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Sammanfattning

Infiir byggande av ett nytt hus p0 fastigleten Brunsnyland 4:r i Anris soclrcn,
Angermanland bestiilde Liinsstyrelsen i V?istemorrland en slirskild
arkeologisk ubedning steg z. Det beddmdes att det kunde finnas fordnmning
inom platsen ftir nybygget, eftersom det tidigare under rgoo-talet vid otka
tillfiillen hittats flera stenftiremil filn neolitisk tid i nercmredet Vid
unders6kniagstilfiilet tankom inga sear efter fiirhistorisk verksanhet p&
denna plats.



Inneh6llsfcirteckning



Bakgrund
Infcir byggande av ett nltt hus pi fastigheten Brunsnyland 4:r i Arniis socken, Angermanland
har Ldnssb.relsen i Vdsternorrland bestdllt en sdrskild arkeologisk utredning steg z av
Murberget kinsmuseet Vdsternorrland.

Figur t. Undersdkningsomrddet (markerat med r6d punkt och suart pil) Iigger ca g
kilometer norddst om irnsk6ldsuik i en mindre dalg6.ng nordudst om Tiiftsj6n.
Skala t:rco ooo. underlag till kartan @ Lantmiiteriet diarienummer izo17/445.

Syfte
Sftet med den sdrskilda arkeologiska utredningen steg 2, r?r att med s<ikchakt klarg6ra om
tidigare ej klnd fornldmning berrirs av planerad verksamhet.
utredningsplatsen ligger under h6gsta kustlinjen som i denna del av Vdsternorrland lig
mellan z4o-z6o meter iiver dagens vattennivi. Genom landhcijningen blev platse.r, .o- idug
ligger mellan 79-8o m.<i.h., tillglnglig f6r bosettning ca 4ooo f.Kr. Vid den tiden r.,ar det en
strand 'id en forntida havsvik. Di flera f<irhistoriska fdremil daterade till ca 4ooo-2ooo
f. Kr. tidigare hittats i dalgangen samt i omedelbar ndrhet av underscikningsplatsen var det
angeldget att avg6,ra om ldmningar frin denna tid fanns pi plats samt, om s& var fallet, i
vilken omfattnins.

Omridesbeskrivning
Utredningsplatsen 6r bel[gen dels pi tomt- dels pi odlingsmark ca zg meter syd'dst om en
brveg (NV-SO) och ca rz meter iister om fastighetens numera <ivergi'na boningshus.
Fastigheten samt utredningsplatsen ligger pi norra sidan av en ca S,ra kilometer ling och
upptill en kilometer bred dalging som kiper i nordvlst-sydiist riltning. Dalen ligger idag
mellan ca 45-85 m.<i.h. I dalgingen rinner Landsj6in/Nylands6n som har sin brirjan i
nordviist vid Landsj6sjrins utlopp pe 95 m.ri.h. och slutar i syd6st vid rdftsj6n pi a3 m.r;.h.
Dctta vattensystem l6per.''idare till Hiigbysjrin, samt ddrefter r..ia BryngAn till Ovansjtisjrin



och slutligen via ldby6n till havet vid Nordviken i Idbyfirden. Vattensystemets totala hngd
fr8n landsj6sjdn till havet ?ir ca 18 kilometer och frtn utredningsplatsen i Brunsnyland till
havet iir det ca tt kilometer.
Jordarten liings dalgingens norddstra sida bestAr hurudsakligen av havssediment i form av
mjdla och den sydviistra sidan av sand. Jordbruksmarken samt tillh<irande bebyggelse iir
beliigen uteslutande pfr den nordiistra sidans sluttningar. De sydvdstra sluttningarna Ir
skogberuxna. Det historiska kartmaterialet visar att utbredningen vad giiller jordbruks- och
skogsmark i dalgflngen iir oftiriindrad sedan mitten av 16oo-talet (LMS 16+6, LMS 1804,
LMM 1847, RAK 196r).

TabeII t. Au Riksantikuaieiimbete registreradefundplatser enligt FMIS som ligger inom en
kilometer fr dn utredning somr&det.

ArnAs 165 Fyndplats Spets av riid skiffer
Arnes 166 Fyndplats Yxa av skiffer och spets av skiffer
ArnAs 167 Fyndplats Spets av r6d skiffer
ArnAs 168 Fyndplats Avslag av r6d skiffer
Arnes 170 Fyndplats Tvd ffira rbeten/skifferstycken

Arnes 171 Fyndplats Tjocknackig yxa av flinta
Arnes $1 Fyndplats Spets av flinta

Figur z. Enligt FMIS har nio stenftiremdlfi)rdelade pd. sju platser hittats uid olika tillfiLLen,
ndra eller kring utredningsplatsen. AIla kan troligen dateros till tiden ca 4ooo-zooof.Kr.
Fyndplatsenfi)r samtligafaststdlldes tggo utifr&n befintliga anteckningar i sambani med.
Riksantikuarieiimbetets reuideringsinuentering ftr den ekonomiska kartan. Fyndplatser
och Raii inu. nr markerad.e med. rldpunkt. tJtredningsomrddet markerat med riiit punkt
och suart pil. Skala r: t5 ooo.
Underlag tiII kartan: @ Lantmiiteriet diarienummer izol1/ 445.



Figur 3a och gb. Utredningsomrddet markerat med r6d pu*t och suart pil. Genom
landhiijningen bleu platsen tillgtinglig for bosiittning dd hausniu&n ldg pd ca go meter,
uilket motsuarar ca 4ooof.Kr. (karta a).
Dalgdngen uar en haunikfram till ca zooo f. Kr, d& Tiifrsjin bildades (karta b och niv&n
pd So mii.h.). De mdnga l1sfund som hittats utefrer d.etta uattensgstem uisar tAdfut att
omrd.det uar bebott under neolitisktid. Skala t:too ooo.
Underlag till kartorna: @ Inntmiiteiet diarienummer i,zot7/44g.



Tidigare antikvarisk verksamhet
Arnis socken har beriirts av olika typer av arkeologiska och antikvariska inventeringar,
undersdkningar och forskningsprojekt sedan r86o-talet och fram tills nyligen (Baudou r99z;
Jiinsson 1992; Ramqvist 1998: Bylund 2oo7, Gustafsson & Sping zooT). Nliromridet kring
den unders6ka platsen har ber6rts friimst av olika fdremilsinventeringar. Mellan rgzo och
r94o-talet genomfiirde O.B. Santesson flera resor genom Angermanland ddr han bl.a.
registrerade och samlade in en miingd stenildersftiremtl som pihhffats friimst av
lokalbefolkning i samband med jordbruksarbete. Detta omfattande material bearbetades av
Karin Tennander i en uppsats frfln r97z d?ir hon sammanstiillde 375 fynd frfln norra
Angermanland, inklusive de som hittats i ndrheten av utredningsomrfrdet (Loeffler 2oos:r9o,
Bylund eooT:r6). I samband med Riksantikvarieiimbetets revideringsinventering ftir den
ekonomiska kartan rg9o, kunde man bestdmma och/eller bekrdfta fundomstdndigheterna fd,r
de flesta av dessa fond. Bylund (zoo7) har i en informativ uppsats bl.a. bearbetat
&'ndmaterialet som iir hittat kring utredningsomridet i Brunsnyland, samt liings
vattensystemet ner mot havet (se ovan). Inom detta begrdnsade omride med omnejd har
Bylund redovisat 1o5 stenfdremel av olika slag, varav de flesta tillh6r tiden ca 4ooo-zooo
f.Kr. Med detta i Stanke kunde man ftirviintas hitta spfrr efter altiviter och/eller bosiittning
frfrn denna tid vid undersdkningsplatsen.

Resultat
Den undersdka ytan motsvarar arealen fdr det planerade nybygget, en utredningslta pfl ca 99
kvadratmeter. undersdkningsytan torvades av med griivmaskin och matjorden lrlvdes
skiktvis tills det underliggande och opaverkade jordlagret exponerades. Ddrefter d,ppnades
tvi djupare schakt (r och z) i syfte att kontrollera om det kunde finnas iildre octr genom
erosion 6verlagrade kulturlager. Inget som helst tecken pi fiirhistorisk verksamhet hittades. I
grdnsen mellan matjorden och det opaverkade jordlagret framkom rester efter en rhnna eller
mindre dike, som beddmdes vara recent. se bilaga z f<ir beskri'ningar och planritningar.
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Bilaga r. Tekniska och administrativa uppgifter
Murberget I;Ansmuseet Vesternorrlands dnr: YI,i[.d 2or7 / g6-Ss

Liinsstyreslen i Vdsternorrland ldn dnr: 43t-88o9-16

L'dn: Vdsternorrland

landskap: Angermanland

Kommun: Ornsk6ldsvik

Socken: Arnds

Fastighet: Brunsnyland 4: r

Utredningsytans mittpunkt: N 7032231 E 69' 4

Utredningsyta: ca 99 m2

RAA nr: ingen Raii nr.

Ekonomiska kartblad: r9J 6a Brunsnyland

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM, RHoo

H6jd 6ver havet: 79-8o meter

Uppdragsgivare: Ulinsstyreslen i Vdsternorrland

Fiiltarbetstid: 2or7-o,-og

Flltpersonal: Maria Lindeberg och David Loeffler

Rapportsammanstdllning: Maria Lindeberg och David loeffler
Kartering: programvara Quantum GIS, www.qgis.org

Dokumentationsmaterialet f<irvaras pfl Murberget Linsmuseet \rdsternorrland.

Inga $nd har tillvaratagits eller sparats.



Bilaga z. Beskrivningar och planritningar
Unders6kningsytan pi ca 99 m, bestod av svag SV-sluttande tomt- och f.d. flkermark. Det
6verliggande matjordlagret var 3o-4o cm tjockt. Dlrunder i norra delen av
unders6kningsytan framkom ett oplverkat jordlager bestiende av grfr lera och i scidra delen
ett opiverkat lager av r6d-brun, moig lera tillsammas med enstaka sten.
F6r att siikerstiilla att ett eventuell f6rhistoriskt material inte var dverlagrat genom erosion
upptogs tvi djupschakt, det ena i undersdkningsomrfrdets mitt och det andra niira
unders6kningsomridets sydraviistra sida. Bida var ca 6 m, stort och o,8-r m djupt. Under
matjordslagret framkom ett gritt lerigt lager i scha}t I och ett r6d-brunt lerigt/ moigt lager i
schakt e, bAda mellan o,3-o,5 m tjockt. Diirunder framkom ett o,2-o,3 m tjockt lager gr&-
brun-rcid fdrgad lera med kraftig jdrnutfiillning och under detta ett lager med beige-gri lera.
Rlnnan eller diket framtrlde under matjordslagret och var o,3-o,4 m bred och o,z-o,g m dj.
I det omgivande gri leriga jordlagret i utredningsomr&dets norra del syntes den som en negot
m6rkare omr6rd gri fdrgning med inslag av brunt. I den omgivande r<id-brun moiga leran i
s6dra delen av utredningsomredet syntes rennan som en grfr-brun-svart fdrgning.
Rdnnans/dikets omffing dr okiint di det forsZitter mot syd6st utanfcir undersdkningsomridet.
Ingenting framkom som indikerar funktion eller fllder, intrycket var att diket iir recent.

Figur 4. Undersdkningsomr&det ligger t syddstra delen au fastigheten Brunsnyland 4: t.
Arnds t8t iir enJlintspets som hittades au Erik 1sterberg ca 1962. Skala t:6oo.
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Figur 5. undersdkningsytan och de u6. djupare sikschakten. En riinna eller dike hittades
somfoftsiifter utanfir undersdlotingsgtan. Inga sp&r au forhistoristd material hittades
inom undersiilcningsytan. Rdnnan/dil<et beilbns uara sentida. Skala t:tgo,
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Bilaga 3. Fotoforteckning.
bild
nt

motlv
riltnlng

mot
fotograf datum

001
Oversikt av unders6kningsomrldet som ligSer mellan stubben till
vAnster och de tvl markeringspinnarna till hdger.

s Maria Lindeberg 2017-05-09

002
Oversikt av undersdkningsomrede som ligger bortanfdr {SV om)
stubbarna mellan de fyra markeringspinnarna.

SV lvlaria Lindeberg 2017-0s-09

003
oversikt av undersdkningsomredet som ligger mellan de tre
markeringspinnarna samt stubbarna,

SV Maria Lindeberg 2017-05-09

004 Elkabel till nybygge framdraget till undersiikningsomrddets S sida. Maria Lindeberg 2017-0s-09

005
Oversikt av unders6kningsomr6des S halvan och begrensning
markerade med tve Dinnar.

Maria Lindeberg 2017-O5-09

006
oversikt av undersdkningsomrrdes N halvan och begrensning
markerade med tve Dinnar.

N Maria Lindeberg 2017-05-09

007
oversikt av undersdkningsomrades S halvan och begrjnsning
markerade med tva oinnar.

s Maria Lindeberg 2017{s-09

008
Oversik av undersdkningsomredetr N halva och begransning som
markeras av stubben och elkabeln till vester.

Maria Lindeberg 2017-05-09

009
Fergning efter mindre riinna/dike syns tydligt i det omgivande gri ler-
bemangda morenen. 5V Maria Lindeberg 2017-05-09

010 Profilav rinna/dike. SV Maria Lindeberg 2017-05-09

011
FArgning efter mindre renna/dike syns tydligt i det omgivande gra ler-
bemengda morenen. SV Maria Lindeberg 2077-Os-09

ot2
Fergoing efter mindre renna/dike syns tydliSt i det omgivande gra ler-
bemdngda morAnen. SV Maria Lindeberg 2017-05-09

013 Profilav ranna/dike. 5V Maria Lindeberg 201745-09

014 Profilav ranna/dike. Maria Lindeberg 2017-05-09

015
Oversik av unders6kningsytan. I mitten syns djupschakt 1 och i

bakgrunden vid grivmaskinen ir djupschakt 2.
SV Maria Lindeberg 2017{s-09

016 56kschakt 1. s0 Maria Lindeberg 2017-05-09

ot7 sokschakt 2. SV Maria Lindeberg 2017-0s-09

018 56kschakt 2. 5V Maria Lindeberg 2017-05-09

019 Sdkschakt 2. SV Maria Lindeberg 2017-0s-09

020 36kschakt 2. SV Maria Lindeberg 2017-05-09

02r Sdkschakt 2 och David Loeffler. NO Maria Lindeberg 2017-05-09

022 Sdkschakt 2 och Siv Bylund. 50 Maria Lindeberg 2017-05-09

023 SOkschakt 2 samt Siv Eylund, David Loeffler och grdvmaskinisten. 5V Maria Lindeberg 2017-05-09

024 Sdkschakt 2 samt siv Bylund och David Loeffler. 5V Marla Lindeberg 2017-0s-09



Bilaga 4. Foto.
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