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Sammanfattning 
 
I undersökningen ingick två delområden; Raä 1131 och Raä 1132/1262. 
 
Raä 1131 tolkas höra samman med ett gårdsläge från äldre historisk tid. Platsen ligger intill 
en gård som finns med på 1763 års storskifteskarta, det gårdslägets äldsta etablering är 
okänd. Anläggningarna består av rester av två eldstäder, tre gropar som mest påminner om 
kokgropar samt en större grop (täktgrop?) fylld med mjäla. Detta ligger inom en sotig yta 
med ”fet” sand. Datering gjordes av en av kokgroparna samt den ena eldstaden/torkugnen. 
Eldstaden daterades till 1470-1640 e. Kr. Kokgropen visade sig vara från sen Vendeltid till 
Vikingatid, 760-900 e. Kr, och det troliga är att även de två andra kokgroparna har samma 
datering.  
 
Raä 1132 består av ett samlat område med ca 25 härdar och kokgropar daterade till 100-350 e 
Kr, dvs. romersk järnålder. I jordproverna från Raä 1132 påträffades endast träkol och det 
kom från björk, tall, gran och vide. I samtliga prover fanns kol från kärnved. I ett försök att få 
reda på groparnas funktion gjordes en molekylär analys/lipidanalys. Denna visade att 
kokgroparna möjligen kan ha använts för tjärframställning, eller att tjära använts i eller i 
anslutning till anläggningen. Utifrån anläggningarnas utseende går inte att avgöra om de 
använts för tjärframställning, tjäran kan också ha tillförts av annan anledning. Resultatet är 
ändå en intressant pusselbit till vad groparna kan ha haft för användningsområde. 

 
I den södra delen av kokgropsområdet fanns Raä 1262; rester från en smedja/ässja som 
tolkades vara från historisk tid pga. slaggens utseende och att delar av tegel fanns bland 
stenarna i ässjan. C14-analysen av kol från en anläggning intill ässjan gav dock samma 
datering som kokgroparna. Frågan är om ässjan trots allt är från järnålder, eller om den 
daterade anläggningen är en kokgrop och inte ett kolupplag till smedjan, som den först 
tolkats som. 
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Inledning  
Murberget Länsmuseet Västernorrland har utfört en arkeologisk slutundersökning av Raä 
1131, 1262 och Raä 1132 i Njurunda sn (Länsstyrelsens beslut enligt 2 kap 13 § KML dnr 431-
5272-15). Anledningen till undersökningen är att Sundsvalls kommun vill utöka 
industriområdet i Nolby med nya tomter för företagsetableringar.  

Fornlämningarna påträffades 2014 vid Murbergets arkeologiska utredning av området; en 
yta med kokgropar/härdar (Raä 1132) och en botten av ett spismursröse (Raä 1131). Vid 
förundersökningen 2015 av Raä 1132 hittades också lämningar av en smedja från historisk 
tid, Raä 1262. Raä 1131 förundersöktes däremot inte då fornlämningen är av så begränsad 
omfattning att en förundersökning inte bedömdes nödvändig. 

Raä 1132 och Raä 1262 ligger ca 70m NÖ om Raä nr 846; en fornlämning med framför allt 
kokgropar och härdar från järnåldern, som undersöktes 2012 (George 2013). Spismursröset 
Raä 1131 är beläget ca 200m SÖ om Raä 1132. Här hittades vid utredningen även ett 
silvermynt från 1500-talet.  
 

 

 
Fig. 1. Västernorrlands Län med undersökningsområdet (UO) markerad med röd prick. 
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Syfte  
Syftet med de arkeologiska undersökningarna var att dokumentera fornlämningarna inom 
exploateringsområdet och sätta in resultaten i sitt vetenskapliga sammanhang, samt klargöra 
fornlämningarnas omfattning, karaktär, datering och komplexitet. 
 
Undersökningarnas målgrupper är främst Länsstyrelsen, Sundsvalls kommun och 
intresserad allmänhet. 
 
 

Metod 
Hela fornlämningsområdena banades av med maskin. I samband med det söktes ytorna av 
med metalldetektor. 
 
Inom Raä 1132 förväntades förutom den tidigare konstaterade smedjan (Raä 1262) från 
historisk tid och kokgroparna även finnas fler kokgropar och härdar. Ett större 
sammanhängande schakt togs upp kring smedjan och mot förundersökningens schakt med 
kokgropar och härdar för att få fram hela kontexten. På den yta där ladan stått rensades 
grundstenarna fram och lyftes därefter bort för att se om det fanns bevarade lämningar under 
ladan. 
 
Påträffade anläggningar mättes in och fotograferades, snittades och dokumenterades i profil.  
Prover togs för makrofossil, vedart, C-14 och lipidanalyser. Profilritningarna digitaliserades 
med hjälp av ett digitaliseringsbord och fördes på så sätt in i GIS-programmet (MapInfo). 
 
Vid Murbergets undersökning av en närliggande fornlämning med många kokgropar och 
härdar (Raä 846) togs prover för makrofossil, vedart och C-14 analyser. Tyvärr gav inte 
analyserna svar på vad som hade tillagats i kokgroparna. Vid föregående års förundersökning 
av Raä 1132 togs därför ett flertal prover från olika platser i varje anläggning för att på så sätt 
förbättra chanserna att få bra analysmaterial. Resultatet blev trots det magert. 
För att försöka få klarhet i vad kokgroparna använts till togs vid denna undersökning 
jordprover för analyser av lipider (fetter) i groparna (utöver makrofossil och vedart).  
 
Vid Raä 1131 togs ett större schakt upp kring resterna av det spisröse/eldstad som påträffades 
vid utredningen, och anläggningarna dokumenterades. Prov togs för vedart- och C-14 analys. 

 
 
 
Områdesbeskrivning 
 
Topografi 
Undersökningsytorna ligger i Nolby norr om Tunavägen. Några hundra meter nordväst om 
fornlämningen ligger ett bergigt skogsområde, i nordöst ligger den för landskapet 
dominerande Nolbykullen, ett berg som syns vida omkring. Fornlämningsområdet ligger på 
omkring 25 meters nivå över havet, under äldre järnålder fanns troligen ett nor mellan 
fornlämningen och bergsområdet i norr.  
 
Fornlämningen Raä 1132 ligger i åkermark norr om Tunavägen. I söder låg vid 
undersökningstillfället en fd. bilskrot, i väster finns ett byggvaruhus och väster om det går 
nya E4. Raä 1131 ligger i kanten av en åker, mot tomtmark i öster och Tunavägen direkt söder 
om fornlämningen. 
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Fornlämningsbild och äldre uppgifter 
Njurunda är överhuvudtaget en socken som är mycket rik på fornlämningar. Närmaste 
(kända) fornlämning till Raä 1132 är Raä 846, som undersöktes 2012 inför byggandet av nya 
E4 (George 2012). Raä 846 ligger ca 70 meter SV om Raä 1132 och påminner till stor del om 
Raä 1132, med många härdar/kokgropar inom en relativt liten yta. Ytterligare 200 meter 
sydväst om Raä 846 finns Raä 837, boplats samt rituellt använd våtmark. Även den 
undersökt i samband med bygget av E4 (George & Valdimarsdottir 2012). Vid Räa 837 finns 
också Raä 147, Kaptensdalen; plats med tradition, uppgift om gravhögar samt fyndplats för 
gravklot. 
 
Omkring 150 meter nv om Raä 1132 finns Raä 495 som betecknar flera inte närmare 
lägesangivna fyndplatser i och i närheten av Nolby, s.k. lösfynd. Fynden omfattar ett 
yxfragment av kvartsit, en sländtrissa av sandsten, ett spetsfragment av skiffer och en 
eldslagningssten (Riksantikvarieämbetet, FMIS).  
 
280-350  meter norr om Raä 1132 och finns Raä 707, torpbebyggelse (övrig kulturhistorisk 
lämning) och Raä 148, ett gravfält, samt knappt 400 meter åt väster Raä 146, en 
fornlämningsliknande lämning. Ca 250 meter sydöst om Raä 1131 finns en runsten Raä 116, 
Burestenen.  
 

 
Fig. 2. Raä 1132 markerad med röd pil. Kartan är en översikt från FMIS 
(fornminnesregistret) och visar fornlämningsfrekvensen i området.  
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Undersökningsytan Raä 1132 ligger inom det område som vid tiden för storskiftet 1763 
betecknades 79. Ytan som betecknades med 79 kallas Ladugiärde. Litet c betecknas ”små 
täppor och hagar jemte åkerrenarna”, litet d har beskrivningen ”skensand fläckar på åkern, 
som sällan äro uppkörda och hållas som öppen åker, men äro varken nyttiga till åker eller 
slått” (Storskifteskarta från 1763 över Nohlby och Westerby). Det finns inga gårdslägen 
utmärkta direkt inom undersökningsområdena på storskifteskartan från 1763, men 
undersökningsytan Raä 1131 kan ligga i utkanten eller strax intill en av gårdarna (D, E) vid 
åkern E.  
 
Åkern E betecknas på storskifteskartan som ”Bastuåkern”. Namnet antyder att det funnits en 
bastu (eller flera) på platsen. Eldstäderna vid Raä 1131 kan förstås vara rester av bastun som 
namngett åkern, men det är egentligen omöjligt att säga varifrån namnet kommer.  
  
En intressant uppgift som fanns i texten till kartan, är att det verkar ha funnits gravhögar 
mellan åkrarna A, ”Ytteråkern” och E, Bastuåkern. Olof Jonsson (E) tycktes efter skatten fått 
minsta tomten, varför han beviljades att ”få till det utvidgande upparbeta och utbryta 
Ättehögarna och Backen emellan Ytteråkern och Bastuåkern” (se bilaga 1). Idag finns inga 
kända gravar där. 
 
Ortnamnet Nolby är troligen bildat av byns läge norr om den centralare bygden vid Kvisslet. 
Det är inte troligt att det nor som funnits mellan Nolby och bergsområdena i norr under äldre 
järnåldern varit namnbildande för Nolby.   
 

 
Fig. 3. Storskifteskartan 1763 ”Storskifte på inägor över Nohlby och Westerby” lagd över 
dagens karta och med Raä 1131, 1132 och 1262 utmarkerade (Lantmäteriet Historiska 
kartor; X37-30:1 Nolby nr 1-7, se även bilaga 1).  
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Beskrivning av riksintresseområdena Kvissle-Nolby-Prästbolet 
och Ljungans dalgång 
Riksintresset Kvissle-Nolby-Prästbolet är lokaliserat vid Ljungans mynning där älven gör en 
stor krök och omsluter området på tre sidor (se karta fig. 2). Norr om området finns berget 
Nolbykullen. Riksintresset sträcker sig upp till Tunavägen i Nolby. Fornlämningarna Raä 
1132, 1262 och 1131 ligger därför precis utanför riksintresset Kvissle-Nolby - Prästbolet. 
Fornlämningarna ligger däremot inom riksintresset för Ljungans dalgång.  
 
Riksintresseområdet Ljungans dalgång beskrivs som en ”älvdalsbygd som i älvens nedre lopp 
tillhör de äldsta i Norrland med kontinuerlig bosättning från tidig järnålder och med en stor 
mängd fornlämningar. Viktig länk i kommunikationsleden mot Tröndelag och transportled 
för timmer. Storslaget jordbrukslandskap, vattenanknuten industrialisering med vattensågar, 
timmerhantering, järnbruk och kraftverk”.  
 
Riksintresseområdet Kvissle-Nolby- Prästbordet beskrivs som ”Unik fornlämningsmiljö där 
kombinationen av ett gravfält med flera storhögar, varav en är Norrlands största, en runsten 
och en tidigmedeltida gårdskyrkoruin representerar en sannolik stormannabebyggelse under 
järnålder och tidig medeltid och utgör en av de tydligaste markeringarna av förhistorisk och 
tidigmedeltida makt och status norr om Dalälven”. 
 
 
Beskrivning av fornlämningarna 
Både Raä 1131 och Raä 1132 påträffades vid arkeologisk utredning 2014, smedjelämingen Raä 
1262 hittades vid förundersökningen 2015. 
 

 
Fig. 4. Översikt över undersökningsområdena med flygfoto som bakgrund.  
Raä 846 är sedan tidigare undersökt och borttagen.  
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Raä 1131  
Husgrund bestående av botten av ett spismursröse, 2,5 x 1,8 m (N-S), bestående av sotig sand 
med inslag av skärviga stenar. Från norra till mellersta delen fanns en 0,6x1,3 m stor yta av 
gråbrun sandig fyllning som tolkas som själva eldrummet. 
 

 
Raä 1132 och 1262 
Boplatslämningar bestående av härdar/kokgropar, stolphål samt rester efter en smedja från 
historisk tid.  
 
Härdarna och kokgroparna var 0,45 -1,5 m diameter och i ytan bestod de av sotig mjäla med 
inslag av skärvsten. Några av kokgroparna och härdarna daterades vid förundersökningen till 
100- 300-talet e Kr; en period som arkeologiskt kallas romersk järnålder.  
 
Lämningarna efter smedjan rensades endast fram, mättes in och fotodokumenterades vid 
förundersökningen 2015. 
 

 
Redogörelse av arbetet 
 
Raä 1131 
Raä 1131 påträffades vid utredning 2014; då hittades resterna efter en eldstad (A1) och ett 
silvermynt från slutet av 1500-talet. Lämningen tolkades höra samman med ett gårdsläge 
från äldre historisk tid. Inga belägg har hittats på historiska kartor.  
För att eventuellt få svar på funktion för eldstaden (torkugn?) skickades ett prov för 
pollenanalys till Pollenlaboratoriet i Umeå. Tyvärr fanns inget pollen i provet (bilaga 6).  
 
Ett schakt togs upp om ca 90 m². Under matjorden var mörk, sotblandad sand. Enstaka 
obrända ben, tegel och någon skärva rödgods hittades vid schaktningen. Vid schaktkanten i 
den stora gropen hittades ett kritpipsfragment på ca 0,5 m djup.  
 
Intill den sedan utredningen kända eldstaden (A1) påträffades en till liknande anläggning, 
A5, med sot kol och skörbränd sten samt tegel. Öster om A1 framträdde en stor grop, fylld 
med ren ljus mjäla, i tydlig kontrast mot sanden. Gropen grävdes ur med maskin för att få 
djup och en profil och dokumenterades med foto. Ett kritpipsfragment hittades i fyllningen, i 
övrigt ingenting. 
 
Direkt norr om gropen fanns tre anläggningar (A2, A3, A4) som först tolkades som härdar, 
men vid undersökning mest liknade kokgropar. I en av dem (A3) fanns tegel under stenarna, 
vilket krånglar till tolkningen. A4 var i profil tydligt skiktad med flera kollager i botten och 
södra delen. I söder syntes också rödbränd sand – eldning har alltså ägt rum i gropen. 
Prov för makrofossil och vedart analyserades från A2 och visade på gott om kol från gran, 
inga andra växtrester eller träslag hittades i provet. Kolet bedöms vara av kärnved (bilaga 4). 
Från A2 gjordes också en molekylär analys, med magert resultat (se bilaga 6). A2 daterades 
till 760-900 e. Kr, dvs. slutet av Vendeltid till Vikingatid. 
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Fig. 5. Ola George övervakar nedschaktningen av den stora gropen. Närmast i bild syns 
profilen av A5 och A1 i plan. Foto mot Ö. 
 
Både A1 och A5 liknade varandra med en härdlik stenpackning i toppen, kol och kraftigt  
rödbränd yta, i en rektangulär form i plan. A1 hade också en inre uppdelning i en kolyta och 
en grå del bestående av sand/aska (se foto och inmätning på plan). Den större kolfärgningen 
i A1 och A5 fortsatte mot dikeskanten och tyder på att färgningen är del av något större som 
förstörts av cykelväg och dike.  
 
Analysen av jordprovet från A1 visade på gott om träkol från i huvudsak björk och i mindre 
mängd tall och vide. Både kärnved och kvistar har använts.  
 
Datering av A1 gav resultatet 1470-1640 e. Kr.  
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Fig. 6. Plan över Raä 1131 Njurunda sn. Schaktet markerat med blå linje. 
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Raä 1132  
 
Kokgropsområdet 
Vid förundersökningen 2015 undersöktes anläggningarna 1-5, varav 1-4 var härdar/ 
kokgropar. A5 var ett sentida stolphål.  
 
Innan slutundersökningen revs ladan för att kunna se om det fanns bevarade anläggningar 
under ladan; det gjorde det inte. En del slagg och ett bryne hittades på den plats där ladan 
stått. Mellan platsen för ladan och vägen framkom däremot ett antal härdar och kokgropar. 
Om det har varit ett sammanhängande kokgropsområde har anläggningarna däremellan 
förstörts, men mot detta talar att marken där ladan stått var svagt upphöjd jämfört med 
omgivande åkermark, detta beror troligen på plöjning i åkern omkring ladan. Under ladan 
var samma finkorniga sand/mjäla som i övriga schaktet, inte påförd jord. Flera överodlade 
diken gick över ytan. Precis vid kokgroparna fanns ett märkligt, svängt dike. Det skar också 
genom ett par av anläggningarna i södra delen.  
 
Metalldetektor användes vid avbaningen för att söka efter metallföremål; ett mynt, en knapp, 
slagg, spik och div. obestämbara järnfragment hittades. Ytan var tämligen fyndfattig. 
Schaktets yta omfattade 688 m². 
 
Kokgroparna inom Raä 1132 ligger i några fall intill härdar. Eldningen och uppvärmningen av 
stenarna har annars skett direkt i kokgroparna, vilket också är tydligt då man kan se rester 
efter eldning i botten av groparna. I markprofiler av kokgroparna (se bilaga 2, 
anläggningsbeskrivningar), kan ses att en del av groparna har skärvsten i botten, andra har 
det inte. I flera av anläggningarna finns ett grusigt skikt med sönderbränd/smulad skörbränd 
sten. Groparna har i de flesta fall fyllts igen med kol- och sotblandad mörk jord/mjäla som 
syns i det övre skiktet. Efter att en grop återanvänts har nya gropar anlagts. Efter den sista 
användningen har kokgroparna fyllts igen med den omgivande jorden. Åkermarken i 
undersökningsområdet har plöjts och de övre delarna av anläggningarna har därför 
försvunnit.  
 

 
Fig. 7. Härd- och kokgropsområdet Raä 1132. Stenarna i mitten av bilden är grundstenar 
till en lada som revs innan undersökningen. Berget i bakgrunden är Nolbykullen. Foto mot 
NÖ. 
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Fig. 8. Schaktplan Raä 1132. Anläggningar och färgningar har utsatta 
anläggningsnummer. Anläggningarna i den norra delen av UO utgörs alla av härdar och 
kokgropar.  Ladan och vägen har ritats in från flygfoto. Anl nr 1-7 undersöktes vid 
förundersökningen (rapport nr 2016:17), vilket är anledningen till att några anläggningar 
ligger utanför blå linje, som endast visar slutundersökningens schakt.   

Raä 
1262 
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Smedjeområdet, Raä 1262 
Lämningarna efter en smedja påträffades vid förundersökningen 2015. Smedjan bedömdes 
vara från historisk tid, delvis beroende på slaggens utseende. De stolphål som fanns i 
anslutning till smedjan gav även de ett sentida intryck, då fyllningen var porös och bestod av 
matjord. Vid undersökningarna av Raä 846 (rakt över vägen väster om smedjan) påträffades 
stolphål och lämningar med sentida dateringar (George 2013), det är möjligt att de hör 
samman på något vis. Slagg och mörkfärgningar hittades även vid utredning av vägområdet 
som nu går mellan Raä 846 och Raä 1131/1262 (George 2012). 

 
Runt de anläggningar som hittats vid FU banades en större yta av och rensades, men endast 
några färgningar (matjordsfyllning) och något fler stolphål (sentida) påträffades.  
 
Lämningarna från smedjan består av 2-3 mer eller mindre sammanhängande bruna till 
svartbruna större färgningar med kol och spridda slaggbitar, enstaka tegel samt en 
stenpackning som tolkats som resterna efter ässjan. Stenpackningen var tunn i ett skikt och 
låg direkt på mjälan. Mellan och runt stenarna fanns enstaka slaggbitar och fragment av 
tegel. I anslutning fanns två stensatta stolphål/stolphålsbottnar. Hur (och om) de hör ihop 
med smedjan är svårt att avgöra. Färgningen A35 snittades och tolkas som kolupplag. Vid 
rensning av smedjelämningen användes magnet för att se om det fanns glödskal, men det gav 
intet resultat. Det mesta av smedjan verkar ha försvunnit vid plöjning av jorden.  
 
Ett prov från A35 skickades för vedartsanalys och C-14. Anläggningen innehöll kol från 
främst tall följt av gran och björk, samt i mindre mängd asp och vide. En C14-analys gjordes 
på kol från björk. Dateringen blev 1741±26 BP, vilket kalibrerat ger en datering till 230-380 
e.Kr. med 95,4 % säkerhet. Dvs. järnålder inom samma spann som kokgroparna.  
 

 
Fig. 9. Foto från förundersökningen över smedjelämningen. Den koliga ytan (A35 och 
stolphålsbotten A34) närmast i bild. Stenpackningen till vänster är vad som var kvar efter 
ässjan. Foto mot väster.  
 
Det är troligt att A35 inte hör till smedjan utan till kokgropsområdet, men karaktären på 
kolet var annorlunda än i kokgroparna/härdarna, mer ”stybblikt”. Kol från kokgropsområdet 
kan också ha hamnat i anläggningen och gett en feldatering.  
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Alternativet att det är det en smedja från järnålder, där tegelfragmenten och stolphålen inte 
hör till smedjan verkar mindre trolig. 
 

 
Analyser 
För att ta reda på vilket träslag som eldats i anläggningarna och möjligen få reda på vad de 
haft för funktion utfördes vedartsanalyser, arkeobotanisk analys, pollenanalys och molekylär 
analys. Anläggningarna har daterats med C14. 
 

Pollenanalys 
Ett pollenprov analyserades av Pollenlaboratoriet i Umeå från Raä 1131, men gav tyvärr inget 
resultat eller ledtråd vad anläggningen använts till (bilaga 6). 

 
Makrofossil 
En arkeobotanisk analys gjordes av prover från fem anläggningar från Raä 1132 och från två 
anläggningar från Raä 1131. Dels för att se om det fanns ledtrådar till anläggningarnas 
funktion, men även för att plocka ur lämpligt material för C14-datering. Samtliga 
anläggningar innehöll endast träkol (se bilaga 4). 

 
Lipider 
Den molekylära analysen visade att kokgroparna möjligen har använts för tjärframställning, 
eller att tjära använts i eller i anslutning till anläggningen. Starkast indikation för talltjära 
fanns i A14 (bilaga 5). Anläggningen som sådan ser dock inte ut som de tjärgropar som hittats 
på andra ställen.  

 
C14 
Från Raä 1132 daterades fyra anläggningar och Raä 1262 daterades A35 (se nedan fig. 10 
samt bilaga 3). Fyra av anläggningarna ligger ganska samlat inom spannet 230-330 e. Kr och 
en kan vara något äldre; 130-260 e.Kr (85,2%). De anläggningar som daterades vid 
förundersökningen daterades till 100- 300-talet e Kr. Samtliga dateringar ligger alltså inom 
den period som arkeologiskt kallas romersk järnålder.  
 

Fig. 10. Kalibrerade C14-dateringar från Raä 1132 och 1262. 
 

A 35 
 
A14 
 
A15 
 
 
A17 
 
A19 
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Från Raä 1131 daterades två anläggningar (se nedan fig. 11 samt bilaga 3). A1 fick dateringen 
1470-1640 e. Kr. vilket styrker tolkningen att det är en eldstad från ett hus från tidig historisk 
tid och som inte finns med på någon historisk karta. Dateringen stämmer också bra med det 
silvermynt (Raä 1130) från 1500-1600 talet som hittades vid utredningen.   
 
A2, en kokgrop, daterades till 760-900 e. Kr. dvs. Vendel-Vikingatid. Det är då troligt att 
även A3 och A4 är vikingatida lämningar som överlagrats av huslämningen från 1500-talet.   
 
 

 
Fig. 11. Kalibrerade C14-dateringar från Raä 1131. 
 
 
 
 

 

Kokgropar och härdar  
Definitionen och tolkningen av kokgropar är svår, då de kan vara väldigt olika (men ändå 
lika). Det som är gemensamt är att de består av en grop där något hettats upp, ofta med hjälp 
av varma stenar. Ibland har kokgropar anlagts intill härdar. Härdarna har då förmodligen 
haft en funktion för uppvärmning av stenar, som efter uppvärmningen placerats i en grop för 
att där tillaga mat eller vad man då värmt upp i gropen. Härdar eller kokgropar? Det kan 
också vara svårt att avgöra, då vissa härdar kan vara lite nedgrävda. Och det ursprungliga 
djupet på anläggningar i plöjd åkermark kan vara svårt att uppskatta. 
 
Ofta hittas inte särskilt mycket annat än kol i kokgroparna. Kolet kan vedartbestämmas för 
att få reda på vilket trädslag man använt och användas för datering med C14-metoden. Kolet 
och eventuella förkolnade växtrester och fröer berättar också en del om hur omgivningarna 
sett ut. 
 
Vanligaste tolkningen av härdar och kokgropar är att de förmodligen har använts vid 
matlagning eller för värmekälla. Kokgropar förekommer även i andra sammanhang än 
matlagning; exempelvis som bastu, torkning, rökning av livsmedel och i rituella sammanhang 
(Lönn 2007, Claesson 2007 och där anförd litteratur). Kjartan Langsted (2005) nämner 
utöver det också tillverkning av tran, skinngarvning, produktion av tjära och bränning av 
keramik som möjliga funktioner för ”kokstensgropar”, utifrån etnografiska och etnologiska 
källor.  
 
I artikelsamlingen De gåtefulle kokegroper diskuteras olika typer av kokgropar och 
svårigheten att tolka dem. Fyllningen i groparna behöver inte avspegla vad själva gropen 
använts till, gropen har efter sista användning fyllts igen med material från omgivningen. 
Variationer i form, storlek och innehåll ger frågor som vad kokgroparna egentligen använts 
till. Även terminologin varierar; kokgrop, kokstensgrop, jordugn, härdgrop, torkugn, 

A 2 
 
A1 
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skärvstensgrop är olika namn som används för liknande anläggningar (dvs en grop där något 
hettats upp, ofta med hjälp av varma stenar). Søren Diinhoff (2005:136f) beskriver en 
anläggning som han kallar ”eldgropar”, grundare än de klassiska kokgroparna, ca 20 cm 
djupa och med flat botten. Eldgropen har ett lager kol i botten och sedan skörbrända stenar i 
ett obrutet lager. Dvs. den mat som tillretts i gropen har legat över stenarna och inte under 
eller mellan stenarna. Sådana anläggningar kan ha använts till rökning eller torkning av kött 
snarare än för kokning. En eld tänds i en grop, stenar läggs dit för uppvärmning och över 
stenarna läggs grenar som köttet läggs på. Sedan täcks allt med torv.  
 
Molekylär analys – fettsyraanalys - lipidanalys, brukar i arkeologiska sammanhang oftare 
användas för att analysera matskorpor på t ex keramik-kärl. En lipidanalys kan svara på 
frågor om näring och ekonomi och kan vara ett alternativ för att försöka spåra användning i 
jordprover om inget annat material påträffas i en anläggning.  Exempelvis tjärframställning i 
gropar under äldre järnålder har kunnat påvisas genom molekylär analys (Hjulström, 
Isaksson, Hennius 2006). Tjärgropar uppmärksammades i Sverige först vid 
undersökningarna inför nya E4-sträckningen mellan Uppsala och Tierp. 
 
Bland anläggningarna inom Raä 1132 fanns inga huslämningar. Härdarna och kokgroparna 
har förmodligen legat en bit från gårdstunet. Åsa Westin skriver i sin artikel ”när elden 
falnat” med hänvisning till en artikel av Tomas Eriksson att ”Utmärkande för den äldsta 
järnåldern är att stora sammanhängande härdområden ofta låg utanför själva gårdstunet. 
Under loppet av järnåldern blev dessa aktiviteter successivt mer samlade kring gårdens 
centrum för att under medeltid huvudsakligen vara placerade inomhus. Det finns vissa 
teorier om att de utspridda boplatsaktiviteterna under äldre järnåldern hänger samman med 
att människorna ville markera sin närvaro i landskapet- för att hävda sin rätt till ett visst 
område (Westin 2005:95). Naturligtvis kan även orsaker som brandrisk och rök varit 
styrande för var eldfängd verksamhet bedrevs.  

 
 
 
Resultat och diskussion 
I undersökningen ingick två delområden; Raä 1131 och Raä 1132/1262. 
Raä 1131 tolkas höra samman med ett gårdsläge från äldre historisk tid. Platsen ligger intill 
en nuvarande gård som finns med på 1763 års storskifteskarta, enligt kartan ligger Raä 1131 
inom gårdstomten. Gårdsläget/bytomtens äldsta etablering är okänd men intressant vore - 
med tanke på de överlagrade kokgroparna - om bytomten har anor i yngre järnålder. 
 
Anläggningarna inom Raä 1131 består av rester av två eldstäder, tre gropar som mest 
påminner om kokgropar samt en större grop (täktgrop?) fylld med mjäla. Detta ligger inom 
en sotig yta med ”fet” sand. Datering gjordes av en av kokgroparna samt den ena 
eldstaden/torkugnen. Eldstaden daterades till 1470-1640 e. Kr. vilket styrker tolkningen att 
det var en eldstad till ett hus från tidig historisk tid. Kokgropen visade sig vara från sen 
Vendeltid till Vikingatid, 760-900 e. Kr, och det troliga är att även de andra kokgroparna har 
samma datering. Att anläggningarna sedan överlagrats av ett hus från 1500-talet är 
intressant.  
 
Raä 1132 består av ett samlat område med härdar och kokgropar daterade till 100-350 e Kr, 
dvs. romersk järnålder. I den södra delen av området fanns rester från en smedja/ässja som 
tolkades vara från historisk tid pga. slaggens utseende och att delar av tegel fanns bland 
stenarna i ässjan. C14-analysen av kol från en anläggning intill ässjan gav samma datering 
som kokgroparna. Frågan är om ässjan trots allt är från järnålder, eller om den daterade 
anläggningen är en härd/kokgrop och inte ett kolupplag till smedjan, som den först tolkats 
som.  
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Resultatet av undersökningen av Raä 1132 blir närmast självklar att jämföra med Raä 846 
som ligger strax SV om Raä 1132 och till stor del påminner om Raä 1132; med många 
härdar/kokgropar inom en relativt liten yta. En första tanke var att de hänger ihop på något 
vis, men efter att dateringarna är klara verkar Raä 1132 snarare vara en föregångare till Raä 
846.  
 
Dateringarna av Raä 846 visar på aktiviteter över en lång tid. Dateringar fanns från yngre 
romersk järnålder, folkvandringstid, vikingatid, medeltid och även sentida dateringar 
(däremot saknas 600–700-talen). Äldsta dateringen från Raä 846 var 350-420 e Kr, och med 
dateringarna av Raä 1132 till 100-350 e Kr förlängs platskontinuiteten i området ytterligare.     
 
I jordproverna från Raä 1132 påträffades endast träkol och det kom från björk, tall, gran och 
vide. I samtliga prover fanns kol från kärnved. De analyser av jordprover som gjordes vid 
undersökningarna av intilliggande Raä 846 visade på kol från gran, barr och frön av en, 
pilört, målla och snärjmåra. Örterna trivs på näringsrika jordar, exempelvis åkrar, 
gårdskanter eller avfallstippar.  
 
Vid undersökningarna av Raä 846 gjordes inga lipidanalyser av anläggningarna för att 
försöka spåra användningsområdet. Sven Isaksson, arkeologiska forskningslaboratoriet vid 
Stockholms universitet, menade att det inte var någon riktigt bra metod då marken i någon 
mån fortfarande ”var levande” och rötter och annan växtlighet som inte hade med de 
förhistoriska aktiviteterna skulle ge utslag i analyserna. Då resultaten av tidigare 
makrofossilanalyser av kokgroparna gett så magra resultat gjordes ändå ett försök med 
lipidanalyser vid undersökningen av Raä 1132 för att försöka få reda på vad kokgroparna 
använts till. Den molekylära analysen visade att kokgroparna möjligen har använts för 
tjärframställning, eller att tjära använts i eller i anslutning till anläggningen. Starkast 
indikation för talltjära fanns i A14 (se bilaga 5). Något motsägelsefullt är i så fall att 
vedartsanalysen av A14 visade på mest kol från björk (följt av tall, gran och obestämt lövträ). 
Det fanns både kärnved, grenar och kvistar i materialet. Utifrån anläggningens karaktär går 
inte heller säga att den använts för tjärframställning, det är därför mer troligt att tjäran 
tillförts av annan anledning. Groparnas funktion förblir okänd. 
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1. Planer och kartor 
 
Schaktplan över Raä 1132 och Raä 1262. Blå linje visar schaktet från slutundersökningen. 
(Anläggningarna nr 1-7 undersöktes vid förundersökningen och ligger därför utanför 
schaktet.) 

 

Raä 
1262 
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Schaktplan Raä 1131 
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Karta från FMIS  
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Storskifteskarta 1763, Lantmäteriet Historiska Kartor: akt X37-30:1 Nolby nr 1-7 
 

 



27 
 

Delar av beskrivningen till Storskifteskartan 1763 
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2. Profiler och anläggningsbeskrivningar 
 

Nolby Raä 1132, 2016. Dnr 2016/179 
Samtliga anläggningar är dokumenterade från avbanad och rensad nivå i åkermark. 
Om inget annat anges är ena halvan av anläggningarna undersökta och ritade i profil. 
 
Anläggningar nr 1-5 undersöktes vid förundersökningen 2015 (Murbergets rapport nr 
2016:17). 
 
 
A6, Pnr 761 
Tolkning: Kokgrop  
Koordinater: X6909207,4 
Y622083,2 Z25,2 
Form i plan: oval 
Storlek: 0,8 x 1 m 
Form i profil: plan botten 
Djup: 0,2 m 
Foto nr: 471-74, 477   
 
 
 
 

 
 
Beskrivning: I plan mörkbrun/brunsvart oval färgning, mjäla med inslag av kol. En sten 
synlig i ytterkant. Ett dike skär genom anläggningen. Snittad från öster. I profil plan botten 
med rak kant i söder. Fyllningen består av kolblandad mjäla, vittrad skörbränd sten (grus) 
och skörbränd sten. I norra kanten inblandning av ljus mjäla. I undersökt halva fanns ett 
tiotal skörbrända stenar, 0,02-0,1 m stora, sammanlagt ca 3 kg skörbränd sten.  
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A7, Pnr 687 
Tolkning: Härd/kokgrop   
Koordinater: X6909209,9 
Y622083,2 Z25,2 
Form i plan: rund 
Storlek: 0,6 x 0,6 m 
Form i profil: plan botten 
Djup: 0,1 m 
Foto nr: 468-70, 477 
 
 
 

Beskrivning: Rund anläggning. I plan skörbrända stenar och skörbränt stensmul blandat 
med sot, kol och matjord av ler/mjäla. Ett dike skär genom anläggningen. Snittad från SÖ. 
I profil skålformad. Fyllningen består av kolblandad mjäla och skörbränt stensmul och 
enstaka skörbrända stenar, ca 1,5 kg från undersökt halva. 
 
 
A8, Skadad härd. Ej undersökt. Inmätt och fotodokumenterad vid FU 2015. 
 
 
A 9, Pnr 1090 
Tolkning: Härdrest 
Koordinater: X6909216,6 
Y622087,9 Z 25,4  
Form i plan: rundad 
Storlek: 0,4 x 0,4 m 
Form i profil: tunn lins 
Djup: 0,04 
Foto nr: 1647 -49, 1651   
 
Beskrivning: I plan en rundad 
anläggning bestående av kol och ngt rödbränt i S kanten. I N-NV en ca 0,1 m bred gråbrun 
färgning i plan. (Anläggningen ligger i kant med gamla schaktet från utredningen, se foto). 
Anläggningen snittad från S. 
I profil tunn linsformad, ca 0,04 m tjock. Kol, 1 st smulad liten skörbränd sten i mitten.  
Ej ritad. 
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A 10, Pnr 1091 
Tolkning: Härdbotten 
Koordinater: X6909216,5 
Y622082,9 Z25,3 
Form i plan: rund 
Storlek: 0,5 x 0,35 m (kapad av 
dike) 
Form i profil: tunn lins 
Djup: 0,02-0,03 
Foto nr: 1650 
 
Beskrivning: I plan rundad anläggning kluven av dike i Ö. Kol och flammig brun jord/mjäla. 
Snittad från S. I profil tunn lins med ngt rödbränt i S kanten. Ej ritad. 
 
A 11, Pnr 1024 
Tolkning: Troligen totalhavererad anläggning, härdrest 
Koordinater: X6909212,2 Y622081,8 Z25,4 
Form i plan: oregelbunden/avlång 
Storlek: 0,5 x 0,2 
Riktning N-S 
Form i profil: - 
Djup: - 
Foto nr: - 
 
Beskrivning: Kolfläck intill dike. Troligen helt förstörd anläggning. Ej ritad. 
 
 
A12, Pnr 1125 
Tolkning: Stenlyft? 
Koordinater: X6909214,9 Y622076,6 Z25,3 
Form i plan: rund 
Storlek: 0,7x0,6 m 
Form i profil: skålform 
Djup: 0,11 m 
Foto nr: 1645-46  
 

 
 
Beskrivning: I plan rund ljusbrun/grå färgning, mjäla. Ngt flammig av ljus grågul mjäla. 2 
stenar i toppen, ca 5-7 cm stora. Snittad från S. I profil ljus brungrå färgning, ngt 
flammig/varvig. Ngt enstaka litet kolfragment och bränd lera (tegel?). Ej ritad. 
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A 13, Pnr 1135 
Tolkning: Härd/kokgrop 
Koordinater: X6909212,8 Y622072,5 Z25,2 
Form i plan: rund 
Storlek: 1,1 x 1,1 m 
Form i profil: flack, plan botten 
Djup: 0,08 
Foto nr: 1623, 1667-68  
 

 
 

 
 
Beskrivning: Rund svartbrun anläggning i plan, färgning av kol och brunsvart mjäla. 10-12 
skörbrända stenar, ca 0,06-0,1 m stora, synliga i ytan. Anläggningen skärs av dike i östra 
kanten. 
Snittad från söder. I profil en flack och jämn botten, anläggningen är ca 0,08 m dj. I övre 
delen ett brunsvart lager mjäla, därunder skörbränd sten (mestadels söndersmulad till grus) 
och kol. I botten ett tunt lager kol. Vid nedgrävning fanns en samling skörbränd sten i 
anläggningens SÖ del, i övrigt enstaka spridda (N halvan ej undersökt).  
Stenstorlek 0,04-0,13 m, flertalet 0,06-0,08 m stora. 
5,2 kg skörbränd sten fanns i södra halvan. 
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A 14, Pnr 1146 
Tolkning: Härd/kokgrop 
Koordinater: X6909214,3 Y622068,3 Z25,2 
Form i plan: närmast rektangulär 
Storlek: 0,7 x 0,7 m  
Form i profil: närmast plan botten 
Djup: 0,08 m 
Foto nr: 1625-26, 1631-32   
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Beskrivning: Närmast rektangulär anläggning i plan, med rikligt med kol och skörbränd sten 
i yta; 4 st 0,1-0,12 m stora samt fler små och smuliga. 
Ett dike finns ca 0,3 m väster om anläggningen och enligt kabelutsättaren går en fiberkabel 
genom anläggningen, men det syns inga spår av den…  
Snittad från söder. 
I profil flack och med plan botten (bitvis nedtryckt av sten) och sluttande kanter. 
I södra halvan fanns 8,5 kg skörbränd sten, 0,02-0,17 m stora, de flesta 0,07-0,1 m stora. 
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A 15, Pnr 1158 
Tolkning: Kokgrop 
Koordinater: X6909210,7 Y622070,1 Z25,3 
Form i plan: rund 
Storlek: 1,4 x 1,4 m (med en liten ”satellit” 0,3x0,3 m i V kanten) 
Form i profil: rel. plan botten, rak kant i Ö    
Djup: 0,23 m 
Foto nr: 1633-37, 1641  
 

 
 

 
 
Beskrivning: Rund svartbrun anläggning i plan. I NV kanten en liten rund fläck 0,3 m stor. 
Kol i ytan samt i västra delen en del mindre skörbränd sten. 
Snittad från söder. 
Övre delen, ca 0,1 m tjockt, består av svartbrun kolblandad jord/mjäla med enstaka mindre 
skörbrända stenar. Ca 1,2 m ned fanns ett grusigt lager (smulad skörbränd sten) och kol samt 
rester av ett större vedträ, med fiberriktningen riktad mot mitten. Ganska plan botten, med 
liten fördjupning mot Ö. Rak kant i öster, i västra delen sneddande mot ”satelliten” 
(urplockad mot det hållet?). 
3 kg skörbränd sten fanns i S halvan. 
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A 16, Pnr 1173 
Tolkning: Kolfläck 
Koordinater: X6909210,3 Y622068,4 Z25,4  
Form i plan: rund 
Storlek: 0,3 x 0,25 m 
Form i profil: tunn lins 
Djup: - 
Foto nr: 1596-97  
 
Beskrivning: I plan rund kolfläck. I profil tunn lins. 
 
 
 
A 17, Pnr 1180 
Tolkning: Kokgrop 
Koordinater: X6909209,04 
Y622067,6 Z 25,4 
Form i plan: rund 
Storlek: 1,55 x 1,4–1,5 m 
Form i profil: Raka kanter, plan 
botten. Skålform/U-form 
Djup: 0,27 m 
 
Foto nr: 1593-95, 1618-20, 1658-59, 
1662-63, 1672-75, 1687-88, 1691, 
1694-1702, 1718-29 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beskrivning: Rund, mörkgrå – svart anläggning bestående av rikligt med kol och stora stenar, 
0,1-0,3 m, synliga i ytan. Flertalet ca 0,2 m stora. I västra kanten är anläggningen skadad av 
vägdike, samt enligt kabelutsättaren skulle en fiberkabel gå genom anläggningen (syntes ej).  
Anläggningen ligger vägg i vägg med A18 (se foto nästa sida).  
Profilen för A18 förlängdes genom ¼ av A17 för att ev. se förhållandet mellan 
anläggningarna. En profil för A17 grävdes sedan från SÖ genom hela anläggningen. 
I anläggningen finns riktigt mycket kol och skörbränd sten, de största är 0,35 m stora. 
Övervägande stenstorlek är 0,15–0,2 m. Fyllningen i övre delen var något varvig, alt med 
inblandning av ljus mjäla, i övrigt gråsvart mjäla. I botten i stort sett enbart kol. 
I undersökt halva fanns 119 kg skörbränd sten. 
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A 18, Pnr 1193 
Tolkning: Härd/kokgrop 
Koordinater: X6909208,1 Y622068,3 Z25,4 
Form i plan: rund 
Storlek: 1,1 x 1 m 
Form i profil: skålformad 
Djup: 0,12 
Foto nr: 1591-93, 1617-19, 1658-1665, 1688, 
1702 
 
 
 
 

 
 
Beskrivning: Rund mörkgrå – svart anläggning, kolblandad mjäla och smulad skörbränd sten 
i ytan. Ligger i kant med A17.  
Snittad från norr. I profil skålformad med jämn regelbunden botten. Endast ett fåtal (8st) 
små skörbrända stenar 2-5 cm stora i norra halvan. 1 sten ca 7 cm stor fanns i profilen. 
Fyllningen i övre delen (8-10 cm) består av flammig grå mjäla och kol samt lite 
skärvstenssmul. I botten ca 2 cm tjockt kollager. 
>0,5 kg skörbränd sten 

A17  A18 

A18    A17 
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A 19, Pnr 1207 
Tolkning: Kokgrop 
Koordinater: X6909208,6 
Y622070,2 Z25,4 
Form i plan: rund 
Storlek: 1,5 x 1,2 m 
+”satellit” 0,25x0,25 m 
Form i profil: plan botten 
Djup: 0,2 m 
Foto nr: 1589-90, 1621, 
1638-40  

 
 
Beskrivning: Närmast rund mörkfärgning i silt/mjäla/fin sand, väl avgränsad. I VSV en 
utlöpare 0,25 m stor. 
Fyllningen består av sotig mjäla, kolbitar och skörbränd stenar, ca 2-15 cm stora men också 
helt söndervittrade till grus. I den övre delen finns lite matjord i plogfåror. I profil plan 
botten. Mängd skörbränd sten i undersökt halva: 6kg 
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A 20, Pnr 1224 
Tolkning: Härd 
Koordinater: X6909207,3 
Y622069,9 Z25,4 
Form i plan: rund 
Storlek: 0,77 x 0,7 m 
Riktning: N-S 
Form i profil: plan botten 
Djup: 0,06 m 
Foto nr: 1586-87, 1616,  
1627-30  
 
 
Beskrivning: Rund mörkfärgning i mjäla/fin sand. Skörbränd sten synlig i ytan, upp till 0,1 m 
stora. Snittad från söder. 
Fyllningen bestående av kol, jord och skörbränd sten. I botten och längs gropen upp mot 
kanterna finns ett ”rent” kollager, ca 1-3 cm tjockt. Plan botten frånsett en skörbränd sten 
som ligger djupare. Ca 0,25 kg skörbränd sten. Ej ritad. 
 
 
A 21, Pnr 1233 
Tolkning: Härd/kokgrop 
Koordinater: X6909206,6 
Y622071,0 Z25,4 
Form i plan: rund med en 
”satellit” 
Storlek: 1,2 x 1,2 + 0,4 x 0,4 m 
Form i profil: Flack skålform- 
plan botten  
Djup: 0,15 
Foto nr: 1588, 1669-71 

 
Beskrivning: Rund mörkfärgning ca 1,2 m i diameter, med en ”satellit” ca 0,4 x 0,4 m stor i 
västra kanten. Färgningen är lite diffus i kanterna. I östra kanten skärs anläggningen av ett 
dike (senare nedgrävning). I ytan ett par skörbrända stenar, ca 0,02-0,05 m stora. 
0,5 kg skörbränd sten i undersökt halva. 
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A 22, Pnr 1250 
Tolkning: Härd/kokgrop 
Koordinater: X6909205,5  
Y622069,2 Z25,4 
Form i plan: närmast rund 
Storlek: 1,3 x 1,2 m 
Riktning: Ö-V 
Form i profil: närmast plan 
Djup: 0,12 
Foto nr: 1584-85, 1612-13, 
1642-1644   
 

 
 
Beskrivning: Närmast rund mörkfärgning. I ytan sotig sand och ett fåtal skörbrända stenar, 
ca 0,03-0,1 m stora. 
I profil syns en kollins i botten. Ovan den är ett grusigt lager, som mest sannolikt är 
söndervittrade skörbrända stenar. Överst är ett lager sotig mörkbrun fin sand/mjäla. Relativt 
plan botten, anläggningen är tydligt avgränsad i plan och profil. 
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A 23, Pnr 1261 
Tolkning: Härd 
Koordinater: X6909206,5 Y622068,1 Z25,4 
Form i plan: rund 
Storlek: 0,7 x 0,7 m 
Form i profil: flack skålform, nedre delen infiltrerad. 
Djup: 0,08 m 
Foto nr: 1581-83, 1614, 1678-81  

 
Beskrivning: Ligger intill A24, kokgrop. Övre delen svartbrun mjäla, botten mer grå-svart 
med kolfragment och enstaka fläckar ljus mjäla. Snittad från Ö. Ingen skörbränd sten. 
Profilritning: se A24 nedan. 
 
 
A 24, Pnr 1274  
Tolkning: Kokgrop 
Koordinater: X6909205,9 Y622067,4 Z25,4 
Form i plan: rund 
Storlek: 0,85 x 0,85 m 
Form i profil: Plan botten, närmast raka kanter. 
Djup: 0,2 m  
Foto nr: 1580, 1583, 1614-15, 1678-79, 1681 
 

 
 

A24                                                                          A23 
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Beskrivning: I plan en svart – svartbrun färgning med enstaka skörbränd sten i ytan. Rikligt 
med kol. Anläggningen ligger intill A23 (se foto ovan). 
Snittad från söder. 
Fläckvis rödbränt i kanterna (ganska mycket). Övre delen av fyllningen något varvig; kol och 
gråsvart fyllning med mindre gul mjäla. I botten kol och skörbränd sten 0,06-0,18 m stora 
samt helt söndervittrade till grus. 
12 kg skörbränd sten fanns i undersökt halva. 
 
 
A25, Pnr 1285 
Tolkning: Utgår. 
Koordinater: X6909206,6 Y622068,9 Z25,4 
Form i plan: rund 
Storlek: ca 0,4 x 0,4 m 
Form i profil: - 
Djup: - 
Foto nr: 1583, 1596-97 
 
Beskrivning: 
I plan en oregelbunden kolfläck direkt öster 
om A23. I profil en tunn kolfläck, utgår som 
anläggning. Troligen spill/utdraget från A23 
eller möjligen A22 som ligger söder om A25. 
Ej ritad. 
 
 
 
A 26, Pnr 1302 
Tolkning: Förstörd härd  
Koordinater: X6909203,6 Y622070,2 Z25,4 
Form i plan: - 
Storlek: 0,8 x 1,3 m 
Riktning: N-S (östra delen förstörd av dike). 
Form i profil: flack i den del som finns kvar 
Djup: - 
Foto nr: 1577-78, 1610, 1703-04   

 
Beskrivning: Svart färgning med sot och kol i plan. Skärs av dike i östra delen. Snittad från 
söder, då syns att diket troligen förstört större delen av anläggningen. Den bevarade delen är 
tunn och flack. Ej ritad. 
 
 

A23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A25 

A26   Dike 
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A 27, Pnr 1313 
Tolkning: Kokgrop 
Koordinater: X6909202,5 
Y622072,0 Z 25,5 
Form i plan: oval 
Storlek: 1,8 x 1,5 m 
Form i profil: flackt skålformad 
-relativt plan botten 
Djup: 0,2 m 
Foto nr: 1575-76, 1609, 1655-
57, 1683    
 
 

 
 
Beskrivning: Närmast oval mörkfärgning i ljusbrun mjäla/ finsand. Tydligt avgränsad. I ytan 
2 st 0,1 m stora skörbrända stenar. Anläggningen snittad från söder. 
I profil fanns i den västra delen ett mer matjordsbetonat jordlager innehållande sotfläckar. 
Under det och i den östra delen var en klart mer sotig och mörkbrun fyllning. Under dessa 
lager fanns skörbränd sten och sot/kol. Lagret är grusigt av vittrade skörbrända stenar. 
 
 
A 28, Pnr 1325 
Tolkning: 
Kokgropsbotten/härdrest 
Koordinater: X6909201,2 
Y622067,0 Z 25,5 
Form i plan: rundad/oval 
Storlek: 1,1 x 0,9 m 
Form i profil: plan botten 
Djup: 0,1 m 
Foto nr: 1579, 1611, 1682   
 
Beskrivning: Ett dike skär tvärs genom anläggningen i Ö-V riktning. 
I botten bestod fyllningen av sotig/kolig mjäla med skärvstenssmul. Övre delen var fyllningen 
brunsvart sotig mjäla. Ej ritad. 
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A 29, Pnr 1335 
Tolkning: Stenlyft? 
Koordinater: X6909206,2 
Y622072,8 Z25,4   
Form i plan: rund 
Storlek: 0,8 x 0,8 m 
Form i profil: flack 
Djup: 0,08 m 
Foto nr: 1605, 1608, 1684 
 
 
Beskrivning: Mörkfärgning med matjordsfyllning och inslag av tegel. Ej ritad. 
 
 
 
A 30, Pnr 1344 
Tolkning: Stenlyft/grop 
Koordinater: X6909212,1 Y622075,5 
Z25,3 
Form i plan: rundad 
Storlek: 0,8 x 0,8 m 
Form i profil: skålformad  
Djup: 0,16 m  
Foto nr: 1652-54 
 
Beskrivning: Rundad brun färgning, 
något ojämn i kanterna, mjäla. Ligger 
intill en större sten och under fd. 
lada. 
Snittad från Ö. I profil skålformad. 
Fyllningen består av ljus gråbrun 
mjäla. Fyllningen tvåskiktad; ett stråk ljus lite flammig mjäla finns ca 7-8 cm ned. I mitten en 
smulig bit bränd lera/rost/smulig järnhaltig sten (rött på bilden). Ej ritad. 
 
 
 
A 31, Pnr 1352  
Tolkning: kolfläck, utgår som anläggning 
Koordinater: X6909211,0 Y622071,2 Z25,3 
Form i plan: rund 
Storlek: 0,3 x 0,3 m 
Form i profil: tunn lins 
Djup: 0,01-0,02 m 
Foto nr: 1599  
 
Beskrivning: Rund kolfläck i plan, ngt ojämn i kanten. 
I profil tunn lins, 1-2 cm. Flammig och ojämn botten. 
Ej ritad. 
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A 32, Pnr 1540 
Tolkning: 
Mörkfärgning/härdrest 
Koordinater: X6909199,9 
Y622071,6 Z25,5 
Form i plan: rund-oval 
Storlek: 0,7 x 0,6 m  
Form i profil: plan – 
skålformad botten 
Djup: 0,09 m 
Foto nr: 1685-86   
 
Beskrivning: Mörkfärgning/härdrest med sotlager i botten. Övre delen bestod av brunsvart 
sotig mjäla. I fyllningen fanns 3 kg skörbränd sten i södra halvan av anläggningen. Ej ritad. 
 
 
 
 

Smedjeområdet Raä 1262 
 
A 33, Pnr 736 (inmätt 2015) 
Tolkning: stolphål 
Koordinater:  
X6909192,8 Y622072,1 Z25,3 
Form i plan: rund 
Storlek: 0,6 x 0,6 m 
Form i profil: U-form 
Djup: 0,38 
Foto nr: 1705-06   
 
Beskrivning: Stolphål med stenskoning, 
upp till 0,18 m stora stenar. 
Matjordsfyllning med inslag av tegel. 
 
 

 
A 34, Pnr 737 (inmätt 2015) 
Tolkning: Stolphålsbotten 
Koordinater:  
X6909191,3 Y622072,3 Z25,4 
Form i plan: rund 
Storlek: 0,2 x 0,2 m 
Form i profil: U-formad 
Djup: 0,16 
Foto nr: 1707-08   
 
Beskrivning: Stolphålsbotten med 
stenskoning, matjord i fyllningen. 
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A 35, Pnr 781-792 (inmätt 2015, yta) 
Tolkning: yta med kol 
(härd/kokgrop?).  
Koordinater: 
X6909190,8 
Y622071,8 Z25,4 
Form i plan: oval 
Storlek: 1,5 x 0,8 m 
Form i profil: ngt 
ojämn botten 
Djup: 0,12 m 
Foto nr: 1709   
 
Beskrivning: Fyllning av kol och sot. 
 
Pnr 1460 
Tolkning: troligen igenfylld 
stenvälta 
Koordinater: X6909186,6 
Y622070,4 Z 25,7 
Form i plan: rundad 
Storlek: 0,4 x 0,4 m 
Form i profil: skålformad 
Djup: 0,12 m 
Foto nr: 1715   
 
Beskrivning: Mörkfärgning av matjordsfyllning. 

 
 
Pnr 1459 
Tolkning: Mörkfärgning/stenvälta 
Koordinater: X6909188,3 Y 
622067,1 Z 25,6 
Form i plan: rund 
Storlek: 0,6 x 0,6 m 
Form i profil: skålformad 
Djup: 0,07 m 
Foto nr: 1711   
 
Beskrivning: Mörkfärgning av 
matjordsfyllning med inslag av tegel. 

 
 
Pnr1453 
Tolkning: Mörkfärgning/stenvälta 
Koordinater: X6909190,7 Y 622068,7 Z 25,6 
Form i plan: rund 
Storlek: 0,3 x 0,3 m Form i profil: skålformad 
Djup: 0,06 m 
Foto nr: 1712-13   
 
Beskrivning: Mörkfärgning med fyllning av 
matjord och tegel 
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Pnr 1446 
Tolkning: Tunn mörkfärgning 
med matjordsfyllning 
Koordinater: X6909191,4  
Y622068,6 Z25,6 
Form i plan: rund 
Storlek: 0,4 x 0,4 m 
Form i profil: plan 
Djup: 0,05 m 
Foto nr: 1714   
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Nolby Raä 1131, 2016. Dnr 2016/179 
Samtliga anläggningar är dokumenterade från avbanad och rensad nivå i åkermark. 
Om inget annat anges är ena halvan av anläggningarna undersökta och ritade i profil. 
 
A 1, Pnr 1939 
Tolkning: Spisgrund, rest av. 
Torkugn?  
Koordinater: X 6909041,3  
Y 622229,3 Z30,9 
Form i plan: rektangulär 
Storlek: 2,3 x 1,9 m 
Form i profil: plan 
Djup: 0,23 m + 0,13 m 
rödbränt under 
Foto nr: 1558-59, 1562 
(översikter), 1761-63, 1765, 
1767-71 
 
Beskrivning: Någon slags spismursgrund/ rest. Torkugn? Bestående av rektangulär 
mörkfärgning; brunsvart sand med skörbränd sten, tegel och kol samt rödbränt. I mitten en 
grå stenfri rektangulär färgning ca 1 x 0,65 m (N-S), känns som eldpåverkad sand/mjäla-
blandning. ”murbruk”. Stenarna främst i mörkfärgningen. 4 st är 0,25-0,3 m stora, de flesta 
0,1-0,15 m. Den svarta färgningen ser ut att fortsätta i en sträckning längs cykelvägen, syns i 
schaktkanten mot diket både mot Ö och V. Anläggningen snittad från öster. Se även foto i 
plan med A5. 
I profil plan botten, en grå färgning, varvig i olika grå nyanser. Ser ut och känns som sand och 
aska blandat. I södra delen varvigt med kol och mörkgrå-svart sand. Under det grå lagret är 
kraftigt rödbränt. 
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A 2, Pnr 1913 
Tolkning: Kokgrop 
Koordinater: X 6909046,5 
Y622231,1 Z 30,5 
Form i plan: oval 
Storlek: 0,85 x 0,65 m 
Form i profil: skålformad 
Djup: 0,46 
Foto nr: 1748-1753  
 
 
 
 
 
 
 
 
Beskrivning: Anläggningen upptäcktes under brungrått sandlager vid maskinavbaning. I NÖ 
delen av anläggningen fanns ett stenblock. I NV delen syntes en kolrand och rödbränd sand 
samt en skörbränd sten. Fyllningen bestod av brungrå sand. Anläggningen snittades från NV. 
I profil bestod övre delen av brungrå sand, därunder sand med sot och kol och skärviga 
stenar upp till 0,3 m stora. Stora kolstycken i anslutning till rödbränd sand visar att eldning 
skett i gropen. Inga fynd trots skärslevsgrävning. I undersökt halva av anläggningen fanns 50 
kg eldpåverkad och skörbränd sten (varav 24 kg var en sten). 
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A3, Pnr 1880 
Tolkning: Kokgrop 
Koordinater: X 6 909 044,96 Y 622 232,35 Z 30,76 
Form i plan: rundad (går ihop med A4, pnr 1044) 
Storlek: 1 x 0,75 m 
Form i profil: skålformad 
Djup: 0,4 m 
Foto nr: 1737-38, 1742-47    
 
 
 
 

 
 
Beskrivning: Till en början såg anläggningen ut att vara samma som A4, pnr 1044 men vid 
mer rensning framträdde två anläggningar. I ytan kol, sot och gles skärviga stenar. Efter 
djupare rensning framträdde en tät stenpackning av eldpåverkade sotsvarta stenar, den 
största 0,2 m, flertalet var mellan 0,1-0,2 m stora. Anläggningen snittades från SV. I profil 
skålformad. Fyllningen består i övre delen (i lagret med stenarna) av gråbrun – svart sand 
med kol/sot och även med inslag av tegel (under stenarna). Enstaka obrända ben fanns i 
detta skikt. Därunder ljusare grå-gråbrun sand ngt varvig av gul sand. 
Anläggningen svårtolkad, ser ut som en kokgrop men det finns tegel under stenarna… 

A3 i profil. I bakgrunden A4 

A3 i plan 
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A 4, Pnr 1044 
Tolkning: Kokgrop 
Koordinater: X6909045,9 
Y622232,6 Z30,7 
Form i plan: rundad oval 
Storlek: 1,6x 1,1 m 
Form i profil: skålformad 
Djup: 0,43 
Foto nr: 1730-32, 1736, 
1739-41   
 
 
 
 
Beskrivning: I plan syntes anläggningen som en sotig yta med enstaka skärviga stenar. I 
profil var anläggningen skiktad med tydliga kollager i botten och södra delen. I söder syntes 
också rödbränd sand – eldning har alltså ägt rum i gropen. Fynd av ett obränt ben, kvarts och 
slagg. 10 kg skörbränd sten i västra delen av anläggningen. 
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A 5, Pnr 1926 
Tolkning: Spisgrund, rest av. Torkugn? 
Koordinater: X6909041,0 Y622227,4 Z 
30,8 
Form i plan: oval - rektangulär 
Storlek: 1,6 x 1,2 m 
Form i profil: plan 
Djup: 0,22–0,35 m (rödbränt och grått 
i det djupare måttet) 
Foto nr: 1562, 1756-59, 1762-63   
 

 
 
Beskrivning: En mörk brunsvart färgning med skörbränd sten, tegel och kol i ytan. Tegel 
fanns även under stenarna. Sand i hela anläggningen samt överlagrad med mjäla i SÖ. 
Stenarna var mest koncentrerade inom 1 meter i diameter, ca 0,05-0,2 m stora stenar. 
Förutom teglet såg anläggningen i plan mest ut som en vanlig härd. Anläggningen snittades 
från SV, men övre delen med skörbränd sten och kol grävdes ned med en profilbank i mitten 
för att se formen och utbredningen på det rödbrända. 
 
I profil fanns ett övre lager med kol, tegel och skörbränd sten, ca 0,1 m tjockt. Därefter ett 
kraftigt rödbränt lager som var som tjockast i mitten, ca 0,1 m tj. Därefter fanns ett gråbrunt 
lager sand. Ca 15 kg skörbränd sten i anläggningen (halva). Ej ritad (skiss finns). 
 

A1, pnr 1939 
 
 
 
 
 
 
 
A5, pnr 1926 

A5 profil från SV 
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3. C-14 
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4. Arkeobotaniska analyser  
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5. Molekylär analys 
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6. Pollenanalys  
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7. Dagboksanteckningar  
 
Måndag 17/10 2016 
Ola och Maria 
Påbörjade avtorvning vid Raä 1132 och genomsökning av ytan med metalldetektor.  
Tyvärr funkade inte grävmaskinisten, som var både ny och ovan, utan arbetet fick avbrytas 
för att försöka få tag på annan maskin. Att fortsätta hade varit farligt (då vi behöver kunna 
arbeta tryggt i närheten av maskinen), gått långsamt och gett dåligt arkeologiskt resultat med 
risk för förstörda anläggningar. Vi fick tag på Anders som jobbat med oss tidigare, han kunde 
komma med kort varsel till på onsdag.  
 
Onsdag 19/10 
Ola och ny maskinist. 
Södra delen av Raä 1132 banades, samt uppstädning efter måndagens stök. Det kom inte så 
mycket mer anläggningar runt smedjan. Några kokgropar mellan vägen och där ladan 
tidigare stod, samt ett svängt/rundat dike. Överlag mycket (överodlade) diken på ytan. 
 
Torsdag 20/10 
Maria fortsatte schakta vid kokgroparna – totalt 10-12 st blev det + några övriga färgningar. 
Två mindre härdar fanns i utkanten i N, i övrigt tämligen samlat område med anläggningar 
som ligger tätt. 
 
Schaktning där ladan stått och runt stenarna var tungt! Inga härdar/kokgropar där ladan 
stått… 1 bryne fanns i anslutning till stenarna, samt en del tegel och slagg.  
Stenarna är stora och vi funderar om de hört till något annat än ladan från början.  
 
Fredag 21/10 
Ola, Maria och Anders med maskin 
Vi fortsatte schaktet en bit i NÖ, en till liten härd i kanten av det gamla schaktet. Sen beslöt vi 
att strunta i att krångla med träden som stod intill där ladan stått – knappast värt tiden med 
alla rötter, troligen förstört. Vi började istället schakta vid cykelvägen, Raä 1131. 
 
Måndag 24/10 
Maria själv i fält i ösregn hela dagen. 3 besökare trotsade vädret. Alla tydliga anläggningar 
som ej behövde rensas mer mättes in, både vid Raä 1132 och 1131.  
 
26/10 
Annika och Maria. Utrustning hämtades på Murberget. Kokgroparna rensades och fotades, vi 
började snitta anläggningar Raä 1132. Minst 20 besökare, tappade räkningen lite. Fint väder! 
 
27/10 
Annika och Maria. Fortsatte snitta kokgropar och mätte in dikena. 19 besökare. 
Vi gjorde ett lunchbesök vid Kvissle-Nolby infoplatsen. En skylt lossnat. 
 
28/10 
Annika och Maria 
Fortsatte snitta och dokumentera kokgropar. Besökare även idag. 
 
31/10 
Maria och Ola. Maskin och Anders lyfte stenar. Vi grävde klart alla kokgropar/härdar, tog 
prover. Anders började igenfyllning. 7 besökare. 
 
1/11 
Möte på museet på fm. Avsluta Raä 1131 på em – trodde vi, men ej klara. Var mer än vi 
trodde. 
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3/11  
Ola och Maria. 
Det sista vid Raä 1131 grävdes klart. Anders lägger igen schakten. 
Snöglopp och kallt. 
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8. Fotolista  
 

Fotolista Nolby Raä 1131 och 1132 Njurunda sn, Me. Dnr: 2016/179 
Bild nr Motiv Sett mot 

 RAÄ 1132:  
83-84 Anläggningarna framför ladan, 16 april 2016. 

Översvämning/smältvatten. Undersökning omöjlig. 
V 

85-86 Schaktet med smedjelämingen, 16 april 2016. 
Översvämning/smältvatten. Undersökning omöjlig. 

V 

468-470 A 7, Pnr 687 i plan.  V 
471-474 A6 Pnr 761 i plan och profil. V 
475-476 A7 Pnr 687 i profil V 

477 A7 Pnr 687 och A6 Pnr 761. 16 maj 2016. Vattnet borta och 
lämningarna framför ladan kunde undersökas. 

V 

1545 20 oktober 2016, slutundersökning och på ytan närmast vägen 
schaktades fram ett antal anläggningar.  

NV 

1546-47 Del av bryne, påträffades vid schaktning bland stenarna där 
ladan stått. 

 

1548 Kokgropar och härdar, ytan mellan (plats för) ladan och vägen.  SV 
1549 Stenar och ytan där ladan stått S 
1550 Översikt mot SÖ SÖ 
1551 Anläggningar och det märkliga rundade diket. Stenar efter 

ladan. 
Ö 

 RAÄ 1131:  
1552 Översikt vid cykelvägen och mot schaktet vid Raä 1131 Ö 
1553 Schaktet. Maria och grävmaskinisten Anders. Ö 
1554 Schaktet mot SV. Sotig färgning SV 
1555 Pnr 1041, rund färgning med sten tegel och obränt ben. N 
1556 A4, mot söder. S 
1557 Schaktet mot SV. Sotig färgning SV 

1558-60 Schaktet mot S. Den stora gropen i vänstra hörnet (ljus sand). S 
1561 Norra delen av schaktet mot Ö. Den stora gropen i högra 

hörnet (ljus sand). 
Ö 

1562 Södra delen av schaktet mot Ö. Den stora gropen i bortre 
hörnet (ljus sand). Framför syns A5 (närmast i bild) och A1. 

Ö 

 Raä 1132:  
1563-65 Översikt härdområdet  NÖ 

1566 Översikt härdområdet SÖ 
1567-69 Översikt härdområdet S 
1571-72 Översikt härdområdet NÖ 
1573-74 Södra delen av härdområdet, A27 pnr 1313 närmast. V 
1575-76 A27, pnr 1313 i plan N och S 
1577-78 A26, pnr 1302 i plan V 

1579 A28, pnr 1325 i plan V 
1580 A24, pnr 1274 i plan V 

1581-82 A23, pnr 1261 i plan V 
1583 A24, A23, A25 i plan V 

1584-85 A22, pnr 1250 i plan V 
1586-87 A20, pnr 1224 i plan  V 

1588 A21, pnr 1233 i plan V 
1589-90 A19, pnr 1207 i plan V 
1591-92 A18, pnr 1193 i plan V 

1593 A18, pnr 1193 närmast, A17, pnr 1180 bakom V 
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Bild nr Motiv Sett mot 
1594-95  A17, pnr 1180 i plan V 
1596-97 A16, pnr 1173 i plan V 

 RAÄ 1132:  

1598 A15, pnr 1158 i plan V 
1599 A31, pnr 1352 i plan V 
1600 A15, pnr 1158 och A31, pnr 1352 i plan V 

1601-02 A13, pnr 1135 i plan (bruna färgningen i nedre delen av bilden 
är dike). 

V 

1603-04 A14, pnr 1146 i plan V 
1605 A29, pnr 1335 i plan  
1606 Översikt härdområdet rensad yta. A27, pnr 1313 närmast. NV 
1607  Översikt härdområdet rensad yta. A28 pnr 1325 närmast. NÖ 
1608 A29, pnr 1335 i plan  
1609 A27, pnr 1313 i plan  
1610 A26, pnr 1302 i plan N 
1611 A28, pnr 1325 i plan N 

1612-13 A22, pnr 1250 i plan N 
1614 A24, A23, A25 i plan (A24 närmast) N 
1615 Översikt ”tätaste” delen av härdområdet, med A24 och A22 

närmast. 
N 

1616 A20, pnr 1224 i plan N 
1617 A18, pnr 1193 i plan N 

1618-19  A17 och A18 i plan N 
1620 A17, pnr 1180 i plan N 
1621 A19, pnr 1207 i plan N 
1622 A15, pnr 1158 i plan N 

1623 A13, pnr 1135 i plan N 
1624-26 A14, pnr 1146 i plan N 
1627-30 A20, pnr 1224 i profil  N 
1631-32 A14, pnr 1146 i profil N 
1633-35 A15, pnr 1158, under profilgrävning, men riktning på 

trärester i botten 

N 

1636-37 A15, pnr 1158 i profil NNÖ 

1638-40 A19, pnr 1207 i profil NV 
1641 A15, pnr 1158 i profil NNÖ 

1642-44 A22, pnr 1250 i profil N 
1645 A12 pnr 1125 i plan V 
1646 A12 pnr 1125 i profil  N 
1647  A9, pnr 1090 i plan V 

1648-49 A9, pnr 1090 i profil N 
1650 A10, pnr 1091 i profil NNÖ 
1651 A9, pnr 1090 i profil N 
1652 A30, pnr 1344 i plan V 

1653-54 A30, pnr 1344 i profil V 
1655-57 A27, pnr 1313 i profil N 
1658-59 A18 och NÖ kvadranten av A17. Profil SV 

1660 A18, pnr 1193. Profil SV 
1662-63 A18, pnr 1193. Profil och NÖ kvadranten av A17 SV 
1667-68 A13, pnr 1135. Profil  N 
1669-71 A21, pnr 1233 N 
1672-75 A17, pnr 1180, stenarna i botten framrensade, Ö delen NV 
1676-77 A24, pnr 1274. Profilgrävning, stenarna i botten framrensade. NV 
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Bild nr Motiv Sett mot 
1678-79, 

1681 
A24, pnr 1274 och A23, pnr 1261 i profil NV 

1680 A23, pnr 1261 i profil NV 
1682 A28, pnr 1325. Profil SV 
1683 A27, pnr 1313 i profil N 
1684 A29, pnr 1335. Profil N 

1685-86 A32, pnr 1540. Profil N 
1687 A17, pnr 1180, stenarna i botten framrensade, Ö delen NV 
1688 A17, pnr 1180 och A18, pnr 1193 NV 
1689 Stenarna där ladan stått N 
1691 Maria, fyllfatet och A17 NV 
1692 Stenarna där ladan stått S 
1693 Stenarna där ladan stått V 
1694 Arbetsbild, Maria och A17 SV 
1695 A17 NV 

1696-98 Arbetsbild, Ola. A17 närmast. SÖ 
1699-1700 A17, pnr 1180, stenarna framrensade SÖ 

1701 Arbetsbild, Ola. A17 närmast. SÖ 
1702 A17, A18  

1703-04 A26, pnr 1302. Profil. Samt översikt N delen av ytan NNV 
 Smedjan  

1705-06 Stolphål, Pnr 736, profil (inmätt 2015)  
1707-08 Stolphålsbotten, Pnr 737, profil (inmätt 2015)  

1709 Kolig yta- kolupplag? Profil. Pnr 781-792 (inmätt 2015)  
1711 Mörkfärgning Pnr 1459, profil.  N 

1712-13 Mörkfärgning Pnr 1453, profil. N 
1714 Mörkfärgning Pnr 1446, profil. N 
1715 Mörkfärgning Pnr 1460, profil N 
1716 Översikt smedjan NÖ 

 RAÄ 1132:  
1717 A28, pnr 1325. Profil SV 

1718-19 A17, pnr 1180, botten (under stenarna). NÖ 
1720-28 A17, pnr 1180. Profil NÖ 

1729 A17, pnr 1180 SV 
 RAÄ 1131:  

1730-32 Pnr 1044, A4 i plan och efter nedgrävning några cm. NÖ 
1733-35 Pnr 1041 i plan och profil V 

1736 Pnr 1044, A4, färgning en bit ned. NÖ 
1737-38 Pnr 1880, A3. Plan NÖ 
1739-41 Pnr 1044, A4 Profil NÖ 
1742-43 Pnr 1880, A3. Plan, stenarna framrensade NÖ 
1744-47 Pnr 1880, A3 Profil. A4 pnr 1044 i bakgrunden NÖ 
1748-49 Pnr 1913, A2 framrensad i plan.  SÖ 

1751 Pnr 1913, A2, nedgrävd en bit, tydlig kolfärgning SÖ 
1752-53 Pnr 1913, A2. Profil SÖ 
1754-55 Spismursrest. Pnr 1926, A5. Kraftigt rödbränd färgning under 

stenarna. Profilbank sparad. Plan och profil 
NÖ 

1756-57 Pnr 1926, A5. Kraftigt rödbränd färgning under stenarna.  SV 
1758-59 Pnr 1926, A5, profil SV 
1760-61 Spismursrest. Pnr 1939, A1. Framrensad i plan. Ö 
1762-63 Schaktning av gropen i schaktets SÖ del. Spismursresterna A1 

och A5 (närmast). 
Ö 
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Bild nr Motiv Sett mot 
1764 Färgning, gropen N 
1765 Spismursrest. Pnr 1939, A1. V 

1766-67 Färgning, gropen. Vitgrå mjäla i sand N+V 
1768 Spismursrest. Pnr 1939, A1. Plan V 

1769-71 Spismursrest. Pnr 1939, A1. Profil V 
1772-73 Gropen i profil Ö 

1774 Anders, grävmaskinist  
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9. Fyndlistor  
 
  



Fynd 

nr Pnr X Y Z Föremål Material Antal

Vikt i 

gram

Mått i 

mm

Kommentar Kontext
Ej 

sparat

1 1085 6909043 622233,8 30,5 kritpipa lera 1 10,25

40x25x19 

tjocklek 

gods: 2,5-

3mm

Piphuvud. Liten 

klack.

I fyllningen ca 

0,5 m ned, intill 

schaktkanten 

av den stora 

gropen.

2 1088 6909048 622226,5 29,98

keramik/ 

rödgods lera 1 3,51 26x20x5

Ej glaserad. 

Spjälkad. Välvd - 

ev del av mynning. 

Magrad med fin 

sand. Ej homogen 

röd färg - delvis 

gråbrun.

3 1044 6909045,9 622232,6 30,7

slagg/ smält 

mtrl slagg 1 35,9 50x48x20

Blåsig och glasig. Anl. nr 4, 

kokgrop

4 1044 6909045,9 622232,6 30,7 brända ben ben >30 1,17

1-23 mm 

stora

Dåligt brända? Anl. nr 4, 

kokgrop. Från 

ca 0,1 m dj, i 

norra delen

5 1041 6909049,9 622232,3 30,3 obr. Ben ben 1 11,02 89x34x10 käke m tänder I brun färgning

6 1041 6909049,9 622232,3 30,3 rödgods lera 1 16,12 43x33x10

Bottendel + 

väggdel. Spjälkad. 

En liten liten prick 

glasyr/vit engobe 

finns kvar på 

insidan.

I brun färgning

Fyndlista Raä 1131 Njurunda sn, Medelpad



7 1087 6909050 622231,48 30,32 tand, obränd tand 1 11,46 34x29x21

8 1880 6909045 622232,35 30,76

obr ben, 

tänder ben, tänder 4 7,24 21-30 mm

2 tänder Anl. nr 3, 

kokgrop

9 1880 6909045 622232,35 30,76

tegel/ 

ugnsfodring? lera 2 57+38

65x47x16 

och 

40x37x35 

Den ena tydlig 

tegel, med 

hörndel. Den 

andra skålad yta, 

lätt/luftigare mtrl 

och mindre 

magrad. 

Anl. nr 3, 

kokgrop

1880 6909045 622232,35 30,76 tegel lera 13 305 20-65 mm x

1044 6909045,9 622232,6 30,7 kvarts kvarts 1 92,77 70x53x25

I form liknande en 

stor skrapa, men 

är ej slagen. x

1086 6909047,7 622230,7 30,4 rödgods lera 1 0,93 16x15x3

Glaserat, spjälkat 

mot baksidan. 

Transparent 

glasyr.

Anl. nr 4, 

kokgrop

x



Fynd 

nr Pnr X Y Z Föremål Material Antal

Vikt i 

gram

Mått i 

mm
Kommentar Kontext Ej 

sparat

1 1360 6909209,4 622077,2 25,4 bryne sandsten 1 322,8

68x49-57 

x38-43

Brynet är inte helt. 

Möjligen finns 

hartsrester på två 

sidor. 

under ladan

2 1361 6909208,1 622078,9 25,5 flinta flinta 1 18,05 32x30x20

under ladan

3 1362 6909211,8 622081 25,5 flinta flinta 1 20,81 28x26x18

Rund slät 

(halverad)

under ladan

4 762 6910079,9 1580374,1 25,3 flinta flinta 1 28,69 57x21x20

5 6909209 622082,3 25,1 flinta flinta 1 3,36 26x13x10
röd färg vid ingången till 

ladan 

6

1844-

1855 6909205,8 622075,3 25,45 slagg slagg 4 372,8 50-90 mm

yta med slagg under ladan, hör 

antagligen ihop 

med smedjan 

Raä 1262

1844-

1855 6909205,8 622075,3 25,45 selterflaska stengods 1 46,2 80x65x7 yta med slagg x1844-

1855 6909205,8 622075,3 25,45 tegel takpanna 1 29,4 60x45x12 yta med slagg x

6909209 622082,3 25,2 tegel lera 1 15,87 36x20x30
hörnbit vid ingången till 

ladan x

1004 6909207,2 622070 25,3

knapp 

(fragment)

koppar- 

legering 1 0,6 15x13x1

Väldigt förstörd i 

yta och trasig i 

kanterna. Verkar 

varit slät. Fäste på 

baksidan.

detektorfynd

x

1364 6909218,4 622082,8 25,3 hästskosöm järn 1 detektorfynd x

1364 6909218,4 622082,8 25,3 järnfragment järn 1 8,05 47x11x10 Något Y-formad. detektorfynd x

1364 6909218,4 622082,8 25,3 järnfragment järn 1 16,92 36x28x13

Klump, 

oidentifierbar

detektorfynd

x

1009 6909202 622077,9 25,5

järnföremål, 

del av järn 1 44,55

53x18x16-

42

T-formad (med 

olikformade sidor) 

Hake/krok?

detektorfynd

x

Fyndlista Raä 1132 Njurunda sn, Medelpad



Fynd 

nr Pnr X Y Z Föremål Material Antal

Vikt i 

gram

Mått i 

mm

Kommentar Kontext Ej 

sparat

1 1003 6909192,9 6220667 25,4 knapp

koppar- 

legering 1 3,1 22x22

Acta 

konservering

detektorfynd

2 1001 6909192,4 622066,8 25,5

sintrat tegel/ 

slagg slagg 1 12,44 28x21x22

Glasig, blank

3 1005 6909189,5 622067,6 25,4

sintrat tegel/ 

slagg slagg 1 80,21 61x54x24

Blåsig

4 736 6909192,8 622072,1 25,3 slagg slagg 1 20,02 32x21x18

Rostfärgad Rensning av 

färgning A33 FU

5

821-

848 6909189,8 622070 25,41 bränt ben ben 1 0,25 7x7x5

ej bedömt av 

osteolog

Rensning av yta 

smedjan

6

821-

848 6909189,8 622070 25,41 slagg slagg 25 810 15-76mm

En del bitar är 

glasiga, andra är 

tunga och 

rostfärgade. 

Några kan ev. 

vara  sintrat 

tegel.

Rensning av yta 

smedjan

7

821-

848 6909189,8 622070 25,41 tegel lera 4 133 28-39mm

Tegelbitar med 

avtryck sparade 

som referens.

Rensning av yta 

smedjan

821-

848 6909189,8 622070 25,41 tegel lera 109 761 10-59mm

De flesta ljus röd 

färg, några är 

mörkare. Ej 

sparade. 

Rensning av yta 

smedjan

x

821-

848 glas glas 2 1,93 2 mm tj

grönt planglas Rensning av yta 

smedjan x

Fyndlista Raä 1262 Njurunda sn, Medelpad



855 6909194,8 622073,5 25,4 knapp

koppar- 

legering 1 2,08

18 mm 

diam 1 

mm tjock

Välvd yta, delvis 

avskavd. 

Fästögla på 

baksidan.

detektorfynd

x

1002 6909187,2 622063,1 25,4 mynt koppar 1 10,57 31x31x2,5

Ytan helt 

förstörd. x

1008 6909195,5 622071,5 25,4 bly bly 1 9,52 20x14x9

ihoprullad, ca 1-

2,5 mm tjock 

blyplatta 

detektorfynd

x

1006 6909187,2 622073,6 25,5

metall- 

fragment

koppar- 

legering 1 2,04 31x4x3,5

detektorfynd

x

1007 6909186,8 622068,6 25,5

fäste/ 

gångjärn? järn 1 82,7

122 x    11-

20 x   6-18

Ena änden 

utsmidd i lövform, 

med fyrkantigt hål. 

detektorfynd

x

1007 6909186,8 622068,6 25,5 ten, plattjärn järn 1 63,82 89x27x11 detektorfynd x
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10. Indexbilder Fotolista och Fyndlista 
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11. Konserveringsrapport 
 



      

Postadress 

Acta KonserveringsCentrum AB 

Riddargatan 13 D 

114 51 Stockholm 

 
Besöksadress 

Riddargatan 13 

(Armémuseum, östra flygeln) 

114 51 Stockholm 

Telefon  

073-360 7473 

E-post 

info@actakonservering.se 

 

Hemsida 

www.actakonservering.se 

Bankgiro 

230-7155 

Organisationsnummer 

556744-7395 

Företaget godkänt för F-skatt 

 

VATno SE556744739501 
 

 

          2018-01-17 
 

 
 

        
 
   KONSERVERINGSRAPPORT       

  
            Uppdragsgivare;  

            Länsmuseet Västernorrland 
            Murberget  
            Box 34 

            871 21  Härnösand 
 

            Fyndort; 
            RAÄ 1262 
            Njurunda sn. 

            Medelpad 
 

       Objekt;  
Konservering av en knapp av koppar/tenn-legering, Fnr.1. 
 

Föremålsbeskrivning och tillstånd; 
Rund knapp med svagt konkav framsida. Runt den släta ytan finns en kant med 

ornamentik i form av snedställda, upphöjda ovaler. På baksidan sitter en ögla, 
delvis avbruten. Diameter; 22 mm. Metallen har en grå-brun matt färg. Knappen 
var täckt av torkad jord på båda sidor. 

 

 
 

 



             2 

 

Åtgärd; Knappen preparerades fram med skalpell och bambupinnar. Även en 

mjuk gethårstrissa på handstycke användes. Knappen rengjordes med etanol på 
bomullstops och ytan konsoliderades med Paraloid B 72 (en sampolymer av 

etylmetakrylat/metylakrylat, 10% i aceton/etanol). Slutligen behandlades ytan 
med mikrokristallint vax, som påfördes med mjuk gethårstrissa på handstycke. 

 

 
Efter konservering 

 

 
Efter konservering 

 
Råd och anvisningar; Arkeologiska metallföremål är mycket känsliga för hög 

luftfuktighet, även efter konservering. Förvara därför föremålet i ett torrt, stabilt 
klimat, helst under 30 % RH. 

 
 
 

Katarina Lampel 
Konservator 

 
             


