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delar av ett ca 0,05-0,10 m tjockt sotlager, möjligen ett brandlager. An-
läggningen ligger ca 10-15 m väster om A 1 som framkom i schakt 4. I 
schakt 38 påträffades delar av två stenpackningar av ca 0,1-0,3 m stora 
stenar. Stenpackningarna framkom i ytterkanten av två mindre förhöj-
ningar i norra delen av schaktet. Stenpackningarna tillhör med stor sanno-
likhet två mindre stensättningar. Underlaget utgjordes av lera, sand och 
berg. 

Sammanfattning 

Lokal 11 utgörs av ett större skogsbeklätt impediment med inslag av f d 
åkerytor. Impedimentet är omgivet av ett större åkerområde innehållande 
ett antal mindre impediment. Flertalet av påträffade anläggningar kon-
centrerar sig till det skogsbeklädda impedimentet samt till åkermarken norr 
om. 

Anläggningarna påträffade på impedimentets västra del består av härdar 
och en skärvstensgrop, vilka är boplatsindikerande. På impedimentets östra 
del påträffades två stensättningar, med fynd av brända ben i den ena och 
indikationer på ett brandlager i den andra samt delar av två stenpackningar 
troligen tillhörande två stensättningar. I anslutning till dessa stensätt-
ningar påträffades ytterligare sex liknande anläggningar. 

Dessa anläggningar utgör de synliga resterna av ett gravfält som sträcker 
sig från nordväst till sydväst. Gravfältet är ca 150 x 40 m och omfattar även 
den vid Etapp I påträffade stensättningen i krönläge. 

Förslag till åtgärd: 

Undersökning och borttagande av gravfält och boplats. 

Lokal 1 

Lokal 13 utgörs av åkerytor belägna i en sydsluttning i anslutning till ett 
mindre skogsparti och några impediment. 17 provschakt (1 172 löpmeter) 
togs upp inom området och i tre av schakten påträffades fyra anläggningar. 
Schakten omfattar 2 110 m2  eller 2% av lokalens totala yta. 

Schakt 1-9 

Schakt 1-9 togs upp i områdets östra del som begränsas av en väg i norr och 
av bäckfåran i söder. Området innefattar åker- och f d åkermark, mellan ett 
skogsbevuxet område i väst och några mindre, skogsbevuxna impediment i 
öst samt åkern söder därom ned mot bäckfåran. Marken är belägen i en 
sydsluttning med en relativt svag lutning i den norra och i den sydligaste 
delen och en kraftigare sluttning i mitten av området. Underlaget består av 
lera med ett begränsat inslag av sand i södra delen. Schackt 1-8 togs upp i 
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f d åkermark som dock verkar ha brukats in i relativt sen tid. I nordöstra 
delen av området påträffades tre anläggningar: en härd och två områden 
med kulturlagerrester, i en svacka i åkerns lägsta parti. Förhistorisk 
keramik påträffades i en av anläggningarna och i ett angränsande schakt. 

Schakt 10-17 

Schackt 10-17 förlades till området mellan skogspartiet i norr och bäckfåran 
i söder. Ett schakt togs också upp öster om skogpartiet från vägen i norr 
ned till bäckfåran. Området består av åkermark som sluttar svagt mot 
söder. Markunderlaget utgörs av lera. En anläggning påträffades i det 
västligaste schaktet. 

Sammanfattning 

Lokal 13 utgörs av två åkerytor (schakt 1-9, 10-17) belägna mellan ett 
skogsparti och några impediment i norr och bäckfåran i söder. Anlägg-
ningarna är koncentrerade till ett mindre område i den nordöstra delen. 
Anläggningarna och keramikfynden visar på att det här har funnits en 
boplats eller förekommit någon annan form av aktivitet under förhistorisk 
tid. Anläggningarnas läge i en svacka i åkermarken kan tyda på att de 
omgivande boplatsresterna har blivit skadade av plöjning. 

Förslag till åtgärd: 

Undersökning av den mindre ytan i områdets östra del. 

Lokal 14 

9 schakt med en sammanlagd längd av 411 löpmeter togs upp, vilket utgör 
840 ra2, dvs 5,6% av lokalens totala yta på 15 000 m2. 

Schakt 1-7 

Schakt 1-7 grävdes i mot söder sluttande åkermark mellan ett impediment i 
väst och ett skogsparti i öst. Schakt 1 och 2 gick i norr upp i äldre, numera 
igenslyad, åkermark. Underlager består av lera. I schakt 2, 3 och 4 finns ett 
mörkt, upp till 0,3 m tjockt, kulturpåverkat lager, som innehöll små frag-
ment av kol och bränd lera. Vid flottation av ett jordprov från undre delen 
av lagret framkom ett ogräsfrö, vilket skulle kunna indikera odling i om-
rådet under den tid då lagret avsattes (se Bilaga). 
Tre anläggningar finns i åkermarken, varav ett möjligt stolphål (Al) nära 
det kulturpåverkade lagret. 

Schakt 8-9 

Schakt 8 och 9 lades till största delen på det i väster liggande impedimentet 
men sträckte sig i öster och sydost ut i ovan nämnda åkermark. Markunder- 
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2.13,  

fortfarande är välbevarade. Det är fullt möjligt att det finns bevarade 
golvlager, kanske i flera lager. Närheten till gravarna ger också goda 
möjligheter att få en helehetsbild av hela fornlämningskomplexet. Det 
mörka kulturlagerliknande lagret i det lägre partiet av området skulle 
möjligtvis kunna utgöra en gammal strandzon. Om detta vore fallet skulle 
det ge helt unika möjligheter till studier kring eventuellt sjöbundna ak-
tiviteter. 

Förslag till åtgärd: 

Undersökning av de sammanlagt ca 84 000 m2  som boplatsen 
och gravarna täcker. 

SAMMANFATTNING 

Av de områden som identifierades som möjliga boplatser på den västra 
sidan av järnvägen visade sig lokal 4 och 14 innehålla lämningar efter 
boplatser. På lokal 4 är dessa störda av den senare bytomten. På lokal 11 
hittades ett tidigare okänt gravfält och där finns möjligen också en mindre 
boplats uppe på impedimentet. Lokal 13 gav sparsamma lämningar av 
boplatskaraktär. 

På östra sidan gav lokal 16-17 lämningar efter boplatser och gravar. Lokal 
20 gav omfattande och rika fynd av boplatskaraktär med svarta 0,1-0,3 m 
tjocka kulturlager. På flera ställen finns stråk med bränd lera som indikerar 
huslägen. På lokal 20 finns också några gravar. 

Uppsala den 11 januari 1991 

Leif Karlenby 
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38 

2:3:1:10 Lokal 13 

Fastighet: Ekeby 2:22. 

Lokalen berörs delvis av planerad kvartersmark. 

Boplats- och bebyggelselämningar i form av skärvstensförekomst i 
åker samt tre husgrunder och en källargrund. Lokalen ligger i en delvis 
kraftig sydsluttning, närmast i en halvcirkel runt en berg-och moränhöjd 
(fig 7). Mot norr avgränsas området av en väg, i öster är undersöknings-
områdets yttergräns. I söder är en bäckfåra som i sydöstra delen omges 
av f d våtmark. Åt väster avtar skärvstensintensiteten i åkermarken. 
Lokalen består av åkermark och fd åker- och hagmark, numera gräsbe-
vuxna impediment. Av storskifteskartan framgår att åkermarken tidigare 
sträckt sig längre upp mot berg- och moränhöjderna. Även vid besikt-
ningen kunde odlingsspår i form av odlingsstenar, röjda ytor och dikes-
begränsningar ses i ett bälte mellan åkern och moränmarken. Sannolikt 

I  är de synliga formerna dock av relativt sent ursprung. Det geologiska 
underlaget består av postglacial lera i de lägre liggande delarna och gla---
ciallera högre upp i sluttningen, framför allt i den nordöstra delen. 

Lokal 13:s låge i undersökningsområdet. Utsnitt från bilaga, karta 2. 
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40 
Bebyggelselämningarna: 

Husgrund 1: 7x? m, några m norr om ett eventuellt spisröse. Grunden är 
belägen på ett mindre impedimentet i lokalens östra del. 

Husgrund 2: Otydlig syllkonstruktion, ca 10x 5 m i NV-SÖ riktning. 
Exponerad mot åkermark i södra kanten av det impediment som utgör 
lokalens norra begränsning. 

Husgrund 3: Skadad husgrund? Ca 6x3 m stor syll. Grunden finns i 
västra kanten av det impediment som utgör lokalens norra begränsning, 
strax söder om vägen. På lagaskifteskartan från 1840-42 finns en byggnad 
markerad på denna plats. 

Källargrund?: 2x3 m, stensatt i impedimentmark. Delvis nedgrävd i 
sluttning med sten- och jordblandad vall på sidorna. Grunden är belägen i 
sydvästra delen av ovannämnda impediment (mellan 1 och 2). 

Förslag till åtgärd: 

Bebyggelselämningarna och anslutande odlingsspår bör karteras. 
Därefter bör lokalen provundersökas, då skärvstenarna i åkermarken 
indikerar boplatslämningar. Boplatsindikationerna förstärks dessutom 
av ett bra läge i en skyddad sydsluttning och med olika marktyper 
inom nära räckhåll. Bl a kan nämnas tillgången till sankmarken vid 
sydöstra kanten av lokalen, som förmodligen har haft direktkontakt 
med eller utgjort en del av Trunsta träsk. Provundersökningen bör 
syfta till att närmare bestämma boplatsens utbredning, intensitet och 
karaktär. 

2:3:1:11 Lokal 14 

Fastighet: Ekeby 2:22. 

Lokalen berörs av planerad kvartersmark. 

Grav- och boplatsindikationer i form av 1 hög (fornl 48 Alsike socken) 
samt skärvsten och fynd av flintkärna i åkermark sydöst, syd och väster 
om högen. Högen ligger på yttersta spetsen av en från öster utskjutande, 
flack moränudde. På udden, öster om högen kunde dock ses att odlingen 
tidigare även sträckt sig längre in och i det närmaste helt kringgärdat 
högen. Akerraarken västerut bildar en flack rygg, på en nivå strax över 30 m ö h, fram  mot bytomten. Norrut och söderut är svaga sluttningar ner 
mot lägre liggande områden. Lokalen omfattar således övre delen av 
sydsluttningen och består av glaciallera. 

Hög (fornl 48), ca 10 ni i diameter och ca 1 m hög. I mitten en grop, ca 6 
m i diameter och ca 1 m djup. I ytan talrika 0,3-1,2 ni stora stenar. 
Gropen närmast kvadratisk och förefaller vara recent anlagd. Ingång 
saknas. Beväxt med några rönnbestånd samt två enbuskar. Sannolikt hög 
som sekundärt utnyttjats som källare/potatisgrop (fig 8). 
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Fig 7 (film 3:5). Lokal 13 - boplatslämningar i åkermark vid Ekeby 2:22, Alsike sn. Foto 
fr SV av Kent Andersson. 
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