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Backstugor och torp under Fågelsta säteri i Julita socken – Eriksberg, Rösten och Bergstugan

Figur 1. Karta över Julita med platsen för förundersökningarna markerad med svart cirkel.
Skala 1:250 000.
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SAMMANFATTNING
I samband med att Trafikverket planerar utbyggnad
av väg 56 i Julita socken, har Arkeologgruppen AB
genomfört arkeologisk förundersökning av tre berörda fornlämningar i form av lägenhetsbebyggelse
(L1982:8298, L1982:8290, L1982:8101). Samtliga bebyggelseenheter har tillhört Fågelsta säteris ägor.
Backstugan Rösten (L1982:8298) utgjorde under
1600- och 1700-tal ett fiskartorp som bedrev fiske
åt säteriet. Fiskeverksamheten övergavs emellertid
under tidigt 1800-tal sedan vattendraget Aspån blivit
alltför hårt reglerat. Rösten var dock i bruk fram till
tidigt 1900-tal. Vid platsen undersöktes en del av ett
boningshus, en ekonomibyggnad och en jordkällare.
I jordkällarens bottenlager påträffades keramik från
sent 1600-tal.

Undersökningen vid lägenheten Eriksberg
(L1982:8290) utgjorde en avgränsande förundersökning då vägbreddning skulle ske i närheten av lämningsområdet. Vid platsen påträffades en latringrop
som daterades till 1800-tal. Lämningsytan kom att
uppdateras.
Backstugan Bergstugan (L1982:8101) kunde till
äldsta delen dateras till sent 1600-tal utifrån keramikfynd i två husgrunder som undersöktes. Båda husgrunderna hade spisfundament, men det arkeologiska
fyndmaterialet visade på en större förekomst av hushållsartiklar i ena husgrunden som därmed bedöms
utgöra boningshus. Den andra husgrunden antas ha
fungerat som ekonomibyggnad och verkstad.

INLEDNING
Med anledning av att Trafikverket planerade inför utbyggnad av väg 56 i Julita socken fick Arkeologgruppen
AB i uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands län
att utföra arkeologisk förundersökning vid lägenhetsbebyggelse L1982:8298, L1982:8101 och avgränsande
förundersökning av lägenhetsbebyggelse L1982:8290.
Platserna som omfattades av undersökningarna var
belägna inom Fågelsta säteris ägor och har även i
historisk tid hört till godset och benämnts som torp,
lägenhet och backstugor.
Fältarbetet utfördes under sensommaren 2020.
Beslut i ärendet fattades den 10 september 2019.
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Figur 2. De tre undersökningsplatserna längs väg 56. Bergstugan var belägen i närheten av ett
hytt- och kvarnområde vid Aspån. Eriksberg och Rösten var belägna invid vägen nära sjön Aspen.
Skala 1:10 000.
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BAKGRUND OCH KULTURMILJÖ

Figur 3. Målning daterad 1650–1675 av Allart Van Everdingen över Julita gods ägor. Det vita inringade området
föreställer området kring Julita bruk, nära Bergstugan (RM: SK-A-1510).

Undersökningsplatserna var belägna i Julita socken
som befinner sig längs Hjälmarens södra strand.
I väster begränsas socknen av sjön Öljaren och i
söder av omfattande skogsområden. I socknens kärnområde, i väster, finns slättbygden som karakteriseras
av öppna vida åkermarker kring Julita gård och omgivande, före detta säterier som ännu äger omfattande
delar av socknen. Genom slättområdet rinner Aspån
från sjön Aspen och Fäbosjön i socknens östra del, vidare ut i sjön Öljaren.
Rötterna till dessa betydande storgods kan spåras
till medeltiden då Julita kloster (även benämnt kloster
Saba/Säby kloster), som var i bruk under åren 1180–
1527, genom donationer och gåvor utökade klostrets
ägor (Almqvist 1935, Sundquist 1953). År 1527 erhöll
fogden Olof Arvidsson (Stenbock) i Nyköping klostret
som förläning varvid Julita gård grundades vid den
gamla klosterplatsen.

Artilleriöversten Melcior von Wurmbrandt och ägaren
av Julita gård Mattias Palbitzki grundade under 1620–
talet Julita styckebruk (L1984:2871) som anlades i
Aspån norr om sjön Aspen. Under åren 1627–1663 tillverkades bronskanoner vid bruket. På platsen anlades
masugnar, fallhammare, borrvind, knipphammare
och flera smedjor. Från denna tid, då bruket ännu var
i drift, finns två målningar av den holländske målaren
Allart Van Everdingen. Det råder emellertid osäkerhet
om huruvida målaren faktiskt besökte Julita eller om
den är gjord efter beskrivning av beställarna, bröderna Trip, varav den ene bodde i Julita under 1640-talet
(Andrén 1969; Fataburen 2018; Lange & Ulväng 2019).
I den större målningen ses styckebruket med masugnen, en borrvinda och vattenrännor som driver
brukets anläggningar (www.rijksmuseum.nl). Runtom omges bruket av olika malm- och vedupplag och
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Figur 4. Julita styckebruk (L1984:2871) under sent 1640-tal, enligt Allart Van Everdingen (NM: 0270497)

bebyggelse i form av låga trähus. Förutom styckebruket med masugnen ses ytterligare ett bruksområde nedströms med två borrvindor och upplag
för bronskanoner.
Den andra målningen av bruket, av samme målare, visar en mindre scen föreställande styckebruket
på östra sidan om Aspån (www.digitaltmuseum.
se). I målningen ses en borrvinda och omgivande
träbebyggelse som förefaller vara en blandning av
brukets magasinsbyggnader och bostadshus samt
tillhörande ekonomibyggnader. Målningen är gjord
under sent 1640-tal.
Från år 1677 finns en geometrisk karta över
Julita socken (LMS 1677:C13:40). Kartan visar på ett
flertal verksamheter inom området. Förutom Julita
gård finns ett antal kvarnar utmärkta längs Aspån,
varav samtliga är oregistrerade i KMR (Kulturmiljöregistret). Nedströms sjön Aspen ses Julita bruk
(L1984:2871) och sydöst om Aspen fanns en ”Järngrufva” (L1984:1772). Som antyds av van Everdingens
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målning från mitten av 1600-talet var Julita bruk uppdelat på flera områden. I kartan ses att en hammare
och borrvinda varit belägna i vattendraget uppströms
Aspen och en borrvinda är markerad strax norr om
Fågelsta. Dessa tillhörande industriområden är idag
oregistrerade i KMR.
I den tillhörande karttexten nämns att bruket
var öde och den omgivande skogen till större delen
”uthödd”, det vill säga avkolad, avverkad och nyttjad
som bränsle åt bruket. Vidare finns beskrivningar av
socknens fiske som bedrevs i Hjälmaren, sjön Öljaren
och ”några Småå insiöar” samt vid Julita bruk där ålfiske bedrevs.
År 1677 kom Julita gods att splittras sedan Mathias
Palbitzki dött och arvet delades upp. Därmed kom
Fågelsta att bilda ett eget säteri under dottern
Charlotta Regina och hennes make Eric Siöblad. Fågelsta by avhystes och ett gods anlades på dess ställe
under 1680-talet. Från år 1795 finns tre kartor över
godsets ägor (LMA 1795:04-JUL-51, LMS 1795:C35-27:3,
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Figur 5. Utdrag ur karta från år 1677 över Julita socken. Vid denna tid utgjordes ännu Fågelsta av en by som
senare avhystes varvid Fågelsta säteri bildades under 1680-talet. I kartan ses platsen för Julita bruk, markerad med
svart cirkel, nedströms om sjön Aspen. Vattenkraftanläggningar i form av kvarnar, hammare och borrvindar markerade med blå cirkel (LMS 1677:C13:40).

LMS 1795:C35-27:4). Godset är beläget på en förhöjning, och omges av stora åkerarealer invid Aspån.
Mellan åkrarna och sjön Aspen fanns ängsmarker och
hagar och öster om sjön vida skogsområden på bergig
och stenbunden mark. Till säteriet fanns ett flertal
torp och lägenheter, enligt kartan 15 stycken, vilka
enligt den tillhörande karttexten utförde mellan 1–2
dagsverken i veckan åt säteriet. Vid platsen för Julita
styckebruk anlades under sent 1600-tal Mo kvarn (se
LMA 1684:04-JUL-2). Kvarnverksamhet var därefter i
drift fram till 1900-talet. Godsets torp var inte lokaliserade i huvudgårdens närhet utan återfanns dels

vid Mo kvarn, dels i ägornas sydöstra del. I kartan från
år 1843 redovisas att Fågelsta hade andel i 11 hemman, 31 torp, 3 lägenheter och fyra soldattorp (LMS
1843:C35-27:6). Torpens tillhörande markägor varierade mellan 20 000 och 500 000 kvadratmeter medan
lägenheterna som mest förfogade över omkring 5 000
kvadratmeter mark.
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Figur 6. Karta över ägorna hörande till säteriet Fågelsta från år 1795 (LMA 1795:04-JUL-51). Godset är beläget i väster, vid Aspån.
De underlydande torpen påträffas vid Mo kvarn och i godsets sydöstra delar.
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Figur 7. Häradsekonomiska kartan från åren 1897–1901 (RAK 1897–1901: J112-65-10). Landskapet dominerades
av ett flertal säterier, markerade med blå cirkel, i närheten av de undersökta platserna, markerade med svart cirkel.
Längs Aspån fanns vid flera platser olika kvarnar. Skala 1:50 000.
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SYFTE
Förundersökningens syfte var att förundersöka fornlämningarna L1982:8101 och L1982:8289 i sin helhet.
Fornlämning L1982:8290 var belägen strax utanför
exploateringsområdet och vid denna fornlämning
skulle en arkeologisk förundersökning i avgränsande
syfte genomföras. Förundersökningen skulle fastställa
och dokumentera fornlämningarnas karaktär, datering, utbredning och komplexitet samt ta tillvara
fornfynd.
Rapporten skulle utgöra beslutsunderlag inför
prövning om tillstånd till ingrepp i fornlämning.

Figur 8. Teckning från år 1655, av godsägaren vid Julita
gård, Mathias Palbitzki, som avbildat sina torpare och
arrendatorer medan de står vid kyrkbacken och väntar
(SLM M034815).

Figur 9. Skogsarbetare vid Fågelsta säteri under
1930-tal (SLM: X2102-90).
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METOD OCH GENOMFÖRANDE
Arbetet inleddes med en kart- och arkivstudie över
platserna vilket omfattade en genomgång av Kulturmiljöregistret (KMR) och en kontroll av eventuella
tidigare utredningar eller undersökningar i området.
Det historiska kartmaterialet analyserades i Lantmäteriets historiska kartarkiv som finns tillgängligt
på nätet. Det innefattar Rikets allmänna kartverk,
Lantmäteristyrelsens arkiv och Lantmäterimyndighetens arkiv. Även Riksarkivets digitala tjänst har
använts för att översiktligt studera husförhörslängder
och mantalslängder gällande platserna. Bouppteckningar undersöktes, dock utan att nämnda platser
förekom i materialet.
Fältarbetet inleddes med en okulär besiktning av
platserna. Därefter togs översiktsbilder med drönare
över respektive undersökningsområde. Schaktningen
som skedde med grävmaskin inleddes med att ytor
torvades av och matjorden metalldetekterades. Sedan
grävdes skiktvis ned till kulturlager och anläggningsnivå för att via provschakt söka fastställa fornlämningens utbredning. Sammanlagt grävdes omkring 515
kvadratmeter fördelat på nio schakt. De schakt som
saknade anläggningar grävdes ner till steril, orörd
mark. Där lämningar påträffades utökades schakten
till större ytor.
Metalldetektering skedde kontinuerligt i matjord,
kulturlager och anläggningar i samtliga schakt.
Befintliga vägelement hörande till väg 56, i form
av vägvallar, dikesrenar och utfyllda vägbankar som
låg inom undersökningsområdet fick av säkerhetsskäl
inte röras av grävmaskin. Därmed bortföll omkring
500 kvadratmeter av undersökningsområdet inom
L1982:8298 och L1982:8290.
Schakten och de arkeologiska lämningarna finrensades med handverktyg. Schakt, anläggningar,
fynd och prover mättes in med RTK-GPS och relaterades till kontext. Lösfynd mättes in eller relaterades till schakt. Fotodokumentation med drönare

och digitalkamera skedde kontinuerligt. Samtliga
påträffade anläggningar undersöktes. Jordprover
samlades in från spisfundament, gropar och lager för
makroskopiska analyser. Det gjordes för att besvara
frågeställningar kring vilken typ av aktiviteter som
bedrivits i områdena och hur närmiljöerna kan ha
sett ut. Sammanlagt 14 prover skickades för makroskopisk analys. Analysen utfördes av Stefan Gustafsson, Arkeologikonsult AB. Enligt kostnadsberäkning
fanns beräknat för tre kolprover. Då daterbara föremål påträffades omfördelades pengarna till att istället
nyttjas för fiskbensanalys av två lager från en jordkällare inom L1982:8290. I detta fall utgjordes proven
av två jordprover för makroskopisk analys. I samband
med analysen utplockades fiskben av Stefan Gustafsson för vidare bedömning av osteolog Agneta Flood,
Arkeologikonsult AB.
Byggnadsantikvarie Fredrik Ehlton vid Nordiska
museets avdelning Julita gård besökte vid ett tillfälle
fältarbetet, i samband med undersökningen av Bergstugan. Efter fältarbetet har Fredrik varit behjälplig
med att tolka och bedöma byggnadsrelaterade föremål
som påträffades i samband med undersökningarna.
Benmaterialet analyserades av Johnny Rönngren.
Materialet överfördes och registrerades i programmet
Intrasis 3 för redigering i ArcGIS 10.3. Områdenas
stratigrafi kartlades. Som komplement fördes fältdagbok. Dagligen säkerhetskopierades det digitala
dokumentationsmaterialet. Områdena fotodokumenterades före undersökning och sedan de avslutats, i
enlighet med Trafikverkets önskemål. Under rapportstadiet fasindelades lämningarna utifrån stratigrafiska iakttagelser och daterade fynd. Med hjälp
av de makroskopiska analyserna och utifrån fyndens
karaktär har anläggningar och byggnadernas funktioner kunnat tolkas.
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RÖSTEN/RESESTEN – L1982:8298
En Fiskares plikt och skyldighet är, då man betraktar honom såsom en betjänt stående under annans mans
lydnad; att i alla årstider flitigt idka allt det fiske som ortens belägenhet medgiver och således söka att förmera
sitt herrskaps inkomster; bruka not och andra fiskeredskap, efter var månads, och vart fiskevattens art och
beskaffenhet samt när Gud honom något giver, det genast ärligt åt herrskapet eller deras Ombud uppgiva och vad
herrskapet själv ej brukar till försäljning bortföra. Han bör även förstå med försiktighet Conservera den fisk han
fått, så väl då han till husbehov förvaras, som då han till salu bortföres land, eller sjöväg, sommar eller vinter.
(Gyllenborg 1770:6)

Omgivande fornlämningsbild
Torpet Rösten var beläget inom Fågelsta säteris ägor
omkring 2,3 kilometer sydöst om godset. Rösten låg
invid väg 56 med sjön Aspen strax öster om vägen. En
övergiven del av den tidigare landsvägen (L1982:8503),
som löpte mellan Bie och Hjälmarsnäs, är belägen
omkring 130 meter nordväst om Rösten. Även den ursprungliga vägsträckningen löpte förbi Rösten och väg
56 är till stora delar uppförd på den gamla vägsträckningen. Omkring 200 meter nordväst om Rösten finns
bebyggelsen efter torpet Eriksberg (L1982:8290) som
även utgjorde plats för Fågelsta fattighus under 1800talet. Torpet Eriksberg förekommer i kartmaterial från
sent 1600-tal och kallades då för Källarstugan.
Stora Putan väster om Rösten utgör en äldre bebyggelseenhet som förekommer i kartan från år 1796
medan Aspegården och Pettersberg utgörs av bebyggelse som tillkommit efter år 1850 (LMA 1796:04-JUL52). Dock fanns under 1700-talet två torp, Mellan- och
Lilla Putan omkring 100 meter söder om Pettersberg,
vilka inte är registrerade i KMR. Rösten ingick därmed
i ett torpkluster under Fågelsta säteri.

Tidigare och senare
arkeologiska åtgärder

År 2020, ett halvår efter den aktuella förundersökningen, utförde Kraka kulturmiljö en arkeologisk
undersökning i form av schaktningsövervakning
genom fornlämning L1982:8290 (Beckman-Thoor
2020). Ett 70 meter långt och 0,4 meter brett schakt
grävdes, dock utan att djup anges. Schaktet grävdes
väster om vägen som löper i nordvästlig – sydöstlig
riktning genom lämningsområdet. Inga arkeologiska
lämningar påträffades i schaktet.
Nedan i rapporten omnämnes en åkertäppa vid
Mo kvarn som Rösten förfogade över enligt en karta
från år 1843. Denna åkeryta (L1982:8100) undersöktes

16

år 2016 av Sörmlands Arkeologi då tre schakt grävdes
i syfte att utreda ett boplatsläge (Svensson 2016:50).
I schakten påträffades kulturlager innehållande
tegel, djurben, yngre rödgods och fragment av kritpipor från 1600- och 1700-tal samt ett kopparmynt
från 1635. I ett schakt påträffades även trärester och
någon form av stenkonstruktion. Schakten grävdes
invid en stående byggnad från 1600-talet som kallas
Julita krogkällare.

Kart-och arkivstudier
Rösten, eller Resesten som platsen emellanåt kallas i
äldre material, var beläget invid landsvägen mellan
Hjälmarsnäs och Bie på ägogränsen mellan Leby by
och Fågelsta säterier. Platsen låg omkring 40 meter
väster om sjön Aspen som här sträckte ut sig i en långsmal vik med tillhörande utlopp i Aspån. Från åren
1795 och 1796 finns två identiska kartor över platsen som visar att Rösten förefaller vara anlagt delvis
inom Fågelsta säteris ägor och delvis inom Leby by
(jämför LMS 1795:C35-27:4 och LMS 1795:C35-76:2,
LMA 1796:04-JUL-52). Nedan refereras till akt C3576:2 då kartan från år 1795 omnämnes, om inte annat
anges. Den tillhörande karttexten anger emellertid att
av Lebys fyra frälse hemman, var två underlydande
till Fågelsta säteri liksom dess nio oskattlagda torp.
Som ovan nämnts nyttjades två namn för platsen.
I kartorna från 1795 och 1796 nyttjades namnet Resesten, samtidigt som platsen kallades Rösten i samtida
husförhör. För enkelhetens skull kommer namnet
Rösten att användas i rapporten men med anmärkning då källorna anger namnet Resesten. Sannolikt
kommer namnet av en gränssten som stod på östra
sidan om landsvägen, en rest och flat hjärtsten som
var 1 meter hög (enligt LMS 1794:C35-27:2, LMA
1794:04-JUL-50).
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Figur 9. Omgivande fornlämningsbild vid Rösten och Eriksberg utgörs av en färdväg
(L1982:8503) i norr. Emellertid finns oregistrerad lägenhetsbebyggelse vid området i ”skogsudden” söder om Pettersberg efter torpen Mellan- och Lilla Putan. Torpet Stora Putan, väster
om Rösten L1982:8289 är ännu bebyggt (jämför nedan (LMA 1796:04-JUL-52). Skala 1:8 000.
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Figur 10. Karta över oskattlagda torp under Fågelsta säteri år 1795 (1795:C35-76:2). Rösten
var belägen invid landsvägen med sjön markerad med blå linje. Väster om Rösten fanns tre torp.
Marken söder om Rösten utgjordes av hagmark som enligt kartan mest bestod av en mosse.
Skala 1:4 000.
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Figur 11. Utdrag ur karttexten där Rösten kallades för ”Fiskarens Boställe Resesten”.

Enligt kartan från år 1795, mätte Röstens tomt omkring 25×30 meter och var cirka 680 kvadratmeter
stor. Den var belägen i en svag sydvästsluttning med
vägen på tomtens nordöstra sida och omgiven av
sank hagmark som snarare utgjordes av en mosse i
söder och i väster. Ett gärdsgårdsstängsel hägnade in
tomten. Inga bruksvägar finns utritade i kartan, men
möjligen fanns stigar som knöt Rösten samman med
de tre torpen, Stora-, Mellan-, och Lilla Putan, som
låg på 130-380 meters avstånd västerut.
Förutom Röstens varierande namn varierar även
beteckningen torp eller boställe (se 1795:C35-76:2).
I kartbilden står texten ”torp” skrivet men i den tillhörande karttexten nyttjas termen ”Fiskarens Boställe”.

Tillsammans med mjölnarens var Rösten det enda torp
som inte utförde dagsverken åt säteriet. Vidare hade
Rösten, vid jämförelse med de övriga torpen, tilldelats
ytterst litet mark i form av en ängsandel i Stora Rökärret som låg omkring 3,5 kilometer söder om Rösten.
Ängsandelen var 31 kappland, motsvarande ca 4 800
kvadratmeter. Övriga torp hade tilldelats mellan 10–15
tunnland mark (50 000–75 000 kvadratmeter).
Enligt kartan från år 1795 ses ett hus beläget i tomtens nordöstra hörn närmast vägen. Mer avslöjas inte
om hur tomten disponerades, vilket sannolikt aldrig
varit meningen då mindre bebyggelseenheter redovisades schematiskt.
Figur 12. Karta från
år 1843 över området
kring Rösten (LMS
1843:C35-27:6).
I öster har de tidigare
torpen Mellan- och
Lilla Putan övergivits.
I nordväst ses lägenheten Eriksberg
med fattighus.
Skala 1:4 000.

Figur 13. Detalj ur
föregående karta
visande Röstens
tomt. Inom tomten
finns tre byggnader
i tomtens västra del
och en trädgårdsodling i öster. På
andra sidan landsvägen ligger sjön
Aspen. Vid stranden
finns en täppa kallad
”Nottäppan” (se kartnummer 1981).
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Figur 14.
Häradskartan
från åren
1897–1901
(RAK 18971901:J112-6510). Kartan är
generaliserande
och markerar
endast huskropparna
med fyrkanter.
I kartan är
mossen sydöst
om Rösten
tydligt markerad.
Skala 1:8 000.

Åren 1842 och 1843 upprättades kartor över Leby och
Fågelsta där Rösten förekommer i kartmaterialet i
båda kartorna (Fågelsta LMS 1843:C35-27:6 och Leby
LMA 1842:04-JUL-62). I kartorna ses tre byggnader
inom Röstens tomt tillsammans med en odlingslott
i tomtens sydöstra del. Byggnaden i tomtens nordvästra hörn var sannolikt samma byggnad som ses i
kartorna från åren 1795–1796 och utgjorde möjligen
platsen för boningshuset.
Strax sydväst om boningshuset fanns två byggnader där den östra synes vara mindre medan den
västra i storlek är i paritet med boningshuset. Den
redovisade odlingslotten inom tomten var omkring
10×12 meter. Nordöst om tomten, på andra sidan
vägen, syns en byggnad vid stranden och en fyrkantig
inhägnad (se kartnummer 1981). Marken på nordöstra sidan om vägen utgörs av skogsmark som hörde
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till Leby by, som också var underlydande till Fågelsta
säteri. Den lilla inhägnade fyrkanten (1981) kallas i
den tillhörande kartbeskrivningen för ”Nottäppan”
och hör även den till Leby by.
Enligt 1843 års karta förfogade Rösten över en
åker- och ängstäppa nära Mo kvarn invid Julita krogkällare (se figur 12; L1982:8100). Därmed hade en
förändring skett sedan år 1796 då Rösten förfogade
över ängsandelen i Stora Rökärret.
Åkertäppan vid Mo kvarn var omkring 900 kvadratmeter stor och ängstäppan något större med 970
kvadratmeter. I den tillhörande kartbeskrivningen
förekommer Rösten under rubriken ”Lägenheter”,
vilka presenteras efter rubriken ”Torp”.
Den sista upprättade kartan som omfattar området
kring Rösten, då det ännu var i bruk, var häradskartan
från åren 1897–1901 (RAK 1897–1901:J112-65-10).
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Häradskartans karaktär är generaliserande. Rösten
och omgivande torpbebyggelse ses enbart som schematiska huskroppar varför det uppstår osäkerhet om
hur tomterna disponerats vad gäller mindre odlingslotter och tillhörande ekonomibyggnader. Terrängförhållandena förefaller dock vara desamma. Rösten
befinner sig inklämt i slänten mellan våtmarken och
landsvägen. Vägnätet är dock väl återgivet. Från landsvägen leder en infartsväg, strax norr om Rösten, fram
till Putan, och delar sig där i nordlig och sydlig riktning till Eriksberg och Pettersberg, vilka är angivna
som backstugor. Det är inte tydligt huruvida man fått
tillträde till Rösten direkt via landsvägen eller via infartsvägen som ledde fram till Putan.
SAMMANFATTNING AV KARTSTUDIER:

• underlydande till Fågelsta säteri,
uppförd på gränsen till Leby by

• förekommer i kartmaterial åren 1795,
1796, 1843 och 1897–1907

• beläget invid landsväg och 40 meter från sjön Aspen
• skiftande namn: Rösten/Resesten
• skiftande terminologi: Torp, fiskarens boställe
i karta från 1796, lägenhet år 1843

• utförde år 1796 inga dagsverken till
skillnad mot omgivande torp

• tillhörande bruksytor skiftar vid jämförelse
mellan kartor från åren 1796 och 1843

• i karta från år 1843 finns tre byggnader och
odlingsyta om 10×12 meter inom tomten
som var 680 kvadratmeter stor.

HUSFÖRHÖRS- OCH MANTALSLÄNGDER

Det äldsta bevarade, skriftliga belägget för torpet härrör från tiden då de första skriftliga husförhören upprättades åren 1783–1794 (Husförhör 1783–1794:a63,
b116). Därefter kan sju hushåll följas fram till dess att
Rösten överges år 1908 (Husförhör 1905–1909:476).
I mantalslängderna förekommer Rösten först år 1813.
Under 1780- och 1790-talet beboddes Rösten av
åbon Lars Larsson med hustrun Anna Gustafsdotter
och deras tre barn. Sannolikt är det denne Lars Larsson som åsyftas som ”fiskaren” i kartan från år 1795.
Utöver Larssons familj bodde omväxlande ytterligare
ett äldre par och ogifta män och ungdomar under
kortare perioder i Rösten.
Därefter följde två kortvariga hushåll under åren
1798–1804 (Husförhör 1794–1806:a100, b107).

Perioden mellan åren 1805 och 1859 omfattar två
långvariga hushåll som residerade i Rösten, under 18
respektive 29 år, där den senare hade en rik barnaskara om sammanlagt nio barn. Det första av dessa
hushåll, ett ålderstiget par, anmärks som ”utfattige o
sjuke” under perioden 1816–1828 i husförhörslängderna och levde enligt mantalslängden på fattigunderhåll
år 1813 (Husförhör 1816–20:156, 1821–25:79, Mantalslängder 1813:3352). I mantalslängden år 1813 anges
ytterligare att mannen var orkeslös, hustrun vanför
och platsen anges under denna tid som backstuga
både i husförhörslängderna och i mantalslängderna.
Åren 1859–1884 beboddes platsen av den avskedade soldaten Johan Erik Blad som i husförhören
anmärktes vara ”Ebriosus” (alkoholist) och ”lefvat
illa i sitt hus”(Husförhör 1856–1860:203). Här bör
till Johan Blads försvar förtydligas att det sannolikt
inte avses att denne levt illa i Rösten utan i det tidigare soldattorpet. Granskar man husförhören den tid
då Blad bebodde soldattorpet nyttjas anmärkningen
i presensform ”lefver illa i sitt hus” (Ibid:216). Därefter hängde anmärkningen kvar över Johan Blad,
fast i dåtida form. Även anmärkningen om honom
som ebriosus följde honom tiden ut. Blad flyttade ursprungligen till Rösten tillsammans med sin hustru
men kom efter en tid att bli änkling och levde ensam
i Rösten under 18 år fram till sin död år 1884 (Husförhör 1881–1885:234).
Det sista hushållet som bebodde Rösten var
skräddaren Karl-Erik Lundberg, dennes hustru Anna
Olsdotter och deras två barn, vilka levde där mellan
åren 1886–1908. Notera att den intilliggande viken i
Aspen bär namnet ”Lundbergsviken”. Sannolikt har
viken erhållit detta namn efter skräddaren Lundberg
(se figur 9).
SAMMANFATTNING AV HUSFÖRHÖR
OCH MANTALSLÄNGDER:

• Rösten saknas i mantalslängder före år 1813, trots att
platsen figurerar i husförhör från och med 1780-talet

•
•
•
•
•

anges som backstuga och lägenhet under 1800-tal
varierande storlek hos hushållen
förekom hushåll som omnämns som fattiga, alkoholist
ett yrke omnämns, skräddare under sent 1800-tal
det sista hushållet hade gett namn
åt den intilliggande viken.
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Arkeologiska resultat
RÖSTEN/RESESTEN – L1982:8298
Platsen före undersökningen

Undersökningen

Platsen för undersökningen utgjordes av ett 300 kvadratmeter stort undersökningsområde som omfattade
det nordvästra delen av Röstens tomt.
Omkring 200 kvadratmeter av undersökningsområdet utgjordes av en befintlig vägslänt till väg 56, i
vilken schaktningsarbete inte fick utföras då vägen är
i bruk. Vägslänten har påförts i samband med att väg
56 moderniserades under mitten av 1900-talet. Den
täckte större delen av en stensyll som stack fram ur
vägslänten. Förutom syllen syntes inga spår av husgrunder inom undersökningsområdet.
En inledande inventering inom närområdet visade att platsen utgjordes av en svag sydvästsluttning som i söder och sydväst övergick i våtmark där
asp och sly växte. Inom det gamla tomtområdet växte
ett flertal buskar av druvfläder samt en tät och hög
matta av parkslide som täckte en yta på omkring 300
kvadratmeter.
Våtmarken i sydväst och landsvägen i nordöst begränsade därmed rörelsemöjligheten utanför tomtområdet och själva tomtens form omfattade just den
yta av området som reser sig över våtmarken och därmed kunde nyttjas. Marken utgjordes av grusig morän
med rikligt inslag av moränsten med en varierande
storlek om 0,1–0,4 meter.
Omkring 15 och 30 meter väster om undersökningsområdet påträffades två husgrunder (A335,
A340), omkring 3,5×4 meter stora, med syllar av delvis
fyrkantshuggen sten, invändigt stenfyllda. Norr om
dessa husgrunder och väster om undersökningsområdet fanns en antydan till väg i form av en plan yta om
16×1,5 meter i slänten. Dessa byggnader omfattades
inte av undersökningen men mättes in och kom att
registreras som husgrunder, historisk tid.

I samband med undersökningen vid Rösten grävdes
ett schakt (S304) med en sammanlagd storlek om
80 kvadratmeter. Inom schaktet påträffades ett boningshus (KG1) en ekonomibyggnad (KG2) och en
källare (KG3).
Schaktets djup varierade mellan 0,1–1,5 meter
där de djupaste delarna var belägna kring källaren i schaktets södra del. Omkring 30 kvadratmeter
undersöktes utanför undersökningsområdet då en
ekonomibyggnad (KG2) och del av en källare (KG3)
påträffades utanför området. Vid husgrund KG2 krävdes inte djupare schaktarbete än att torven avlägsnades. Källaren befanns dock vara 1,5 meters djup
men sträckte sig enbart mellan 0,5–1,0 meter utanför undersökningsområdet. Generellt kan nämnas
att inom hela schaktet fanns i moränen förekomst
av kolfragment. Samtliga fragment var omkring 2–5
millimeter stora. Detta tolkades inte utgöra rester
efter avbränning av marken då brandlager saknades.
Snarare föreföll det härröra från avfall från aktiviteter inom ytan.
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Figur 15. Synliga lämningar vid inledande inventering av området kring Rösten. Vid Rösten
påträffades en husgrund som till större delen var övertäckt av vägslänt. I väster påträffades
två husgrunder och en plan stenfri yta i slänten som möjligen kunde utgöra en äldre väg.
Inom undersökningsområdet växte ett stort bestånd parkslide. Skala 1:500.
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Figur 16. Två husgrunder påträffades strax väster om undersökningsområdet. Här ses husgrund A335.
Foto från söder.

KG 1 – BONINGSHUS

Boningshuset (KG 1) utgjordes av en övertorvad stensyll (A107) som mätte 4,4×1,3 meter och som stack
fram ur en brant vägslänt. Därmed kunde enbart en
mindre del av husgrunden undersökas. Syllen (A107)
var anlagd direkt på den naturliga moränen och var
0,4–0,6 meter hög. Den utgjordes av 1–2 oregelbundna
skift med stenar av varierande storlek. Stenarna utgjordes av utvalda naturstenar med varierande form
med flat sida vänd utåt och uppåt. Syllen täcktes av ett
raseringslager A147 som var 5×1 meter stort och utgjordes av jordmassor uppblandade med tegelstenar,
fönsterglas, takpannor (stämplade ”Ö” i klacken) och
delar till en gjutjärnsspis. Invändigt var husgrunden
fylld med moränfyllning (A155) i nivå med syllens
övre kant och överst fanns en stenpackning i vardera
hörn (A110). I moränfyllningens övre skikt påträffades fynd bestående av butelj- och små apoteksflaskor,
flintgods och porslin. Fyndmaterialet var ungt: bruna
tredelade knoppölsflaskor, flintgods från Gustavsberg
och Rörstrand daterade till sent 1800-tal och rödgods
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med ljusbrun invändig glasyr. Fyndmaterialet var till
fullo härrörande från tiden efter år 1850 och tillvaratogs därför inte. Att grunden varit fylld med morän
talar för att det rör sig om en så kallad mullbänk där
utrymmet under ett eventuellt trägolv fyllts med jord
för att undvika golvdrag. Inga fynd eller äldre kulturlager påträffades inom husgrunden, varför det måste
antas att husgrunden tillkommit under sent 1800-tal.
Dock måste återigen understrykas att blott en bråkdel
av husgrunden kunde undersökas.

Figur 17. Det arkeologiska resultatet efter förundersökningen vid Rösten. Tre kontextgrupper påträffades i form av tre byggnader. Skala 1:200.
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Figur 18. Anläggningsplan för KG1, en husgrund som till större delen var övertäckt av vägslänt.
Skala 1:100.
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Figur 19. Foto över KG1,
husgrund från väster.

Figur 20. Foto över KG1,
husgrund från sydöst.

Figur 21 (nedan). Drönarfoto
över KG1 husgrund och KG2
Källare. Foto från sydöst.
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KG2 – EKONOMIBYGGNAD

Figur 23. Ett fyrkantigt fundament bestående av moränstenar med riklig förekomst av kolfragment vid stenpackningen. Foto från söder.

Fyra meter väster om boningshuset fanns husgrunden efter en ekonomibyggnad (KG 2). Husgrunden
utgjordes av en utrasad syllfot (A40) av moränstenar
med en storlek om 0,1–0,3 meter. Stenarnas rundade former innebar att syllstenarna inte legat stabilt
sammanfogade och därför rasat och spridits ut inom
en bredd om 0,6–0,9 meter sedan byggnaden övergivits. Sannolikt rör det sig om en enkel kallmurad
syllfot av uppstaplade moränstenar, där främst husets
hörnstenar utgjort de bärande elementen medan resterande stenar fungerat som fyllning. Även detta hus
täcktes delvis av vägslänten i nordöst varför inte huset
kunde undersökas i sin helhet. Inom schaktet mätte
husgrunden 4,1×4,9 meter i nordvästlig-sydöstlig riktning. I det sydöstra hörnet fanns en betydlig större
sten som mätte 1,3×1 meter. Den var 0,5 meter hög
och låg utanför syllinjen. Vid samma hörn, runtom
den stora stenen, fanns även nedgrävning (A81) fylld
med eldpåverkad morän och kolfragment. I gropen
påträffades en bit sintrad lera (F31). Även stenen visade spår efter att ha antingen eldats eller tillhuggits
då det förekom brottytor längs stenens nordöstra och
nordvästra sida, dock utan att tillhörande passande
stenflak påträffades på plats. I byggnadens sydvästra
hörn fanns i syllen en hård rund lerpackning (A68)
som var 0,6 meter i diameter. I den påträffades ett
grythandtag från 1600-tal (F50). Nordväst om gropen
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(A81) fanns ett stolphål (A90) som var 0,5 meter i
diameter och omkring 0,3 meter djupt. Fyllningen
utgjordes av morän blandad med små kolfragment
men överlagrades av golvlager A160, vilket antyder
att det var äldre än golvlagret.
Inom husgrunden fanns kulturpåverkad mörkare
morän, även här med hög inblandning av kolfragment (A160). Här påträffades även ett fundament
eller stenpackning i två skikt (A1) bestående av tätt
lagda moränstenar inom en yta om 1,4×1,6 meter. Stenarna i botten var nedgrävda i underliggande morän
ned till 0,2 meters djup. Ytligt vid stenarna i fundamentet (A1) och i dess närhet påträffades rikligt med
kol, vilket talar för att det rör sig om en eldstad. Inom
husgrunden påträffades 23 fynd, vilka främst utgjordes av olika spikar men även av fönsterglas (F37), en
hästsko (F35), en glasknapp (F30), ett ankarslut (F19)
och yngre rödgodskeramik som daterades till 1600-tal
(F3, F50) och 1800-tal (F14).
Byggnaden tolkas som av en ekonomibyggnad,
dock med oklar funktion. Det höga inslaget av kolfragment i golvlagret (A160) och koncentrationer av
kolförekomst vid spisfundamentet (A1) och i gropen
(A81) i rummets sydöstra del talar för en aktivitet som
avsatt mycket kolfragment.
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Figur 24. Ett grythandtag påträffades under en lerpackning (A68)
i byggnadens sydvästra hörn.

Figur 26. Keramik (F3) som
påträffades inom stenpackningen A1.

Figur 22. Anläggningsplan över KG2 som utgjordes av en ekonomibyggnad. Invändigt påträffades
rikligt med kolfragment i golvlagret, sannolikt kopplade till aktivitet vid spisfundamentet.

Figur 25. En glasknapp
med ingjuten ögla (F30).
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KG 3 – KÄLLARE

Fas I

Mellan boningshuset och ekonomibyggnaden fanns
en i slänten nedgrävd jordkällare som bestod av
tre stenväggar med öppning i sydväst. Källaren var
1 meter djup och invändigt fylld med ett flertal lager,
i form av avsatta kulturlager, utfyllnadslager och omgrävningar. Överst täcktes de av ett raseringslager av
krossade takpannor. Därunder kunde sex faser utläsas
i källarens konstruktion och lager. Dock motsvarar
lagren ingen oavbruten kontinuitet utan omfattar
perioden 1680–1750. Därefter märks ett avbrott till
1800-talets senare del, sannolikt på grund av en ombyggnation och tillhörande urgrävning av källaren
under sent 1800-tal. I sin äldsta del i botten kunde
lagren dateras till sent 1600-tal.
Källaren bestod av tre stående väggar (A176)
som bildade ett inre rum med en storlek om 1,9×3,9
meter i nordöstlig-sydvästlig riktning. Väggarna utgjordes av 2–6 oregelbundna skift av utvalda flata
naturstenar eller delvis flathuggna dito, med varierande storlek, vanligen 0,2 meter höga. Öppningen i
sydväst har under olika faser haft olika utformning.
Den har sannolikt utgjorts av en brädfodrad öppning
med dörr.

Det äldsta lagret i källaren utgjordes av ett kulturlager
(A300) bestående av mörkfärgad morän med en hög
inblandning av kolfragment. Makroanalys visade på
nio förkolnade kärnor av skalkorn samt starkt nedbrutet material. I källarens äldsta skede hade källaren
haft en tröskel i form av en liggande träregel (A293)
som legat tvärs genom källaren vid dess öppning.
Träregeln var 0,18 meter bred och 1,6 meter lång.
Delar av träet var ännu bevarat även om regeln till
större delen utgjordes av en närmast torr brunfärgad
missfärgning i den ljusa moränen. Längs regeln fanns
två spikar nedslagna. Nordöst om regeln, i källarens
insida fanns en rund, stensatt yta (A284) som mätte
0,9×0,9 meter anlagd ovanpå steril morän. Stenarna
utgjordes av runda moränstenar och var 0,1–0,2 meter
stora. I resterande del av källaren hade kulturlager
A300 och senare A280 avsatts emot och ovanpå stenpackningen A284. Kulturlager A280 utgjordes av ett
jordstampat golv i form av ett grusigt, torrt och hårt
packat sandlager som bildats av material som förts
in i källaren genom att man återkommande gått in
och ut ur källaren under längre tid. Tramplagret är
inte en medveten konstruktion i form av golv, utan
just tillkommen genom kontinuerligt bruk under en
längre tid. Även om lagret var hårt packat, innebar det
till naturen lösa materialet att det inte gick att utläsa
tunna linser och ”lager inom” lagret, exempelvis ett
tappat sönderslaget krus med äppelmos.
Inom lagret A280 utgjordes fyndmaterialet enbart
av keramik, bestående av yngre rödgods, med en sammanlagd vikt om 886 gram (25 skärvor). Keramiken
inom lagret daterades genomgående till sent 1600-tal,
mest tydligt manifesterat i ett fat som signerats med
årtalet 1681 (F93).
Vidare påträffades även rikligt med fiskben. För
att analysera fiskbenen osteologiskt samlades ett jordprov, innehållande omkring 2 liter, för makroanalys
där fiskben skulle urplockas för vidare osteologisk
analys. Därmed utgör provet omkring 0,27 procent av
lagrets totala volym om lagret ursprungligen omfattat
en yta om 1,9x3,9 meter som var 0,1 meter djupt (740
liter). Vid makroanalysen påträffades enbart nedbrutet organiskt material som inte kunde artbestämmas.
Den osteologiska analysen visade på ben från fyra
fiskarter i form av abborre, gädda, ruda och id. Sammanlagt påträffades 79 ben i lagret, vilka vägde 15,62
gram. Av dem var 74 ben från fisk medan 5 ben hörde
till nötdjur och höns. Fördelningen av fiskbenen pekar

Figur 29. Sektion över lagerföljden
i källaren vid Rösten. Skala 1:50.
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Figur 27. Sedan raseringslager bestående av tegelpannor rensats undan framträdde dess yngsta fas från sent
1800-tal. Källarens nordvästra långsida var försedd med stengolv. Foto från sydväst.

Figur 28. Källaren urgrävd ned till moränen. I bottenlagret fanns keramik från sent 1600-tal. Foto från söder.

på en övervikt av ben hörande till abborre i form av 12
ben från kranie och 16 fjällben. Gädda och id representerades av 3 kranieben och ruda av ett kranieben.
Vidare påträffades 35 benfragment från obestämbar
fiskart varav 3 kotfragment visade spår efter att vara

brända. Benen som främst utgörs av kranieben och
fjäll är att betrakta som rens och matavfall, vilket
pekar på att denna hantering har ägt rum i närheten
av källaren.
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Figur 30. Anläggningsplan som visar
fas I och II inom källaren (KG 3).
Skala 1:100.

Figur 31. Förberedelse för makroprov av lager A280. Johnny sittande
vid källarens ingång med träregeln till
tidigare dörrpost. Foto från väster.

Figur 32. Botten av keramikskål med årtalet
1681 (F93) som påträffades i lager A280 i
källaren.

Figur 33. Blandning av rödgodskeramik (F99)
från sent 1600-tal som påträffades i lager A280
i källaren.
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Figur 34. Anläggningsplan över fas II
och III som dateras till tidigt 1700tal. Nedgrävning A222 var emellertid
en sentida störning gjord under sent
1800-tal. Skala 1:100.

Fas II
Fas II utgjordes av ett utfyllnadslager (A276) mellan
två avsatta kulturlager (A280, A215), bestående av 0,3
meter av löst packad morän uppblandad med jord.
I lagret (A276) påträffades slaktavfall från både ko,
får/get och gris, bestående av främst stora rörben från
underarm- och fotben samt kraniedelar. I lagret fanns
även byggnadsrelaterade fynd i form av en märla, ett
gångjärn, kritpipsskaft, fyra spikar och fönsterglas
(se fynd 84–92, 100). Keramiken i lagret utgjordes av
röd- och vitgods som daterades till sent 1600-tal och
tidigt 1700-tal (F90, F91). Fynden och föremålen i lagret påträffades inte horisontellt liggande, så som ofta
är fallet i avsatta lager där ett ben eller en keramikskärva ligger med den platta sidan ned i tramplagret.
Istället låg fynden i varierande lägen, vilket talar för
att de vid ett och samma tillfälle deponerats i källaren
där allt hamnat i oordning.

Fas III
Inför fas III förefaller källarens ingång ha byggts om.
De avsatta och utfyllda lagren (A280 och A276) var tillsammans 0,4 meter tjocka och den tidigare träregeln
(A239) har överlagrats. Sannolikt har man inte längre
kunnat nyttja öppningen och en ny har därför byggts.

Den nya tröskeln utgjordes av en linjär stenpackning
(A240), av 0,15–0,2 meter stora stenar som lagts ut på
rad vid öppningen. Sydväst om tröskelstenarna, vid
källaringångens utsida, fanns ett mörkfärgat kollager
(A232) som mätte 0,6×0,6 meter, i botten mycket rikt
på kolfragment. Kollagret sträckte sig delvis under
tröskelstenarna och föregår därmed dess anläggande.
Dock visade kollagret i sitt övre skikt en hög inblandning av morängrus och sand, vilket antyder att lagret
legat öppet även sedan den nya ingången anlagts och
då uppblandats med ditfört sandmaterial, sannolikt
genom kontinuerligt trampande av ytan. Den ringa
ytan talar emot att det skulle röra sig om rester efter en
brand inom hela källaren. Möjligen skulle det kunna
röra sig om en lokal brand i den äldre träöppningen.
Invändigt i källaren, fanns ånyo ett avsatt kulturlager (A215) som likt A280 utgjordes av packad sand
och morängrus. I lagret påträffades 10 keramikskärvor
av yngre rödgods (192 gram) och en liten skärva blåmålat flintgods. Keramiken daterades till 1700-talets
första hälft. I lagret påträffades även rikligt med fiskben. Vidare påträffades ett perforerat mynt från år
1718. Myntet var centralt perforerat med ett fyrkantigt hål om 2×2 mm. Vid makroanalysen påträffades
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Figur 35. Drönarfoto över källaren fas III. Stenläggningen längs nordvästra långsidan tillkom under sent 1800-tal.

fyra förkolnade kärnor av skalkorn. Den osteologiska
analysen av fiskbensmaterialet visade återigen på ett
högt inslag av ben från abborre, gädda och ospecificerad karpfisk. Liksom i A280 utgörs benen av främst
kranieben och fjäll samt enstaka kotor, vilket pekar på
att det rör sig om rens- och slaktavfall samt enstaka
ben från matavfall.

Fas IV
Under sent 1800-tal har en omgrävning inom delar av
källaren ägt rum. En grop (A222) om 0,8×2,45 meter
grävdes i källarens nordvästra halva ned till 0,6 meters djup, till källarens bottenlager (A300). Överst
hade gropen fyllts med två skift av 0,1–0,2 meter stora
moränstenar som bildat en stenpackning. I och med
att gropen grävts ned genom underliggande lager
(A215, A176 och A280) utgörs fyllningen av omrörda
massor med inslag av keramik, slaktavfall och fiskben, där keramiken visar på en spridning mellan
1600–1800-tal. Omrörda massor från lager A222
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överlagrade även kulturlager A215, men utgjordes
sannolikt av jord, som kastats upp i källarens sydöstra
halva medan den nordvästra grävdes ut. Gropens fyllning utgörs därmed av omrörda massor, ned till 0,6
meters djup, som överst försetts med en stenläggning
i två skift. Då gropen sträcker sig nästan till källarens
botten var möjligen syftet att undersöka källarens
djup. Uppenbarligen har man därefter valt att inte
tömma källaren i sin helhet utan istället återfyllt med
de jordmassor man grävt upp. Stenpackningen i den
igenfyllda gropen hade inte en jämn och plan nivå
och har sannolikt inte lagts för att fungera som en
plan belastningsbärande nivå, för exempelvis tunnor.
Snarare förefaller man att genom stenpackningen ha
försökt motverka att det igenfyllda lösa sandmaterialet skulle sjunka ihop i alltför hög grad.
Ovanpå omgrävningen (A222) har ånyo ett 0,1
meter tjockt kulturlager (A172) avsatts, som likt
underliggande lager utgjordes av grus och sand. Till
skillnad från de underliggande avsatta lagren (A276

Arkeologgruppen AB rapport 2021:46

Figur 40. Keramik (F57), Gustavsberg
från sent 1800-tal i lager A172.

Figur 38. Anläggningsplan fas IV. Skala 1:100.

Figur 36. Perforerat mynt (F81), med
årtalet 1718, som påträffades i lager
A215.

Figur 37. Keramik (F82) som
påträffades i lager A215.

Figur 39. Anläggningsplan fas IV som utgör den sista brukningsfasen
innan källaren övergavs. I lager A172 påträffades fynd från sent
1800-tal. Skala 1:100.
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Figur 41. Anläggningsplan fas V då källaren fylldes igen med raseringsmassor. Skala 1:100.
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och A215) visade detta lager (A172) en större fyndvariation i form av fem djurben, klackjärn, fönsterglas med rester efter kitt, kritpipsskaft, grönt flaskglas
(3 stycken) samt yngre rödgods- och flintgodskeramik
(7 skärvor rödgods och 3 skärvor flintgods). Rödgodskeramiken hade en mörk- eller ljusbrun glasyr som
generellt dateras till 1800-tal. Även fynd från keramik
med Gustavsbergsstämpel pekade på en datering till
sent 1800-tal.

Fas V
Fas V utgörs av ett 0,4 meter tjockt raseringslager som
sträckte sig upp i höjd med källarväggens övre kant.
Raseringslagret innehöll främst krossade takpannor
av tegel, märkta ”Ö” i klacken, stenar med varierande storlek samt fynd i form av keramik, glasflaskor,
klackjärn, hästskor, slaktavfall och även byggnadsrelaterade föremål som olika dörrbeslag, stubbhake
och fönsterglas. Rödgodskeramiken hade ljusbrun
glasyr, i vissa fall med gul vågig dekor, vilket generellt
daterar den till 1800-tal. Vidare påträffades även ett
eldstål av flinta i raseringsmassorna (se fyndnummer
70–77, 80). Den rika förekomsten av taktegel antyder
att källaren varit försedd med ett tegeltak som härrör
från Ökna tegelbruk, vilket anlades under mitten av
1800-talet (www.taktegel.se).
Raseringslagret utgör därmed den yngsta fasen då
källaren ödelagts. Lagret var plant inom källargropen
och utgjordes inte av en central grop eller av en hög.
Källaren var helt osynlig innan grävmaskinen banat av
torven och matjorden. Det innebär att raseringen varit
medveten och inte ett resultat av platsen lämnats öde
för att långsamt förfalla och säcka ihop. I sådana fall
bör raseringen efterlämnat en försänkning i mitten
av källaren. Istället har marken snarare planats ut.

SAMMANFATTNING AV DEN ARKEOLOGISKA
UNDERSÖKNINGEN VID RÖSTEN

• ett eventuellt boningshus (KG1) med
fyndmaterial från sent 1800-tal

• en ekonomibyggnad (KG2) med golvlager innehållande
rikligt med kolfragment, möjligt spisfundament.
Två keramikskärvor daterade till 1600-tal.

• en källare (KG3), vilken innehöll intakta lager från
sent 1600-tal, tidigt 1700-tal och sent 1800-tal.
Lager mellan perioden 1750–1880 var omgrävda.

• det eventuella boningshuset och källaren
var täckta av raseringslager.
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Tolkning
RÖSTEN/RESESTEN – L1982:8298
Det arkeologiska materialet
I samband med förundersökningen undersöktes delar
av vad som tolkas som ett boningshus (KG1), delar av
en ekonomibyggnad (KG2) och en komplett källare
(KG3). Därmed är det enbart källaren som grävts och
undersökts till fullo.
KG 1 – BONINGSHUSET

Då boningshuset till större delen var begravt under
den befintliga vägvallen är det svårt att fastställa
och tolka byggnadens ålder och brukningstid. Fyndmaterialet pekade på en användningstid till sent
1800-tal, vilket även förekomsten av taktegel från
Ökna bruk indikerade. Emellertid kan man inte bortse
från att huset kan ha varit det äldre och att takteglet
tillkommit vid en byte av takmaterial samt att keramikfynden från sent 1800-tal kan ha påträffats i en
utbyggd del av boningshuset.
Om man emellertid jämför de påträffade byggnaderna med kartan från år 1843 syns att antalet
byggnader förvisso ser ut att stämma med två ekonomibyggnader intill varandra samt ett större, förmodat, boningshus i nordväst. Dock förefaller det
undersökta boningshuset ligga alltför nära de två
ekonomibyggnaderna jämfört med kartan. Antingen
beror det på en felritning av lantmätaren eller så tyder
det på att ett nytt boningshus har uppförts. Ytan på
vilken husgrunden (KG1) påträffades förefaller enligt kartan från år 1843 vara en öppen yta mellan de
två ekonomibyggnaderna och boningshuset, det vill
säga den nästintill enda lediga ytan inom tomten.
Därmed, med tanke på det unga fyndmaterialet och
förekomsten av taktegel, finns indikationer på att
byggnaden utgörs av en senare byggnad än vad som
visas i kartan från år 1843. Alternativt rör det sig om
en utbyggd del i form av en parstuga. Emellertid skulle
det ge byggnaden en totallängd på omkring 30 meter,
vilket möjligen vore att anse som väl tilltaget för en
skräddarfamilj med två barn. Sannolikt vilar det äldre
boningshuset under vägbanan till väg 56.
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KG 2 – EKONOMIBYGGNAD

Den påträffade ekonomibyggnaden var fyndfattig
med ett fåtal daterande keramikskärvor, vilka daterades till 1600- och 1800-tal. Invändigt fanns ett
kulturlager med en riklig mängd små kolfragment,
dock inte så mycket att det rörde sig om ett brandlager.
I ekonomibyggnaden påträffades även ett eventuellt
spisfundament som var anlagt med större rundade
moränstenar. Spisfundamentet tillsammans med det
kolrika golvlagret tyder därmed på en frekvent eldning och att aska och kol hamnat inom golvutrymmet,
sannolikt i samband med att kol städats ur eldstaden.
Givet kontexten, som närmare förklaras nedan, kan
det möjligen misstänkas att det rör sig om ett rum
med eldstad för rökning av fisk.

KG 3 – SÄTERIETS FISKEKÄLLARE

Som innehållet i raseringslagret visade utgjordes
källarens (KG3) tak, i dess sista skede, av ett tegeltak
av samma slag som boningshuset (KG1). Men då källarens äldsta del kan dateras till sent 1600-tal bör man
rimligtvis kunna anta att tegeltaket tillkommit vid en
ombyggnad under sent 1800-tal. Sannolikt har detta
skett samtidigt med uppförandet av det nya boningshuset (KG1). Fredrik Ehlton, byggnadsantikvarie vid
Nordiska museets avdelning Julita gård, påpekade vid
mailväxling, att bevarade tillsynsprotokoll från torp
inom Julita gårds ägor från 1800-tal, visar på att ett
flertal äldre källare byggdes om under denna tid. Vanligen byttes gamla tak ut mot tegeltak. Källaren (KG3)
i Rösten förefaller dock inte ha haft ett valvslaget tak.
Sannolikt har källaren haft en timrad överbyggnad
med torv- eller brädtak.
Källarens två äldsta avsatta brukslager daterades
till sent 1600-tal respektive 1700-talets första hälft.
Båda lagren innehöll rikliga mängder fiskben och
keramik. De påträffade fiskarterna har fångats under
olika tider, med olika metoder vid olika platser inom
sjön Aspen och vattendraget Aspån. Fiskbensmaterialet och avsaknaden av annat material pekar på en
tydlig ekonomisk inriktning på fiske.

Figur 42. Kartöverlägg med 1843 års karta över Rösten i förhållande till de i fält undersökta byggnaderna (LMS 1843:C35-27:6). Notera
att läget för det förmodade boningshuset (KG1) inte stämmer överens med byggnaderna enligt 1843 års karta. Skala 1:200.
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Vad sker då under resterande 1700-tal och under
1800-talets lopp? För denna tid saknades mer omfattande lager inom källaren. Tidsglappet mellan det
översta brukslagret och det mellanliggande brukningslagret från 1700-talets första hälft är dessvärre
stort och omfattar perioden kring 1750-1890. Vi saknar därmed möjlighet att närmare följa kontinuitet
och förändringar över tid. Detta tidsglapp beror på
den sentida urgrävningen av källaren, vilken sannolikt skett i samband med takbytet.

Figur 43. Foto från 1950-talet över källare i Gryt, Julita
socken (SLM:A6-82). Sannolikt har källaren i Rösten
haft en liknande överbyggnad av timmer.

Röstens kontext –
säteriets Fiskartorp
Rösten och Fågelsta säteris historia kan sättas i relation till det arkeologiska materialet.

• Rösten är samtida med grundandet av Fågelsta

säteri vars huvudgård uppfördes under 1680-talet

• säteriets enda insjö och vattendrag
utgörs av sjön Aspen och Aspån

• en karta från 1677 nämner ålfiske i Aspån invid

Julita bruk som senare hör till Fågelsta säteris ägor

• Rösten är belägen vid en plats, inom säteriets ägor, där
landsvägen har kortast möjliga avstånd till sjön Aspen

• Rösten behövde enligt en karta från
år 1795 inte utföra dagsverken

• en karta från år 1795 års karta omnämner
Rösten som ”Fiskarens boställe”

• i Rösten fanns en källare med två kulturlager
innehållande rikligt med fisk.
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Med största sannolikhet pekar dessa omständigheter
på att Fågelsta säteri nyttjat Rösten som sitt fisketorp,
där arrendatorns arrende har utgått i form av fisk
till säteriet. Det förklarar också varför Rösten, enligt kartbeskrivningen från år 1795, inte var ålagt att
utföra dagsverken åt säteriet, då dess arbete bestod
i att förse säteriet med fisk. Källaren utgjorde därmed en del av Fågelsta säteri i form av förvaring och
hantering av dess fisk. Det var därmed sannolikt inte
en torpare som på eget initiativ själv grävde och murade upp källaren i syfte att förvara fisk för egen konsumtion eller avsalu. Snarare bör det ha varit något
som initierades, bekostades och utfördes av säteriet.
I anslutning till källaren har även ett boningshus och
ekonomibyggnad uppförts. Därefter hade säteriet
att fylla platsen med en fiskare som utförde arbetet.
Rösten utgjordes därmed av en kombinerad arbetarbostad och arbetsplats som uppfyllde ett särskilt
behov för säteriet. Till det har sannolikt ett kontrakt
funnits som styrt hur stor andel fisk som säteriet
fordrade av sin arrendator. Utan bevarade kontrakt
är det dock svårt att utröna hur stor andel fisk som
de boende i Rösten själva har kunnat nyttja för egen
konsumtion och avsalu. Man kan ändå anta att det
ingick som del i dess försörjningsstrategi.
Förekomsten av källaren visar att man i Rösten
även hanterat och förädlat fisken, därav behovet av
källare. I källaren förvarades sannolikt rökt, saltad,
syrad och torkad fisk innan avhämtning till säteriet.
Möjligen förklarar det iakttagelsen i fält att kolfragment sågs förekommande inom hela ytan och då
särskilt i ekonomibyggnaden (KG2) som möjligen
fungerat som rökrum.
De fiskarter som identifierades i samband med
analysen av två lager daterade till sent 1600-tal och
tidigt 1700-tal utgjordes av abborre, gädda, ruda, id
och ospecificerad karpfisk. I Gyllenborgs avhandling
om insjöfiske från år 1770 beskrivs att gäddor fångades
i vikar, i mjärdar eller nät, abborren på djupt vatten
eller vid dyiga stränder (Gyllenborg 1770:35f). Id eller
Ruda nämns inte i Gyllenborgs bok, möjligen då de utgörs av vandrande fiskar som vid leken, under våren,
vandrar uppför åar och vattendrag till sjöar för att där
lägga sina ägg. Då fiskarna levt vid sjön en sommar
simmar de därefter nedför vattendragen igen. Det kan
jämföras med ålar som också är beroende av vandring
för överlevnad. Vid Julita Bruk finns uppgifter om ålfiske på en karta från år 1677, på samma plats där Mo
kvarn senare anläggs av Fågelsta säteri.
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De olika fisksorter som påträffades i jordkällaren
krävde därmed olika fångsttekniker, fångstplatser och
tider på året då de kunde fångas. Karpfiskar och ål
kunde infångas i Aspån då de vandrade upp- och nedför vattendraget för lek i forsarna, men insjöfiskarna
fångades med nät och mjärdar i vikar eller ute i sjön
(se figur 6 för säteriets vattendrag och sjö). Möjligen
utgjorde den så kallade Lundbergsviken av en just
sådan lugn vik som passade för fiske av abborre och
gädda medan det strömmande partiet av Aspån invid
Mo kvarn lämpade sig för karp- och ålfiske.
Fiskeverksamheten är därmed synlig både i det
historiska källmaterialet såväl som det arkeologiska,
som påvisar fiske under sent 1600-tal och tidigt 1700tal. Men för 1800-talets del råder tveksamhet. Dels
finns inga arkeologiska lager från denna tid i jordkällaren, dels, som vi tidigare fått erfara, flyttade
märkliga hushåll in i Rösten under tidigt 1800-tal.
Låt oss titta närmre på dessa hushåll innan vi återgår
till varför fiskeverksamheten vid Rösten förefaller avslutas redan vid tidigt 1800-tal.

Människorna, det arkeologiska
materialet och fiskartorpet

Hur syns människorna från husförhörs- och mantalslängderna i det arkeologiska materialet i Rösten
och hur förhåller sig dessa till funktionen av Rösten
som ett fiskartorp?
Rösten saknas i mantalslängderna innan år 1813
och skriftliga husförhör upprättades i socknen först
under 1780-talet. Vi kan därmed inte finna namn på
alla de människor som levde på platsen under 1600talet och större delen av 1700-talet där tydliga bevis
finns på att de hanterat fisk.
Vad som emellertid var synligt var att hushållens
storlek och karaktär skiftande under 1800-talet.
Under 1810- och 1820-talen beboddes Rösten av ett
hushåll som uppgavs som fattiga, orkeslösa, sjukliga,
vanföra och som levde på fattigunderstöd. Det förefaller vanskligt att anta att dessa människor begivit
sig ut på sjön för att bedriva fiske för säteriets räkning. Det efterföljande hushållet utgjordes förvisso
av ett yngre par med många barn. En tydlig koppling
till fiskeverksamhet saknas dock i det historiska källmaterialet och ur arkeologiskt perspektiv saknas tolkningsbara lager från samma tid då lager från denna
tid i källaren blivit omrörda.

En karta från år 1843 visade att det barnrika hushållet förutom sin trädgårdsodling på 120 kvadrat
inom tomten, även förfogade över en odlingslott på
900 kvadratmeter vid Mo kvarn. Detta tyder på ett
bruksskifte i förhållande till ängen som Rösten förfogade över enligt 1795 års karta. Hade även arrendekontrakten ändrat karaktär? Både odlingslotten vid
kvarnen och det egna trädgårdslandet vid tomten har
sannolikt fungerat som kålodlingar och för odling av
rovor och rotfrukter för familjens egen konsumtion.
Ett senare hushåll utgjordes av en alkoholiserad,
avskedad soldat med en tidigare historia att leva illa
i sitt hus. Förlitade sig säteriet på denne för att utföra fisket? Det sista hushållet utgjordes av skräddare
Lundberg med familj. Den intilliggande viken i sjön
Aspen har namnet Lundbergsviken, vilken med största
sannolikhet fått namnet efter denna familj. Men fick
viken namnet på grund av att familjen Lundbergs hus
låg närmast viken eller på grund att skräddaren Lundberg själv fiskade och drog upp nät i viken?
Om vi väljer att utgå från scenariot att enbart friska
hushåll, med många händer som kan hjälpa till, kan
bedriva fiske finner vi att säteriet uppenbarligen inte
lyckats med sin rekrytering av fiskare till torpet. Här
kan förvisso anföras att den barnrika familjen under
åren 1830-1859 skulle kunna ha bedrivit fiske. Men
då Rösten i 1795 års karta kallades för ”Fiskarens boställe” betecknas Rösten enligt karta från år 1843 enbart som ”Lägenhet” och som backstuga i husförhör
och mantalslängder.
Det historiska källmaterialet pekar därmed på att
Rösten förefaller upphöra som fiskartorp redan under
tidigt 1800-tal. Det arkeologiska materialet kan inte ge
något svar på saken då lager från denna tid i källaren
har grävts om och blivit omrörda. Det är här frestande
att beskylla behovet av ombyggnation av källaren på
att den alkoholiserade avskedade soldaten fortsatt att
”levfa illa” fast uti sin källare.
Måhända får vi därför höja våra blickar bort från
Rösten och titta på det omgivande landskapet och det
allmänna konsumtionsmönstret.
Numera betraktas fisk såsom id och ruda som
”skräpfisk”, men det är en beteckning som kommer
från 1930-tal sedan de svenska hushållen fick nya
smakpreferenser under tidigt 1900-tal. Dock finns
flertal uppgifter från 1700- och 1800-tal att id flitigt
konsumerats som matfisk (Se Bonow & Svanberg 2011).
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Id skildras av Ekström år 1831 som en viktig artikel
i den enskilda kosthållningen och denne skriver att
smaken förbättrades vid längre förvaring (Ekström
1831:152). Dock beskrivs ett exempel från Gotland där
id infångades under vårens lek i Lausmyren varefter
den saltades och kunde räcka ett helt år till gårdsfolket,
vilka dock inte uppskattade att äta fisken vareviga dag.
Rudan ansågs under 1700-talet vara en hälsosam och
bra matfisk som omnämndes såväl i samtida kokböcker som av poeter (Bonow & Swanberg 2011). Insjöfiskarnas popularitet som matfisk sjönk under sent
1800-tal i takt med urbaniseringen och förändrade
levnadsförhållanden för fisk som reducerade dess livsmiljö i form av miljöförstöring och vattenregleringar
(Bonow och Swanberg 2011; se Degerman m.fl. 1998).
Fiskar som är särskilt känsliga för förändringar i
form av regleringar i vattendragen är id och ål som är
beroende möjlighet att vandra till forssträckor för lek
(Degerman 2004).
Abborre och gädda, vilka förvisso likt alla fiskar
vandrar, är dock inte beroende av forssträckor och
vandringsmöjligheter för sin existens. Däremot kan
man peka på att dessa fiskars rörlighet mellan den
större sjön Öljaren och den mindre sjön Aspen varit en
förutsättning för ett ständigt inflöde av nya individer.
Där fungerade Aspån som en ”landsväg” för fisk som
sökte nya områden för föda och lek. Oscar Liljencrantz
som är ägare av Fågelsta säteri och numera tillhandahåller fiskekort för sjön Aspen telefonerades för efterfrågning och kontroll om huruvida karpfiskar och ål
ännu kan infångas i sjön. Liljencrantz kände inte till
att sådana arter någonsin fångats i sjön.
Är det möjligen här vi finner svaret på varför
Rösten förefaller ha upphört att fungera som fiskartorp? Blev vattendraget alltför hårt reglerat, vilket
reducerade tillgången på fisk och därmed rubbade
balansen i sjön Aspens ekosystem så att fisk i form av
ål, id och annan karpfisk inte längre vandrade uppför Aspån för lek. Bestånden av abborre, gädda och
annan fisk som inte är beroende av att vandra vid lek,
omvandlades till stationära som inte i lika hög grad
fick tillskott från ny fisk som rörde sig från Öljaren via
Aspån. Därmed utarmades fiskbeståndet och det blev
följaktligen inte ekonomiskt försvarbart för säteriet
att hålla en fiskare på heltid.
Hypotesen utgör naturligtvis ett cirkelargument,
men låt oss titta på det historiska kartmaterialet som
visar hur vattendraget Aspån reglerats genom tiden.
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Figur 44. Utdrag ur text från sockenkartan över Julita
år 1677. I den tillhörande karttexten finns en lång
anmärkning om fisket i socknen.

Som tidigare nämnt finns uppgifter om fiske och
kvarnverksamhet i den äldsta sockenkartan från år
1677. Sjön Öljaren beskrivs ”överflöda av gös, brax
och kräftor” och vid Julita bruk fångas ål. Samtidigt
visar kartan att vattendraget har kvarnar vid två platser mellan sjön Aspen och Öljaren, belägna vid Gimmersta och Lida. Även Julita styckebruk bör ha haft
någon form av reglering vid vattendraget. Trots dessa
regleringar infångades, enligt uppgift, ål i Aspån och
det arkeologiska materialet visar på förekomst av
karpfisk i lager daterade till sent 1600-tal och tidigt
1700-tal. Det antyder därmed att fisk trots allt kunde
vandra uppför Aspån under denna period.
Gimmersta och Lida kvarnar förekommer även
i en karta från år 1757 och i häradskartan från åren
1897–1901 (LMA 1757:04-JUL-36, RAK 1897–1901: J11265-10). Det är dock svårt att utifrån kartmaterialet utläsa huruvida dammarna till vattenverksamheterna
byggts om under perioden. Vid jämförelse mellan
Fågelsta säteris kartor från åren 1796 och 1843 syns
emellertid vissa skillnader vad gäller vattenreglerande anläggningar. År 1843 har, väster om säteriet,
uppförts en damm med tillhörande tröskverk som
inte förekommer i kartan från år 1796. Vidare har
Mo kvarn år 1843 bytt läge sedan år 1796 varför man
kan anta att även här har förändringar skett av hur
vattendraget reglerats.
Därmed finns indicier i kartmaterialet som pekar
på att vattendraget inom Fågelsta säteri reglerades
hårdare under perioden 1795–1843. Vattenregleringen skulle kunna ha rubbat balansen i det rådande ekosystemet som därmed ledde till minskade fiskbestånd
och artfattigdom i sjön Aspen. Återigen får påpekas
att dessa slutsatser inte kan bekräftas med hjälp av
arkeologiska data eller andra historiska källor.
Regleringarna sammanfaller dock med den period
kring tidigt 1800-tal där ett orkeslöst och vanfört hushåll, vilka sannolikt inte kan betraktas kunna bedriva
fiske, inflyttar till Rösten.
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Figur 45. Utdrag ur kartan över Fågelsta säteri år 1843.
Till skillnad från kartan år 1795 förekommer år 1843
en damm med tröskverk väster om godset. Dammen
utgjorde sannolikt, tillsammans med andra dammar i
Aspån, ett vandringshinder för karpfiskar och ål.

Figur 46. Utdrag ur karta från år 1843 över Mo kvarn.
Kvarnen, markerad med svart cirkel, har ett nytt läge i
förhållande till dess läge 1795, se blå cirkel. Medförde
den nya kvarnbyggnaden att vattendraget reglerades
hårdare? I bildens nedre högra hörn ses kartlittra 3134,
3135 vilka var de markstycken som Rösten förfogade
över under denna tid.

LIVSSTRATEGIER FÖRUTOM FISKET?

Förutom fisket visade kartmaterialet även på att Rösten förfogade över ängs-och odlingsmark. Inom tomtens fanns, enligt 1843 års karta, en odlingslott på
10×12 meter. Här bör man kunna utgå från att denna
odlingslott även funnits tidigare och nyttjats under
1700-talet. Med hjälp av trädgårdsodlingen har de
boende delvis kunnat förse sig med mat i form av
kål- och rotfruktsodlingar. Dock har sannolikt inte
120 kvadratmeter odlingsmark varit tillräckligt för

att försörja en hel familj under ett år. I en modern
studie beräknades att 500 kvadratmeter odlingsjord
krävdes för att försörja en familj på två vuxna och två
barn (Helsing 2010). Även om man tar höjd för att
det dagliga kaloriintaget hos en familj från 1700-talet
möjligen inte var lika högt som dagens kaloriintag är
det uppenbart att 120 kvadratmeter inte kan anses
försörja en familj, även om den utgör en betydande
del för försörjningen.
Enligt 1795 års karta ägde Rösten en 4 800 kvadratmeter stor andel i en slåtteräng (se figur 47). Vilket
syfte ansågs den fylla? Varför tilldelades de inte ytterligare odlingsjord likt de omgivande torpen? Här avsågs sannolikt att höet från ängen skulle föda någon
typ av kreatur.
Som jämförelse kan nämnas att en så kallad allmogeget på 40–100 kilo enligt moderna rekommendationer anses behöva två kilo hö om dagen (www.
allmogegeten.se). Hur många kilo hö kunde då utvinnas ur Röstens äng? Höet under denna tid mättes
i lass där ett lass motsvarar 318 kilo (se Nilsson,
Hansson, Svensson 2020:77). Röstens ängsareal var
31 kappland (1 kappland =154 kvadratmeter). Här
anges dock inte hur många lass det gav. Emellertid
beskrivs att ett intilliggande ängsstycke i Rökärret
som var 2 tunnland och 30 kappland stort gav 2 lass
(se kartlittra 40). Vid jämförande är Röstens ängsandel
omkring 30 procent av detta jämförelseobjekt, och bör
därmed ha givit omkring 200 kilo hö.
Ovan nämnda get skulle i Rösten ha mat för omkring 100 dagar, vilket skulle kunna utgöra vinterföda.
Det bör dock påpekas att detta exempel är beräknat på
moderna förhållanden, men visar ändå på att åtminstone ett mindre kreatur sannolikt kunnat överleva
vintern. Vidare visar det på att omkring 200 kilo hö
har behövts förvaras vid Rösten. Opressat hö beräknas
ha en densitet, i medeltal, om 50 kilo per kubikmeter,
vilket innebär att ett utrymme om 4 kubikmeter behövdes för förvaringen av höet i Rösten (se www.
agriwise.org).
Därmed kan den i fält påträffade ekonomibyggnaden (KG2) möjligen utgjort stall och loge för förvaring av hö och kreatur. Det arkeologiska resultatet
pekar emellertid snarare på att byggnaden haft en
annan funktion som resulterat i ett stort avfall från
kol. Dock kunde inte hela byggnaden undersökas, och
inte heller kan det uteslutas att hö förvarats i ett loft.

43

Backstugor och torp under Fågelsta säteri i Julita socken – Eriksberg, Rösten och Bergstugan

Figur 47. År 1795 förfogade Rösten över en äng i Rökärret, se svart cirkel. I karttexten anges dock enbart storleken
(1795:C35-76:2). Som jämförelseobjekt användes kartlittra 40 där både ängsstorlek och produktionsmängd hö angavs.

I det arkeologiska materialet, från tiden kring sent
1600-tal påträffades bland annat fyra ben efter nötkreatur och ett ben från höna i jordkällarens lager
(A280). I ett lager från jordkällaren daterat till tidigt 1700-tal påträffades sju ben från ospecificerade
däggdjur och en ryggkota från får eller get hörande
till en icke fullvuxen individ (A215) Både brända och
obrända ben påträffades. Förekomsten av ben är därmed inte så stor att tydliga slutsatser kan dras annat
än att inslag av kött i dieten bör ha förekommit och att
närvaron av ben hörande till en ung får/get kan antyda
att djur möjligen har fötts upp på platsen. Att dessa
ben påträffades i jordkällaren bör peka på att jordkällaren även nyttjats av det egna hushållet och inte
enbart för förvaring och lagring av fisk till säteriet.
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I lager A215 som daterats till tidigt 1700-tal påträffades även fyra förkolande kärnor av skalkorn vid den
makrofossila analysen. Skalkorn var under denna
tid ett vanligt sädesslag som användes till många
maträtter, bland annat palt, gröt, gryn, platta bröd
och vid ölbryggning. Frågan är huruvida odlingen av
skalkorn har skett vid torpets lilla odlingslott om 120
kvadratmeter och därmed konkurrerat med odling av
rotfrukter, eller om kornet har erhållits på annat håll?
Sannolikt är svaret att kornet inköpts eller genom utbyte kommit utifrån.
För att återigen blanda in fisk i diskussionen kring
försörjning har sannolikt fisken som torpets hushåll
ändå fått behålla i form av lön, kunnat nyttjas, förutom för konsumtion, även till avsalu och byteshandel
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i lokalsamhället. I detta fall har fisk fungerat som betalningsmedel för att täcka de behov man inte kunnat
tillgodose på torpet, såsom kolhydrater i form av exempelvis spannmål eller andra varor såsom tyger,
tobak och keramik.
Försörjningsstrategin hos boende i Rösten kunde
under 1600-tal och tidigt 1700-tal utgöras av flera
delar där protein och fett inhämtades från det egna
hushållet främst genom fisk, men sannolikt även
genom djurhållning av får/get. Kolhydrater kunde
till viss del inhämtas via en mindre odlingslott, vilken
dock inte kan anses täcka hushållets behov under ett
år. Därtill kunde eventuellt överflöd av fisk nyttjas till
avsalu och utbyte i lokalsamhället.
Under tidigt 1800-tal hade förutsättningarna förändrats, sannolikt på grund av att lönsamt fiske inte
längre varit möjligt i sjön Aspen och i vattendraget
Aspån. Hushållet som bebodde Rösten under åren
1805–1828 beskrivs som fattiga, orkeslösa, vanföra
och de levde på fattigunderhåll. Fredrik Ehlton, som
undersökt fattigvården vid Julita gård, uppvisar utifrån den ekonomiska redovisningen, att uttaget kunde
utgöras av mjöl, potatis, sill, salt och kontanter (Ehlton 2015:230). I praktiken kunde det innebära att
den behövande gick till Julita gård var tredje månad
och hämtade lagringsbara varor, medan varor såsom
mjölk hämtades var tredje dag. Sannolikt har liknande
arrangemang även ägt rum i Fågelsta.
Detta fattigunderstöd har sannolikt utgått i form
av mat, pengar och kläder för att hålla dem vid
liv. Hushållet har därmed varit beroende av lokalsamhället för sitt uppehälle och har sannolikt av Fågelsta säteri tilldelats Rösten som boende.

Mellan åren 1830 och 1859 flyttade ett hushåll in
bestående av två vuxna, vilka inledningsvis hade
fem barn. Under åren föddes ytterligare tre och två
dog. Således en familj som under en tid utgjordes av
omkring 5–6 individer som mest. De äldre barnen
flyttade dock efterhand. Som ovan nämnts var det
denna familj som enligt kartan år 1843 förfogade
över odlingslotten om 900 kvadratmeter och ängen
om 960 kvadratmeter vid krogkällaren 900 meter
norr om Rösten (se figur 46). Tillsammans med odlingslotten inom Röstens tomt hade familjen därmed
en odlingsyta om cirka 1000 kvadratmeter, vilket bör
kunnat räcka långt vid den egna försörjningen. Det
arkeologiska materialet låter oss tyvärr inte belysa
de materiella spår som familjen lämnat efter sig på
grund av källarens omrörda lager från denna tid. Övriga fynd kan inte heller med klarhet kopplas till detta
hushåll. Rösten betecknas under denna tid som en
lägenhet och backstuga och sannolikt har hushållets
medlemmar även arbetat som dagsverksarbetare
inom säteriet.
Därmed skiljer sig backstugan Rösten från diskussionen som förs nedan under tolkningsdelen för
Bergstugan (se sidan 97). I den diskussionen anförs att
två backstugor inom kvarnområdet lades öde under
1830-talet på grund av sociala och agrara reformer
inom säteriet. Även i Rösten hade ett fattigt hushåll levt
under tidigt 1800-tal, vilka sannolikt också inhysts i
fattigstugan om de levt under den tid då fattighuset var
i bruk. Men familjen som bebodde Rösten under perioden 1820–1850-tal utgjordes av ett barnrikt hushåll
som sannolikt försörjde sig genom dagsverksarbete.
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KÄLLARSTUGAN/ERIKSBERG – L1982:8290
Utav dessa tjugo tunnland har mjölnaren fått i donation i sin och sin hustrus livstid 6 tunnland och 28 kappland: vilka ägor
bestå av några åkerbitar, en linda, en äng och en hage, samt är belägna vid Stora Putans hage och kallas Källarestugan.
(LMS 1795:C35-27:3)

Figur 48. Karta över Fågelsta säteris ägor från år 1795 (LMS 1795:C35-27:3). Citatet ovan avser kartlittra 42–44.

Omgivande fornlämningsbild
Torpet Eriksberg var beläget på västra sidan om landsvägen mellan Bie och Hjalmarsund. På platsen finns
två husgrunder på vardera sida om en grusväg som
passerar genom lämningsområdet i nordvästlig–sydostlig riktning. Enligt KMR är lämningens begränsning osäker och utgörs av en yta om 60×25 meter i
östnordöstlig-västsydvästlig riktning. Husgrunderna
utgörs av en källargrund som är belägen 15 meter väster om grusvägen och en delvis övertorvad husgrund
5 meter nordöst om vägen. Eriksberg, som hörde till
Fågelsta säteri, var beläget omkring 800 meter söder
om Mo kvarn där kvarnverksamhet bedrivits sedan
sent 1600-tal (L1982:8436). Dessförinnan var Julita
styckebruk beläget på platsen (L1984:2871). Eriksberg
är uppfört inom ett område med ett flertal torp som låg
under Fågelsta säteri, däribland Rösten (L1982:8289)
som undersöktes inom det aktuella ärendet.
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KARTMATERIAL

Som citatet ovan låter meddela, utgjordes platsen
år 1795 av ett antal små åkrar, ängar och hagar som
mjölnaren vid Mo kvarn tilldelades av Fågelsta säteri (se figur 48). Donationen fungerade sannolikt
som en form av pension och utgjorde troligen en del
i kontraktet mellan mjölnaren och säteriet. Sannolikt är det kartnummer 41, 42, 43 och 44 som avses
som donationsjord då de tillsammans utgör omkring
6 tunnland (30 000 kvadratmeter). I citatet finns även
en anmärkning om att platsen kallades för Källarestugan. I kartan syns ingen bebyggelse utritad på
platsen men de donerade markernas struktur med
små inhägnade markstycken som omges av större inhägnader förefaller tyda på en övergiven bebyggelseenhet. I en konceptkarta från år 1684 över Fågelsta
säteri, förekommer en bebyggelseenhet på platsen,
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Figur 49. Lämningsbilden som omgav Eriksberg L1982:8290. Eriksberg uppfördes i anslutning till
en landsväg (L1982:8503). I norr fanns Mo kvarn, tidigare Julita styckebruk. Skala 1:8 000.
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Figur 50. Konceptkarta över Fågelsta säteris ägor år 1684 (LMA 1684:04-JUL-2). Källstugan, markerad med svart
cirkel, förekommer som bebyggelseenhet.

dock med namnet Källstugan (LMA 1684:04-JUL-2).
Källstugan syns vara belägen strax norr om torpet
Putan, vilket därmed stämmer överens med anmärkningen från 1795 års karta ”… belägna vid Stora
Putans hage och kallas Källarestugan”. Därmed förekommer tre namn för bebyggelseenheten i kartmaterialet, Källstugan år 1684, Källarestugan år 1795 och
Eriksberg från 1820-tal.
Att Källarestugan inte finns utritad i 1795 års karta
beror sannolikt på att enheten inte var bebodd vid
denna tid utan ingick som bruksmark till mjölnaren
som bodde i ”Mjölnarens boställe” invid kvarnen i
Mo kvarn. Orsaken till att Källarestugan saknades i
kartan är därmed kameral; platsen var bebyggd men
inte fast bebodd.
Vid jämförelsen mellan 1795 års karta och den
nästkommande från år 1843 syns att tomtstrukturen
hade förändrats sedan år 1795 (LMS 1843:C35-27:6).
År 1843 var tomten omkring 8 300 kvadratmeter stor
och hade förlorat den västra halvan. Vidare framkommer inte hur marken nyttjats inom tomten, exempelvis
om odlingsmarken från 1795 års karta ännu nyttjades
år 1843. Tomten har en enhetlig färgsättning och förefaller ha delats upp i två delar. Enligt den tillhörande
karttexten utgjordes platsen av hustomterna för lägenheten Eriksberg och Fågelsta fattighus. Det fanns därmed två bebyggelseenheter på samma plats. Kastar vi
åter ett öga på kartan ser vi att det finns både en yttre
och inre avgränsning av gärdesgårdar som därmed
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markerar platsens externa tomtgräns men även en
intern gräns som sannolikt avskilde torpet från fattigstugan. Dessvärre anges inte vilken del av tomten som
fungerat som fattighus respektive lägenhet. Eriksberg
och Fågelsta fattighus saknar enligt kartan tillhörande
ängs- och odlingsmark, vilket gör Eriksberg till det enda
torp/lägenhet av Fågelstas 31 torp och 3 lägenheter som
helt saknar tillhörande jordar (se sidan 14).
Då tomten ändå var omkring 8 000 kvadratmeter
stor är det troligt att odling och ängsbruk förekom
inom ytan. Men då kartan från år 1843 inte röjer
något om hur tomten disponerats framgår inte om
förändringar av bruksmarkerna har skett sedan 1795
års karta.
I den senare upprättade häradskartan från åren
1897–1901 ses Eriksberg med tillhörande beteckning
”B”, vilket innebär att det betecknats som backstuga
(se figur 14) (RAK 1897–1901: J112-65-10). Marken
runtom boningshuset anges enligt kartan som barrskog och det är svårt att avgöra om de intilliggande
mindre jordlotterna, väster om infartsvägen, hör till
Eriksberg eller det intilliggande torpet Putan. Fattighuset har flyttats och är i kartan belägen en kilometer
sydöst om Eriksberg. Enligt häradskartan ses två
byggnader vid Eriksberg: boningshuset och en ekonomibyggnad på vardera sidan om en mindre väg.
Sannolikt är det just dessa byggnader som idag finns
beskrivna i lämningsbeskrivningen (se L1982:8290).
Läget stämmer inte överens med de byggnader som
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Figur 51. Karta från år 1843 över Fågelsta säteris ägor (LMS 1843:C35-27:6). Eriksberg, markerad med svart cirkel
utgjordes under denna tid av en lägenhet och ett fattighus.

är synliga i kartan från år 1843, vilket antyder att
bebyggelsen flyttats. Det nuvarande fornlämningsområdet täcker därmed en period som sannolikt utgör
platsens yngsta fas (se figur 58). Således förefaller
platsen genomgå ett flertal strukturella och kamerala
förändringar under loppet av dess bruksperiod från
sent 1600-tal fram till och med tidigt 1900-tal.

• äldsta omnämnandet ”Källstugan” år 1684
• benämns som ”Källarestugan” år 1795
• donerades till mjölnaren under sent
1700-tal under dennes livstid

• betecknas som plats för lägenheten Eriksberg
och Fågelsta fattighus år 1843

• tomtstrukturen förändrad mellan
1795 och 1843 års karta

• flera byggnader i 1843 års karta ej synliga
i karta från åren 1897–1901.

HUSFÖRHÖR OCH MANTALSLÄNGDER

I de första bevarade husförhörslängderna från åren
1783–1794 (Husförhör 1783–1794:44) finns en enhet
med namnet Källarstugan inom roten, som sannolikt
var samma enhet som går under namnet Källarestugan i kartan från år 1795. Men sedan prästen låtit
dra tjocka pennstreck över namnen på de boende går
det inte att tyda hushållets namn.
Hushållet utgjordes av två personer, födda år 1724
och 1772 som bebodde platsen åren 1784–1790 varav
den yngre flyttade ut år 1788. I de efterföljande husförhören förekommer inte längre namnet Källarstugan,
vilket därmed stämmer överens med uppgiften från
1795 års karta att platsen donerats till mjölnaren (se
sidan 46). År 1807 inflyttade mjölnaren Erik Malmqvist och platsen kallas i husförhören för Eriksberg,
sannolikt omdöpt efter mjölnaren själv. Denne var 72
år vid inflyttningen och förde med sig sin hustru och
deras gemensamma dotter (Thegle 2016:66). Hushållet
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utökades då dottern kom att gifta sig med en snickargesäll, som senare blev fjärdingsman, vilka tillsammans hann få fyra barn fram till dess att mjölnaren
dog. Som kontraktet mellan säteriet och mjölnaren
stipulerade var marken donerad under mjölnarens
livstid. När denne dog år 1821 flyttade dottern med
familj vidare varefter nya hushåll tog vid.
Under 1820-talet beboddes Eriksberg, som det
fortsatte att kallas, av två efterföljande hushåll bestående av unga gifta par med fåtal barn (Husförhör
1821–1825:62, 1826–1830:86). Hushållets föreståndare
titulerades brukare. Därefter under 1830-talet beboddes Eriksberg av ogifta pigor, vilka förefaller ha
hamnat snett i livet. Bland annat den ”veneriska”
pigan Stina och pigan Brita och hennes oäkta lilla
dotter (Husförhör 1831–1835:141). Vid sockenstämman
beslutades under tidigt 1800-tal att de lokala godsen
själva skulle sörja för fattigvården (Thegle 2016:66;
Ehlton 2015:225).
Från och med år 1837 lät Fågelsta säteri placera
de fattiga i Eriksberg. Som ovan nämnts benämndes
platsen Fågelsta fattighus enligt en karta från år 1843.
I husförhören kallades emellertid platsen för Eriksbergs fattighus. Inledningsvis syns ingen uppdelning mellan beteckningen Eriksbergs fattighus och
lägenheten Eriksberg, dock förekommer titlar såsom
torpare och sadelmakare med familjer, vilka sannolikt
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avser det hushåll som inte ingick i fattighuset. Under
1830-1890-tal beboddes fattighuset av ett tiotal individer; änkor med barn, ogifta äldre drängar och
pigor, vissa med tillhörande epitet såsom venerisk,
galen och elak, harmynt och vanför. Enstaka individer hade även erfarenhet av att ha varit placerade på
korrektionshus. Vidare titulerades en av de äldre intagna som föreståndarinna (Husförhör 1836–1840:145,
1841–1845:125, 1846–1850:127).
Under samma period beboddes lägenheten Eriksberg även av hushåll, vilka titulerades torpare, sadelmakare och skogvaktare. Först under sent 1840-tal
framgår i husförhören att det fanns en tydlig uppdelning mellan Eriksbergs fattighus och Eriksberg.
Under sista hälften av 1800-talet skedde en snabb
omsättning av hushåll vid lägenheten Eriksberg bestående av skogvaktare, inhyses och statdrängar (Thegle
2016:67). Antalet individer skrivna i fattighuset var
omkring tio fram till 1890-talet då antalet minskat till
två personer (Husförhör 1891–1895:192). Åren 1896–
1899 fanns inga personer skrivna i Eriksbergs fattighus, vilket därmed bör korrelera med kartuppgiften
från häradskartan från åren 1897–1901 som visar att
fattighuset flyttades under denna tid (RAK 1897–1901:
J112-65-10). Lägenheten Eriksberg blev öde år 1904
sedan det sista statarhushållet utflyttade till Fågelsta
(Thegle 2016:67).
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Arkeologiska resultat
KÄLLARSTUGAN/ERIKSBERG – L1982:8290
Före undersökning –
undersökningsområdet besiktigas
Undersökningsområdet utgjordes av en omkring 70
meter lång och 10 meter bred remsa parallellt med
väg 56. På grund av ytans omedelbara närhet till
vägen utgjordes delar av undersökningsområdet av
ytor i vilken schaktning inte fick utföras för att inte
skada befintliga vägelement. De bestod bland annat
av vägens dikesren och en jordvall, vilket kvarlämnade en yta om 400 kvadratmeter att förundersöka.
Marken utgjordes av blockrik och kuperad terräng,
beväxt med träd och nyss avverkad sly som låg på
marken. Undersökningsområdet och närområdet har
till stor del blivit påverkad av det tidigare vägbygget
samt täktverksamhet i åsen där flera täktgropar finns
i närområdet. Därmed var det endast undersökningsområdets nordvästra respektive sydöstra del som föreföll utgöras av orörd mark.
Vid inledande inventering av lämningsområdet
för Eriksberg lokaliserades husgrunden och källaren,
vilka är beskrivna i KMR.

Fältarbete
Tre schakt (S225, S229, S282) grävdes med en sammanlagd yta om 85 kvadratmeter. I ett schakt påträffades och undersöktes den norra halvan av en förmodad
latringrop. Utöver gropen förekom inga lämningar
inom objektet varför behov av fortsatta arkeologiska
åtgärder inte anses vara befogad.
I områdets sydöstra del påträffades en rund vall
(A210) med trattformad försänkning som vid inledande fältbesiktning först antogs vara en fångstgrop. Dess yttre del utgjordes av en jordvall med
7 meters diameter. Invändigt fanns en trattformad
försänkning som var 0,6 meter djup. Anläggningens
sydvästra halva låg utanför undersökningsområdet
varför dess nordöstra halva undersöktes.

Överst innehöll gropen nedrasad moränsand från
den trattformade försänkningens sidor. Under den
nedrasade moränsanden påträffades en rund grop
(A211) som var 3,7 meter bred och 1 meter djup och
innehöll omrörd moränsand. Även den omgivande
vallen innehöll moränsand varför vallen sannolikt
skapats som ett resultat av uppkastade massor i samband med att en grop har grävts. Centralt i gropen
med omrörd moränsand fanns ett rund grop (A212)
som var 1,3 meter i diameter med lodräta sidor. Fyllningen utgjordes av mörk sandig jord med inslag av
kalk. Keramik från 1800-tal påträffades tillsammans
med spik, glasskärvor och en skosula. Mängden fynd
var inte stor, vilket talar emot att det skulle röra sig
om en avfallsgrop för kasserade föremål. Inslaget av
kalk talade för att kunde vara en latringrop. Svaren
från den makrofossila analysen (se bilaga 5) bekräftade detta. Analysen visade på frön från äpple, päron,
krikon, körsbär, krusbär, röda vinbär, hallon, smultron, lingon och enbär. Särskilt högt var inslaget av
hallon och smultron.
Schakt 229 grävdes omkring 6 meter nordöst om
fornlämningsområdet i ett terrängavsnitt där den
plana marken i sydöst övergick i en svag sydvästsluttning. Schaktet innehöll överst ett tunt torvskikt
som var 0,05–0,1 meter tjockt och som övergick i den
underliggande naturliga moränen.
Schakt 282 i undersökningsområdets nordvästra
del innehöll likaså ett tunnare torvtäcke om 0,05–0,1
meter ovanpå den naturliga moränen.
Metalldetektering på platsen resulterade främst i
modernt avfall i form av kapsyler, glasflaskor och aluminiumburkar som sannolikt deponerats på platsen
av förbipasserande fordonstrafik på väg 56.

51

Figur 52. Plan över inventerade lämningar inom lämningsområdet för Eriksberg och undersökningsområdet. Skala 1:500.
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Figur 53. Schakt- och anläggningsplan inom undersökningsområdet för Eriksberg. Vid schaktning påträffades enbart en latringrop från 1800-tal. Skala 1:500.
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Figur 54. Foto över latringropen, sedd från norr. Den var i terrängen synlig som en försänkning
som omgavs av en rund vall, likt en fångstgrop.

Figur 55. Sedan nedrasade massor från nedgrävningskanten schaktats undan framträdde latringropen (A212)
tydligt mot den ljusa moränen. Lodfoto.
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Figur 56. Johnny och Erica schaktar fram latringropen.

Figur 57. Profilritning över latringropen. Skala 1:20.
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Tolkning
KÄLLARSTUGAN/ERIKSBERG – L1982:8290
Latringropens kontext?
Inom undersökningsområdet påträffades endast en
lämning i form av en latringrop som undersöktes. Men
vem hade nyttjat gropen, lägenheten Eriksberg eller
fattighuset? Gropens läge jämfört med tidigare bebyggelse var perifer oavsett användare. I förhållande
till den befintliga husgrunden, synlig i häradskartan
från åren 1897-1901, låg gropen omkring 25 meter åt
sydöst. Om vi istället jämför distansen mellan latringropen och bebyggelsen i 1843 års karta var avståndet
omkring 90 meter sydöst om denna. Vid kartjämförelsen framgår även att latringropen skulle ha varit
belägen omkring 50 meter söder om tomtgränsen.
Man kan förvisso ha sympati för att någon placerar
avträdet ett stycke från sitt hus eller utanför sin tomtmark, dock kan mycket hinna hända om man till nöds
måste löpa 90 meter för att uträtta sina behov. Vidare ska vi påminna oss om att fyndmaterialet, ehuru
sparsamt, pekade mot en generell datering till 1800tal. Därmed förefaller det ligga närmast till hands att
datera latringropen till platsens yngsta fas, vid tiden
kring sent 1800-tal och tidigt 1900-tal.
Här får återigen upprepas att platsen förefaller ha
förändrat kamerala status, tomtstruktur och bebyggelselägen under ett flertal tillfällen från dess första
omnämnande i kartan år 1684 fram till dess övergivande år 1904.
Den mark som den gamle mjölnaren Erik fick
i pension, under sent 1700-tal utgjorde med stor
sannolikhet en redan etablerad mindre gårdsstruktur
som funnits sedan åtminstone sent 1600-tal, under
namnet Källstugan. Som ovan nämnts förekommer
ett flertal variationer av namnet, Källstugan och
Källarestugan i kartorna från åren 1684 och 1795 och
Källarstugan i husförhör från 1780-tal. Är det en källa
eller en källare som avses i och med äldsta omnämnandet år 1684, eller skedde en namnförändring över
tid? Önskar man besöka platsen så kan man åtminstone påträffa en omkring 9×4 meter stor och 2 meter
djup kallmurad källare.
Marken som mjölnaren tilldelades utgjordes av
omkring 30 000 kvadratmeter mark, varav omkring
3 000 kvadratmeter utgjordes av odlingsjord, omkring
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20 000 kvadratmeter äng och 12 000 kvadratmeter
hagmark. Med största sannolikt var det tillräckligt för
att försörja en familj genom ett småskaligt jordbruk.
Men denna mark var enbart mjölnarens till låns
under dennes livstid. När han dog år 1821 flyttade
mjölnarens dotter med sin familj varefter säteriet
återigen förfogade över marken. Jämförelser över
tomtstrukturerna för platsen enligt 1795 och 1843
års karta visade att omkring två tredjedelar av marken
lösgjordes från tomten varefter ett fattighus inrättades
tillsammans med lägenheten. Sannolikt uppfördes
en egen byggnad för fattighuset medan lägenheten
ännu nyttjade den äldre bostadsbyggnaden. Kartan
från år 1843 visade att en gärdesgård delade tomten
i två delar, varav en del var omkring 6 600 kvadratmeter stor och den andra omkring 1 700 kvadratmeter. Vilken byggnad som utgjorde fattighus framgår
emellertid inte av kartan. Emot denna tolkning kan
anföras att den inre tomtavgränsningen medelst
gärdesgård likväl kunde ha haft praktiska orsaker
som att skydda en del av tomten, med kålgårdar, från
betande kreatur. I detta skede går det därmed inte
att vidare utröna om fattighuset hade en egen andel
i tomtmarken för försörjning eller om de utgjorde
en integrerad del i Eriksbergs lägenhet och mer eller
mindre gemensamt brukade marken inom tomten.
Som ovan nämnts, har platsen för bebyggelse skiftat över tid inom området och det befintliga fornlämningsområdet representerade inte dessa faser.
Den husgrund som beskrivs i KMR har samma läge
som häradskartans byggnad åren 1897–1901. Den tidigare bebyggelsen enligt 1843 års karta fanns omkring
40–50 meter nordväst om fornlämningsområdet. En
utvidgning av lämningsytan genomfördes därmed
inom detta projekt. Den utvidgade ytan innefattar
mark som utgörs av slyig skogsmark och åkermark.
Inga ytterligare bebyggelselämningar var vid fälttillfället synliga inom den utvidgade ytan.
Inga fortsatta arkeologiska åtgärder rekommenderas. Befintliga lämningar, inom undersökningsområdet, har undersökts och lämningar inom den utökade
lämningsytan invid väg 56 är redan begravda under
djupa jordmassor.

Figur 58. Utdrag ur karta från 1843 i relation till fornlämningsområde för L1982:8290 och påträffad lämning inom förundersökningsområdet. Skala 1:1 000.
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Figur 59. Utvidgad lämningsyta för lägenhetsbebyggelse L1982:8290, baserad på kartöverlägg
som redovisar bebyggelse enligt karta från år 1843 (LMS 1843:C35-27:6). Skala 1:500.

58

Arkeologgruppen AB rapport 2021:46

BERGSTUGAN – L1982:8101
p.: Bergstugan, En Backstuga, dess hustomt……………….8Kpl
(LMS 1795:C35-27:3)

Figur 61. Utdrag ur karta från år 1795 med Bergstugan i kartans högra del (LMS 1795:C35-27:3). Bergstugan var
belägen vid Mo kvarn, som tidigare utgjort plats för Julita styckebruk. I området fanns ytterligare torpbebyggelse
och ett småbrutet åker- och ängslandskap.

Omgivande fornlämningsbild
Området vid Bergstugan domineras i hög grad av den
intilliggande bruks- och kvarnverksamheten samt
spåren efter agrar verksamhet vid de omgivande
torpen. Dessa lämningar har skapat en komplicerad
och ännu ofullständig lämningsbild eftersom de olika
verksamheterna överlagrar varandra. Att presentera
den nuvarande situationen utan att kommentera de
saknade lämningarna riskerar därmed att ge en felaktig bild av den miljö i vilken Bergstugan hör hemma.
Julita styckebruk (L1984:2871) var verksamt under
åren 1627–1663 och var ett kanongjuteri anlagt av den
österrikiske artilleriöversten Melchior von Wurmbrand då denne förfogade över Julita gård. Av en karta
från år 1677 och en målning från 1650-1675 framgår
att bruket förefaller att ha varit uppdelat på tre olika
industriområden. Masugnen och en borrvindaska
ha varit placerade intill Aspån vid dagens Kvarntorp
och utgör de enda registrerade lämningarna efter
denna industri. Enligt lämningsbeskrivningen utgörs

hyttområdet av en 10 meter i diameter rund hyttruin
med två slaggvarpsförekomster, omkring 20–30 meter
öster om hyttruinen, på vardera sida om Aspån. Hyttområdets begränsning är osäker då en hyttbacke saknas, det vill säga själva arbetsområdet för hyttan. Detta
kompliceras av att flera generationer kvarnar anlagts
efter det att hyttan lagts ned. Ännu syns tydliga spår
efter kvarnverksamhet då kvarnen var i bruk ända in
på 1900-talet.
Kvarnområdet L1982:8436 är registrerat omkring
100 meter uppströms, sydöst om hyttruinen, och
representerar kvarnens läge enligt en karta från år
1843 (LMS 1843:C35-27:6). Den är registrerad som
en övrig kulturhistorisk lämning, men uppfyller
kulturmiljölagens tre rekvisit för att kunna bedömas
som fornlämning.
Genom kvarnområdet (L1982:8436) löper ett
vattendrag via en 45 meter lång stensatt ränna som
är 1,5 meter bred. I lämningsbeskrivningen anges
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Figur 62. Lämningsbilden som omger Bergstugan L1982:8101. Området domineras av kvarnverksamhet och lämningar efter Julita styckebruk. Invid dessa industrilämningar växte en torpmiljö fram som ännu i dag till stora delar är bebyggd. Skala 1:4 000.

60

Arkeologgruppen AB rapport 2021:46

Figur 63. Konceptkarta
över Fågelsta säteri år
1684 (LMA 1684:04-JUL-2).
Bergstugan vid Mo kvarn är
understruken med svart.

även att vattendraget är fortsatt stensatt sydöst om
lämningsområdet. Ingen kvarnbyggnad finns identifierad inom lämningsytan även om högar av sten
på ömse sidor om vattendraget antas utgöra rester
efter kvarnbyggnaden. Sydöst om kvarnområdet
(L1982:8436) löper ett omkring 170 meter långt dike
i nordöstlig–sydvästlig riktning som utgör läge för en
sentida vattentub som grävts mellan vattendraget och
den befintliga moderna kvarnbyggnaden.
En äldre karta från år 1795 visar att kvarnen då
hade ett annorlunda läge i förhållande till 1843 års
karta (LMS 1795:C35-27:3). Kvarnbyggnaden var
år 1795 belägen 80 meter nedströms jämfört med
läget år 1843. Den äldre kvarnen är därmed inte
registrerad, men finns omnämnd i beskrivningen
för kvarnområdet (L1982:8436), dock utan att ingå
i lämningsområdet.

Ett flertal av de omgivande torpen, enligt kartan från
år 1795, är ännu bebyggda och har därför inte registrerats som lägenhetsbebyggelse. Av kartan framgår
emellertid att den så kallade ”Lillstugan” finns oregistrerad inom det nuvarande industriområdet för den
senast anlagda kvarnen från 1900-talets första hälft.
I Bergstugans närhet finns även spår efter agrar
verksamhet. Bland annat röjningsröseområde
L1982:8110 och en förmodad stenmur (L1982:8540)
omkring 80 och 160 meter västnordväst om Bergstugan. Omkring 70 meter mot västsydväst har en
stenyxa tidigare påträffats som därmed även vittnar
om betydligt äldre närvaro inom området. Platsen
för Bergstugan är markerad av en punkt och enligt
KMR finns en rektangulär husgrund 8×4 meter stor
i öst-västlig riktning och 0,3 meter hög. Husgrunden är markerad med en informationsskylt uppsatt
av hembygdsföreningen. Punkten som markerar
lämningen var emellertid belägen 30 meter söder
om husgrunden.
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Kart-och arkivstudier
KARTMATERIAL

Bergstugan förekommer som en bebyggelseenhet
på en konceptkarta från 1684 (LMA 1684:04-JUL-2).
Kartan är inte detaljerad utan schematisk och visar
bebyggelsen vid Mo kvarn. Omkring nio bebyggelseenheter finns lokaliserade i området kring kvarnen,
däribland Bergstugan. Bland övriga bebyggelseenheter ses Åtorp, Kolartorp, Lillstugan, Hagstugan
och Formarstugan. Till kartan hör en lista över skattlagda enheter där Bergstugan återfinns. Kvarnverksamheten vid Mo kvarn uppstod på platsen efter
Julita styckebruks nedläggning. Därmed kan antas
att bebyggelsen på kartan från år 1684 även kan föras
till tiden då styckebruket var i bruk. Bland annat har
Formartorp föreslagits som ett torp för arbetare vid
gjutformarna vid kanontillverkningen på bruket
(se Schnell 1948:37). Ytterligare detaljer rörande
markslag och vägar saknas i kartan från år 1684. Dock
visar kartan på att bebyggelsen under denna tid innehöll fler enheter än vad som syns på senare kartor.
År 1795 upprättades sammanlagt tre kartor över
Fågelsta säteri med dess underlydande torp (LMA
1795:04-JUL-51, LMS 1795:C35-27:4, LMS 1795:C3527:3). Kartorna innehåller samma kartbild och information och skiljer sig enbart åt i vissa färgval och
enstaka notiser. I följande text kommer kartan LMS
1795:C35-27:3 att avses, om inte annat framgår, då
kartan från år 1795 diskuteras.
Vid området kring Mo kvarn vid Aspån syns att
Bergstugan ingår i ett torpkluster av cirka sex torp.
Vid tiden för kartan år 1795 lydde Mo kvarn, torpen
och Bergstugan under Fågelsta säteri. Till torpen
fanns små åkerytor och ängar som omgav kvarnen likt
en halvmåne om 600×100 meter på nordöstra sidan
om Aspaån. Bortom åker- och ängsmarken sträckte
sig vida kohagar och lövängar i vad som och beskrivs
som bergig och avgölad (utdikad) mark. Torpen ägde
omkring 20–30 tunnland mark vardera och utförde
1–2 dagsverken i veckan. Emellertid var mjölnaren
befriad från dagsverken, sannolikt då dennes kontrakt redan styrdes av arbetet vid kvarnen. Mjölnarens tomt var belägen på båda sidor om en väg och
innehöll enligt den tillhörande kartbeskrivningen
man- och ladugårdstomt samt små kryddtäppor.
Mangårdstomten var belägen på den östra sidan om
vägen med ladugårdstomten i väster och fungerade
sannolikt som en integrerad bostad- och arbetsplats
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där hö och säd för eget bruk förvarades invid malt
mjöl hörande till Fågelsta säteri.
Vid gränsen mellan torpens små åkerlyckor och
dess hagmarker fanns Bergstugan som utgjordes av
en backstuga, belägen omkring 250 meter nordost
om Mo kvarn. Informationen över Bergstugan enligt
1795 års karta är mycket kortfattad:
”Bergstugan, En Backstuga,
Des hustomt-----8 kappland”
Ingen notis om dagsverke förekommer för Bergstugan. Den korta texten om Bergstugan är infogad
under rubriken ”Skogsmarken”, dock utan att Bergstugan befanns sig i närheten av någon skogsmark,
vilket tyder på att den hamnat i en gränszon även
bland kartans ägobeskrivningar.
Enligt kartan från år 1795 hade Bergstugans tomt
en oregelbundet rektangulär form som mätte omkring 40×40 meter och var cirka 1 200 kvadratmeter
stor. En byggnad ses markerad i tomtens norra del,
utöver det ges ingen detaljerad information om hur
tomten disponerats. I väster och söder begränsades
tomten av små åkerlyckor och ängsmark som hörde
till de omgivande torpen. Hagmark med bergig, höglänt och avgölad mark var belägna norr och öster
om tomten. Hagen i norr (se kartnummer 49) nyttjades av torpet Hagstugan medan hagmarken öster
om Bergstugan nyttjades direkt av Fågelsta säteri (se
kartnummer 21 och 22). Säteriets hagmark beskrivs
som ox- och kohagar med löv och barrskog i höglänt
och bergig terräng och omfattande cirka 600 hektar.
Söder om Mjölnarbostaden hade säteriet en egen fägata till sin hagmark. Mellan Mjölnarens boställe och
det sydvästra hörnet av Bergstugans tomt löpte en
väg som närmast kan liknas vid en fägata. En väg ses
inte markerad utan utgörs av mellanrummet mellan
två gärdesgårdar. Med tanke på att området norr och
öster om Bergstugan utgjordes av hagmark kan det
även vara fallet att det rörde sig om en fägata mellan
Hagstugans hagmark och kvarnområdet. Bergstugans
tomt förefaller utifrån formen som en utbrytning ur
Hagstugans hagmark med nummer 49. En etablerad
fägata kan därmed i detta fall ha funnits som passerade genom Bergstugans tomt. Bergstugan befinner
sig således i gränsen mellan flera arbetsområden:
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Figur 64. Utdrag ur karta år 1795 över Fågelsta säteri som visar området kring Mo kvarn (LMS
1795:C35-27:3). I området fanns ett flertal torp med tillhörande ängs- och åkermarker. Bergstugan betecknades som backstuga och saknade mark förutom tomten. Skala 1:4 000.

63

Backstugor och torp under Fågelsta säteri i Julita socken – Eriksberg, Rösten och Bergstugan

Figur 65. Landskapet öster och norr om Bergstugan, enligt karta från år 1795, utgjordes av hagmark
hörande till säteriet och Hagstugan (LMS 1795:C35-27:3). Skala 1:8 000.
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Figur 66. Området kring Mo kvarn år 1843 (LMS 1843:C35-27:6). Bergstugan var övergiven
sedan sex år då kartan upprättades. Ändå finns kunskap att inhämta om hur tomten disponerats.
Skala 1:4 000.
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Figur 67. Detalj från föregående karta från år 1843. Bergstugans tomt var vid denna tid ännu inhägnad och innehöll
en mindre odlingslott (se kartlittra 25) som sannolikt anlagts av tidigare boende i Bergstugan.

Figur 68. Området kring Mo kvarn enligt häradskartan från åren 1897–1901 (RAK 1897–1901: J112-65-10).
Läget för Bergstugan är markerat med röd cirkel. Den gamla tomtplatsen förefaller att ingå i en gränszon mellan
åker- och skogsmark.

kvarnens, boskapsdriftens och den småskaliga jordbruksmarkens. Som måhända har observerats av läsaren ses den markerade husgrunden för Bergstugan
befinna sig utanför undersökningsområdet och inte
alls stämma överens med den registrerade punkten
för Bergstugan 1981:8101. Nedan kommer att redovisas hur både kartan och den registrerade punkten
kan vara rätt.
På kartan från år 1843 hade torpet varit övergivet i
sex år (LMS 1843:C35-27:6). Kartan visar ingen bebyggelse på platsen men dess tomtstruktur är fortfarande
inhägnad. Vid denna tid hade marken övergått till
torpet Formartorp. Kartan visar två markslag som förekommer inom Bergstugans gamla tomt. Dels syns en
mindre rektangulär yta som är 8x13 meter stor, märkt
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med kartnummer 25 i tomtens mitt. Den resterande
delen av den gamla tomten har kartnummer 3126.
Kartnummer 25 är sannolikt en förkortning av 3125
som kan ses fullt utskrivet i Formartorps åker i nordväst på andra sidan vägen. I detta fall är det rimligt
att anta det inom Bergstugans tomt funnits ett stycke
odlingsmark, för trädgårdsodling, som sedan övertagits och brukats av Formartorp. Samma odlingsyta
har sannolikt även brukats av Bergstugans tidigare
ägare även om det inte kan utläsas i den äldre kartan
från år 1795. Ytan märkt 3126 inom Bergstugans tomt
är beskriven som åker men inget ytmått för åkern är
angivet, vilket därmed innebär att denna del inte nyttjades som åkermark. Därmed förefaller Bergstugans
gamla tomtmark inte haft någon funktion.
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I häradskartan från åren 1897–1901 saknas givetvis
Bergstugan (RAK 1897–1901 J112-65-5, J112-65-10).
Men i närområdet kan den fortsatta utvecklingen
följas. Mjölnarbostaden har bytt namn till Kvarntorp
och en arbetarbostad har uppförts norr om mjölnarbostaden. Även kvarnen från 1843 års karta har ersatts
av en ny, belägen omkring 200 meter nedströms. Dess
byggnad finns kvar än idag. Den tidigare hagmarken
öster och norr om Bergstugan har vid denna tid beskogats av blandskog och därmed har visibiliteten
kring platsen försvunnit.
Den ekonomiska kartan från år 1955 visar att
torpen och delar av dess tillhörande åkerytor ännu
brukades vid denna tid och att plantering med
skog skett först under 1900-talets sista hälft (RAK
1955:J133-10G1d57).
SAMMANFATTNINGSVIS OM BERGSTUGAN
ENLIGT KARTMATERIALET:

• underlydande till Fågelsta säteri
• anges som backstuga år 1795
• förekommer i kartmaterial åren 1684 och 1795.
Tomten dock synlig i karta från år 1843.

• uppförd vid Mo kvarn, med närhet
till omgivande torpbebyggelse

• vägen fram till Bergstugan utgörs av en fägata
• belägen mellan torparnas åkermark
och Hagstugans hagmark

• tomten förefaller, utifrån dess form, vara en
utbrytning ur Hagstugans hagmark

• i karta från år 1843, då torpet var öde, finns
en odlingsyta om 8×13 meter inom tomten
som var 1 200 kvadratmeter stor.

HUSFÖRHÖR OCH MANTALSLÄNGDER

De första skriftliga husförhörslängderna i Julita socken upprättades år 1783. Bergstugan figurerar redan i
de första husförhören och kan följas fram till år 1837
då den beskrivs som öde (se Husförhör 1783–94a:63,
b119, 1836–1840a:127). Under den tid som Bergstugan går att följa i husförhören bebos den av tre
längre kvarboende hushåll varav två ingick i samma
familj. Som ovan nämnts figurerar Bergstugan dock
som en skattlagd enhet redan i en karta från år 1684.

Då vi först kan besöka Bergstugan, i och med husförhören, beboddes det under perioden 1783–1794
av ett flertal kortvariga hushåll som även bodde där
samtidigt. Till dem hör bland annat skomakaren
Peter Boström med familj och ett äldre inhyses par
med en vuxen son som bodde i Bergstugan mellan
åren 1783–1788 (Husförhör 1783–1794:a63, b119). De
kom att trängas med Anders Carlsson som med familj
flyttade in år 1787, vilket innebar att tre hushåll fanns
på platsen samtidigt. Åren 1788 och 1791 flyttade de
ovan nämnda hushållen från Bergstugan som stod
tomt fram till år 1794 då bröderna Per och Eric Jonsson flyttade in (Husförhör 1794–1806:a102).
Familjen Jonsson kom i olika konstellationer att
bebo Bergstugan fram till dess att det övergavs år 1837.
Den äldre brodern Per var vid tillfället 21 år och
anmärktes som ”döfstum”, den yngre brodern Eric
var endast 7 år och de utgjorde ett ensamt hushåll
fram till år 1805 då mellanbrodern Jonas flyttade in.
I husförhörslängderna och giftasböckerna titulerades samtliga bröder som skomakare eller skomakardrängar (se Per Husförhör 1806–1815:a139,
Jonas Giftasboken 1800–1836:362, Erik Husförhör
1806–1815:a139). Fram till år 1815 hade brödernas
åldriga mor flyttat in i stugan och mellanbrodern
och yngste brodern gift sig och hunnit skaffa barn,
vilket återigen gjorde Bergstugan till en trångbodd
plats. Yngste brodern med familj tillsammans med
den äldste brodern flyttade dock år 1815 till backstugan Södra Grindstugan där båda bröderna titulerades som skomakare och gårdsskomakare (Husförhör
1806–1815:a139).
Sedan bröderna lämnat Bergstugan år 1815 bodde
Jonas och hustrun Catharina tillsammans med den
gamla modern kvar fram till år 1837. Under åren
föddes två döttrar och en son som dog vid tio års ålder
(se Husförhör 1806–1815:141, 1816–1820:107, 1821–
1825:54, 1836–1840:127). Äldsta dottern Catharina
flyttade år 1822 till Mogetorp medan yngsta dottern
Brita Lisa flyttade till Grinda kvarn år 1833 (Husförhör
1831–1835:124). År 1837 dog den gamla modern och
kort därefter flyttade även Jonas och hustrun från
Bergstugan till Lida vid Lida kvarn. Där möttes de
upp av yngsta dottern Brita Lisa som flyttade till Lida
från Grinda kvarn. I husförhören uttrycks inte klart
huruvida de arbetade vid någon av kvarnarna. Det kan
enbart konstateras att familjemedlemmarna haft en
benägenhet att byta en kvarnnära plats mot en annan.
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Medan husförhören tar vid först under 1780-talet
sträcker sig mantalslängderna tillbaka till 1620-talet.
Vid granskning av Bergstugan inom mantalslängderna framträder en annan bild än vad som presenteras i
husförhörslängderna. Tiden mellan åren 1772–1812,
som nyss ovan delvis redovisats, står Bergstugan beskriven som ”Öde”. Åren 1766–1771 beboddes Bergstugan av Lars Larsson tillsammans med en hustru
och dotter (Mantalslängder 1642–1820, 1766:196,
1771:216). Här ska dock anmärkas att mantalslängderna mellan åren 1754–1766 inte digitaliserats och
därmed inte kunnat undersökas inom ramen för detta
projekt. Först år 1813 ses Per och senare Jonas Jonsson som hushållets överhuvuden. Åren 1819 och 1820
beskattas Bergstugan för inköp av tobak och siden
(mantalslängder 1642–1820: 1819:2797, 1820:2823).
Husförhören och mantalslängderna ger därmed
olika svar på hur platsen beboddes under sent 1700tal. Enligt husförhören fanns exempelvis skomakare
Boström i Bergstugan under 1780-tal, medan mantalslängderna anger platsen som öde mellan åren
1771–1812. Här kan vi sannolikt sätta större tilltro till

vad som anges i husförhören, det vill säga att Bergstugan ändå var bebodd under denna tid. Termen som
öde i mantalslängden beror snarare på att enheten var
skattetekniskt öde och inte inbringade någon skatt.
SAMMANFATTNING OM BERGSTUGAN ENLIGT
HUSFÖRHÖR OCH MANTALSLÄNGDER

• varierande storlek hos hushållen och
skiftande konstellationer

• två hushåll har arbetat som skomakare
(Peter Boström och bröderna Jonsson)

• individer ur det sista hushållet flyttar
till andra kvarnplatser

• Bergstugan förekommer i Mantalslängderna
åren 1766–1771, därefter betecknat som öde

• Bergstugan betecknas även som öde i

mantalslängderna mellan 1780-tal och 1812,
trots att platsen då är bebodd enligt husförhör

• Bergstugan beskattas för siden och
tobak under åren 1819–1820.

Arkeologiska resultat
BERGSTUGAN – L1982:8101
Före undersökning –
tomtytan besiktigas
Som tidigare nämnt utgjordes den registrerade lämningen efter Bergstugan av en punkt som markerar
platsen för en 8×4 meter stor husgrund (se Svensson
2016:48). Ett antal frågetecken hade uppenbarat
sig vid de inledande kartstudierna i kontoret innan
fältarbetet. Enligt kartöverlägg med kartan från år
1795 synes Bergstugans hus ha varit beläget strax
utanför undersökningsområdet, omkring 40 meter
nordost om den registrerade punkten för Bergstugan
L1982:8101. Väl på plats i fält fanns invid grusvägen,
en skylt, ditplacerad av hembygdsföreningen, som
också skulle markera platsen för Bergstugan. Strax
bakom skylten (mot söder) fanns mycket riktigt en
övertorvad husgrund som syntes stämma överens
med lämningsbeskrivningen för objektet. Men husgrunden låg 20 meter norr om koordinatpunkten för
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L1982:8101. Platsen för koordinatpunkten inventerades men utgjordes av sank planterad granskog i
gammal åkermark. Platsen för den övertorvade husgrunden vid skylten, stämde dock inte med läget för
byggnaden enligt 1795 års karta och den övertorvade
husgrunden låg inte vid ett berg som namnet antyder.
Men berget låg 30 meter öster om husgrunden varför
blicken riktades åt detta håll. Från grusvägen skymtades ett nästintill 2 meter brett och 1,5 meter högt
flyttblock som vilade på krönet av en blottad meterhög bergsrygg. Flyttblockets läge på bergsryggen var
verkligen iögonfallande där det såg ut att balansera
på kanten av bergsryggen och närsomhelst kunna
falla nedför slänten.
Vid foten av flyttblocket och bergskrönet syntes
resterna efter en övertorvad husgrund med spisröse
och syllstenar. Husgrundens läge stämde överens
med byggnaden enligt 1795 års karta och därmed
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Figur 69. Tomten besiktigades inför fältarbetet. Lämningar i form av två husgrunder, röjningsrösen
och en nedgrävning påträffades mellan 20–40 meter nordöst om punkten som angav läget för
L1982:8101. Följaktligen var ett flertal lämningar utanför undersökningsområdet. En informationsskylt var placerad vid ”fel” husgrund för boningshuset. Ett sentida dike skar genom det gamla
tomtområdet. Skala 1:500.
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fanns en mer trolig kandidat till Bergstugan. Den
nypåträffade husgrunden låg strax norr om undersökningsområdet. Länsstyrelsen gav därefter tillstånd
till att undersökningen även skulle omfatta samtliga
husgrunder då de låg inom arbetsområdet för den
planerade vägen.
Vidare inventering av närområdet visade att
de omgivande torpens tidigare åkermark, som
planterats med gran, hade genomgått en grundlig
markberedning med flera höga stensamlingar i närområdet, bland annat strax söder om husgrunden vid
vägen. Den gamla åkermarken var sank med grävda
diken som korsade det gamla åkersystemet. Bland
annat fanns ett meterbrett sentida dike som genomkorsade Bergstugans tomtområde.
Den östra halvan av Bergstugans gamla tomt låg i
en sydvästsluttning medan den västra halvan utgjordes av plan låglänt mark. Utanför tomtområdet var
sydvästsluttningen blockrik med stenar av varierande
storlek från 0,3–1,5 meter. Inom tomtområdets mellersta och östra del påträffades ett flertal röjningsrösen
som tydde på att tomten röjts på sten. Sammanlagt
påträffades sex rösen inom eller i nära anslutning
till Bergstugans tomt. Vid övergångsområdet mellan
sluttningen och den planare marken påträffades en
stenfylld grop som senare skulle visa sig vara en igenfylld brunn. Inom tomten växte hassel, enbuskar och
asp men inga utmärkande kulturväxter. Beståndet av
hassel och enbuskarna har dock sannolikt spridit sig
in i tomtområdet från de gamla hagmarkerna i öster
och norr där de också påträffades i riklig mängd.

Figur 70. Husgrunden vid skylten invid vägen (KG5).
Grunden var kraftigt övertorvad. Spismursröset anas
under ormbunkarna. Foto från sydöst.

Figur 71. Ett iögonfallande block balanserande
på krönet av en bergsrygg. Foto från söder.

Figur 72. Vid foten av berget. Vid flyttblocket fanns en husgrund med syllar och raserat spisröse. Foto från sydväst.
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Figur 73. Inom Bergstugans tomt påträffades små
röjningsrösen. Foto från söder.

Figur 74. Den gamla åkermarken söder och väster om
Bergstugans tomt hade planterats med gran efter att ha
genomgått omfattande markberedning. Foto från nordöst.

Figur 75. Den gamla hagmarken norr och öster om
Bergstugans tomt var igenslyad av hassel och asp som
växte under ek- och björkträdens lövverk. Hagmarken
var stenbunden och ett flertal röjningsrösen
var anlagda. Foto från sydväst.

Fältarbetet
I samband med fältarbetet vid Bergstugan grävdes
fem schakt med en sammanlagd storlek om 355
kvadratmeter. Vid undersökningen undersöktes två
husgrunder med spisrösen, ett röjningsröse och en
brunn. Fynden daterar lämningarna från sent 1600tal till 1800-talets första hälft.

HUSGRUND – KG5

Schaktningen vid Bergstugan inleddes vid husgrunden närmast vägen. Husgrunden utgjordes av två
rum med spisröse i det sydöstra rummet. Överst
täcktes husgrunden av ett tunt torvlager av 0,05–0,1
meters tjocklek.
Av det sydöstra rummet fanns två syllar i nordvästlig – sydöstlig riktning som markerade husets
norra och södra väggar (A509, A525). Den södra
syllen (A525) utgjordes av ett fåtal glest utplacerade
stenar på rad längs en linje på 4,8 meter som i dess
sydöstra ände var anlagd invid en tät stenpackning

(A315). I övrigt vilade stenarna direkt på den naturliga moränen som påträffades vid 0,1 meters djup.
Stenpackningen (A315) hade en triangulär form och
mätte omkring 1,9×1,4 meter och utgjordes av 0,1–0,2
meter stora stenar, tegelstenar och jord som låg upplagda mot ett större markfast block tillsammans med
tre större stenar som var 0,6–0,7 meter stora. I den
södra delen, invid stenblocket, var stenpackningen
0,3 meter hög och sluttade ned mot norr där den var
0,1 meter hög. I torven som täckte stenpackningen
påträffades en liten nyckel och en märla (F111, F123).
I stenpackningens fyllning bestående av sten och
myllig jord påträffades ett bränt rörben (F127).
Den norra syllen (A509) var 4,7 meter lång och
utgjordes av en enkel syllrad med 0,2–0,3 meter stora
stenar. I syllens sydöstra del fanns utrasade stenar
norr om syllraden. Det antyder att syllen varit högre
och utgjorts av två skift. Dessa stenar har sannolikt
varit kallmurade och utgjort fyllningsmaterial snarare än haft en bärande funktion.
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Figur 76. Schakt- och resultatplan efter undersökningen vid Bergstugan. Skala 1:200.
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Figur 77. Detaljplan över anläggningar och fynd i det sydöstra rummet av husgrund KG5.
Skala 1:100.

Figur 78. Stenpackning A315 som var anlagd mot ett flertal större stenar. Foto från nordöst.
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Figur 79. Drönarfoto över sydöstra rummet av KG 5.
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Figur 81. Vy över det sydöstra rummet (KG5) sedd från norr.

I rummets nordvästra del påträffades ett spisfundament (A461) som var 1,6×1,6 meter stort. Det bestod
utvändigt av större stenar med kvadratisk eller rektangulär form, 0,5–0,6 meter stora. Invändigt fanns
en mindre stenpackning av 0,2–0,3 meter stora stenar.
Höjden på spisfundamentet var 0,4 meter.
Inom rummet fanns ett kulturlager bestående av
ett jordstampat golv (A386) med hårt packad silt och
morängrus som var 0,1 meter tjockt. Makroanalyser

Figur 80. En liten nyckel (F111) påträffades i stenpackning A310.

av lagret visade på nedbrutet organiskt material som
inte kunde bestämmas till art. Lagret tunnades ut
mot sydöst där även en tydlig vägglinje saknades.
I lagret påträffades två skärvor yngre rödgodskeramik och en grytfot av rödgods som daterades till sent
1600-tal samt skaft till kritpipa (F126, F141, F313).
I nordvästra änden, under syllstenarna till syll A525,
påträffades två rödgodsskärvor från fat, med växtmotiv som dateras till sent 1600-tal (F311). Övriga
fynd utgjordes av spik (8 st), dörrbeslag (3 st) och
del av en nyckel bestående av dess ögla (F128). Två
knappar påträffades i rummets sydöstra hörn (F122,
128), vilka daterades till 1700-tal respektive 1800tal (Helander 2019). Därutöver påträffades ett mindre städ av järn (F140) i golvlager A386. Städet var 12
centimeter långt med runt tvärsnitt med en diameter
om 1,5 centimeter. I ena änden fanns en spetsad ände
med fyrkantigt tvärsnitt att slå ned i exempelvis en
träkubbe. Andra änden visade spår av att ha utsatts av
upprepade slag då anslagsytan hade ett svampaktigt
utseende. Vid den inledande metalldetekteringen av
torven hade på platsen en syl, ett eggverktyg och ett
uppdragsjärn påträffats (F114, F119, F120). Andelen
daterbara fynd var därmed liten men pekar på en
spridd datering från sent 1600-tal fram till 1800-talets
första hälft.
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Figur 82. Spisröset i sydöstra rummet av KG5 var delvis anlagt emot markfasta stenar. Foto från sydöst.

Figur 83. Keramik från sent 1600-tal påträffad i sydöstra
delen av KG5. F141 till vänster och F313 till höger.

Figur 84. Ett mindre städ (F140) påträffades i golvlagret
i det sydöstra rummet av KG5.

Figur 87. Ett uppdragsjärn, även kallat getfot, som
fungerar likt en mindre kofot till att dra upp mindre
spik och nubb.
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Figur 85. Ett tvärställt eggjärn (F114).

Figur 86. En syl (F119). Notera att sylens huvudände
har ett svampaktigt utseende sedan ytan fungerat som
anslagsyta för hammare då sylen slagits ned.

Figur 88 (t. v.) Blyknapp (F122) med slät yta, generellt
daterad till 1700-1800-tal.
Figur 89 (t. h.). Förgylld mässingknapp (F125) med
konkavt tvärsnitt, daterad till första hälften av 1800-talet.
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Figur 90. Anläggningsplan över lämningar och fynd inom det nordvästra rummet av KG5.
Skala 1:100.

Det nordvästra rummet skilde sig från det sydöstra
i fråga av underbyggnad, syllkonstruktion och golv.
Inledningsvis hade en terrasserad moränyta (A618)
anlagts, längs sydvästra delen förstärkt med en stensatt kant med 0,3–0,6 meter stora stenar (A620, A530).
Den terrasserade ytan mätte 9×6 meter i nordvästlig–
sydöstlig riktning och sträckte sig 5 meter nordöst om
husgrunden så att en plan yta skapats utanför huset.
På den sydvästra delen av den terrasserade ytan hade
en utbyggnad av den ovan nämnda husgrunden anlagts. Den utbyggda delen utgjordes av två syllväggar
i nordvästlig-sydöstlig riktning som i söder (A555)
anlagts ovanpå den stensatta terrasseringen (A530).
Syllen (A555) mätte 4,1 meter och utgjordes av delvis

utrasade stenar i sydöst, troligen efter att syllen tidigare haft upp till två skift. Stenarna var 0,2–0,5 meter
stora utvalda naturstenar med flatsidan vänd uppåt.
Den norra syllen (A582) mätte 4,2 meter och utgjordes, likt den södra syllen, av delvis utrasade stenar, dock mindre med en storlek om 0,1–0,3 meter.
Den östra syllen (A611) utgjordes av glest liggande
stenar i nordöstlig-sydvästlig riktning, vilka vilade
på en stenpackning (A611). Syllen var 3,6 meter lång.
I syllens sydöstra del fanns ett 1,3 meter stort avstånd mellan syllstenarna, som antyder platsen för
en ingång. Den västra syllväggen var anlagd på östra
sidan om spisfundamentet (A461). Väggen var 3,3
meter lång och utgjordes av en enkel syllrad med ett
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Figur 91. Drönarfoto över nordvästra rummet av KG 5.
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Figur 92. Drönarfoto över husgrund KG5.

Figur 93. Foto över det nordvästra rummet av husgrund KG5, sett från nordöst.
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befintligt markfast stenblock. Inom rummet fanns ett
kulturlager (A439) av löst packad sand, silt och morängrus som sannolikt utgjordes av en blandning av den
underliggande moränfyllningen från terrasseringen
och tillfört material sedan sand- och siltkorn letat sig
emellan golvtiljor. Spår av trägolv påträffades i form
av en rest av en 0,4×0,15 meter stor träregel intill den
västra syllväggen (A628) i vilken en spik påträffades
(F173). Vidare fanns invändig stenfyllning (A592) som
sannolikt utgjort bärande element för golvreglarna.
Golvet har därmed utgjorts av brädgolv på träbjälkar
som vilat på stenstöd.
Två fynd med skärvor från keramikfat påträffades
inom golvlager A439. Ett sönderslaget fat om 7 skärvor
(F317) av yngre rödgods med ljusbrun invändig glasyr
dateras till 1800-tal. Även en skärva av äldre typ påträffades (F191). Den var av yngre rödgods med invändig beige glasyr med målade växtmotiv som daterar
den till tiden kring sent 1600-tal till tidigt 1700-tal.
I lagret påträffades även en hopvikt knapp med räfflat
mönster daterad till 1800-talets första hälft (F185) och
en plomb med en dessvärre oläsbar text (F149). Därutöver påträffades byggnadsrelaterade järnföremål
såsom spik (7 st) och två gångjärnsbeslag. Under den
södra syllen (A555) påträffades två keramikskärvor
(F316) av yngre rödgods, invändigt glaserade med
beige och bemålade med växtmotiv som daterar dem
till sent 1600-tal. I golvlagret A439 kunde inga växtdelar identifieras vid den makrofossila analysen, då
materialet var för nedbrutet.
I den terrasserade ytan (A618) nordväst om huset
påträffades ett flertal spik (7 st) och hästskosöm
(3 st) en gångjärnstapp och en liten slöjdkniv (F162)
som var 11 centimeter lång med en bladlängd på
5,5 centimeter. Marken runtom huset avsöktes med
metalldetektor varvid spikar (15 st), gångjärnsbeslag
(2 st), märlor (2 st), en nubb, ett nyckelhus (F308) och
ytterligare en kniv påträffades (F181). Kniven påträffades 1 meter sydväst om syll A555 och utgjordes av
en krumkniv som låg i matjorden.

Figur 94. I golvlager A439 påträffades ett sönderslaget fat (F317).

Figur 95. I golvlager A439 påträffades keramik
från sent 1600-tal (F191).

Figur 96. Under syllen (A555) påträffades keramik
från sent 1600-tal (F316).

Figur 97. En hopvikt
knapp med räfflad yta
(F185) påträffades i
golvlager A439.

SAMMANFATTNING AV DE ARKEOLOGISKA
RESULTATEN FÖR KG 5

• en husgrund bestående av två rum med
spisfundament i sydöstra rummet

• få daterbara fynd i form av keramik och en knapp pekar

på dateringar kring skiftet 1600–1700 och tidigt 1800-tal

• flertalet verktyg påträffade i form av två knivar, ett
städ, en syl, ett uppdragsjärn och ett eggverktyg.
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Figur 98 (överst). En slöjdkniv (F162) påträffades
utanför husgrunden KG5.
Figur 99 (nederst). En krumkniv (F181) med konkavt
blad och egg påträffades utanför husgrunden.
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Figur 100. Drönarfoto över husgrunden hörande till backstugan Bergstugan. Boningshuset var anlagt i en sluttning
invid en bergsrygg vid vilken ett stort stenblock vilade. Foto från sydväst.

HUSGRUND – KG6

Bergstugan utgjordes av en byggnad med två rum,
med ett spisfundament placerat i nordöstra hörnet av
det västra rummet. Den sammanlagda storleken var
9,5×4,5 meter i öst-västlig riktning. Det västra rummet var 5,7×4,5 meter stort med en invändig area på
omkring 18 kvadratmeter om man bortser från spisfundamentet. Det östra rummet hade en invändig
area på drygt 12 kvadratmeter. Båda rummen hade
ingång längs södra syllen.
ETABLERINGSFAS

Då byggnaden uppförts på en sydvästslänt hade ett
inledande markberedande arbete utförts i form av
anläggandet av en terrasserad plan yta (A710) om 9×6
meter i öst-västlig riktning. Ytan utgjordes av stenfylld morän som längs dess västra och södra ytterkant hade stensatts (A708) med en kallmur med 2–3
oregelbundna skift. Vid den västra delen var terrasseringen 0,6–0,8 meter hög och tunnade ut mot öster
allteftersom terrasseringen erhållit dess uppnådda
plana nivå i slänten. Den stensatta muren utgjordes
av naturstenar med en varierande storlek om 0,2–0,8
meter där den flata sidan vänts utåt.
På den nivellerade terrasseringen hade Bergstugans husgrund anlagts i två faser.

Figur 101. Bergsryggen med stenblocket vid Bergstugan. Foto från söder.
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Figur 102. Anläggningsplan för Bergstugans etableringsfas som utgjorts av en stensatt terrasserad
yta, Skala 1:100.

Figur 103. Sektionsritning
över västra kortsidan av
Bergstugan. Skala 1:50.
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Figur 104. Foto över Bergstugan sedd från öster där utfyllningen för den terrasserade ytan var som tjockast.
Ytterst har terrasseringen försetts med en stenskoning.

Figur 105. Detaljfotografi av den stenskodda terrasseringen, sedd från öster.
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Figur 106. Anläggningsplan för Fas I. Inledningsvis utgjordes Bergstugan av en byggnad med ett
rum som fungerat som både kök och kammare. Skala 1:100.

FAS 1

Vid den första husbyggnadsfasen hade en stensyll
(A723) om 5,7×4,5 meter uppförts. Syllen utgjordes i
väster och norr av dubbelradig syll medan den södra
och östra var enkla syllrader i två skift. Stenarnas
storlek varierade mellan 0,1–0,4 meter och utgjordes av natursten med flatsidan vänd uppåt. Centralt
placerad längs den södra syllväggen fanns en 0,6×1,2
meter stor, flat sten som tolkades vara en tröskelsten
(A770). Längs utsidan av syllens västra, södra och östra
del hade en stenpackning (A715) anlagts i sluttande
plan mellan syll och stenterrassering. Den utgjordes
av mindre stenar med en storlek om 0,05–0,1 meter
och var packad tillsammans med den underliggande
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moränfyllningen (A710). Stenpackningen nådde upp
i nivå med det översta syllskiftet och hade sannolikt
fungerat både som tätande mullbänk emot stensyllen
och sluttande vattenavledande yta från takdropp.
I det nordöstra hörnet av rummet fanns ett
spisfundament (A739) som mätte 1,8×2 meter, i
öst-västlig riktning. Den sammanlagda höjden på
spisfundamentet var 0,8 meter. Det bestod ytterst
av rektangulära stenar med en storlek om 0,4×0,6
meter som omgärdade två större inre stenar, vilka
mätte omkring 0,9–1 meter i diameter. Emellan dem
fanns även tätande skolstenar. Runtom spisfundamentet påträffades rikligt med vitkalkad puts. De
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Figur 107. Husgrunden utgjordes i västra delen av syllstenar, anlagd på stenterrasseringen. Mellan syll och terrassering
var en sluttande stenpackning. I bildens högra del syns även en tröskelsten till det östra rummet. Foto från söder.

Figur 108. Vy över Bergstugan sedd från stenblocket på bergsryggen. Foto från öster.

Figur 109. Drönarfoto över skarven mellan det västra
och östra rummet, jämför figur 107.

yttre stenarna bildade en 0,4 meter bred utkragning
gentemot de centrala större stenarna. Överst var spisfundamentet täckt med raseringsmaterial i form av
torv, nedrasade stenar och ett fåtal tegelstenar, vilka
sannolikt utgjorde rester efter de nedrasade murvingarna. Under raseringsmassorna fanns rikligt
med lös sand, puts och aska (A816) som påträffades
på spisfundamentet. Här var även de underliggande
stenarna skörbrända och lossnade skiktvis vid rensning med skärslev. Ur asklagret (A816) i spisfundamentet togs material för vidare makroanalys, vilket
visade på förekomst av skalkorn (61 st), havre (17 st)
och två kärnor av flyghavre.
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Figur 110. Spisfundament A739 sedd från nordöst.
Spisfundamentet utgjordes av två centralt placerade
större stenar.

Figur 111. Spisfundamentet sett från söder. De yttre
stenarna bildade en 0,4 meter bred utkragning gentemot de centralt placerade stenarna.

Figur 112. Spisfundamentet sett från väster. Längs den
västra sidan fanns en stenläggning (A811). Mellan stenläggningen och spisen påträffades en offrad kniv (F288).

Väster om spisfundamentet fanns en 1,6×0,45 meter
stor stenlagd yta (A811), i nord-sydlig riktning, av
flata stenar med en storlek om 0,2–0,3 meter. Stenarna
täcktes delvis och omgavs av ett asklager (A815) bestående av svart och sotig silt, putsfragment och morängrus. Makroanalys (A815) visade främst på träkol
från björk, gran och tall. Asklagret påträffades längs
spisfundamentets västra sida och vid dess sydvästra
hörn. Ett flertal djurben (22 st) påträffades i asklagret

86

(A815) och i golvlagret (A760) runt om spisfundamentet. Benen visade spår av slakt och mathantering med
snittspår och spjälkade rörben. Djurslagen utgjordes
av ko, gris och får/get med den största andelen ben
från får/get (13 st). Benen utgjordes av revben, ryggkota och skulderblad men även hand-och fotrotsben.
Vid spisfundamentet påträffades också en krumkniv
(F288) som låg inkilad mellan spisfundamentet och
en sten hörande till stenpackning A811. Kniven var
20 centimeter lång med ett 9,5 centimeter långt blad
med konkav egg. Antingen hade kniven tappats ned
i springan eller offrats. Knivar eller järnföremål som
placerades som offer i huset ansågs kunna skydda
mot onda andar (Welinder 2005). I detta fall kan
det sannolikt röra sig om en medveten placering av
kniven mellan spisfundamentet och golvplattan. En
kniv med trähandtag bör inte ha kunnat fastna i den
täta springan då handtaget förhindrat den därtill.
Knivseggen var konkav efter upprepad slipning av
eggen. Således en välanvänd kniv som till slut offrats.

Figur 113. Inklämd mellan spisfundamentet och en
stenläggning påträffades en kniv (F288). Kniven var
välanvänd och hade slipats till dess eggen börjat möta
knivryggen vid dess spets.

Av det ursprungliga golvet återstod två golvreglar
(A780, A785) och ett kulturlager (A760). Ovanpå golvreglarna hade sannolikt ett brädgolv lagts. Golvreglarna (A780, A785) återfanns i rummets östra del söder
om spisfundamentet. De påträffades i ett torrt och
sprött skick i det underliggande kulturlagret (A760).
Reglarna var 0,15 meter breda, 0,6–1,0 meter långa
och låg med ett avstånd om 0,4 meter från varandra.
Inga ytterligare golvreglar påträffades.
Kulturlager A760 utgjordes av ett löst packat,
kulturpåverkat moränlager, som sammanblandats
med kolfragment, silt och grus och erhållit en mörkare
ton än den underliggande ljusa moränen i utfyllnadslagret (A710). Längs med syllarna var lagret tjockare
med omkring 0,2 meter i tjocklek medan det i rummets inre del mätte cirka 0,1 meter i tjocklek. Detta
lager hade tillkommit då den underliggande moränen
nyttjats som invändig mullbänk längs syllarna. Medan
den yttre stenpackningen delvis fungerat som skydd
gentemot luftdrag, täckte den endast syllens nedre
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skikt och skyddade därmed inte det övre. Det övre
syllskiktet har istället skyddats invändigt genom att
moränsanden skottats upp längs syllens insida. Då det
uppskottade materialet med tiden sjunkit, försvann
detta skydd varvid återigen kall luft kunnat söka sig in
igenom syllen och kyla ned rummet. När detta skett
måste golvet öppnas upp och materialet återigen
skottas upp mot syllväggen. Intervallet för när detta
skett varierar givetvis men i intervjuer från år 1932
av två timmermän födda under 1850-talet i Östergötland, nämns att sådant kunde ske vart 10 år eller i
samband med omläggning av golvbrädorna (Nordiska
museets frågelista 2657:229). Detta exempel gällde
dock mangårdsbyggnader där brukaren själv ägde bostaden. Detta förfarande förklarar troligen varför en
stor del av fynden inom lager A760 påträffades längs
syllarna då de legat i samma lager som vid upprepade
tillfällen skottats upp längs sidorna. Det är även vid
dessa tillfällen som större fynd som keramikskärvor
och djurben haft tillfälle att, medvetet eller omedvetet, deponeras i golvlagret. Fyndpålagringen är i detta
fall intermittent och inte kontinuerlig och därmed
underkastad huruvida de boende ansett åtgärden
nödvändig. Fyndförekomsten kan därför, teoretiskt
sett, spegla att åtgärden utförts ofta under 1700tal men vid färre tillfällen under 1800-tal. Makroanalysen av lager A760 visade enbart på nedbrutet
organiskt material som inte kunde artbestämmas.
Fynden utgjordes till stor del av keramikskärvor
av rödgods och flintgods men även av importerat
porslin. Sammanlagt påträffades 699 gram keramik
i golvlager A760. Dateringen av keramikmaterialet
sträcker sig från sent 1600-tal fram till och med 1800tal, dock utgjordes den största andelen (570 gram) av
äldre keramik daterad till sent 1600-tal (F300) och
1700-tal (F198, F268, F277, F278, F305, F318). Resterande keramikmaterial utgjordes av rödgods utan
identifierbar dekor eller där dekoren lossnat så att
säker datering inte kunde fastställas. Därmed saknas
keramik som med säkerhet kan dateras till 1800-tal.
I asklagret (A815) vid spisfundamentet påträffades
tre rödgodsskärvor och en porslinsskärva (F291, 267)
vilka daterades till 1700-tal.
Ytterligare daterande fynd utgjordes av ett mynt
(F223) från år 1721 som påträffades invid den östra
syllväggen och en knapp (F307) från 1800-talets första
hälft som låg i rummets västra del.

Figur 114. Rödgodskeramik med växtmotiv (F300) från
sent 1600-tal, påträffad i golvlager A760.

Figur 115. Rödgodskeramik (F198) från sent 1600-tal
påträffad i golvlager A760.

Figur 116. Rödgodskeramik (F277) från sent 1600-tal
påträffad i golvlager A760.

I rummets nordvästra del påträffades en blyplomb
(F196) märkt med texten ”RÅVAHRA”. En avbruten
rakkniv låg vid den södra syllen. Vidare fanns nio
spikar, ett klackjärn, tre kritpipsskaft och fyra hästskosöm inom lagret. Ett av kritpipsskaften (F279) var
dekorerat med rilldekor och taggband och dateras till
1690-1740 (jmf Åkerhagen 2010). Fönsterglas påträffades längs den södra syllen. I den underliggande
terrasseringen, väster om huset, återfanns två rödgodsskärvor varav den ena hade hemring och växtdekor, vilket tyder på sent 1600-tal (F297).
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Då torven avsöktes med metalldetektor innan schaktning påträffades nio spikar. I syllens utsida, på stenpackningen (A715) och på den terrasserade muren
(A710) påträffades en knapp (F287) daterad till
1800-talets första hälft, två spikar och en hästskosöm.
SAMMANFATTNING AV KG 6 FAS I

• väl grundlagd byggnad där slänten
terrasserats och stensatts med mur

• en byggnad 5,8×4,5 meter stor har anlagts

Figur 121. Blyplomb
(F196) märkt med texten
”RÅVAHRA”, som påträffades i
golvlager A760.

Figur 122. Knapp
(F287) som påträffades på den terrasserade muren (A710).

på den terrasserade ytan. 2×2,2 meter stort
spisfundament i rummets nordöstra del.

• utvändigt har sluttande stenpackning anlagts

emot syllstenarna som skydd för drag och
vattenavledande yta. Invändigt har underliggande
morän kastats upp längs syllarna.

• det arkeologiska fyndmaterialet kan dateras från
och med sent 1600-tal fram till och med 1800-tal

• över hälften av all keramik dateras till sent

1600-tal och 1700-tal. Ingen keramik kunde
med säkerhet dateras till 1800-tal

Figur 120. Mynt från år 1721 (F223) påträffad invid
syllen (A723) i västra rummets östra kortsida.

• glas längs södra syllen tyder på att
byggnaden haft fönster

• fyndmaterialet bestående av spik, hästskosömmar,
märlor, gångjärnsbeslag, fönsterglas, knivar,
mynt, knappar, keramik och en plomb.

FAS II – UTBYGGNADEN

Under 1700-talet har en utbyggnad av huset uppförts i
dess östra del. Syllen var av enklare slag och är i högre
grad anpassad efter terrängen, snarare än tvärtom.
Den norra syllen (A735) utgjordes av en 4 meter lång
stenrad av 0,4–0,6 meter stora stenar, som på grund
av två träd i syllinjen hade lyfts upp och hamnat ur
läge. Inte heller den södra syllväggen (A730) befann
sig i ursprungligt läge sedan rötterna hos ett träd en
meter norr om syllen, delvis tryckt ut syllstenarna
nedför stenpackningen (A720) mot söder.
Att utbyggnaden inte anlagts samtidigt som byggnadens västra del syntes främst då inga syllstenar hos
utbyggnadens norra och södra syll (A730, A735) låg i
förband med det äldre husets syll (A723). Vidare påträffades även en sluttande stenpackning längs den
östra syllväggen likt stenpackning A715 och A720,
vilket talar för att denna del ursprungligen utgjort
en del av husets utsida varifrån takdropp har avletts
från syllen.
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Figur 117. Rödgodskeramik (F305) från sent 1600-tal,
påträffad i golvlager A760.

Figur 118. Vitgodskeramik (F267) glaserad med
vitt och bemålad med
blått motiv, från 1700-tal,
påträffad i golvlager A760.

Figur 119. Vitgodskeramik (F219),
glaserad i vitt och bemålad med blått
motiv, från 1700-tal, påträffad i asklager
(A815) invid spisfundamentet.

Figur 123. Sektionsritning av
Bergstugan. Skala 1:50.
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Vid den södra syllen (A730) i utbyggnaden påträffades
två släta och nötta trappstenar (A778) som visade på att
en ingång funnits i denna del. Invändigt fanns ett hårt
packat lager (A754) av kulturpåverkad mörk morän i
vilket en kärna av brödvete påträffades vid makroanalys.
Lagret överlagrade den utfyllda moränen (A710)
och naturlig morän invid bergsryggen i öster. Den
överlagrade även stenpackningen (A715) hörande
till den ursprungliga byggnaden. Då lagret tillkommit i omedelbar anslutning till den äldre byggnaden
finns skäl att misstänka att fynd i golvlagret (A754)
delvis kan utgöras av fynd som tidigare deponerats på
platsen innan utbyggnaden uppfördes. Sådana fynd
har sedan blandats in i golvlagret (A754) som då det
utgjordes av en jordstampad yta inte kunde urskiljas
från ett tidigare äldre marklager. Detta måste tas i
beaktande då fynden nedan redovisas.
Fynden påträffades främst längs rummets väggar
och utgjordes av hushållsrelaterade föremål. Keramiken bestod av rödgods, flintgods och porslin som
daterades från och med sent 1600-tal till och med
1800-tal. Sammanlagt påträffades 39 skärvor av ovan
nämnda typer, med en vikt om 595 gram. Bland dessa
skärvor kunde tre dateras till sent 1600-tal (F310), två
skärvor till 1800-tal (F303), medan resterande keramik daterades till 1700-tal (F228, F231, F260, F303,
F312). De sju skärvorna av flintgods och porslinsskärvan saknade tydliga dateringsindikatorer i form
av dekor och tryck och dateras därför generellt till
1700–1800-tal. Keramiken utgörs främst av fat med
tjockt gods, dock påträffades två skärvor med genomgående hål hörande till en sil.
Även här påträffades fönsterglas längs den södra
syllen, vilket talar för att rummet varit försett med fönster. Tre skärvor hörande till flask- och dricksglas påträffades. De utgjordes dels av en flaskmynning daterad till
1700-tal (F261), en bottendel av klart glas hörande till
en vas eller bägare (F235) och en koboltblå glasskärva
(F199) till en mindre flaska med fyrkantig form. Därutöver påträffades två knappar från 1800-talets första
hälft (F266, F353) varav den ena hade tygrester kvar på
baksidan, sannolikt sedan knappen bortklippts ur ett
slitet plagg för att sparas. I rummets nordvästra hörn
påträffades en samling djurben (F229–F234) bestående av sammanlagt 13 ben (76 gram), med snitt- och
slaktspår, varav sju ben kunde artbestämmas som får/
get och två ben hörande till gris. I rummets östra del
påträffades en del av en gjutjärnsgryta (F215).
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Figur 124. Anläggningsplan över Fas II som utgörs av en tillbyggd del av Bergstugan öster om
köks- och kammardelen. Skala 1:100.

SAMMANFATTNING KG 6 FAS II

• utbyggd del 4×4,5 meter stor, som anlagts
i ett senare skede, sannolikt under 1700tal och i bruk fram till 1800-tal

• golv bestående av jordstampad yta
• ingång från söder
• fyndmaterial bestående främst av flaskglas,

keramik, djurben, spik, fönsterglas, klackjärn
och två knappar varav en med tygrester kvar

• fynd av brödvete (1 kärna).

90

Arkeologgruppen AB rapport 2021:46

Figur 125. Det östra rummet i Bergstugan. Foto från söder.

Figur 126. Trapp- och tröskelstenar vid södra syllen i Bergstugans östra rum. Foto från söder.
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RÖJNINGSRÖSE A830

BRUNN A786

Ett schakt (S600) grävdes i den södra halvan av röjningsröse A8302. Röset mätte 2,6 meter i diameter och
var 0,7 meter högt. det bestod av 0,05–0,4 meter stora
stenar, mestadels kring 0,1 meter. Äldre markhorisont
under röset kunde inte påträffas, vilket tyder på att
det anlagts i ett tidigt skede då tomten rensats på sten
i syfte att skapa stenfri yta för uppodling inom tomten.

Omkring 5 meter sydöst om husgrund KG5 fanns
en stenfylld grop som var 3,6 meter i diameter och
0,3 meter djup, fylld med sten och jord. Schakt 700
grävdes i dess sydvästra halva i syfte att undersöka
om det rörde sig om en brunn. Det visade sig vara en
meterbred brunn, som var 1,2 meter djup som fyllts
igen med stenar som låg luftigt och löst packade tillsammans med jord och torv. Brunnens sidor utgjordes av igenfylld naturlig lera. I botten påträffades ett
lager (A786) blöt gyttjig lera uppblandad med organiskt material. Makroanalysen visade att det förekom
tillplattade halmfragment i lagret, möjligen från en
golvläggning i ett fähus. Halmmaterialet kan möjligen utgöra del av material som deponerats i brunnen
i samband med att den övergivits.

Figur 135. Sektion över röse A830. Skala 1:50.

Figur 136. Foto över brunn A786 sedd från sydväst.

Figur 137. Sektionsritning över
brunn A786. Skala 1:50.
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Figur 128. Rödgodskeramik
(F228) daterad till 1700-tal,
påträffad i golvlager A754.
Figur 127. Rödgodskeramik (F310) daterad till
sent 1600-tal, påträffad i
golvlager A754.

Figur 132. Del av gjutjärnsgryta (F215)
som påträffades i golvlager A754.
Figur 129. Mynning från glasflaska av 1700-tals typ (F261),
påträffad i golvlager A754.

Figur 133. Knapp (F266) daterad till 1800talets första hälft, påträffad i golvlager A754.

Figur 130. Del av fot till
glasbägare (F235), påträffad i golvlager A754.

Figur 131. Del av koboltblå glasskärva (F199),
sannolikt hörande till
glasbägare, påträffad i
golvlager A754.

Figur 134. Knapp (F353) daterad till 1800talets första hälft, påträffad i golvlager A754.
På knappens baksida fanns tygrester bevarade.

93

Backstugor och torp under Fågelsta säteri i Julita socken – Eriksberg, Rösten och Bergstugan

METALLDETEKTERING AV TOMTEN

Metalldetektering utfördes inom hela tomtytan.
Resultatet från detekteringen visade att metallfynd
förekom koncentrerade inom två områden. Dels i
områden söder om byggnaden KG6, dels i tomtens
sydöstra hörn. Vid detekteringen påträffades 17
föremål varav 12 utgjordes av masugnsslagg. Masugnsslagg fanns även i schakt S500 i området söder
om Bergstugan. Sammanlagt påträffades 2 245 gram
slagg vid Bergstugan. Storlek och tyngd hos slaggbitarna varierade från små bitar om 20 gram till större
bitar som vägde 719 gram. De påträffades i tomtens
släntområde, ytligt liggande, i vissa fall direkt under
markytan. Bitarna utgjordes av masugnsslagg med
rester kvar efter sinnersten. De var samtliga flata med
ringlande yta.
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Tolkning
BERGSTUGAN – L1982:8101
Bergstugans kontext

Det arkeologiska materialet

Det arkeologiska materialet är, tillsammans med kartoch arkivmaterialet, en källa för bedömning vad gäller
tidpunkt för när platsen anlades respektive övergavs.
De äldsta fynden kan dateras till sent 1600-tal. Som
redovisats ovan förekommer Bergstugan i en karta
från år 1684 som en skattlagd enhet invid Mo kvarn
som också anlades under denna tid. Detta var också
samtidigt som Fågelsta säteri bildades under 1600talet. Därmed är uppförandet av Bergstugan sannolikt
knuten till bildandet av godset och de arbetstillfällen
som därmed tillkom. Med största sannolikhet uppfördes även Bergstugan på godsets direkta initiativ
eller med deras tillåtelse. De arkeologiska resultaten
kring hur Bergstugan anlagts och uppförts visade på
att betydande markberedande insatser utförts. Istället
för att anpassa huset efter platsen har man anpassat
platsen för huset. Byggnaden har anlagts på en terrasserad yta av utfylld morän som ytterst stensatts med
en mur. Den som investerat i anläggandet av Bergstugan har haft ekonomiska resurser och möjlighet
att avsätta arbetskraft vid utförandet.
Att uppförandet av Bergstugan var samtida med
Mo kvarn kan möjligen indikera att det hos säteriet
funnits ett behov av att bebygga och befolka platsen
med arbetskraft. Denna arbetskraft kan ha haft både
en direkt och indirekt koppling till kvarnverksamheten. Kring denna verksamhet hade sannolikt redan
från och med tiden från styckebrukets dagar, vuxit
fram en arbetarbebyggelse som efterhand röjde upp
odlingsmark i den äldre skogsmarken. Vidare fanns
hagmarker i området där säteriet lät kreatur vandra i
enorma hagar. Dessa hagar hade sannolikt tagits upp
där den äldre skog som enligt en kartbeskrivning från
år 1677 blivit ”utödd” då skogen nyttjats för kol och
ved till bruket under 1620–1660-talet. Med Fågelsta säteri, som anlades under 1680-talet, uppstod behov av
ny arbetskraft. Detta syns delvis i att vissa av deras torp
haft specifika funktioner såsom ”Mjölnarens bostad”
och ”Fiskarens boställe”. Därutöver tillkom torpare
som förfogade över jord och utförde dagsverken.

I samband med den arkeologiska undersökningen
undersöktes två husgrunder, ett röjningsröse och en
brunn. Båda husgrunderna hade fyndmaterial som
till äldsta delen kunde dateras till sent 1600-tal, vilket
därmed anger tidpunkten för då Bergstugan uppfördes. Vidare pekar fyndmaterialet på att båda byggnaderna varit i bruk fram till 1800-talets första hälft.
Här fanns emellertid en tydlig skillnad vad gäller
daterbara föremål. Andelen keramik från 1800-tal var
ytterst liten och utgjordes av ett fåtal skärvor medan
andelen keramik från 1700-talet utgör merparten av
den daterbara keramiken. Dock påträffades personliga föremål i form av knappar, vilka samtliga kunde
dateras till 1800-talets första hälft.
Frågan är huruvida de hushåll som bebodde platsen
under sent 1600-tal och tidigt 1700-tal förfogade över
fler föremål än de sentida? Utgör bristen på keramik
från tiden kring skiftet 1700–1800-tal ett tecken på att
dessa hushåll var fattiga eller bara att det sista hushållet
nogsamt tog med sina föremål vid flytten? Här kan även
påpekas att fynden i golvlagren sannolikt deponerats
enligt två skeenden, dels vid underhåll av trägolvet och
underliggande mullbänk, dels då byggnaden övergavs
och föremål eventuellt kvarlämnades.
Bergstugan lades öde år 1837 sedan det dåvarande
hushållet bebott platsen sedan 1794. De kan därmed
ha förfogat över ett redan ålderstiget bohag, med resultatet att föremål från sent 1700-tal brukades ett
flertal år in på 1800-talet.
Ett tecken på att föremål brukats länge och in i
det sista utgör den kniv som påträffades i springan
mellan en golvplatta av sten och spisfundamentet
(F288). Kniven hade slipats och omslipats så pass
många gånger, efter kontinuerligt bruk, att man till
sist slipat upp eggen mot knivbladets rygg. Till sist
hade den utslitna kniven fått tjäna som ett offer vid
spisfundamentet, möjligen som värn gentemot onda
väsen. Vidare förefaller knappen (F353) med den
bevarade tygresten antyda på återbruk där knappen
möjligen klippts ut ur ett slitet plagg för att kunna
sys på ett nytt.
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Frågan om fattigdom låter sig därmed inte besvaras
utifrån att hushållet länge nyttjat sina hushållsartiklar. Det kan snarare ses som en ekonomisk rationell
handling, vilket förvisso ur socialt perspektiv kan ha
setts som synonymt med fattigdom. Svaret på frågan
grundas därmed beroende av vilket socialt perspektiv
man föredrar att applicera. Som boende i en backstuga tillhörde de emellertid ett socialt lägre skikt
men det arkeologiska och skriftliga materialet visar
ändock på att de förfogade över ett flertal hushållsartiklar, verktyg och inköpt både kött, tobak, siden
och sädesslag.
Båda byggnaderna inom tomten har genomgått två
faser där de först anlagts och sedan byggts ut. Keramiken pekar i båda byggnaderna på att de uppförts
under sent 1600-tal och varit i bruk fram till och med
1800-talet. Utbyggnaderna förefaller ha utförts vid
något tillfälle under 1700-talet.
Vad gäller fyndfördelning mellan de två byggnaderna ses att en större andel hushållsartiklar i form
av glas, keramik, djurben och kärnor från sädesslag
påträffades i KG6 medan verktyg i form av eggjärn,
syl och städ påträffades i KG5.
Det arkeologiska materialet pekar därmed på att
KG 6, vid berget, varit boningshuset medan KG 5 troligen varit ett flerfunktionellt hus där hantverk har
utförts. Då byggnad KG 5 var uppdelad i två rum har
möjligen det östra rummet, som var utrustat med spis,
utgjort plats för verkstad medan det västra rummets
funktion inte med säkerhet har kunnat fastställas.
Det kan likväl ha fungerat som sovkammare som
övrig ekonomibyggnad. Tidvis var Bergstugan förhållandevis rikt på individer som bebodde hushållet
varvid den västra byggnaden (KG 5) möjligen även
nyttjades som bostad.
Även boningshuset (KG 6) var uppdelad i två rum.
Här fungerade sannolikt det västra rummet, med eldstaden, som kombinerat kök och sovkammare medan
det östra tillbyggda rummet fungerade som skafferi.
Åtminstone tyder fynden av keramik, glas och djurben
på att mat och hushållsföremål förvarats på platsen,
möjligen i form av ett kallskafferi.
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Mångsyssleri – arkivdokument
och fyndföremål
Det arkeologiska fyndmaterialet, tillsammans med
indikationer från kartmaterial och uppgifter från husförhörslängder, låter oss ana de sysslor som utfördes
av människorna som bebodde Bergstugan.
Vissa sysslor kan tydligt tydas i det arkeologiska
fyndmaterialet medan andra förblir svaga spår som
måste kan sättas in i ett sammanhang då man jämför
det arkeologiska fyndmaterialet med platsens kontext
i landskapet. De förblir dock svaga indikationer men
ett försök kan göras till rimliga antaganden.
Då vi kan följa yrken hos de boende i Bergstugan,
enligt husförhörslängderna, utgjordes två hushåll av
skomakare under sent 1700-tal och tidigt 1800-tal.
Bland fynden fanns fyra verktygsrelaterade föremål
som möjligen kan knytas till skomakaryrket. De utgjordes av ett tvärställt eggjärn (F114), en syl (F119),
ett uppslagsjärn (F120) (getfot) och ett litet städ
(F140). Sylen, eggjärnet och städet är till sin karaktär
flerfunktionella föremål som likväl kan ha brukats vid
klädestillverkning eller klensmide. Uppslagsjärnet
kan dock betraktas ha en mer specifik funktion då den
nyttjas, likt en kofot, till att dra upp nubb ur lädersulor. Samtliga verktygsrelaterade föremål inom tomten påträffades vid den mindre husgrunden i väster
(KG 5), vilket därmed föranleder misstanken om att
husgrunden nyttjats som verkstad.
Den påträffade blyplomben med texten ”RÅVAHRA”
(F196) tyder på att inköpta råvaror av något slag har
hanterats i boningshuset (KG 6). En blyplomb påträffade även i den västra husgrunden (F149). Här kan
påminnas om att Bergstugan enligt mantalslängderna åren 1819–1820 skattades för nyttjande av siden.
I detta fall kan plomberna möjligen ha hört till inköpta
textilpackar med siden. Det inköpta tyget har därefter
antingen nyttjats inom hushållet eller förädlats. I det
senare fallet inköpes tyger för tillverkning av klädespersedlar för avsalu, vilket därmed kunde utgöra en
bidragande faktur för hushållets försörjning. Detta är
dock ett antagande som baseras på idén om att människor alltid skulle handla ekonomiskt rationellt, vilket
givetvis inte alltid är fallet. Som nämnts skattade hushållet även för bruk av tobak, vilket oavsett anledning,
alltid utgör en tärande utgift utan ekonomisk vinning.
Vid den västra husgrunden (KG 5) påträffades två
knivar. Dels en mindre slöjdkniv (F162) och en krumkniv (F181). Slöjdkniven är ett flerfunktionellt verktyg
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med ett brett användningsområde. Den påträffade
kniven hade en bladlängd på 5 centimeter, vilket antyder att den brukats för exempelvis täljning av små
föremål eller detalj- och karvarbeten. Den är liten
jämfört med den mer vardagliga universella brukskniven som har en bladlängd om 10–15 centimeter.
Slöjdkniven visar därmed på att det har funnits anledning att förfina föremål eller för hantverk. Krumkniven hade ett konkavt format blad med konkav egg
och en bladlängd på 8 centimeter. Krumknivar har
också ett brett användningsområde och kan bland
annat användas vid växtbeskärning och till avbarkning av kvistar vid exempelvis korgflätning. Båda
knivarna kan därmed ha nyttjats vid tillverkning av
föremål inom hushållet och för avsalu.
Vid undersökningen av tomten påträffades inom
området och inom husgrunderna hästskosöm, hästskor och oxskor. Sammanlagt påträffades 10 hästskosöm, två oxskor och två hästskor. Samtliga föremål
påträffades inom två ytor. Dels påträffades de i golvlagret (A760) i Bergstugan dels i den terrasserade ytan
väster om den västra husgrunden (KG5). Tidigare
har redovisats att en fägata löpte mellan Bergstugans
tomt och kvarnområdet och att Hagstugan hade hagmarker norr om Bergstugan. Denna omständighet
tillsammans med fynden av hästskosöm, häst- och
oxskor inom Bergstugans tomt kan därmed betyda
att platsen utgjort del i boskapsskötseln. Då formen
på Bergstugans tomt tycks vara utbruten ur Hagstugans hagmark kan det ha sin förklaring i att platsen
fungerat som en fålla för kreatur inför vidare förflyttning via fägatan.
Möjligen har djur även blivit skodda inför att de
skulle brukas som dragdjur efter att ha inhämtats
från hagen. Huruvida de boende på Bergstugan faktiskt haft en del i detta arbete är givetvis svårare att
se i det arkeologiska materialet annat än att sömmar
och skor påträffas inom tomten.
Enligt kartan från år 1843, som upprättades sex
år efter att Bergstugan övergivits, fanns en mindre
odlingslott inom tomten som var 8×13 meter stor.
Odlingslotten har sannolikt funnits på platsen sedan
den först beboddes. Lotten fungerade som trädgårdsodling för eget bruk, exempelvis kål- och rotfruktsodling. En odlingsyta om 100 kvadratmeter har sannolikt
inte kunnat försörja ett hushåll under ett år varför
odlingslotten bör betraktas som ett komplement till
hushållets försörjning.

I spisröset till Bergstugan (KG 6) påträffades förkolnade kärnor från skalkorn, havre och flyghavre.
Skalkorn var under denna period ett av de vanliga
sädesslagen, vilka nyttjades till olika maträtter, exempelvis palt, gröt, platta bröd och vid ölbryggning.
Även havre användes vid matlagning men nyttjades
även som djurfoder. Därutöver påträffades ett flertal djurben i närheten av samma spisfundament. De
utgjordes av slakt- och matavfall från främst får/get.
Platsens omedelbara närhet till kvarnen innebär
att hushållet vid Bergstugan varit nära beläget en
tänkbar arbetsplats. Denna koppling är förvisso något
som är svårt att belägga i det arkeologiska materialet.
Dock pekar fyndmaterialet på att Bergstugan uppfördes kring sent 1600-tal, vilket är samtida med tillkomsten av Mo kvarn och därmed de arbetstillfällen
som uppstått kring kvarnverksamheten. Husförhörslängderna visade även på att ett flertal individer inom
det sista hushållet flyttade vidare till andra kvarnar,
vilket antyder att personerna i Bergstugan kan ha haft
erfarenhet av att arbeta vid kvarnar.
Försörjningsstrategin, som därmed går att utläsa ur det arkeologiska och historiska materialet
har baserats på egen produktion av mat inom dess
odlingslott om cirka 100 kvadratmeter, vilket kompletterats genom skomakeri och hemslöjd. Därutöver
kan dagsverksarbeten vid exempelvis den intilliggande kvarnen som hört till Fågelsta säteri ha utförts.
ÖDE

Som en sista fråga bör man fråga sig varför Bergstugan läggs öde år 1837, under en tid då framväxten av torp och backstugor generellt ökar (Nilsson,
Hansson, Svensson 2020). Möjligen finner vi svaret
i det andra intilliggande torpet ”Lillstugan” som vi
tidigare har sett utgjordes av en oregistrerad bebyggelseenhet (se figur 64). De övriga torpen inom
kvarnområdet (Åtorp, Hagstugan, Formartorp och
Mjölnarbostaden) är ännu idag bebyggda och har
därmed haft en kontinuerlig brukningstid. Men när
övergavs Lillstugan? Då vi söker svaret i husförhören
finner vi att det faktiskt övergavs samma år, 1837
(Husförhör 1836–1840:164). Vidare finner vi en rad
likheter mellan Bergsstugan och Lillstugan. Bland
annat betecknas även Lillstugan som backstuga. Lillstugan hade därmed degraderats från ett torp med
20 tunnland mark, enligt kartan från år 1795. Detta
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Backstugor och torp under Fågelsta säteri i Julita socken – Eriksberg, Rösten och Bergstugan

Figur 138. Drängstugutomterna, markerade med svarta cirklar, belägna strax öster om godset, i karta från år 1843
(LMS 1843:C35-27:6).

skedde sannolikt kring 1820-talet då åbon Lars Larsson, som även innehade torpet år 1795, kring slutet
av 1810-talet istället tituleras inhyses och sedermera
dog år 1822 (Husförhör 1806–1815:141, 18121–1825:72).
Då den kvarvarande änkan bodde i Lillstugan fram
till år 1837 betecknades Lillstugan istället som backstuga, och därefter som öde (Husförhör 1831–1835:159,
1836–1840:164). Änkan anges vara mycket sjuklig och
bodde tillsammans med en dotter som beskrevs som
harmynt, vanlytt och sjuklig. De flyttade år 1837 till
Eriksbergs fattigstuga.
Därmed försvann två torp inom kvarnområdet
under loppet av samma år. I fallet med Lillstugan
flyttar de till fattigstugan i Eriksberg och från Bergstugan flyttar det gifta paret först sedan makens åldriga mor hade dött. Som vidare beskrivs på sidan 46
upprättades Eriksbergs fattighus av Fågelsta säteri för
att samla säteriets fattigvård inom ett hushåll. Fattigvården centraliserades. Måhända innebar detta även
en möjlighet för säteriet att rationalisera bland de
mindre bebyggelseenheter som funnits spridda inom
godsets ägor. Enligt kartan år 1795 förfogade Lillstugan över 20 tunnland mark. År 1843 hade marken
överförts till torpet Formartorp. Likaså hade Formartorp erhållit Bergstugans gamla tomt och därmed
utvecklats från att år 1795 förfoga över 31 tunnland
åker, äng och hagmark, till 54 tunnland år 1843. Därmed skapades en större bärighet för Formartorp. De
mindre enheterna (Lillstugan och Bergstugan) som
betecknades som backstugor övergavs. De fattiga hushållen samlades istället i Eriksbergs fattighus. Här
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kan man förvisso anföra att personerna i Bergstugan
aldrig betecknades som sjukliga eller fattiga. De kan
dock ha utsatts av ett yttre tryck från säteriet som önskade genomföra rationaliseringsåtgärden och därmed
tvingade hushållet att flytta.
Ytterligare en omständighet som man här kan
nämna är att Fågelsta säteri enligt kartan från år 1843
hade uppfört ”drängstugetomter” vilket säteriet förefalla sakna i kartan från år 1795. Enligt kartan fanns
vid drängstugetomten två byggnader som sannolikt
fungerat som arbetarbostäder, vilket troligen kan
kopplas till en begynnande statardrift vid säteriet.
Därmed frigjorde sig säteriet av beroendet av arbetskraft från de utspridda torpen och backstugorna och
tillgodosåg detta i form av arbetarbostäder i nära anslutning till godset. Detta innebar att behovet av att
underhålla de utspridda backstugorna inte längre
fanns och att de därför lades öde.

Arkeologgruppen AB rapport 2021:46

UTVÄRDERING AV RESULTATEN

i förhållande till undersökningsplanen
Förundersökningarna följde den upprättade undersökningsplanen där syftet var att dokumentera fornlämningen och därigenom tillvarata kunskap som
förväntas bidra till områdets historia och vara till
nytta för framtida samhällsplanering.
Förundersökningens syfte var att förundersöka
fornlämningarna L1982:8101 och L1982:8289 i sin helhet. Fornlämning L1982:8290 var belägen strax utanför
exploateringsområdet och där skulle en arkeologisk
förundersökning i avgränsande syfte genomföras.
Förundersökningen skulle fastställa och dokumentera fornlämningarnas karaktär, datering, utbredning och komplexitet samt ta tillvara fornfynd.
Rapporten ska utgöra beslutsunderlag inför prövning
om tillstånd till ingrepp i fornlämning. Förundersökningen skulle klargöra följande:

Undersökningen resulterade i att lämningarna
L1982:8101 och L1982:8289 har undersökts i sin helhet. Samtliga påträffade lämningar har undersökts
och dokumenterats varvid inga ytterligare arkeologiska åtgärder anses nödvändiga. Vid fornlämning
L1982:8290, som skulle förundersökas i avgränsande syfte, påträffades en latringrop. Inga ytterligare
arkeologiska åtgärder vara erforderliga.
Arkeologgruppen AB anser att syftet med undersökningen är uppfyllt. Inga avvikelser från undersökningsplanen gjordes, det vill säga att de frågor som
ställdes inför förundersökningen har i stort besvarats. Utbredningen av fornlämningen har fastställts,
likafullt deras karaktär och ålder. Anläggningsförekomsten har fastställts och ytans bevarandegrad är
också klarlagd. Tidsplan och budget följdes.

• 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

• bedömning av fornlämningens

bevarandegrad på aktuell plats

• rumslig avgränsning av fornlämningen
inom exploateringsområdet

• bedömning av vilka typer av aktiviteter som

ligger bakom de kulturlager, anläggningar och
fynd som påträffas vid förundersökningen.
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BILAGOR
Bilaga 1. Schakttabell
Snr

Storlek/m

Djup/m

225

10x2

1,8

Schakt som grävdes i syfte att undersöka grop (A210). Överst var torv
0,1, följt av grusig morän i botten. 22 kvadratmeter.

229

14x2-5

0,3

Överst var torv 0,1 meter följt av grusig morän i schaktbotten. 50
kvadratmeter.

282

2,5x6

0,3

Överst var torv följt av grusig morän i schaktbotten. 15 kvadratmeter.

304

15x6-8

0,3-1,5

Schakt i syfte att undersöka platsen för torpet Rösten, inom vilka tre
husgrunder påträffades. I övrigt utgjordes lagerföljd av torvlager med
en tjocklek om 0,2-0,4 meter, följt av tunn lins kulturpåverkad morän
med kolfragment. Schaktbotten utgjordes av finkornig morän. 82
kvadratmeter.

400

23x10-14

0,4

Schakt i syfte att undersöka husgrund. I övrigt utgjordes lagerföljd
av torv 0,1-0,2 meter följt av grusig morän i schaktbotten. I schaktets
södra delar var lera vid 0,2-0,3 meters djup. 206 kvadratmeter stort.

500

14x6-11

0,5

Schakt i syfte att undersöka husgrund. I övrigt utgjordes lagerföljden
av torv 0,1-0,2 meter djupt, följt av grusig morän i schaktbotten. 122
kvadratmeter stort.

600

1,7x5

0,6

Schakt i syfte att undersöka röjningsröse. I övrigt utgjordes lagerföljd
av 0,1 meter djup torv följt av lera i schaktbotten. 8 kvadratmeter stort.

700

2,4x4

1,8

Schakt i syfte att undersöka brunn. I övrigt utgjordes lagerföljd av torv
0,2-0,4 meter djupt flöjt av lera i schaktbotten. 9 kvadratmeter stort.

800

2x5

0,3

Schakt i sentida stenhög bestående av sten från markberedning.
Stenar påträffades överlagra äldre odlingsjord, vilket bekräftar att
stenhögen är sentida, sannolikt i samband med granplanteringen. 9
Kvadratmeter.
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Beskrivning

Bilaga 2. Anläggningstabell
Anr

Typ

Storlek/m

Djup/m

Form

Beskrivning

1

Stenpackning

1,3x2

0,2

Rekt

Tät packning av rundade moränstenar i
sanden, stenar 0,2-0,3 m stora.

40

Syll

4,8x5,6

0,2

Rekt

Tätt packade i sand och delvis tätad med lera.
Av rundade moränstenar 0,2-0,3. Syllbredden
0,5-0,8, sannolikt bred då syllstenar rasat ur
ursprungligt läge.

68

Lerpackning

0,5x0,6

0,2

Oval

Lerpackning under stensyll, vid syllhörn.

81

Kulturlager

2x2,8

0,3

Oval

Kulturpåverkad sand med skålformad botten.
Inom område är förekomst av skärvsten, riklig
förekomst av kol, öster om naturligt stenblock.

90

Stolphål

0,5

0,27

Rund

Stolphål med sotig morän i fyllning. Skålformad
botten. Skott i botten med 0,15 meter stora
stenar. I ytan täckt med gråbrun sand och
kolfragment likt lager A160.

107

Syll

4,5x1,5

0,5-0,9

Rekt

Kallmurad syll i 1-2 skift av natursten. Stenarna
0,2-0,8 meter stora. Större sten i syllens
sydöstra del. Till boningshus. Sporadiska rester
efter utvändig puts.

110

Stenfyllning

3,3x1,1

0,6

Oreg

Stenfyllning innanför husgrund, koncentrerade
till hörnstenarna.

147

Raseringslager

5,2x1

0,6

Oreg

Raseringslager bestående av tegelkross
och tegelpannor märkta ”Ö” på klacken.
Uppblandade med lös mullig jord och
kolfragment.

155

Jordfyllning

3,3x1

0,3

Rekt

Husets insida invändigt fylld med morän sand
upp till nivå med syllen.

160

Kulturlager

5x6

0,05

Rekt

Kulturpåverkad moränsand. Spridd förekomst
av kolfragment.

172

Tramplager

2x2,7

0,1

Rekt

Tramplager som överlagrar omgrävda lagret
A222, och överlagras av raseringslager A180.
Består av hårt packar grus och sand. Fynd
av keramik Gustavsberg från sent 1800-tal,
kritpipsskaft, fönsterglas och klackjärn.

176

Källargrund

2,7x3,5

1,1

Rekt

Rektangulär källare i nordöstlig-sydvästlig
riktning med öppning i sydväst. Utgörs av
kallmurade väggar med delvis huggen och
utvald natursten med flat insida, mellan
2-6 oregelbundna skift. Stenarnas storlek
varierande mellan 0,3-0,8 meter stora.
Invändigt fylld med sammanlagt ? lager.

180

Raseringslager

1,9x2,7

0,4-0,5

Rekt

Raseringslager , utgörs främst av krossade
tegelpannor, märkta i klacken ”Ö”. Uppblandad
med moränsand, sten, djurben och
keramikskärvor varav mestadels rödgods.

183

Stenpackning

0,8x2,4

0,1

184

Ramp

1,7x3,6

0,1-0,3

Stensatt yta sydväst om källaren med
moränsten. 0,1 meter stora stenar.
Oreg

Sydöst om källargrunden var stenpackning i
morän, 0,1 meter stora stenar.
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Anr

Typ

Storlek/m

Djup/m

Form

Beskrivning

185

Ramp

1,5x3,7

0,1-0,4

Oreg

Stensatt yta nordöst om källaren med
moränstenspackning 0,1 meter stora stenar.

190

Stenpackning

1,3x2

0,1

Oreg

Stensatt yta överst i ramp A185, stenar 0,1-0,2
m stora.

210

Vall

7 m diam

0,6

Rund

Uppkastad morän runt grop A211.

211

Grop

3 m diam

1

Rund

Grävd grop i moränen, består av återfylld
moränsand.

212

Latringrop

1,3 m diam

1

Rund

Cylindrisk rund grop med raka kanter,
sannolikt efter nedgrävd tunna. Fyllning av
gråsvart morän med inslag av sten, tegel,
läderfragment, spik, fönsterglas och i profilen
iakttagbara linser av kalk.

215

Golvlager

1x2,7

0,2

Rekt

Avsatt golvlager (tramplager) utgörs av sandig
morän blandad med tegelkross, kolfragment,
brända djurben, riklig förekomst av fiskben.
Fläckvis tät förekomst av kol och trä.

220

Stenpackning

2,4x0,8

0,1

Rekt

Stenpackning av med 0,1-0,2 meter stora
stenar överst i nedgrävning A222

222

Nedgrävning

0,8x2,4

0,6

Rekt

Omrörd yta som fylld med sten och kulturlager.
Överst oregelbunden plan yta.

232

Kolfläck

0,6x0,7

0,1

Oval

Yta med riklig förekomst av kolfragment och
eldpåverkad morän.

240

Sten (tröskel)

0,3x1,3

0,1

Rad

Moränstenar på rad vid öppning, tröskel.

276

Lager

1x2,7

0,3

Oval

Utfyllnadslager med grus och sand. Riklig
förekomst av djurben med slaktmärken, och
keramikskärvor, rödgods., keramik. Fynden
påträffas ej i horisontellt läge.

280

Golvlager

1x2,7

0,1

Oval

Avsatt golvlager (tramplager) av fin ljus sand.
Riklig förekomst av fat och skålar.

287

Golv

0,8x0,9

0,1

Oreg

Yta i källare med stensatt golv. Moränsten 0,1
meter stora.

293

Träbjälke

1x0,15

0,15

Rak

Träbjälke tvärs över källaröppning. Träet mycket
poröst och framträder främst utifrån dess färg.

300

Lager

2x3,8

0,1

Rekt

Bottenlager i källare utgörs av grusig morän
med riklig förekomst av små kolfragment.

335

Husgrund

3,4x3,5

0,3

Kvadratisk

Kvadratisk husgrund av sten i 1-2 skift 0,3-0,5
meter stora. Invändigt stenfylld med 0,1-0,2
meter stora stenar. Övertorvad.

340

Husgrund

4x4

0,3

kvadratisk

Kvadratisk husgrund av sten i 1-2 skift 0,3-0,5
meter stora. Invändigt stenfylld med 0,1-0,2
meter stora stenar. Övertorvad.

370

Stenpackning

1,3x2

0,1-0,3

Triangulär

Stenpackning anlagd mellan fyra större stenar
varav ett är markfast block. Utgörs av 0,1-0,6
meter stora stenar och tegelfragment.

386

Golv

3,5x4

0,1

Rekt

Golvlager i byggnadens östra del. Oklar
begränsning i öst, annars begränsad av husets
syllar. Utgörs av siltig morän uppblandad med
jord och riklig förekomst av tegelsmulor och
kolfragment. Jordstampad golv.
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Anr

Typ

Storlek/m

Djup/m

Form

Beskrivning

461

Spisfundament

1,5x1,6

0,3-0,4

Rekt

Spisfundament uppbyggd kring två naturfasta
block. Består ytterst av större stenar 0,3-0,4
meter stora med utvald natursten med flata
sidor. Invändigt är tät stenpackning med 0,150,2 meter stora stenar. Överst är stenarna
spruckna. Anlagd mot naturlig morän.

439

Golvlager

3,6x4

0,1

Rekt

Golvlager i byggnadens västra del. Oklar
begränsning mot väst. Utgörs av löst packat
sandig morän, riklig förekomst av tegelsmul
och kolfragment. Inom lagret finns stenar för
bärlinor. Trossbotten?

509

Syll

4,6x0,2-0,6

0,1

Linjär

Stensyll med oregelbunden form. Västra
delen utgörs av enkel stenrad med 0,2 meter
stora stenar. Östra delen dubbelradig med
utrasade stenar runtom. Stenarna i östra delen
nedgrävda i moränen.

525

Syll

4x0,4-0,6

0,2

Rekt

Syllen uppförd på stenpackning A370. Syllen
gles och utgörs av 0,4-0,5 meter stora stenar.
Terrängen sluttar svagt ned mot syd.

530

Terrassering

0,8x3,6

0,2

Rekt

Sedan terrängen sluttar svagt mot sydväst
har terrassering för husets syll anlagts.
Terrasseringen utgörs av stenlagd yta med
jordutfylld yta i nordöst.

555

Syll

0,8x4,2

0,2

Rekt

Syllstenar, anlagd i svag sydvästslänt ovanpå
terrassering (A530). Syllstenar delvis utrasade
mot sydväst. Stenarna 0,3-0,6 meter stora,
med mindre stenar som tätning 0,1-0,2 meter
stora. Syllen ursprungligen enkelradig i ett skift
med mindre stenar som tätning.

582

Syll

0,7-1x3,5

0,1-0,2

Rekt

Syll med stenar utrasade mot nordväst. Stenar
med varierande storlek 0,2-0,5 meter stora.
Främst större stenar underst nedgrävda
i morän, vilka överst täcks av utrasade
stenar. Möjligen dubbelradig syll med 1-2
oregelbundna skift.

592

Stenar

3x3

0,1

Oreg

Stenar innanför husgrund, som utgjort stöd till
bärlinor. Stenarna av varierande storlek, större
0,3-0,5. Dessa stenar är delvis nedgrävda i
moränen i en rad i husets mitt i nordöstligsydvästlig riktning. Över dem ligger utrasade
stödstenar innanför grunden.

600

Stenpackning

0,7x3,1

0,1

Oreg

Stenpackning med 0,1 meter stora stenar
nedgrävda i moränen längs husgrundens
nordvästra kortsida. Denna del av grunden
saknar tydlig syllrad.

611

Syll

0,6x3

0,2

Linjär

Syllstenar vid husgrundens nordvästra kortsida.
Stenarna glest utlagda, nedgrävda i moränen,
i dess sydvästra del är ett 1,3 meter stort
mellanrum mellan stenar.

618

Terrass

5x4

0,3-0,5

Oreg

Terrasserad yta med stensatt kant i sydväst,
utfylld med sandig morän.

628

Trä

0,15x0,4

0,05

Rekt

Del av träregel som vilar på stenpackning
(A592). Del av golvlag.
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Anr

Typ

Storlek/m

Djup/m

Form

Beskrivning

634

Syll

0,3-0,4x4

0,1-0,4

Linjär

Syll uppförd väster om spisfundament. Utgörs
av utvald natursten med flat ovansida, med
en storlek om 0,3-0,5 meter, tätt lagda. Delar
av syllen lagd ovanpå markfast block, i södra
delen, i svag sluttning, övergår i två skift i höjd.

708

Terrass

6,2x8,6

0,4-0,8

Rekt

Terrassering som ytterst utgörs av stensatt
kant i 1-3 oregelbundna skift. Terrassen högre i
väst. Stenar med varierande storlek om 0,3-0,8
meter stora. Invändigt fylld med moränsand.

710

Utfyllnadslager

6,2x8,6

0,8-0,1

Rekt

Moränfyllning innanför terrass i syfte att jämna
ut marknivån.

715

Stenpackning

0,5x3

0,2

Oreg

Lutande stenpackning, med moränsten,
mellan husvägg och terrassering. Sannolikt för
avledning av vatten. Stenarna 0,1-0,15 meter
stora, tätt packade i morän.

720

Stenpackning

0,4x2

0,2

Oreg

Stenpackning mellan husvägg och terrass.
Utgörs av kantig sten, 0,15-0,2 meter stora.

723

Syll

4x6

0,1-0,2

Rekt

Husgrund hörande till backstuga. Utgörs av
utvald natursten med flat ovansida, tätt lagda
på den utfyllda moränlagret (A710). Utgörs
mestadels av enkel syllrad 1-2 skift.

730

Syll

4x4,3

0,2

Rekt

Syll, i torpets utbyggda, östra del. Utgörs av två
syllrader i norr och söder.
Stenarna i söder med två skift, delvis utrasad
mot syd, med utvalda flata naturstenar 0,3-0,5
meter stora. I norr är stenarna rubbade av två
träd som vuxit i syllen och flyttat stenarna ur
läge.

739

Spisfundament

1,8x2

0,8

Rekt

Spisfundament av sten och förekomst av tegel.
Placerad i rummets nordöstra hörn. Två skift
hög med arbetshöjden kring 0,8 meter.

754

Golvlager

3,8x4,2

0,05

Rekt

Golvlager i husets östra rum. Utgörs av
hårt packad grusig morän med inslag av
moränsten.

760

Golvlager

4x5,7

0,05

Rekt

Sand och siltblandad morän. Lös packad.

770

Tröskelsten

0,6x1,25

0,5

Rundad

Tröskelsten, granit, belägen längs södra
syllväggen i husets västra rum. Stenens form
rund men överst välvd.

778

Tröskelsten

0,4x1

0,4

Rekt

Tröskelsten, gnejs, belägen längs södra
syllväggen i husets östra rum. Stenen
rektangulär med flata sidor, ovansidan nött av
tramp. Sten i gnejs med tydlig bandning tvärs
skiktritningen.

780

Träregel

1x0,15

0,1

Rekt

I A760 var golvregel, överlagrad av torv.

785

Träregel

0,7x0,15

1

Rekt

I A760 var golvregel, överlagrad av torv.

786

Brunn

2,8 diam

2

Rund

Brunn, igenfylld med sten och jord, först synlig
som 0,3 stenfylld grop. I botten är lager med
organiskt material.

815

Lager

1,7x2,2

0,05

Rekt

Asklager väst och sydväst om spisfundament
739. Lagret rikt på kolfragment, aska och ljus
sand och pulvriserad kalk/puts.
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Anr

Typ

Storlek/m

Djup/m

Form

Beskrivning

816

Lager

1 diameter

0,05

Rund

Överst i spisfundamentet (A739) var ett lager av
sot och aska blandat med puts.

811

Sten

0,4x1,4

0,1

Rekt

Stenhäll av rektangulära stenar, 0,1x0,2
meter stora, överst täckta med puts. Två
oregelbundna skift.

824

Lera

0,2x0,95

0,1

Oreg

Lertätning vid spisfundamentet (A739) och syll.
Lera av ljusbeige, förtorkad, hårt packad.

830

Röjningsröse

2x2,6

0,6

Oval

Anlagd i backsluttning, välvd form, stenar av
varierande storlek 0,1-0,6 meter stora.

840

Röjningsröse

3,4x3,6

0,2

Rund

Flackt röse med tydlig kantkedja, invändigt
övertorvad. Stenar med storlek om 0,2-0,4
meter stora.

850

Röjningsröse

2,5x3,2

0,5

Oval

Välvd form med stenar av varierande storlek
om 0,1-0,6 meter stora, tydlig kantkedja.

860

Röjningsröse

2,5x4,2

0,5

Oval

Välvd form med 0,4-0,6 meter stora stenar.

870

Röjningsröse

1x1,2

0,3

Oval

Anlagd i backsluttning, välvd form, stenar av
varierande storlek 0,1-0,6 meter stora.
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Typ

Spik

Spik

Keramik

Spik

Spik

Avslag

Djurben

Keramik

Bleck

Spik

Spik

Bleck

Ankarslut

Spik

Spik

Spik

Hästskosöm

Spik

Spikögla

Spik

Spik

Namn

F1

F2

108

F3

F10

F11

F12

F13

F14

F15

F16

F17

F18

F19

F20

F21

F22

F23

F24

F25

F26

F27

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Vitgods

Ben

Kvarts

Järn

Järn

Rödgods

Järn

Järn

Material

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

4

1

1

Antal

12

1

34

4

19

17

2

10

240

10

9

10

1

5

1

2

8

22

37

10

56

Vikt/g

Torv

Torv

Torv

Torv

Torv

Torv

Torv

Torv

A160

A160

A160

A160

A160

A40

A40

A40

A1

A1

A1

A1

A1

Kontext

Spetsen
bortbruten

Spets

Hel

Spets

Hel

Hel

Spetsen

Övre halvan.

Hel

Hel

Hel

Fat

Rörben

Hel

Hel

Fat

Hel

Hel

Del

Fågel

Art

Spik 8,5 cm l, fyrkant tvärsnitt, runt huvud.

Tunn spets

Ögla med spets 8,5 cm l, i spetsen bockad
2 ggr. Ögla för hasp.

4,5 cm lång.

Spik 12 cm l, fyrkant tvärsnitt, rundat huvud

spets 3,5 cm l.

Spik 6 cm l, fyrkant tvärsnitt, oreg form
huvud, fasad huvud.

Ankarslut 22x1,6, 0,8 cm tjock

Tunt rekt bleck, 8x3 cm, rostig otydbar yta.

Spånspik 5,5 cm l, rekt tvärsnitt

En spik 7,5 cm l, fyrkant tvärsnitt, oreg form
på huvud, spiken vinklad 90 grader i nedre
tredjedelen.

Tunt bleck 3x1 cm

Vitgods

Prox del rör ben

Två spik, fyrkant tvärsnitt, 10 cm l .Runt
huvud.

Tre fragment med samma mörkbruna glasyr,
troligen från samma föremål.

spik 13 cm, med fyrkantigt tvärsnitt 8x8 mm,
fyrkantigt huvud med fasade ytor.

Beskrivning

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Utsorterat

Bilaga 3. Fyndtabell
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Typ

Spik

Spik

Knapp

Sintrad lera

Kärna

Spik

Spik

Hästsko

Spik

Fönsterglas

Spik

Klackjärn

Spik

Spik

Spik

Spik

Spik

Spik

Bleck

Märla

Namn

F28

F29

F30

F31

F32

F33

F34

F35

F36

F37

F38

F39

F40

F41

F42

F43

F44

F45

F46

F47

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Glas

Järn

Järn

Järn

Järn

Kvarts

Lera

Glas

Järn

Järn

Material

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

6

1

1

1

1

1

Antal

280

8

21

9

10

7

12

7

5

8

8

34

36

11

32

26

1

2

2

6

Vikt/g

Torv

Torv

Torv

Torv

Torv

Torv

Torv

Torv

Torv

Torv

A1

A160

A160

A160

F40

A160

A81

A160

Torv

Torv

Kontext

Övre del

övre halva

Klack

Spets

Spetsen
avbruten

Del

Art

Märla, 14 cm l, 9 cm bred. Fyrkantigt
tvärsnitt 1 cm tjock. Hörande till dörr eller
fönsterlucka.

Del av bleck, avbruten, avrundad spets med
rest av runt hål i avbruten del.

Spik 12,5 cm l, fyrkant tvärsnitt,

Spik 9 cm l, fyrkant tvärsnitt, runt huvud.

Spik 8 cm l, fyrkant tvärsnitt, runt huvud.

Spik 7 cm l, fyrkant tvärsnitt, runt huvud

Spik 9 cm l, fyrkant tvärsnitt, runt huvud

Spik 6 cm l, fyrkant tvärsnitt, runt huvud.

Spik 5 cm l, fyrkant tvärsnitt, runt spikhuvud.

Två gröna glasskärvor 1 mm tj.

Spik 9,5 cm l, fyrkant tvärsnitt, runt huvud
med fasad yta.

Hästsko , del av klack, rest av fyrkantigt hål
för hästskosöm.

En spik 7 cm l, fyrkant tvärsnitt runt huvud.
en spikländ 5,5 cm l.

2 spikländ 4-5 cm l. 3 st spik 4 cm l, fyrkant
tvärsnitt, runt huvud. 1 spik 7 cm l, rekt
tvärsnitt, spikhuvudet kilformat tvärsnitt.

glasknapp med ögla i järn, knappen 1,5 cm
diam, 5 mm tj

Spets till spik, 5 cm l.

Spik 7,5 cm l, fyrkant tvärsnitt, runt huvud.

Beskrivning

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Utsorterat

110

Keramik

Keramik

Keramik

Keramik

Keramik

Keramik

Kritpipa

Fönsterglas

Flaska

Flaska

Spik

Klackjärn

Sinnersten

Djurben

F52

F53

F54

F55

F56

F57

F58

F59

F60

F61

F62

F63

F64

F65

Ben

Slagg

Järn

Järn

Glas

Glas

Glas

Lera

Vitgods

Vitgods

Rödgods

Rödgods

Rödgods

Rödgods

1

1

1

3

1

2

2

1

2

1

1

1

1

1

3

Keramik

F51

Rödgods

1

Rödgods

Keramik

1

F50

Järn

Antal

0

Ring

F48

Material

F49

Typ

Namn

3

97

14

33

2

88

16

4

8

1

57

28

6

23

172

42

0

4

Vikt/g

A172

A172

A172

A172

A172

A172

A172

A172

A172

A172

A172

A172

A172

A172

A172

A68

Torv

Kontext

Lårben

Halv

Mynning

Botten

Skaft

Fat, botten

kopp,
mynning

Kruka,
mynning

Fat, mynning

Obest

Obest

Skål

Handtag

Del

Fågel

Art

8 cm l

Mörk- och ljusblå slaggsten 5x7 cm

Halvt klackjärn.

Spikar 5-11 cm l, fyrkantigt tvärsnitt, runt
huvud.

Ljusgrön, mynning, hörande till liten flaska.
Tunt glas.

Två klarfärgade glasbottnar, formgjutna med
slipad undersida, undersidan även nött av
långvarigt bruk.

En grön och en klar glasskärva, Den gröna
är fönsterhörn med spår efter kitt, båda
maskintillverkade.

2,6x0,7 cm.

Gråfärgat tryckmotiv, slottsmotiv

Tunt gods, mynning, blåmålad med motiv.

Ljusbrun lergods, oglaserad.

Ljusbrun invändig glasyr, utvändigt
mörkbrun glasyr.

Mörkbrun invändig glasyr

Ljusbrun invändig glasyr

Tre delar, kan passas ihop. Ljusbrun glasyr
invändigt.

Handtag 5x2,5 cm, två avbrottsytor i
ena änden, andra änden avrundad med
genomgående hål 6 mm diam.

Halv järnring 3,5 cm diam. ena sidan plattad,
andra rundad.

Beskrivning

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Utsorterat
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Djurben

Djurben

Djurben

Keramik

Keramik

Flaska

Spik

Hästsko

Klackjärn

Beslag

Fönsterglas

Eldstål

Stubbhake

Djurben

Mynt

Keramik

Keramik

Munstycke

Spik

Märla

Dörrhake

F67

F68

F69

F70

F71

F72

F73

F74

F75

F76

F78

F79

F77

F80

F81

F82

F83

F84

F85

F86

F87

Klackjärn

Djurben

F66

F88

Typ

Namn

Järn

Järn

Järn

Järn

Ben

Vitgods

Rödgods

Koppar

Ben

Järn

Flinta

Glas

Järn

Järn

Järn

Järn

Glas

Rödgods

Vitgods

Ben

Ben

Ben

Ben

Material

3

1

1

10

1

1

10

1

0

1

1

3

3

1

1

5

4

59

22

1

1

1

1

Antal

68

79

29

110

8

2

192

3

0

51

8

11

76

10

143

49

159

618

214

9

15

33

54

Vikt/g

A276

A276

A276

A276

A276

A215

A215

A215

A180

A180

A180

A180

A180

A180

A180

A180

A180

A180

A180

A172

A172

A172

A172

Kontext

Halv

Halv

Flaskbottnar

Fat, krus, skål

fat, koppar

Dist. epifys

Dist, rörben,
lårben

Höftben

Dist. lårben.

Del

Får/get

Får/get

Får/get

Ko

Art

Spik, fyrkantigt tvärsnitt varierande längd
mellan 5-11 cm.

Munstycke till läderflaska, 6x2,2 cm

Blåmålad

Mynt 1718, centralt perforerat med fyrkantigt
hål 2x2 mm. myntets sidor nötta men årtalet
synligt.

Slaktavfall

Stubbhake med ögla.?

Eldstål av flinta 2,6x1,5 cm, med spår efter
slag

Ett handblåst, två maskinellt producerade.

Avbrutna beslag, till dörr.

Hästsko, utan klack.

Spikar, fyrkantigt tvärsnitt, ovalt huvud.

Grönt glas, en är liten klar apoteksflaska
med oslipad botten.

Vitglaserats gods-

Den dist. ledytan har inte fusionerats.

Rörbenets distala del ej fusionerad.

Djuret fullvuxet.

Benet kluvet, djuret fullvuxet.

Beskrivning

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Utsorterat
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Typ

Keramik

Keramik

Djurben

Fönsterglas

Keramik

Keramik

Keramik

Keramik

Keramik

Keramik

Keramik

Kritpipa

Krus

Krus

Flaska

Fönsterglas

Keramik

Hyska

Spik

Klackjärn

Keramik

Keramik

Nyckel

Namn

F89

F90

F91

F92

F93

F94

F95

F96

F97

F98

F99

F100

F101

F102

F103

F104

F105

F106

F107

F108

F109

F110

F111

Järn

Vitgods

Rödgods

Järn

Legering

Rödgods

Glas

Glas

Stengods

Stengods

Vitlera

Rödgods

Rödgods

Rödgods

Rödgods

Rödgods

Rödgods

Rödgods

Glas

Ben

Rödgods

Vitgods

Material

1

1

2

1

4

2

24

2

1

1

1

1

13

2

1

2

2

6

1

2

23

30

2

Antal

12

14

29

5

22

1

597

3

60

74

330

1

201

40

68

105

226

159

87

12

623

619

18

Vikt/g

Torv

A40

A40

A222

A222

A222

A222

A222

A222

A222

A222

A276

A280

A280

A280

A280

A280

A280

A280

A276

A276

A276

A276

Kontext

Halv

Del av botten

Botten

Botten

Skaft

Skärvor fat

krus

Skål, skärvor

Skärvor fat

Skärvor far

Del

Fat

botten,
skål

Bos,
Ovis/
capra/
sus

Art

Nyckeln 4,5 cm l.

Klackjärn

Tre spikar 4-6 cm l,

Ett hyskpar bestående av hyska och hake,
påträffades hophakade.

En grön och en brun skärva

Mörkgrön glasflaska,

2,5 cm l.

skärvor

invändigt brun glasyr

Två skärvor, kan sammanfogas. Brun glasyr
med stänkmotiv,

Invändigt grön glasyr

Invändigt grön glasyr

Invändigt grön glasyr, bemålad med årtalet
1681.

Grönt fönsterglas, skärvor

Slaktavfall, 21 rörben (främst carpale,
ulna,radius,tibia- två rörben från ovis(/capra
juv.1 bos med sammanvux tib/fib 2 revben
bos, 1 halskota bos, en underkäke sus

Blåmålad motiv

Beskrivning

Ja

Ja

Utsorterat
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Typ

Hänge

Spik

Verktyg

Spik

Hänge

Spik

Spik

Syl

Syl

Spik

Knapp

Märla

Spik

Knapp

Grytfot

Br ben

Nyckel

Spik

Obest

Oxsko

Namn

F112

F113

F114

F115

F116

F117

F118

F119

F120

F121

F122

F123

F124

F125

F126

F127

F128

F129

F130

F131

Järn

Järn

Järn

Järn

Ben

Rödgods

Legering

Järn

Järn

Silver

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Material

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Antal

46

29

3

25

1

34

2

11

33

1

22

21

16

1

12

87

9

19

5

48

Vikt/g

A386

A386

A386

A386

A300

A386

A386

Torv

Torv

A386

Torv

Torv

Torv

Torv

Torv

Torv

Torv

Torv

Torv

Torv

Kontext

spets

Ögla

Fot

övre del

Spets

Spets

Spets

Del

Art

Beslag, i form av ett rundat hörn med
2 fyrkant hål, på baksidan är del av
järnet övervikt. Möjligen del av beslag till
läderväska.

järnämne 1x5 cm, 0,5 cm tj.

3 cm l

Övre del av nyckel med rund ögla.6,5 cm l,
öglan 3,5 cm diam.

Del av bränt rörben

På grytfoten droppspår av brun glasyr

1,5 cm diam.

6,5 cm, dock avbruten. Fyrkant tvärsnitt och
huvud.

8 cm l spetsar.

1,5 cm diam, 1 mm tj, baktill har pålödd ögla
lossnat.

13 cm l, fyrkant tvärsnitt och huvud.

12 cm l, i ena änden platt och kluven skåra
likt kofot, denna del vinklat utåt.

9 cm l, rekt tvärsnitt. Upptill är toppen
”svampad” efter upprepade slag.

3 cm l.

10 cm l. Fyrkant tvärsnitt och huvud,

Hästskoformad hänge, möjligen omsmidd
sådan. Flat i ena änden, andra änden
avslutas med rund ögla. I ämnet är två hål.

7,5 cm l, fyrkantigt tvärsnitt, fyrkant huvud.

6 cm lån, i ena änden tvärställd egg 1,5 cm

5 cm l.

Smidd hänge 13 cm l. Upptill flat 7x2 cm,
därunder smal med fyrkantigt tvärsnitt, i
yttre spetsen med inåtvänd ögla.

Beskrivning

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Utsorterat
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Typ

Beslag

Spik

Keramik

Spik

Spik

Spik

Spik

Städ

Keramik

Spik

Märla

Spik

Beslag

Spik

Obest

Spik

Plomb

Beslag

Spik

Spik

Spik

Spik

Knapp

Spik

Namn

F132

F133

F134

F136

F137

F138

F139

F140

F141

F142

F143

F144

F145

F146

F147

F148

F149

F150

F151

F152

F153

F154

F155

F156

Järn

Legering

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Legering

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Rödgods

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Rödgods

Järn

Järn

Material

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

2

1

1

Antal

9

2

3

13

9

10

34

15

3

14

4

28

29

18

14

48

134

0

5

9

0

8

13

40

Vikt/g

A618

A618

A600

A600

A600

A439

A439

A555

A439

Torv

Torv

Torv

A634

Torv

Torv

A386

A386

A386

A509

A386

Torv

A509

Torv

A386

Kontext

Övre del

Spets

Spets

Spets

Spets

Övre del

Del

Art

5 cm l, fyrkant tvärsnitt och huvud.

2 cm diam, del av text på baksidan, svårläst.

4 cm l.

9 cm l, fyrkant tvärsnitt och huvud.

8 cm l.

2 och 4 cm l. fyrkant tvärsnitt och huvud.

Beslag platt, 8x2.

Rund plomb, 2x2,5 cm . Ej läsbar.

3 cm l.

3,5 cm l. Runt tvärsnitt 1 cm diam.

9 cm l.

Del av dörrbeslag 8x2 cm.

12 cm l, rekt, nästan platt tvärsnitt, Rakt
huvud.

spetsarna 7 cm l.

6 cm l.

12 cm l, 1,5 cm diam, spetsen har fyrkantigt
tvärsnitt, r upptill ”svampad” av upprepade
slag. Städ att slå i ex. träkubbe.

4 cm l

5 cm l.

en skärva invändigt brunglaserad.

8 cm l, fyrkant tvärsnitt och huvud.

Del av dörrbeslag, 6x3 cm, två hål i ämnet.

Beskrivning

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Utsorterat
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Hästskosöm

Spik

Spik

Hästskosöm

Kniv

Spik

Spik

Hästskosöm

Hästsko

Spik

Spik

Nubb

Krampa

Spik

Spik

Spik

Spik

Spik

Beslag

Spik

Spik

Keramik

F158

F159

F160

F161

F162

F163

F164

F165

F166

F167

F168

F169

F170

F171

F172

F173

F174

F175

F176

F177

F178

F179

Spik

Gångtapp

F157

F180

Typ

Namn

Järn

Rödgods

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Material

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Antal

20

60

22

27

14

30

11

9

12

11

9

3

3

13

51

7

7

6

18

9

5

4

16

83

Vikt/g

Matjord

Matjord

Matjord

A386

A386

A386

A386

A628

A582

A582

A439

Torv

Torv

A582

A618

A618

A618

A618

A618

A618

A618

A618

A618

A618

Kontext

Spets

Övre del

Övre del

Övre del

Övre del

Spets

Spets

Spets

halv

huvud

Spets

Spets

Spets

Tappen

Del

Art

10,5 cm l.

8,5 cm l. yttre spetsen inbockad två ggr.

7 cm l. Rekt tvärsnitt, nästan platt.

Del till dörrbeslag 4x2, cm. hål i ämnet.

10 cm l. rekt tvärsnitt, nästan platt.

7 cm l.

4,5 cm l

7 cm l.

6 cm l.

6x2 cm, bygeln 1,5 cm h. Krampa till
kammarlås? ytterst är ett runt hål i vardera
ände.

2,5 cm l, runt tvärsnitt och huvud.

2 cm l.

10,5 cm l.

Fyrkantiga hål.

3 cm l, kilformat huvud.

7 cm l. fyrkant tvärsnitt

4,5 cm l.

11 cm, bladet 5,5 cm. slöjdkniv.

4 cm l. kilformad kropp.

6 cm l.

5 cm l.

6 cm l. Kilformad kropp, rekt tvärsnitt. Yttre
änden inbockad i form av ögla.

Del av gångtapp hörande till hakgångjärn.
tappdiam 1 cm

Beskrivning

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Utsorterat
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Typ

Kniv

Spik

Beslag

Spik

Knapp

Spik

Spik

Spik

Beslag

Spik

Keramik

Nubb

Spik

Spik

Spik

Plomb

Spik

Keramik

Glas

Spik

Spik

Beslag

Spik

Beslag

Namn

F181

F182

F183

F184

F185

F186

F187

F188

F189

F190

F191

F192

F193

F194

F195

F196

F197

F198

F199

F200

F201

F202

F203

F204

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Glas

Rödgods

Järn

Legering

Järn

Järn

Järn

Järn

Rödgods

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Legering

Järn

Järn

Järn

Järn

Material

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Antal

6

13

16

5

2

2

18

5

8

8

22

17

2

220

3

41

7

8

3

2

15

5

11

28

Vikt/g

A760

A811

A760

Torv

Torv

A760

A760

A760

A760

A439

A439

A439

A439

A439

A439

A439

A439

A618

A600

A439

Matjord

Matjord

Matjord

Matjord

Kontext

Saknar huvud

Spets

Spets

Spets

Övre del

Övre del

Övre del

Huvud

Spets

Del

Art

Tunn plåt, 3,5x3,5 cm med genomgående
runt hål (4mm) vid ena kanten.

8 cm l.

Del av gångjärnsbeslag 6x1,5 cm.

4 cm l.

2 cm l.

Koboltblå glasskärva

3 cm l.

Två runda stycken hoplödda, Större stycket
2,3 cm diam, mindre stycket 1 cm diam och
märkt RÅVAHRA

4 cm l.

8 cm l.

6 cm l.

2,5 cm l.

5 cm l.

Dörrbeslag 7x3,5 cm.

4,5 cm l.

2 cm l.

4 cm l.

Hopvikt knapp. Räfflat mönster. 2,5x1 cm.

9,5 cm l. Rekt tvärsnitt, nästan platt.

4x1,3 cm.

10,5 cm l.

13,5 cm l. Bladet 8 cm l. Krumkniv

Beskrivning

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Utsorterat
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Typ

Spik

Spik

Spik

Spik

Spik

Beslag

Spik

Spik

Beslag

Spik

Gryta

Spik

Slagg

Spik

Ögla

Spik

Kniv

Obest

Mynt

Spik

Spik

Spik

Spik

Keramik

Djurben

Namn

F205

F206

F207

F208

F209

F210

F211

F212

F213

F214

F215

F216

F217

F218

F219

F220

F221

F222

F223

F224

F225

F226

F227

F228

F229

Ben

Rödgods

Järn

Järn

Järn

Järn

Legering

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Material

1

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Antal

8

235

9

14

4

11

5

25

17

8

7

9

178

70

107

10

10

10

35

14

7

20

15

4

4

Vikt/g

A754

A754

A760

A754

A754

A760

A760

Torv

A760

A760

A760

Torv

A754

A754

A754

Torv

A760

A760

A760

A760

Torv

Torv

Torv

A760

A760

Kontext

Vert. Thor

Spets

Övre del

Spets

Spets

Del av blad
och tånge

Övre del

mynning

Övre del

Del

O/C

Art

Slaktspår, benet kapat dist och prox.

7 cm l.

5 cm l.

3,5 cm l.

9 cm l.

1721, 2,5 cm diam. Årtalssidan mycket nött.
1 Öre KM

Rostig klump 3x3,5 cm.

9,5 cm l, bladet rektangulär form som
rakkniv, 4x2 cm.

4 cm l.

Järntråd 8 cm l, i ena änden formad som en
öglad

6 cm l.

Bottenskålla med ringlig yta, 9x7 cm.

15 cm l.

Del av järngryta,

12 cm l, vid hälften böjd 90 grader.

5x1 cm.

7,5 cm l.

8 cm l, spånspik

Del till gångjärnsbeslag 7x2,5 cm.

5 cm l.

16 cm l. Vid hälften böjd 90 grader.

14 cm l. vid hälften böjd 90 grader.

4,5 cm l, dubbelbockad i spetsen.

4 cm l, dubbelbockad i spetsen.

Beskrivning

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Utsorterat
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Typ

Djurben

Djurben

Keramik

Djurben

Djurben

Djurben

Glas

Spik

Klackjärn

Fönsterglas

Fönsterglas

Keramik

Klackjärn

Kritpipa

Keramik

Hästsko

Keramik

Fönsterglas

Glas

Porslin

Bränt ben

Keramik

Bränt ben

Spik

Namn

F230

F231

F231

F232

F233

F234

F235

F236

F237

F238

F239

F240

F241

F243

F244

F245

F246

F247

F248

F249

F250

F251

F252

F253

Järn

Ben

Rödgods

Ben

Porslin

Glas

Glas

Rödgods

Järn

Rödgods

Vitlera

Järn

Rödgods

Glas

Glas

Järn

Järn

Glas

Ben

Ben

Ben

Vitgods

Ben

Ben

Material

1

1

2

1

3

4

2

6

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

4

1

1

5

4

2

Antal

11

1

5

4

6

15

9

63

148

33

4

15

3

5

2

6

10

72

23

25

3

10

13

4

Vikt/g

A715

Torv

A715

A720

A720

A720

A720

A715

A760

A760

A760

A760

A760

A760

A754

A754

A754

A754

A754

A754

A754

A754

A754

A754

Kontext

Obest

Prox. tibia

Halvt

Skaft

Halv

Halvt

Fot

Angulus
mandibulare

MC

Costae

Proc Spin.

Del

O/C

Obest

Gris

Gris

O/C

O/C

Art

8,5 cm l.

ledytan nyligen fusionerad.

Konkav glasskärvor, tre gröna, en klar.

Klart fönsterglas

Skärvor med genomgående hål.

12 cm l.

Grön invändig glasyr?

8,5 cm l, två genomgående hål,

Grönt

3,5 cm l

10 cm l.

klart glas.

Kluvna rörben, slaktavfall.

Spädgris, prox ledyta ej fusionerad.

Två snittspår invändigt på ett ben

Beskrivning

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Utsorterat
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Typ

Glas

Porslin

Spik

Hästskosöm

Spik

Spik

Keramik

Flaska

Fönsterglas

Spik

Spik

Spik

Knapp

Keramik

Kritpipa

Järn

Ten

Kakelugn

Fönsterglas

Hästskosöm

Djurben

Keramik

Spik

Keramik

Keramik

Namn

F254

F255

F256

F257

F258

A259

F260

F261

F262

F263

F264

F265

F266

F267

F268

F269

F270

F271

F272

F273

F274

F275

F276

F277

F278

Rödgods

Rödgods

Järn

Stengods

Ben

Järn

Glas

Vitgods

Järn

Järn

Vitlera

Vitgods

Legering

Järn

Järn

Järn

Glas

Glas

Rödgods

Järn

Järn

Järn

Järn

Porslin

Glas

Material

6

1

3

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

3

17

1

1

1

1

1

4

Antal

250

88

45

42

8

7

5

30

487

99

6

11

3

31

9

27

11

18

245

21

12

7

11

2

49

Vikt/g

A760

A760

A760

A760

A760

A760

A760

A760

A760

A760

A760

A760

A754

Torv

A730

A730

A754

A754

A754

A754

A754

A754

A754

A754

A754

Kontext

Fat, mynning

dist, humerus

Krenelering

Skaft

Övre del

Övre del

Del av
mynning

övre del

Övre del

Del

O/C

Art

5-8 cm l.

Sekundärbränd, ytan delvis svärtad av tjära?

Vintersöm

Grönt

Vitglaserad del av kakelugn.

Kilformad järnten, fyrkantigt tvärsnitt, upptill
är spår av avbrott.

Järnplåt 6x6 cm

6,5 cm

Blått motiv på vit bakgrund.

1,9 cm diam.

10,5 cm l.

5 cm l.

6 cm l.

Grönt glas.

Grönt glas, konkava skärvor.

8 cm l, spånspik

5 cm l. Spånspik

Vintersöm

10, i spetsen dubbelbockad.

Utvändigt brun, invändigt vit med blå motiv.

Konkava glasskärvor, tre klara, två grön,
varav en flaskbotten.

Beskrivning

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Utsorterat
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Typ

Kritpipa

Hästskosöm

Djurben

Djurben

Djurben

Djurben

Djurben

Hästskosöm

Knapp

Kniv

Djurben

Djurben

Keramik

Djurben

Djurben

Djurben

Grytfot

Djurben

Keramik

Keramik

Beslag

Keramik

Märla

Beslag

Namn

F279

F280

F281

F282

F283

F284

F285

F286

F287

F288

F289

F290

F291

F292

F293

F294

F295

F296

F297

F298

F299

F300

F301

F302

Järn

Järn

Rödgods

Järn

Vitgods

Rödgods

Ben

Järn

Ben

Ben

Ben

Rödgods

Ben

Ben

Järn

Legering

Järn

Ben

Ben

Ben

Ben

Ben

Järn

Vitlera

Material

1

1

1

1

2

3

4

1

1

5

1

3

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

Antal

23

40

101

41

24

136

34

156

5

11

3

49

35

5

43

3

6

3

5

3

3

89

17

6

Vikt/g

A754

A760

A760

A760

A760

A815

A760

A815

A760

A760

A815

A815

A815

A815

A815

A710

A715

A815

A815

A815

A815

A815

A760

A760

Kontext

Obest

Hälben

Revben

Ryggkota

Underkäke

Revben

Falang 3

Skulderblad

Obest

revben

Talus

Skaft

Del

Obest

O/C

O/C

O/C

Gris

O/C

O/C

O/C

Obest

O/C

Ko

Art

4,5x2

Märlans rygg har ”platt” tvärsnitt, spetsarna
fyrkent.7x5 cm.

Beslag 13,5x2,2 två runda hål.

Kan sammanfogas. blått motiv, i undersidan
märkt med text, bl.a. 42, och 69.

Snittspår, kluvna spräckta rörben.

16x4 cm. foten 5,5 cm hög.

juv. snittspår

Ledytor ej fusionerade. Juv.

juv, mjölktänder.

Snittspår

20 cm l, bladet 9,5 med konkav egg.
Krumkniv

1,8 cm diam.

3,5 cm l.

juv3,5cm l

Snittspår

Obestämbart.

snittspår

snittspår.

6 cm l, kilformad, upptill ”svampad” efter
upprepade slag.

Skaftet dekorerat med linjeförband

Beskrivning

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Utsorterat
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Typ

Keramik

Spik

Keramik

Obest

Knapp

Nyckelhus

Spik

Keramik

Keramik

Keramik

Keramik

Keramik

Keramik

Keramik

Keramik

Keramik

Fönsterglas

Keramik

Kritpipa

Eggjärn

Märla

Spik

Klackjärn

Namn

F303

F304

F305

F306

F307

F308

F309

F310

F311

F312

F313

F314

F315

F316

F317

F318

F319

F320

F321

F321

F322

F323

F324

Järn

Järn

Järn

Järn

Vitlera

Vitgods

Glas

Rödgods

Rödgods

Röds

Rödgods

Rödgods

Rödgods

Vitgods

Rödgods

Rödgods

Järn

Järn

Legering

Järn

Rödgods

Järn

Rödgods

Material

1

6

1

1

1

1

2

1

7

2

1

1

1

1

3

3

1

1

1

1

2

2

2

Antal

16

65

64

18

1

2

6

14

320

60

30

12

34

7

41

84

14

63

1

44

91

11

13

Vikt/g

Torv

Torv

Torv

Torv

A760

A760

A760

A760

A439

A555

A461

A530

A386

A754

A525

A754

A386

Torv

A760

A760

A760

A715

A754

Kontext

Halv

Skaft

Huvud

Del

Art

6 cm, sliten i klacken.

4-8 cm l.

8 cm l.

Vit glasyr med blått motiv

Grönt glas

Under syll

under spisfund

I botten av golv

Vit glasyr med blått motiv

3 cm l.

9x7 cm stor platta med nyckelhål 2,3x0,90,5 cm stor.

1,2 cm diam.

Järnstång27,50,6 cm. Halvcirkulärt tvärsnitt.
Ena änden med ögla

5 cm l.

Beskrivning

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Utsorterat
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Typ

Beslag

Slagg

Hästskosöm

Beslag

Kedjelänk

Slagg

Slagg

Slagg

Slagg

Slagg

Slagg

Ten

Slagg

Slagg

Plåt

Slagg

Slagg

Slagg

Slagg

Slagg

Slagg

Beslag

Oxsko

Hästskosöm

Namn

F325

F326

F327

F328

F329

F330

F331

F332

F333

F334

F335

F336

F337

F338

F339

F340

F341

F342

F343

F344

F345

F346

F347

F348

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Järn

Material

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

Antal

6

34

15

86

32

52

194

164

347

34

47

719

33

29

20

39

26

51

0

64

15

6

32

18

Vikt/g

Torv

Torv

Torv

Torv

Torv

Torv

Torv

Torv

Torv

A754

Torv

Torv

Torv

Torv

Torv

Torv

Torv

Torv

Torv

Torv

Torv

Torv

Torv

Torv

Kontext

Huvud

Del

Art

3 cm l. Vintersöm

Båtformat beslag, tre fyrkantiga hål längs
rundad sida. 7,5x2,5 cm.

5x1,2 cm.

8x4 cm. ringlig.

3x4 cm.

6x2

8x4

12x3

11x6

6x4 cm st. del av gjutjärnsgryta. Svagt
konkav

5x5

12x9

4,5x1 cm, kilformad ten avbruten i ena
änden, andra änden ”svampad” efter
upprepade slag.

5x2 cm.

4x2 cm.

4x4,5 cm.

8x2 cm.

4x3,5 cm.

14 cm l, 4 länkar 8-formade.

6x3,9 cm tunn plåt, ett runt hål.

Vintersöm, inslagen, i bruk till häst.

7x2,5, ett runt hål.

Beskrivning

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Utsorterat
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Typ

Märla

Ten

Slagg

Keramik

Knapp

Knapp

Keramik

Namn

F349

F350

F351

F352

F353

F354

F355

Rödgods

Legering

Legering

Järn

Järn

Järn

Järn

Material

2

1

1

1

1

1

1

Antal

94

1

4

23

179

72

14

Vikt/g

A710

Torv

A754

Torv

A754

Torv

Torv

Kontext

Del

Art

1,9 cm diam, utgörs av mässingshölje som
lossnat.

1,9 cm diam, tyg på baksidan.

9x7 ringlig slagg.

Kilformad ten, 9x2-1 cm. Svampad upptill
efter upprepade slag.

4 x2 cm.

Beskrivning

Ja

Ja

Ja

Ja

Utsorterat

Bilaga 4. Osteologisk analys
av två vattensållade kontexter från källare i torplämning
Beställare: Arkeologgruppen AB
Osteologisk analys: Agneta Flood

Kontext 280
Art

Kontext 215
Antal

Abborre

Art
28

Antal

Abborre

64
39

Gädda

3

Fisk ospec.

Ruda

1

Gädda

3

Id

3

Karpfisk

14

Höns

1

Totalsumma

Karpfisk

4

Fisk ospec.

35

Totalsumma

75

120

Kontext

Fnr

Art

Del

Vikt (g) Antal

Br/Obr

280

279

Abborre

Fjäll

0,2

16

Obr

280

279

Abborre

Kranium

1,2

12

Obr

280

279

Gädda

Kranium

1,3

3

Obr

280

279

Höns

Korpben

1,2

1

Obr

280

279

Id

Kranium

0,8

3

Obr

280

279

Ruda

Kranium

0,1

1

Obr

280

279

Karpfisk

Fjäll

0,1

4

Obr

280

279

Fisk ospec.

Kranium

1,1

14

Obr

280

279

Fisk ospec.

Fenstråle

0,2

12

Obr

280

279

Fisk ospec.

Kota

0,1

3

Br

280

279

Fisk ospec.

Kota

0,02

1

Obr

280

279

Fisk ospec.

Revben

0,4

5

Obr

280

279

Mellan/stor
däggdjur

Rörben

3

1

Obr

280

279

Mellanstort
däggdjur

Revben

0,8

1

Obr

280

279

Nötkreatur

Mellanhand/mellanfot
distal

1,1

1

Obr

280

279

Stort däggdjur

revben

4

1

Obr

15,62

79

Summa:
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Kommentar

(ev abborre)

Kontext

Fnr

Art

Del

Vikt (g) Antal

Br/Obr

215

221

Abborre

Fjäll

0,8

48

Obr

215

221

Abborre

Kranium

2,1

15

Obr

215

221

Abborre

Kota

0,1

1

Obr

215

221

Karpfisk

Fjäll

0,05

5

Obr

215

221

Karpfisk

Fenstråle

0,05

2

Obr

215

221

Gädda

Kota

0,1

2

Obr

215

221

Gädda

Kranium

0,05

1

Obr

215

221

Karpfisk

Kranium

2

7

Obr

215

221

Fisk ospec.

Revben

0,8

5

Obr

215

221

Fisk ospec.

Kota

0,3

1

Obr

215

221

Fisk ospec.

Kranium

0,6

8

Obr

215

221

Fisk ospec.

Fjäll

0,7

25

Obr

215

221

Däggdjur
ospec.

Tåled

0,8

1

Obr

bas ej sammanväxt

215

221

Mellanstort
däggdjur

Bäckenben

2

1

Obr

sammanväxt ledskål

215

221

Får/get

Kota

0,5

1

Obr

Ledytor kotkropp ej
sammanväxta

215

221

Däggdjur
ospec.

Kranium

1,5

2

Br

215

221

Däggdjur
ospec.

Rörben

1,4

1

Br

215

221

Däggdjur
ospec.

rörben

0,6

2

Br

14,45

128

Summa:

Kommentar

Ett blå/vit /svart,
övriga grå
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Bilaga 5. Arkeobotanisk analys
ARKEOBOTANISK ANALYS AV JORDPROVER FRÅN FLERA
TORPPLÄMNINGAR KRING KATRINEHOLM
Beställare: Arkeologgruppen
Analys: Stefan Gustafsson 2021

Inledning

Resultat

På uppdrag av Arkeologgruppen AB har Arkeologikonsult
analyserat
14
prover
på
arkeobotaniskt material. Proverna kom från undersökningar av torplämningar kring Katrineholm
i Södermanland: L1982:810, L1982:8290 och
L1982:8298.

A220 P199 Latringrop Eriksberg

Syfte och målsättning
Syftet med makrofossilanalysen var att undersöka
om det fanns ekofakter som kunde knytas till torpens ekonomi och kosthåll. Proverna innehöll
mycket recent material och frön från den fröreserv
som finns i backen. Några av proverna innehöll dock
en intressant material i form av subfossila växtrester.

Metod
Proverna våtsiktades och det använda sållet hade en
maskstorlek av 0,2 millimeter. Det förkolnade materialet lufttorkades medan det subfossila materialet
analyserades i fuktigt tillstånd. Bottensatsen i varje
prov undersöktes på tyngre makrofossil som ben,
keramik, bränd lera med mera.
Växtmaterialet analyserades med hjälp av
mikroskop med en förstoring av 4–600 gånger.
Vid artbestämning användes referenslitteratur och
referenssamling (bl.a. Berggren 1969, 1981,
Jacomet 2006; Digital Seed Atlas of the Netherlands,
Schweingruber 1978, 1990 , Mork 1946, www.
woodanatomy.ch).
Bioturbationen påverkar transport av olika typer
av material i jorden. Det kan ske genom bland
annat maskar, insekter, gnagare och rötter. Mindre
kolbitar, sädeskorn och frön kan genom denna typ
av jordpåverkan transporteras upp eller ner genom
jordlager. Generellt var bioturbationen hög inom
samtliga torplämningar.
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I provet påträffades gott om kärnor och frö från
frukter och bär som ingått i torpets kosthåll (figur 1).
Äpple, päron, krikon, körsbär, krusbär, röda vinbär,
hallon, smultron, lingon, fläder och enbär. Flera
av arterna har säkerligen vuxit i torpets trädgård på
frukträd och buskar. Vilda bär har också nyttjats i
form av hallon, smultron och lingon. Speciellt lingon var viktiga eftersom de var självkonserverande
och kunde användas för att konservera andra produkter. Enbären kan vara rester efter kryddning eller
dryckestillverkning. De flesta torp gjorde en form
av enbärsdricka eller svagdricka som användes som
måltidsdryck. Även fläder användes till dryckestill-

Anl.nr.
P.nr.
ÄPPle
PÄron
KriKon
KörsbÄr
KrusbÄr
rödA vinbÄr
HAllon
smultron
lingon
FlÄder
enbÄr

220
199
28
6
16
49
3
2
100+
100+
73
96
37

verkning.
Figur 1. Artlista för prov 220:199.

1

A215 P221 Avsatt lager i källare Rösten
Provet innehöll mest nedbrutet och obestämt organiskt material. Fyra förkolnade kärnor av skalkorn
påträffades och dessa visar att torpet odlade skalkorn. Det var det vanligaste sädesslaget som odlades
på torpen och det användes till många olika maträtter: palt, gröt, gryn, platta bröd och öl.
A280 P279 Rösten
Provet innehöll endast nedbrutet organiskt material
som inte kunde artbestämmas.
A300 P301 Bottenlager i källare Rösten
Provet innehöll nio förkolnade kärnor av skalkorn
samt starkt nedbruktet organiskt material. Skalkorn
var det vanligaste sädesslaget som odlades på torpen
och det användes till många olika maträtter: palt,
gröt, gryn, platta bröd och öl.

A816 P806 Asklager vid spisfundament Bergstugan
Provet innehöll förkolnade kärnor av skalkorn och
havre (figur 2). Skalkornet var torpens viktigaste
gröda och användes både till maträtter och dryck.
Även haven användes i matlagningen men ingick
även som djurfoder om man höll hästar.

sKAlKorn
HAvre
FlygHAvre

61
17
2

Figur 2. Innehållet av förkolande sädeskorn i anläggning 816.

A439 P448 Golvalger Bergstugan

Ett intressant fynd var flyghavre. Ett fruktat ogräs
som kunde ställa till stor skada. Boden var i regel
väldigt noga med att rensa ut flyghavren från annan
gröda innan den hann mogna men här har det uppenbarligen slarvats med ogräsbekämpningen.

Provet innehöll nedbrutet organiskt material som
inte kunde artbestämmas. Inslaget av kol från björk,
gran och tall var påtagligt.

A815 P822 Asklager vid spisfundament Bergstu-

A754 P803 Golvalger Bergstugan
Provet innehöll en förkolnad kärna av brödvete.
Vete var en lite ovanligare gröda vid torpen och detta
användes främst till att baka jästa bröd. Det ljusa
jästa brödet var inte särskilt poppulärt bland allmogen och ansågs inte vara särskilt näringrikt. Vetebrödet förknippades ofta med de högre stånden där det
fanns utrymme för mer än det absolut nödvändiga i
matväg. Torpet kan också ha odlat vete åt en större
gård i närheten.

gan
Provet innehöll endast träkol från björk, gran och
tall.
A386 P845 Golvlager Bergstugan
Provet innehöll nedbrutet organiskt material som
inte kunde artbestämmas. I provet påträffades en
mindre del från ett skaft till en kritpipa. Det fanns
ingen dekoration på skaftbiten.
A386 P846 Golvlager Bergstugan

A760 P805 Golvalger Bergstugan
Provet innehöll endast nedbrutet organiskt material
som inte kunde artbestämmas.
A786 P859 Bottenlager i brunn
Provet innehöll recenta växtdelar och nedbrutet
organiskt material som inte kunde bestämmas till
art. Det fanns tillplattade halmfragment som kan
komma från en golvläggning i ett fähus. Det kan
vara det första material som användes då brunnen
skulle fyllas igen.
2

Provet innehöll recenta växtdelar och nedbrutet organiskt material som inte kunde bestämmas till art.
A439 P852 Golvlager Bergstugan
Provet innehöll recenta växtdelar och nedbrutet organiskt material som inte kunde bestämmas till art.
A618 P853 Terraserad marknivå
Provet innehöll recenta växtdelar och nedbrutet organiskt material som inte kunde bestämmas till art.
Jordmaterialet bestod av sand och grusbland matjord och kan härröra från någon typ av odlingsyta.
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