö.

992

stolphål

1

0,4

0,25

976

Gråbrun lerig silt
visst inslag av kol
och bränd lera. Oval
med 3 stenar 0,1 m
stora samt en 0,50,3 m stor sten i ö.

Stenskott. PK
1283. Ligger i
schaktkanten.

x

999

plogspår

1,3

0,25

0,07

976

Gråbrun svagt
humös lerig silt. Kol.
Skålad form.

Spår av odling.

x

1007

grop

0,6

0,4

976

Fyllning av humös
gråbrun lerig silt
med inslag av kol.
2 stenar 0,15-0,2 m
stora i nö.

Stolphål? Återfylld
1980?

1019

stolphål

0,35

0,4

1015

Fyllning av brungrå
silt skoning av 0,050,1 m stora stenar.

PK 1284

1028

stolphål

0,3

0,3

851

Gråbrun lerig silt
med sten främst i
öster.

Återfyllt 1980?

1037

Grop/lager

0,8

0,6

851

Humös gråbrun
lerig silt. Inslag
av kol, bränd lera
och lerklining. En
0,3x0,3 m stor sten.

Fynd av
metallbläck F1051
samt brända
ben. Utkast från
härden 843?

1044

lager

1,5

1

0,05-0.1

851

Grå silt med inslag
av enstaka stenar
och kol. Oformligt
och poröst Ligger
upp mot berget.

Innehöll tre bitar
östersjökeramik
F850.

1052

stolphål

0,3

0,3

0,15

851

Gråbrun lerig silt

0,1

Undersökt

x

x

x
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Nr

Typ

Längd/m

Bredd/m

Djup/m

S

Beskrivning

Övrigt

1065

stolphål

0,4

0,4

1073

lager

0,5

0,35

1117

stolphål

0,6

1126

stolphål

1145

0,15

646

Gråbrun humös
något lerig silt. Två
0,05-0,08 m stora
stenar.Skålformad
profil. Rundad i ytan
men fortsätter in i
schaktkanten.

Stenskott

x

0,05

646

Troligen samma
som 919. Svacka
i ett kulturlager/
odlingslager.

Se 919

x

0,6

1113

Gråbrun något
humös lera.
Stenskoning 0,10,15 m stor sten.
Inslag av kol. Skär
möjligen 1126

0,4

0,3

1113

Gråbrun något
humöslera.
Stenskoning 0,10,13 m stor sten.

grop

0,6

0,6

1135

Något humös
jord. Ligger i
schaktkanten.
Rundad i plan.

1151

grop

1,4

0,8

1135

Grå grusig sand
med inslag av sten
0,05-0,25 m stenar.

F1160

1183

stolphål

0,3

0,3

1173

Gråbrun silt. Rund
tydlig mörkfärgning
intill en större flat
sten (0,15x0,15 m
stor).

stolphål?

1200

stolphål

0,3

0,3

1173

Gråbrun silt. Rund
tydlig mörkfärgning

1209

stolphål

0,35

0,35

Brungrå lerig silt

1217

stolphål

0,4

0,3

Brungrå lerig silt.
Kantig sten i s.

1226

grop

0,6

0,5

1235

Dike/ränna

1244

1173

Grå siltig lera.
Rektangelformig.
Full med naturliga
stenar 0,1-0,2 m
stora

2000

Dike med träfodring
som sträcker sig
öst/västlig riktning.
Tegel och järn.

trä i dike

2000

A1235

1248

trä i dike

2000

A1235

1252

grop

2000

Rund mörkfärgning
något humös.
Tydlig.

40

0,75

0,3

0,3

0,05

Undersökt

Stolphål?
Obrända ben
samt ett föremål
av järn F1234
x

Stolphål?

Nr

Typ

Längd/m

Bredd/m

1259

grop

0,3

1266

stolphål

0,6

1280

terrasskant

20

1299

grop

6

1312

grop

1315

stolphål

0,4

0,4

1324

härd

0,7

0,5

1335

stolphål

0,5

1344

stolphål

1354

Djup/m

S

Beskrivning

Övrigt

0,3

2000

Rund mörkfärgning,
något humös.
Tydlig.

Stolphål?

0,5

2000

Ansamling av
0,1-0,5 m stora
stenar med tydlig
nedgrävningskant.

Undersökt

Terrasskant utan
sten.
1289

Större område med
diverse skräp så
som betong sten,
tegelpannor. Under
gul lera.

skräpgrop

1308

Område med
diverse skräp, så
som tegel, betong
och plast.

Synlig i den södra
delen av schaktet

658

Kompakt brungrå
siltig lera med lite
grus.

1086

Lerig morän
med sot och kol.
I utkanten av
stenlagret otydlig.

PK1334

0,4

1086

Gråbrun lerig silt. 3
stenar 0,1-0,25 m
stora.

Stenskott. Jmf
1344

0,4

0,4

1086

Gråbrun lerig silt, 2
stenar 0,1-0,2 stora.

Stenskott. Jmf
1335

stolphål

0,25

0,25

1086

Gråbrun något
humös lerig silt

Botten av stolphål

1362

grop

0,55

0,25

1086

Gråbrun svagt
humös lerig silt. 1
liten sten 0,05 m
stor i ytan.

Stolphål?

1368

kokgrop

0,6

0,4

1086

Stor andel
skärvsten i brun
humös lerig silt.
Litet inslag av kol.

PK1384. Ligger
över lager 537

1376

sotfläck

0,5

0,37

1086

Sot och kolfläck i
537

1398

tröskelsten

0,5

0,4

1394

1405

stenrad

1414

stolphål

0,4

0,3

1424

stolphål

0,25

0,25

4

0,3

0,05

0,05

0,2

0,2

1394

natursten 0,15-0,2
m stora, utmed
A1398

1289

Grå siltig smetig
lera. Skramlig .
Enstaka stenar.

1289

Grå lera

x

x

x

Fynd av bl. a. En
knapp ligger kvar.
x

Ev stolphål

41

Nr

Typ

Längd/m

Bredd/m

Djup/m

S

Beskrivning

1449

lager

2,7

1,5

1459

grop

0,6

1468

stolphål

1,25

1479

störhål

Se 1468

1490

stolphål

0,4

0,4

1500

stolphål

0,45

1511

stolphål

1518

0,1

1289

Stening yta med
natursten 0,05-0,3
m stora. Nedtryckt
jord mellan
stenarna.

0,4

0,4

646

Gråbrun silt lätt
humös. 2 stenar
i ytan 0,1, 0,15 m
stora.

0,5

0,1

1100

Gråbrun lerig silt 2
stenar 0,05-0,12

Under 919

x

1100

Kletig gråbrun lerig
silt med inslag av
kol. Något oval med
skålad form.

Överlagrar 919

x

0,45

646

Gråbrun lerig silt.
Stenskoning 4
stenar 0,1 m stora.

0,2

0,15

646

Gråbrun lerig silt.

Stolphål?

stolphål

0,4

0,2

646

Gråbrun lerig silt. 2
småstenar.

Stolphål?

1532

grop

1,3

0,6

646

Kompakt gråbrun
svagt humös lerig
silt. Enstaka stenar i
ytan. Litet inslag av
kol. Njurformad.

1546

härd

0,5

0,5

646

Brun lerig silt. Sot
och kol. Skärvsten.
Raka sidor.

1560

stolphål

0,5

0,4

1100

Brungrå lera. 5
kantiga stenar 0,10,2 m stora. Oval.

1579

stolphål

0,4

0,4

1100

Gråbrun lerig silt. 6
stenar <0,1 m stora.
Oval

1588

stolphål

0,3

0,3

1100

Gråbrun lerig silt
runt en sten 0,2 m
stor.

1597

stolphål

0,4

0,4

1100

Gråbrun silt.
5 rundade
stenar i ytan
0,1-0,2 m stora.
Svåravgränsad.

1608

stolphål

0,4

0,4

1100

Gråbrun silt. 2
skärvstenar i ytan.
Svåravgränsad.

1616

mörkfärgning

0,4

0,4

1100

gråbrun
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Övrigt

Undersökt

x

1100
0,1

0,33

F1554 äldre
rödgods
påträffades vid
rensning

Full med sten.

F1607
Fragmentarisk
keramik av
förhistorisk
karaktär.

x

Nr

Typ

Längd/m

Bredd/m

1624

stenpackning

0,5

1631

stenpackning

1641

stenpackning

1654

lager

1668

Djup/m

S

Beskrivning

Övrigt

0,3

1100

Natursten samt
gråbrun något
humös lerig silt.

Över 1654

0,6

0,3

1100

Natursten samt
gråbrun något
humös lerig silt.

Över 1654

0,55

0,4

1100

Natursten samt
gråbrun något
humös lerig silt.

Över 1654

5

1,4

0,1

1100

Gråbrun något
humös lerig silt

Äldre
odlingslager?

stolphål

0,4

0,4

0,45

1104

Humös, brun lerig
silt. 2 kantiga stenar
0,1 m stora i ytan.

x

1670

stolphål

0,3

0,3

0,16

1104

Brungrå lätt humös
lerig silt. I ytan 3
kantiga stenar 0,1 m
stora. Plan botten.

x

1677

grop

0,25

0,25

0,07

1113

Gråsvart kompakt
lera. Rund. Otydlig
kontaktyta. Flyter in
i övrigt material men
väl synlig i plan.

1690

nedgrävning

0,35

0,35

1289

Modern
nedgrävning för plint
i betong.

1706

stolphål

0,4

0,35

1173

Grå kompakt siltig
lera 0,05-0,15 m
stora stenar i ytan.
Rundad med skålad
botten

1715

stenpackning

6

1,4

1173

Stenpackning om
sträcker sig i ca
6 meter. En del
i den norra mer
markant och bildar
en mer tät och
sammanhängande
del.

1721

stenpackning

1,4

0,7

1173

Vällagda 0,1-0,3 m
stora flata stenar.
Tegel.

1730

grop

0,5

0,4

2000

Grå siltig lera
kompakt. Rundade
stenar. Rundad i
formen.

0,08

Undersökt

x

x

Spisfundament?
Fynda av obränd
djurtand, porslin,
yngre rödgods
samt ett föremål
av järn. Ej
tillvarataget.
x
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Nr

Typ

Längd/m

Bredd/m

1747

stenpackning

0,6

1758

stenpackning

1766

S

Beskrivning

Övrigt

0,45

1173

Tätt lagda stenar.
Parti i 1715 där
stenarna är tätt
lagda.

Se 1715, 1721

0,55

0,3

2000

Gråbrun siltig
lera och kantiga
naturstenar 0,10,15 m stora. Ingen
nedgrävningskant.

Se 1715, 1721

stenpackning

1,9

1,4

+0.2

2000

Ojämn
stenpackning
0,1-0,25 meter
stora naturstenar i
gråbrun lätt humös
silt.

1776 ligger intill är
eventuellt samma
anläggning.
Kanske en
vägbank som
sträcker sig
i nordsydlig
riktning. Fynd
av brända ben
obrända ben och
rödgods, porslin.

1776

stenpackning

1,3

0,45

0,2

2000

Se 1766

Obrända och
brända ben i liten
mängd.

1786

stenpackning

4,6

2,4

0,15

1794

Stenpackning
bestående av
rundade stenar i ett
till två skikt. Ligger
upp mot och delvis
över syllstensraden
1803

1803

syllstensrad

7

6,3

0,4

1794

Syllstenrad (hörn)
bestående av
kraftigt huggna
stenar med slät
sida ut mot öster.
Synlig del 0,4 m
hög. Synlig i ytan
i den norra delen
och delvis i öster.
Ev vilar de stora
stenarna 0,4-0,6
m stora på mindre
stenar vilket var
synligt i en provgrop
i norr.

1817

lager

4,6

2,3

1794

Påförd sand under
stenpackning 1786.
Sanden går delvis
upp över själva
syllstensraden
1803.
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Djup/m

Inga fynd.
Ligger under
delvis under
stenpackningen
1786.

Undersökt

Nr

Typ

1826

stenpackning

Längd/m

Bredd/m

3

0,9

Djup/m

1840

S

Beskrivning

Övrigt

1794

Småstenspackning
intill syllstensrad
1803. Glest lagd
med varierat
stenmaterial från
0,03-0,12 m stora
stenar. Ligger i upp
till två skikt. Delvis
ner i sand. Tydlig
kontaktyta ner mot
den leriga botten.

Inga fynd

Undersökt

Stenar som har
ingått i syll?

1888

syll

Blandat stenmaterial
natur och
sprängsten 0,3-0,5
m stora med små
naturstenar över.
I syllen ingår tre
större stenar

1938

sten

huggen

1946

grund

1969

stenpackning

1975

sten

1982

sten

2002

lager

0,8

0,6

1700-tal

huggen sten.

Oklar kontext

Natursten 0,05-0,2
m stora

1800-tal
Sten i 1946

Brun lerig silt

Överlagrar 1888
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Bilaga 3. Fyndlista
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Sakord

Fnr

Material

Föremål

101

Kärl

Typ

Vikt

Fragment

Kontext

järn

17 gr

1

S1135 i
matjord

102

keramik

9 gr

3

A573

Yngre rödgods. Tunt.

Ben

1050

obrända
ben

72 gr

A1037

Blandade obrända ben

Bleck

1051

cu-leg

1 gr

1

A1037

Ev ströning

Kärl

1160

keramik

26 gr

1

S1135 i
matjord

Ev mynning till ett stort
kärl. Handtag. Spår av
glasyr. Yngre rödgods.

Kärl

1375

keramik

mynning

46 gr

1

S1086

Rensfynd i schakt.
Yngre rödgods med
vågbandsdekor av vitlera.
Grön i glasyren.

Kärl

1439

keramik

mynning

48 gr

1

S1289

Rensfynd i schakt.
Yngre rödgods med
vågbandsdekor av vitlera.

Ben

1448

brända
ben

1

2

A610

Kärl

1554

keramik

3 gr

1

S646

Dekor av piplera. Eventuellt
äldre rödgods.

Föremål

1578

keramik

5 gr

1

A1560

Stengods. Rensfynd

Kärl

1607

keramik

2 gr

2

A1597

Fragment av keramik.
Förhistorisk karaktär.

Föremål

1652

lera

58 gr

1

A1641

Större klump

Föremål

1653

glas

2 gr

1

A1631

Tunt glas från ett smalt
glas eller rör.

Ben

1720

diverse

A1721

Ej tillvarataget

Ben

1765

ben

7 gr

2

A1776

Obränd tand samt ett
bränt ben

Kärl

1775

keramik

8 gr

3

A1766

Rödgods och porslin.

Beslag

1785

järn

61 gr

2

A505

Beslag troligen till
dörrgångjärn. Korroderat

Föremål

546

slagg

11 gr

1

S538

Rensfynd i schakt

Kärl

664

keramik

17 g

1

A610

Yngre rödgods. Kom i
toppen på anläggningen.

Bränt
ben

718

ben

1 gr

2

A919

Kärl

817

keramik

2 gr

1

S658

Rensfynd. Spjälkad
keramik

Kärl

850

keramik

32 gr

3

A1044

Tre bitar östersjökeramik.

Ben,
kvarts

937

Ben,
kvarts

75 gr

2

A919

Obränt ben (tand från djur)
samt en bit kvarts

Nit

99

järn

33 gr

1

Lösfynd
intill
S2000

Båtnit med rombiskt
huvud. Intakt. Påträffades i
schaktmassor.

fat

Del

buk

Övrigt

Bilaga 4. Vedartsanalys
PROJEKTID 1977
ÖSTERGÖTLAND, S:T JOHANNES SN, SKÅLSVAMPEN 3,
FORNLÄMNING S:T JOHANNES 89:1 BYTOMT/GÅRDSTOMT

A843, PK1112, Grophärd

Provet rensades från siltblandad sot. De 6 ekfragmenten, som alla kommer
från kärnveden skickades vidare för datering. De två fragmenten av gran togs
inte tillvara.
Vikt/g

Analyserad vikt

Fragment

Analyserat antal

Ek

Gran

0,1

0,1

8

8

6

2

A992, PK1283, Stolphål

Träkolet var inneslutet i hårt sammanpressad, torr siltblandad lera. Vid rensning sönderföll kolet i millimeterstora fragment. Björken kommer från en välvuxen, frisk björkstam.
Vikt/g

Analyserad vikt

Fragment

Analyserat antal

Björk

0,1

0,1

14

14

14

A1324, PK1334, ?

Provet rensades från siltblandad sot. Träkolet var inte helt genombränt utan
vissa partier var endast svedda på ytan.
Vikt/g

Analyserad vikt

Fragment

Analyserat antal

Tall

0,4

0,4

23

23

23

A1546, PK1555, Grophärd

Provet var kraftigt uppblandat med sotig sil. Efter rensning återstod endast
en liten mängd förkolnad björk. Denna var hårt rötad före den eldats och bedöms inte vara ett bra underlag för datering.
Vikt/g

Analyserad vikt

Fragment

Analyserat antal

Björk

0,1

0,1

8

8

8
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Bilaga 5. 14C- dateringar
BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL13)

(Variables: d13C = -24.6 o/oo)
Laboratory number

Beta-476474

Conventional radiocarbon age

1450 ± 30 BP

95.4% probability
(95.4%)

561 - 651 cal AD

(1389 - 1299 cal BP)

68.2% probability
(68.2%)

592 - 642 cal AD

(1358 - 1308 cal BP)

Skålsvampen A843

1450 ± 30 BP

Charred material

1650

Radiocarbon determination (BP)

1600
1550
1500
1450
1400
1350
1300
1250
1200
1150
475

500

525

550

575

600

625

650

675

700

725

Calibrated date (cal AD)

Database used
INTCAL13

References

References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.

References to Database INTCAL13

Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4).

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory

4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 • Tel: (305)667-5167 • Fax: (305)663-0964 • Email: beta@radiocarbon.com
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BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL13)

(Variables: d13C = -26.3 o/oo)
Laboratory number

Beta-476475

Conventional radiocarbon age

1110 ± 30 BP

95.4% probability
(95.4%)

878 - 1013 cal AD

(1072 - 937 cal BP)

68.2% probability
(35.5%)
(32.7%)

1400

940 - 976 cal AD
895 - 928 cal AD

(1010 - 974 cal BP)
(1055 - 1022 cal BP)

Skålsvampen A992

1110 ± 30 BP

Charred material

Radiocarbon determination (BP)

1300
1200
1100
1000
900
800
700
700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

Calibrated date (cal AD)

Database used
INTCAL13

References

References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.

References to Database INTCAL13

Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4).

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory

4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 • Tel: (305)667-5167 • Fax: (305)663-0964 • Email: beta@radiocarbon.com
Page 6 of 7
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BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL13)

(Variables: d13C = -24.1 o/oo)
Laboratory number

Beta-476476

Conventional radiocarbon age

1530 ± 30 BP

95.4% probability
(95.4%)

428 - 598 cal AD

(1522 - 1352 cal BP)

68.2% probability
(37.3%)
(16.4%)
(14.5%)

1800

532 - 576 cal AD
432 - 460 cal AD
466 - 488 cal AD

(1418 - 1374 cal BP)
(1518 - 1490 cal BP)
(1484 - 1462 cal BP)

Skålsvampen A1368

1530 ± 30 BP

Charred material

Radiocarbon determination (BP)

1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
350

400

450

500

550

600

650

700

Calibrated date (cal AD)

Database used
INTCAL13

References

References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.

References to Database INTCAL13

Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4).

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory

4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 • Tel: (305)667-5167 • Fax: (305)663-0964 • Email: beta@radiocarbon.com
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Bilaga 6. Konserveringsrapport

2017-10-03

KONSERVERINGSRAPPORT
Uppdragsgivare;
Arkeologgruppen
Drottninggatan 11
702 10 Örebro
Fyndort;

S:t Johannes 89:1.
S:t Johannes socken,
Norrköpings kommun,
Östergötland.

Föremålsbeskrivning och tillstånd;
Litet beslag/ströning av kopparlegering. Ströningen är rombformad med oregelbundna
sidor, i mitten finns en cirkelrund upphöjning. Sröningen saknar nithål. Originalytan
har flagnat av på ovansidan, under finns ljusgröna, pulveraktiga korrosionsprodukter.
Även på undersidan flagnar en del av originalytan och den underliggande nedbrutna
metallytan är synlig med ljusgröna korrosionsprodukter. Ströningen var täckt av
torkad jord. Längd; 18 mm, bredd; 14 mm.

Åtgärd; Den torkade jorden togs bort med skalpell, bambusticka och pensel. Ytan
rengjordes med etanol på bomullstops och ytan konsoliderades sedan med Paraloid B
72 (en sampolymer av etylmetakrylat /metylakrylat, 10% löst i aceton/etanol).

Postadress
Acta KonserveringsCentrum AB
Riddargatan 13 D
114 51 Stockholm
Besöksadress
Riddargatan 13
(Armémuseum, östra flygeln)
114 51 Stockholm

Telefon
073-360 7473

E-post
info@actakonservering.se
Hemsida
www.actakonservering.se

Bankgiro
230-7155

Organisationsnummer
556744-7395
Företaget godkänt för F-skatt
VATno SE556744739501
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Efter konservering, ovansida

Efter konservering, undersida

Råd och anvisningar; Arkeologiska metallföremål är mycket känsliga för hög
luftfuktighet, även efter konservering. Förvara därför föremålet i ett torrt, stabilt
klimat, helst under 30 % RH.
Katarina Lampel
Konservator
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