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S Mesolitikum
(jägarstenålder)

–4000 f.Kr.

Neolitikum
(bondestenålder)

4000–1800 f.Kr. Tidigneolitikum 4000–3300 f.Kr.

Mellanneolitikum 3300–2300 f.Kr.

Senneolitikum 2300–1800 f.Kr.

B Äldre bronsålder 1800–1100 f.Kr. Period I–III

Yngre bronsålder 1100–500 f.Kr. Period IV–VI

J Äldre järnålder 500 f.Kr.–500 e.Kr. Förromersk järnålder 500 f.Kr.–Kr.f.

Romersk järnålder Kr.f.–400 e.Kr.

Folkvandringstid 400–550 e.Kr.
Yngre järnålder 500–1050 e.Kr.

Vendeltid 550–800 e.Kr.

Vikingatid 800–1050 e.Kr.

H  Medeltid 1050–1520 e.Kr. Tidigmedeltid 1050–1200

Högmedeltid 1200–1350

Senmedeltid 1350–1520

Tidigmodern tid 1520–1850Nyare tid 1520 till nutid

1800 f.Kr.

500 f.Kr.

8000 f.Kr.

4000 f.Kr.

500 e.Kr.

1050 e.Kr.

1520

1850 Modern tid 1850 till nutid

ARKEOLOGISK PERIODINDELNING

Antikvarisk bedömning anger hur man enligt kulturmiljö- 
lagen (1988:950), och till viss del även skogsvårdslagen 
(1979:429), bedömt lämningen och dess eventuella lagskydd 
vid registreringstillfället. Den slutgiltiga bedömningen görs 
alltid av Länsstyrelsen.

Fornlämning är en lämning som omfattas av skydd enligt 
kulturmiljölagen. För att en lämning ska kunna bedömas 
som fornlämning krävs att den tillkommit före 1850, är 
en lämning efter människors verksamhet under forna tider, 
som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är 
varaktigt övergiven. Det är förbjudet att utan tillstånd från 
länsstyrelsen rubba, ta bort, gräva ut eller på annat sätt ändra 
eller skada en fast fornlämning.

Möjlig fornlämning innebär att man vid registreringstillfället 
inte kunnat ta ställning till om lämningen är en fornlämning 

eller inte. Lämningen måste vara bekräftad i fält. Möjlig forn-
lämning kan även anges för en lämning som har undersökts 
i samband med en arkeologisk undersökning, men där man 
inte fastställt lämningens utbredning.

Övrig kulturhistorisk lämning används för kulturhistoriska 
lämningar som har tillkommit efter 1850, men som ändå  
anses ha ett antikvariskt värde. Bedömningen används även 
för vissa lämningar som inte uppvisar fysiska spår, till exem-
pel fyndplats eller plats med tradition.

Ingen antikvarisk bedömning används för lämningar som 
blivit helt borttagna genom en arkeologisk undersökning 
eller förstörda. Inget skydd enligt kulturmiljölagen kvarstår. 
Lämningar som endast är kända via kartmaterial, skriftlig 
eller muntlig källa och inte har kunnat återfinnas i fält, kan 
inte heller ha en antikvarisk bedömning.

ANTIKVARISK BEDÖMNING
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Figur 1. Platsen för den arkeologiska forskningsundersökningen i Anundshögsområdet, beläget strax öster om dagens  
Västerås. Mot bakgrund av Terrängkartan, skala 1:50 000.
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SAMMANFATTNING

påträffades i ett av de fyra schakten, hade skurits då 
ett av de stora stolphålen grävdes. Den stratigrafiska 
relationen visar att stolpmonumentet är yngre än det 
omfattande härdområdet på platsen. De åtta 14C- 
dateringar som gjordes, gav dateringar från för- 
romersk järnålder till senmedeltid/tidigmodern tid.

Vid den fjärde fältsäsongen i forskningsprojektet 
Kult- och tingsplats vid Anundshög undersöktes fyra 
stolphål i det stora stolpmonument som är lokalise-
rat mellan Anundshög i norr och raden av resta ste-
nar, runstenen och Eriksgatan i söder. Ytterligare ett 
stolphål dokumenterades i plan. De två härdar, som 

INLEDNING

Under en vecka i september/oktober 2021 genom-
fördes en arkeologisk forskningsundersökning i 
projeketet Kult- och tingsplats vid Anundshög inom 
fornlämning Västerås 431:1/L2002:241, Anunds-
högsområdet (figur 1 och 2). Undersökningen var 
ett samarbetsprojekt mellan fyra personer represen-
terande fyra olika institutioner: Arkeologikonsult 
(AK), Arkeologerna (Statens historiska museer, 
SHMM), Stiftelsen Jamtli och Institute for Nort-
hern Studies vid University of the Highlands and Is-
lands i Perth (Skottland). I fält deltog även Sara Hag-
ström Yamamoto, Västerås stad. Arkeologikonsult 
stod som huvudman för projektet. Medgivande till 
undersökning har givits av markägaren Statens fast-
ighetsverk, och beslut har tagits av Länsstyrelsen i 
Västmanlands län (Ls dnr 431-4243-2021). Medel 

för undersökning, analyser, omkostnader samt rap-
portskrivning har tilldelats projektet från Västerås 
stad, SAU:s forskningsråd, Stiftelsen Nils Geller-
stedts Fornminnesfond och Stiftelsen Längmanska 
kulturfonden. GPS sponsrades av Trimtec.

Undersökningen var den fjärde och sista på platsen 
inom forskningsprojektet Kult- och tingsplats vid 
Anundshög. De tidigare tre undersökningarna ge-
nomfördes 2017–2019, och har avrapporterats se-
parat (Bäck m.fl. 2018, 2019, 2021). I de tidigare 
rapporterna har fornlämningsområdet, historisk 
bakgrund och tidigare undersökningar beskrivits  
utförligt, varvid dessa moment beskrivs mer över-
siktligt i denna rapport.

Figur 2. Fornlämning Västerås 431:1/L2022:241 enligt Kulturmiljöregistret (KMR; urval). Mot bakgrund av Fastighetskartan, 
skala 1:5 000.

L2002:241

Anundshög

Badelundavägen

Kvartslund

±

0 50 100 m Fornlämning (KMR; urval)

Gravfält
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FORNLÄMNINGSMILJÖ

Området vid Anundshög utgör en av Mälardalens 
mest monumentala fornlämningsmiljöer. På grav-
fältet (Västerås 431:1/L2002:241) vid Anundshög 
finns 42 registrerade fornlämningar: 12 högar (var- 
av en storhög, den så kallade Anundshög), 10 runda 
stensättningar, 5 skeppssättningar, en rad med 
14 resta stenar och en runsten (figur 3). Arkeolo-
giska undersökningar har även visat att det finns 

lämningar inom området som inte är synliga ovan 
mark, till exempel den rad med resta stolpar som 
har löpt över fornlämningsområdet i närmast öst – 
västlig riktning (Sanmark & Semple 2011; Semple 
& Sanmark 2013, Bäck m.fl. 2018, 2019, mer om 
detta nedan). På platsen finns också ett större härd-
område från äldre järnålder (Bäck m.fl. 2018, 2019, 
2021).

Figur 3. Anundshögsområdet med samtliga schakt upptagna inom projektet. På planen ses även kända gravhögar och 
skeppssättningar samt resta stenar och runstenen inom fornlämning L2002:241 (gravfältets utbredning från Kulturmiljö- 
registret; urval). Mot bakgrund av Fastighetskartan, skala 1:1 500.
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TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR

Undersökningarna från 2017–2019 har redan  
rapporterats (Bäck m. fl. 2018, 2019, 2021). Ned-
an ges därför endast en översiktlig beskrivning av 
de tidigare undersökningar som har gjorts av stolp-
hålsraden vilken var föremål för nu aktuell under- 
sökning.

År 2006 och 2008 genomfördes undersökningar 
vid Anundshög av Alexandra Sanmark och Sarah 
Semple (Department of Archaeology, Durham  

University). Arbetet skedde inom ramen för projek-
tet Tingsplatsen som arkeologiskt problem. År 2008 
gjordes en geofysisk prospektering med resistivitets- 
mätare av hela området, en yta om sammanlagt 
47 000 m2. Utvalda delar avsöktes även med geo-
radar. Ett stort antal anomalier (indikationer på 
strukturer under mark) noterades, bland annat en 
176 meter lång rad (figur 4). En mindre under-
sökning visade att dessa bestod av fundament för  
stolpar (Sanmark & Semple 2011; 2013).

Figur 4. De tolkade resultaten av resistivitetsmätningarna vid Anundshög. Stolpmonumentet utgörs av raden med prickar i 
orange färg i områdets södra del. Skala 1:1 500. Källa: Sanmark & Semple 2011, s. 18.±

0 20 40 m

±

0 20 40 m
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GENOMFÖRANDE

Undersökningen år 2021 genomfördes genom upp-
tagande av fyra schakt (figur 6). Schakten togs upp 
med grävmaskin, varefter framkomna anläggningar 
handgrävdes. För att inte sammanblanda 2021 års 
schakt med schakt 1–13 som grävdes 2017–2019 
har de givits nummer i samma serie: schakt 14–17.

De undersökta anläggningarna snittades, det vill 
säga halva anläggningen grävdes varefter sektionen 
dokumenterades genom handritning i sektion i ska-
la 1:20. Samtliga kontexter dokumenterades också i 
plan genom digital inmätning med RTK-GPS, foto-
grafering och beskrivning. Efter avslutade undersök-
ningar lades schakten igen.

Under 2017 grävdes tre schakt i anslutning till det 
tidigare konstaterade stolpmonumentet. De inle-
dande två innehöll inga lämningar och lades igen 
direkt. I schakt 3 påträffades ett flertal konstruk-
tioner. Där framkom minst ett stolphål tillhörande 
stolpraden, en stenrad, en mindre stenansamling 
och en stor och svårtolkad stenpackning som på 
grund av tidsbrist inte kunde tas fram i sin helhet 
eller undersökas vidare. Stolphålet undersöktes, och 
ett 14C-prov ur fyllningen fick en datering till mel-
lan 130 och 350 e.Kr. (romersk järnålder) (Bäck 

m.fl. 2018). Under 2018 undersöktes stenpack-
ningen vid stolpraden, samt ytterligare tre stolphål 
(figur 5). Samtliga dessa fick oväntat nog medeltida 
dateringar, vilka spänner från 1000-/1100-tal till 
1300-tal. Stenpackningen visade sig ingå i stolp- 
raden och bestod av stenansamlingar relaterade till 
stolphålen. En vällagd rad större stenar följde stolp- 
radens södra sida, stenkretsar omgärdade stolphålen 
och övrig sten har sannolikt lagts i utrymmena mel-
lan stolparna som en förstärkning/markering (Bäck 
m.fl. 2019).

Figur 5. Stolphålen i stenpackningen vilka undersöktes 2018. Källa: Bäck m.fl. 2019, s. 23.
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Mätfiler och beskrivningar har lagrats i dokumenta-
tionssystemet Intrasis och bearbetats i ArcMap. Be-
skrivningar av samtliga lager och anläggningar finns 
i kontexttabellen (bilaga 1). Endast ett fåtal fynd på-
träffades; inga har konserverats (bilaga 2). Material 
för 14C-datering insamlades från ett flertal kontexter, 
och från dessa valdes åtta prover ut för vedartsanalys 
och datering. 15 jordprover har även analyserats 
med avseende på makrofossil. Makrofossil- och ved- 

artanalys har gjorts av Stefan Gustafsson, Arkeologi-
konsult (bilaga 3). 14C-rapporten ligger som bilaga  
4.

I beskrivningen av resultaten nedan benämns lager 
och anläggningar med de kontextnummer de fick i 
Intrasisdatabasen (angivna inom parentes). Strati- 
grafiska objekt betecknas enligt följande: SL är lager, 
SN är nedgrävning och SS är sten.

Figur 6. På planen ses kända lämningar inom fornlämning L2002:241 (gravfältets utbredning från Kulturmiljöregistret; urval) 
samt schakt 14–17 som undersöktes 2021. Mot bakgrund av Fastighetskartan, skala 1:1 000. Översikt över hela fornlämningen 
L2002:241 i skala 1:5 000.
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SYFTE, MÅLSÄTTNING OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Efter undersökningarna 2017, 2018 och 2019, som 
även innefattade undersökningar av en tingsstuga 
och en härdrad, var stolpmonumentets konstruk-
tion i den östra delen delvis utredd. De förvånans-
värt sena dateringarna (medeltid) av de fem stolp-
hål som erhölls vid undersökningen 2018, visar 
att det finns ett stort tidsdjup i den rad av stolphål 
som framträder i de geofysiska undersökningarna 
som genomfördes 2008. Under 2008 undersöktes 
bland annat två stolphål, härdar och en kokgrop. 
Kokgropen som överlagrades av ett stolphål 14C- 
daterades till romersk järnålder/folkvandringstid. 
Den relativa dateringen av stolpraden (i alla fall i 
denna del) innebär att den tidigast tillkommit under 
folkvandringstid. Detta innebär att en möjlig bruk-
ningstid för stolpmonumentet är perioden folk-
vandringstid – medeltid.

Det fanns således kvarvarande frågetecken kring 
den kronologiska spännvidden i stolpraden. Syftet 
med undersökningen 2021 var därför tämligen 
okomplicerad. Projektet önskade fokusera på att 
undersöka och datera fler stolphål vid insatserna. 
Målsättningen var att undersöka och datera fyra till 
fem stolphål (figur 7).

De vidare frågorna kring stolpmonumentet hand- 
lade om huruvida detta konstruerades vid ett tillfälle 
eller om flera byggnationsfaser kunde identifieras. 
En längre kronologisk sekvens får övergripande in-
verkan på tolkningen av platsens utnyttjande över 
tid och relationen kultplats – tingsplats.

Figur 7. Stolphål SN5473 dokumenteras. Bilden illustrerar stolphålens dimensioner väl då arkeologen på bilden är tämligen 
lång. Foto: Marta Lindeberg.
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RESULTAT

De fyra schakt som upptogs lokaliserades med ut-
gångspunkt i anomalier från den geofysiska under-
sökningen 2008. I schakten framkom fem stolphål 
av vilka fyra undersöktes. Det femte mättes endast 
in. Nedan redovisas respektive schakt med beskriv-
ning av stolphål och övriga kontexter som fanns 
inom schakten. Gemensamt för samtliga schakt är 
att stolphålen framkom direkt under matjorden. 
Samtliga stolphål hade en fyllning av ljus silt som 
skiljde sig från den direkt omgivande undergrunden.

Schakt 14

Överst i schaktet fanns 0,2–0,3 meter matjord, i 
norr/nordväst med inslag av stenar i storlek 0,1–0,15 
meter (figur 8). I norra hörnet påträffades en klack 
med ljus lerig silt med inklusioner av mörkare ma-
terial. Därunder fanns lager SL5380 i hela schak-
tet. Centralt i schaktet låg stolphål SN5473. Stolp- 
hålet hade ett bevarat djup på 1,2 meter och en dia- 
meter på 2,4 meter. Fyllningen (SL5446) bestod av  

Figur 8. Kontexter i schakt 14, skala 1:50. Översikt med schaktens läge inom fornlämningen L2002:241 mot bakgrund av 
Fastighetskartan, skala 1:5 000.
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Fyllning (5446) i
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Figur 9. Stolphål SN5473 efter schaktning. Foto från sydväst. 
Foto: Mathias Bäck.

Figur 10. Lodfoto av stolphål SN5473 vid undersökning. 
Foto: Mathias Bäck/Marta Lindeberg.

ljusbrun homogeniserad silt, helt lika som i övriga 
stolphål, samt en stor mängd stenar. Stenarna i sko-
ningen hade en storlek på 0,15–0,80 meter (figur 
9–11).

Detta schakt uppvisade den mest komplexa bilden 
då det fanns flera andra kontexter inom schaktet. 
Viktigt i stratigrafiskt hänseende var att stolphålet 
SN5473 grävts ner genom två härdar – en i norr 
(SL5496) (figur 12) och en i sydost (SL5432).

Den norra härden hade en diameter på 1,5 meter. 
Den föreföll vara anlagd i det svarta lagret SL5380 
men lagergränserna var otydliga och infiltrerade. 
Rimligen representerar den undre delen av lager 
SL5380 en samtida markyta. Härden SL5496 var 
0,2 meter djup. Där fanns spridd skörbränd och 
skärvig sten samt fläckvisa koncentrationer av trä-
kol. Härden låg inte helt inom schaktet utan fort-
satte in i den norra schaktväggen. Denna härd över- 
lagrades av lager SL200281, som var en vitgrå silt 

Figur 11. Stolphål SN5473 i sektion. Skala 1:20.±

0 1 m



15

med enstaka småstenar och sot- och träkolsbitar, 
troligen uppgrävd undergrund. De lösa stenarna 
SS5061 låg, bitvis nedtryckta, i detta lager. Lagret 
låg direkt på härden SL5496, men tidsskillnaden 
mellan dessa bör vara mycket stor.

Den södra härden (SL5432) var något mindre än 
den norra, cirka 1,3 meter i diameter. Även den var 
sannolikt anlagd i det svarta lagret SL5380. Härden 
var bevarad till en tjocklek av 0,1 meter och utgjor-
des av spridd skörbränd och skärvig sten samt fläck-
visa koncentrationer av träkol.

SL5380 var ett sotigt och kolbemängt lager som 
fanns i hela schaktet. Det innehöll relativt mycket 
småsten, både i form av åsgrus och som skörbränt 
material. De skörbrända stenarna, som var spridda 
i lagret, härrör sannolikt från underliggande här-
dar. Lagret representerar markytan då stolphålet 
(SN5473) grävdes.

Endast två bitar bränd lera (F20; bilaga 2) påträffa-
des i fyllningen SL5446. Det rör sig om mycket små 
fragment hårdbränd lera som fått ett närmast tegel- 
liknande utseende.

Från detta schakt finns tre 14C-dateringar (bilaga 
4); ett från respektive härd samt ett från stolphålet. 
Härd SL5432 daterades till 170 BC–130 AD (2 
sigma). Härden SL5496 är tydligt yngre och 14C- 
daterades till 250–540 AD (2 sigma). Material från 
fyllningen (SL5446) i stolphålet SN5473 är ytter- 
ligare klart yngre, och daterades till 660–880 AD  
(2 sigma). Dateringarna är intressanta och relevanta 
i relation till de stratigrafiska förhållandena. Stolp-
hålet SN5473 grävdes efter och igenom bägge här-
darna, så det relativa förhållandet mellan detta och 
härdarna bekräftas av 14C-dateringarna. Den norra 
av de två härdarna var betydligt yngre än den södra. 
Den kronologiska skillnaden mellan dessa kan vara 
allt från 230 till över 700 år. Dateringen av härdarna 
faller väl in i den kronologiska sekvensen av övriga 
daterade härdar i området (Bäck m. fl. 2019). Det 
mest intressanta med dateringarna från detta schakt 
är att material i stolphålets fyllning daterades till 
yngre järnålder eftersom det är den enda yngre 
järnåldersdateringen i hela projektet. Utifrån sigma-
intervallet rör vi oss i perioden från senare delen av 
vendeltid in i vikingatid.

Figur 12. Snitt genom härden SL5496. Observera hur stolphålet SN5473 grävts genom härdens lager av sot, kol och  
skörbränd sten. Foto från öster. Foto: Mathias Bäck.
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Schakt 15

Överst i schaktet var 0,3–0,4 meter matjord (figur 
13). Därunder fanns lager SL5233 i hela schaktet. 
Centralt i schaktet låg stolphål SN5304 (figur 14 
och 15). Stolphålet hade ett djup på 1,1 meter och 
en diameter på 2 meter. Fyllningen bestod av stora 
mängder sten och ljusbrun silt, som var mycket 
homogeniserad och till synes ”ren”. Stenarna i sko-
ningen till stolphål SN5304 hade en storlek på 0,10–
0,50 meter. Fyllningen har sannolikt deponerats 
vid ett (enskilt) tillfälle, alternativt homogeniserats  
under lång tid.

I marklagret SL5233 påträffades ett litet fragment 
anonymt äldre svartgods (F19) av förhistorisk  
karaktär (bilaga 2).

Från detta schakt finns två 14C-dateringar; en från 
det översta lagret SL5263, som låg centralt i stolp-
hålet SN5304, den andra från material i fyllningen 
(SL5322) i stolphålet. Det är en betydande krono-
logisk spännvidd mellan de två dateringarna, vilket 
komplicerar tolkningen av stolpens brukningstid. 
Det ytligare, men till stolphålet synbarligen kopp-
lade lagret SL5263 genererade en högmedeltida da-
tering, 1220–1290 AD (2 sigma), medan materialet 

Figur 13. Kontexter i schakt 15, skala 1:50. Översikt med schaktens läge inom fornlämningen L2002:241 mot bakgrund av 
Fastighetskartan, skala 1:5 000.
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från den nedre fyllningen i stolphålet (SL5322) fick 
en datering till perioden 60 BC–130 AD (2 sigma). 
Dateringen från det stratigrafiskt övre lagret faller väl 
in i sekvensen av medeltida dateringar från de stolp-
hål i stenpackningen (SS200026) som undersöktes 
2017–2018 (Bäck et al. 2019). Den äldre dateringen 

å andra sidan stämmer bra med den kronologiska 
sekvensen för en del av härdarna i härdområdet som 
finns på platsen (Bäck et al. 2019), men stämmer 
också med dateringar från en äldre markhorisont 
som undersöktes 2019 (Bäck et al. 2021) ett trettio-
tal meter från schaktet.

Figur 14. Lodfoto av stolphål SN5304 vid undersökning. Foto: Mathias Bäck/Marta Lindeberg.

Figur 15. Stolphål SN5304 i sektion. Skala 1:20.
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Schakt 16

I schakt 16 fanns överst ett 0,3 meter tjockt matjords-
lager, därunder silt (figur 16). Inga bevarade kultur-
lager fanns i detta schakt. I schaktet fanns två sten-
skodda stolphål, SN5354 (figur 17 och 18) och 
SN200278. Stolphålen var mycket lika varandra, 
båda hade ett djup på 1,1 meter och en diameter på 
2 meter. Fyllningarna (SL5285, SL5339, SL5531) 

bestod av stora mängder sten och ljusbrun lerig silt 
med inslag av grus och småsten. Stenarna i skoningen 
i båda stolphålen hade en storlek på 0,15–0,50 meter. 
Lerinslaget var något större än i de två västligaste  
stolphålen (SN5304 och SN5473).

I övre delen av stolphålsfyllningen SL5339 påträffa-
des ett litet fragment anonymt äldre svartgods (F18) 
av förhistorisk karaktär (bilaga 2).

Figur 16. Kontexter i schakt 16, skala 1:50. Översikt med schaktens läge inom fornlämningen L2002:241 mot bakgrund av 
Fastighetskartan, skala 1:5 000.
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Fyllning (5285) i
nedgrävning för stolpe (5354)

Lager i stolphål (5278)

5278

5285

5354

5017

592 858,31 
6 611 387,68  

592 861,04 
6 611 388,18  

Figur 18. Stolphål SN5354 i sektion. Skala 1:20.
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Figur 17. Lodfoto av stolphål SN5354 vid undersökning. Foto: Alexandra Sanmark.
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Från detta schakt finns två dateringar från stolphål 
SN5354 och en från det stolphålet SN200278 (figur 
19). En liknande problematik som för dateringen 
av stolphålet i schakt 15, kan konstateras vad gäller  
stolphål SN5285. Det översta lagret (SL5278), cen-
tralt i stolphålet, daterades till 1470–1640 AD (2 
sigma), det vill säga perioden senmedeltid in i tidig-
modern tid. Denna motsvarar 14C-dateringar från 
ploglagret, som gjordes vid undersökningen 2008 
(Sanmark & Semple 2011). Den andra dateringen 
från detta stolphål är från material i fyllningen 
SL5285, längre ner i stolphålet. Detta dateras till 
170–410 AD (2 sigma). Dateringen faller väl in i 

den kronologiska sekvensen för ett flertal av de här-
dar som undersökts i området. Här kan man därför 
misstänka att fyllnadsmaterialet i stolphålet hämtats 
från närområdet och att dateringen reflekterar bruk-
ningstiden för härdområdet snarare än stolphålet.

Material ur det andra stolphålet i samma schakt date-
rades till 160 BC–130 AD (2 sigma). Dateringen är 
gjord på material från den nedre fyllningen (SL5531) 
i stolphålet. Även denna datering ligger nära härd- 
området samt de marklager (SL4229 och SL4267) 
som undersöktes i närområdet 2019 (Bäck et al. 
2021).

Figur 19. Stolphålet SN200278 efter påbörjad undersökning. Detta stolphål kalvade in innan det hann dokumenteras i sektion. 
Foto från öster. Foto: Mathias Bäck.
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Schakt 17

Överst i schakt 17 fanns 0,25–0,3 meter matjord, 
därunder silt (figur 20 och 21). Centralt i schaktet 
låg det ej undersökta stolphålet SS5000. De synliga 
stenarna i stolphålet SS5000 hade en storlek på 
0,35–0,60 meter. Stolphålets diameter bedömdes 
vara cirka 2 meter. Stolphålets fyllning (SL5446) 
bestod, liksom i övriga stolphål, av ljusbrun homo-
geniserad silt. I schaktkanten öster om stolphålet låg 
en mindre stenkonstruktion (SS5011). Inga fynd 
påträffades.

Figur 20. Lodfoto av stolphålet SN5000 efter schaktning och 
framtagning. Foto: Mathias Bäck/Marta Lindeberg.

Figur 21. Kontexter i schakt 17, skala 1:50. Översikt med schaktens läge inom fornlämningen L2002:241 mot bakgrund av 
Fastighetskartan, skala 1:5 000.
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FYND

Från undersökningen 2021 finns endast fyra fynd, 
registrerade på tre fyndnummer. Det rör sig om två 
skärvor keramik av förhistorisk karaktär (F18 och 
F19), samt två fragmentariska bitar bränd lera, eller 
möjligen tegel (F20). Det ena keramikfragmentet 
(F18) påträffades i ett sotigt lager (SL5339) över fyll-
ningen i stolphål SN200278). Det andra fragmentet 
(F19) härrör från ett sotigt, grusblandat marklager 

(SL5233) som stolphålet grävts igenom. De bägge 
små bitarna bränd lera/tegel (F20) påträffades i fyll-
ningen (SL5446) i stolphål SN5473. Kontexten  
talar för att det är frågan om högbränd lera och inte 
tegel. Inga av fynden har kunnat bidra till datering-
en av kontexterna. Keramikbitarna var därtill all- 
deles för små och saknade diagnostiska drag som 
skulle kunna bidra till en datering.

UTVÄRDERING, TOLKNING OCH DISKUSSION

Undersökningen 2021 genererade fem nya stolphål 
(varav fyra undersöktes) att foga till de åtta som tidi-
gare dokumenterats i stolpraden. Sammantaget har 
således 13 stolphål dokumenterats. Från 10 av dessa 
finns 14C-dateringar. Från två av stolphålen finns två 
dateringar. Totalt rör det sig således om 12 dateringar.

Som framgår av diagrammet i figur 22 är den kro-
nologiska spännvidden mycket, för att inte säga 
osannolikt, stor. Detta manar till en källkritisk dis-
kussion om dateringarna. En första iakttagelse är 
att endast ett av stolphålen vid denna undersök-
ning fick medeltida datering till skillnad från 2018, 
där samtliga stolphål daterades till medeltid.

Den andra tydliga tendensen är att hälften av  
dateringarna från undersökningen 2021 ligger i 
äldre järnålder. Ytterligare en datering kan föras till 
yngre järnålder och en sista till senmedeltid/tidig-
modern tid. Kort sagt uppvisar dateringarna från 
stolphålen en mycket disparat kronologisk sekvens. 
I redogörelsen för respektive stolphål ovan har date-
ringarna diskuterats i relation till samtliga datering-
ar från Anundshögområdet. Det finns anledning, 
utifrån dessa jämförelser, att förhålla sig kritiskt till 
dateringarna från äldre järnålder liksom den yngsta 
dateringen. Med detta avses inte att ifrågasätta  
dateringarna i sig utan att kontextualisera dem.

Figur 22. Tabell över 14C-dateringar från stolphålsraden.
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En relevant jämförelse är de stora stolprader som  
undersöktes i Gamla Uppsala åren 2012–2017 
som har stora likheter med stolpmonumentet vid 
Anundshög (figur 23).

Den kronologiska spännvidden i dateringarna från 
stolpmonumenten i Gamla Uppsala är betydligt 
snävare än i Anundshögsmonumentet. Båda stolp- 
radernas anläggningstid har daterats till omkring år 
600. Det gick inte att urskilja några konstruktions-
faser varför slutsatsen blev att monumentet uppförts 
under en kort period (Wikborg 2017:279). En vik-
tig aspekt i sammanhanget är att det i Gamla Upp-
sala i huvudsak är material från själva stolparna som 
14C-daterats. Detta medförde naturligtvis källkritiska 
resonemang kring egenålder då det rörde sig om sto-
ra träd. Man kunde till exempel konstatera att vissa 
träd gav en betydligt högre ålder än andra. Vid jäm-
förelser med andra material (djurben, matskorpor 
från keramikkärl, träkol [ek] och sädeskorn) från 
stolphålens konstruktions- respektive destruktions-
faser visade det sig emellertid att den kronologiska 
spännvidden var större, med enstaka avstickare som 
var “för gamla eller för unga” (Wikborg 2017:276).

Inget av det daterade materialet från stolphålen vid 
Anundshög har bedömts härröra från själva stolpar-
na. Fyllningarna i stolphålen var mer eller mindre 
rena och det var svårt att hitta daterbart material. 
Därtill var det daterande material som påträffades i 
fyllningarna ytterst fragmentariskt. Det rör sig om 
mycket små bitar av förkolnat trä (tall, björk, gran 
och hassel). Flertalet daterade prov är gjorda på tall. 
Med stor sannolikhet kan de medeltida dateringarna 
hänföras till sista brukningsfasen av stolpmonumen-
tet. Som beskrivits ovan fanns mörkfärgade kultur- 
lagerfläckar centrerade vid två av de undersökta 
stolphålen (SL5263 och SL5278). Dessa var endast 
ytliga och kunde inte följas ner i stolphålet. Möjli-
gen representerar de destruktionsfasen. Det daterade 
materialet är i båda fallen träkol från tall, som i lager 
SL5263 daterades till 1220–1290 och i lager SL5278 
till 1470–1640. Den senare dateringen förefaller 
ur kulturhistoriskt perspektiv inte rimlig i relation 
till en tolkning att stolpmonumentet skulle ha fyllt  
någon funktion vid denna tid. Den medeltida da-
teringen däremot faller in i den tidigare daterings-
sekvensen (Bäck et al. 2019). Mycket talar därmed 
för att stolpmonumentet bevarats in i medeltid.

Figur 23. Exempel på stolphål från stolpmonumentet i Gamla Uppsala. Observera den stora likheten med stolphålen som 
undersökts vid Anundshög. Källa: Wikborg 2017.
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Vad gäller de tre dateringarna till äldre järnålder kan 
dessa, utifrån de stratigrafiska förhållandena och 
avsaknaden av spår efter stolparna, sannolikt hän-
föras till den marknivå som stolphålen grävde ige-
nom vid anläggandet och daterar därför inte detta 
skede. Under äldre järnålder fanns ett härdområde 
vid Anundshög och att kol från alla dessa härdar 
vid omgrävningar har hamnat i senare anläggningar 
har varit tydligt vid alla projektets undersökningar. 
Dessa äldre dateringar faller väl in i det kronologiska 
omfånget av tidigare daterade härdar och äldre mark- 
lager i anslutning till stolphålen. Med stor sannolik-
het är därför dessa dateringar sekundära i relation 
till kontexten och representerar material som grävts 
om och medföljt stolpfyllningarna vid uppförandet 
av monumentet.

Ett annat jämförbart monument identifierades nyli-
gen vid Forsby i Björskogs socken, invid den gamla 
landsvägen mellan Arboga och Köping (Berger 2019, 
2020). Av stort intresse i sammanhanget är att även 
denna vägsträcka var en del av Eriksgatan. Kon-
struktionerna tolkades vid förundersökningen som 
gravar eller möjligen stolphål. Samtliga hade tydliga 
nedgrävningskanter och visade sig vid den påföl-
jande arkeologiska undersökningen vara stolphål 
(figur 24 och 25). Stolphålen undersöktes inte vid 
förundersökningen men ett ytligt kolprov från ett av 

dem daterades till 250–430 AD (2 sigma) (Berger 
2019:24). Vid den senare undersökningen fick kol ur 
ett av stolphålen en datering till 1220–1300. En gris-
käke ur ett annat stolphål fick en samstämmig date-
ring till 1210–1290. Ytterligare en datering landade 
i tidigmodern tid och uppfattades som ett resultat av 
en senare störning (Berger 2020).

Figur 24. Ett av de stolphål som påträffades vid gamla vägen 
mellan Arboga och Köping. Källa: Arkeologikonsult (Berger 
2020).

Figur 25. De nio stolphål i monumentet, som framkom vid den arkeologiska undersökningen. Källa: Arkeologikonsult (Berger 
2020).
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Stolphålen i detta monument var i huvudsak mellan 
1,30 och 1,50 meter i diameter, och således något 
mindre än merparten av stolphålen i Gamla Uppsala 
och vid Anundshög. Avståndet mellan konstruktio-
nerna var cirka tre meter, precis som vid Anundshög, 
medan de i Gamla Uppsala fanns på ett inbördes 
avstånd på cirka sex meter.

Ett annat stolpmonument som kan nämnas i sam-
manhanget påträffades vid en undersökning i Dege- 
berga socken i östra Skåne 2011 (Björk & Wick-
berg 2013, 2014, 2015). Detta kallas i rapporten för 
“riktningsmonument” och ligger i en bronsålders- 
och äldre järnåldersmiljö, men med tanke på date-
ringen till vendeltid i ett av stolphålen uppfattades 
monumentet representera minst två faser. Stolp- 
hålens storlek var 0,9 meter i diameter och de låg på 
ett inbördes avstånd på 4,65 meter, vilket innebär 
att de är mindre än stolphålen vid Anundshög och 
Gamla Uppsala, samt i Forsby. En likhet med struk-
turerna vid Anundshög är de rader av härdar som 
återfanns parallellt med stolpraden – en linjäritet 
som således fanns över lång tid men med olika ut-
tryck. Tre stolphål har daterats i Degeberga och 
de har en kronologisk spännvidd från förromersk 
järnålder (2 st) till vendeltid (1 st) (Björk & Wick-
berg 2015:248f ). Vi kan naturligtvis inte låta bli att 
notera dateringen till 600-tal, som överensstämmer 
med monumentet i Gamla Uppsala och möjligen 
även med konstruktionsfasen av monumentet vid 
Anundshög. Det rör sig dock både i Degeberga och 
vid Anundshög om en datering till denna period. 
Vid Anundshög tillåter sigmaintervallet likaväl en 
datering till vikingatid.

Linjäriteten finns uppenbarligen i Degeberga och 
det finns på ett övergripande plan likheter med  
monumenten i Uppland och Västmanland, men 
eftersom det finns för stora skillnader kronologiskt 
och kontexuellt mellan platserna kommer inte  
Degeberga att diskuteras mer i detta sammanhang. 
Ett strukturellt fenomen som dock liknar situatio-
nen vid Anundshög är de rader med härdar som 
sträcker sig (mer eller mindre) parallellt med stolp- 
monumenten (jfr. Björk & Wickberg 2013, fig. 4, 
jfr. också Björk & Wickberg 2015 för en fördjupad 
jämförelse mellan Degeberga och övriga stolpmonu-
ment). En liknande härdrad, parallell med stolphåls-
raden, framkom nyligen vid Anundshög (Bäck m.fl. 
2021).

Ytterligare ett stolpmonument bör nämnas som  
hastigast, även om inte heller detta är riktigt jämför-
bart med Anundshög och Gamla Uppsala. Det rör 
sig om tio stolphål som bildade en 53 meter lång 
rad genom ett gravfält i Tomteboda, Solna socken i 
Stockholm (Hamilton 2003). Stolpraden löpte ge-
nom gravfältets södra del. I de fall stolphålen hade 
en stratigrafisk relation till enskilda gravar, överlag-
rades dessa av gravarna. Gravfältet daterades i sin 
helhet till perioden folkvandringstid/vendeltid, men 
de enskilda gravar som hade en fysisk relation till 
stolpraden är samtliga daterade till vendeltid. Stolp- 
hålens dimensioner (0,45–1,20 meter i diameter) 
och inbördes avstånd (4,5 meter) skiljer sig från 
de i Anundshög, Gamla Uppsala och även Forsby.  
Undersökarna lämnar öppet för tolkning av stolp- 
raden och utesluter inte att det kan ha rört sig om 
totempålsliknande stolpar. Frågan om huruvida  
stolpraden avgränsar något och i så fall vad, kvarstår. 
Intressant i sammanhanget är dock att de stratigra-
fiska förhållanden mellan stolphålen och gravarna 
antyder att stolparna hägnar in de folkvandringsti-
da gravarna men att denna hägnads funktion blivit  
obsolet när man begraver under vendeltid. Detta 
skulle innebära att stolpraden varit tämligen kort- 
livad. Då inget av stolphålen är daterat kan vi natur-
ligtvis inte utesluta att de är äldre än det folkvand-
ringstida gravarna och därför relaterar till ännu äldre 
aktiviteter på platsen.

Även den intressanta och betydligt mer komplexa 
platsen Rösaring skall nog snarare betraktas som en 
en lokal/regional kultplatsmiljö än relateras till de 
stora stolpmonumenten vid Anundshög och Gamla 
Uppsala. Rösaring kan inte heller förknippas med 
en tingsplats eller Eriksgatan. I Rösaring, vars pro-
cessionsväg 14C-daterats till tidig vikingatid (Damell 
1985:181, 182), finns de facto ännu inget arkeolo-
giskt bekräftat stolpmonument (Bratt & Andersson 
2000; Wikborg 2017). Detta är emellertid en plats 
som sannolikt skulle generera mycket ny kunskap 
rörande samhällets rituella dimensioner om den  
undersöktes arkeologiskt.

Om vi återgår till jämförelsen med stolpmonu-
mentet i Gamla Uppsala är det av intresse att kort 
nämna en analys av stolparna livslängd. Efter ett 
tämligen långt resonemang av nedgrävda trästolpars 
livslängd och jämförelser mellan daterat material 
från konstruktions- respektive destruktionsfaser, blir  
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slutsatsen att en rimlig livslängd för stolpar med 
de aktuella dimensionerna inte översteg 100 år 
utan kanske snarare låg närmare 50 år (Wikborg 
2017;272–276). Detta ligger i linje med att stolparna 
vid Anundshög tidigare bedömts ha haft en livs-
längd på mellan 40 och 80 år (Sanmark & Semple 
2011:34). Utifrån detta har stolparna vid Anunds-
hög hypotetiskt bytts ut omkring 14 gånger under 
perioden 600–1300 om de stått i 50 år och cirka sju 
gånger om de stått i 100 år.

Förslagsvis är stolpmonumentet vid Anundshög 
som tidigast uppfört i mitten av 600-talet och kan 
ha varit i bruk till 1200-talets slutskede. Detta är en 
bedömning baserad på de tolv 14C-dateringarna, och 
innefattar ett källkritiskt ställningstagande angående 
dateringarna till äldre järnålder och tidigmodern tid. 
I ljuset av dateringarna från andra stolpmonument 
(främst Gamla Uppsala) styrks emellertid bilden av 
att det sker omfattande sociopolitiska förändringar 
i Mälarlandskapen under 600-talet. En intressant 
skillnad mellan Anundshög och Gamla Uppsala, som 
bör uppmärksammas, är monumentens livslängd. 
I Gamla Uppsala handlar det om cirka 50–100 år 

(Wikborg 2017:279, 280), medan det vid Anunds-
hög kanske rör sig om en tradition som vidmakt- 
hållits mycket längre – i minst 600 år. Tolknings- 
intervallet i dateringen av stolphålet (SN5473) ute-
sluter dock inte en datering till mitten eller senare 
delen av 800-talet (660–880 AD, 2 sigma). Detta 
skulle i så fall ge stolpmonumentet en livslängd på 
cirka 400 år. Det är också möjligt att stolpraden 
ska klassificeras som flera monument, med tanke 
på skillnaderna i stolphålens utseende och datering. 
Detta går dock inte att svara på i nuläget.

Det som kanske är mer relevant och intressant är 
att det verkar ha funnits behov att ett linjärt monu-
ment under en sådan lång tid. Stolpraden kan even-
tuellt kopplas till Eriksgatan (figur 26). Eriksgatan 
var den rutt som nyvalda sveakungar skulle rida för 
att bli erkända av befolkningen i alla landskap som 
tillhörde kungadömet. Den nämns för första gången 
i Äldre Västgötalagen, daterad till tidigt 1200-tal, 
men traditionen anses stamma från förkristen tid 
i Sverige vilket styrks av paralleller som finns i det  
tidigmedeltida Frankerriket (Sundqvist 2001; 
Holmbäck och Wessén 1946, 109). Det kanske inte 

Figur 26. Eriksgatans sträckning enligt landskapslagarna. Källa: Sanmark, 2017.
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heller är en tillfällighet att monumentet fortfarande 
varit i bruk under den politiskt dynamiska (eller  
kaotiska om man så vill) perioden från 1130-tal till 
1200-talets mitt då vi kan räkna till att inte mindre 
än 13 kungar (inklusive kungaval?) om vartannat 
ansåg sig besitta den officiella kungamakten.

Eriksgatans sträckning har naturligtvis ändrats över 
tid, men det står klart att den började på kungavals-
platsen Mora sten och fortsatte via olika tingsplatser 
i varje landskap, inklusive Anundshög. Eriksgatan 
avslutades i Uppsala, men möjligen utgjorde Gamla 
Uppsala slutmålet i äldre tider. Aspa Löt i Söder-
manland är en annan tingsplats som ligger vid Eriks-
gatan där det står en rad resta stenar som leder in till 
tingsplatsen (Brink 2004). I det här sammanhanget 
är även stolpraden i Forsby i Västmanland av intresse 
eftersom den ligger längs en trolig sträckning av  
Eriksgatan mellan Arboga och Köping (Berger 2020) 
som sedan går vidare till Anundshög.

Kungavalen var viktiga under medeltiden, som ritu-
aler och även för att kungen skulle accepteras i hela 

kungadömet. Mora omnämns som kungavalsplats 
från 1275 fram till 1400-talet i olika källor samt 
på ristade stenar som finns kvar på platsen (Jans-
son 1985:177–178, 241; Larsson 2010:291–292; 
Sundqvist 2001:623–4). Enligt Äldre Västgöta- 
lagen skulle kungen under Eriksgatan svära trohet 
till lagen och folket i varje landskap (Sundqvist 
2001: 622; ÄVGl R 1). Dessa möten kan ha varit 
mycket viktiga eftersom lokalbefolkningen verkar 
ha haft rätten att avsätta kungar vid dessa tillfällen 
(Sanmark 2017).

I ett jämförande perspektiv med här nämnda platser 
kan vi börja ana att de linjära konstruktionerna (av 
sten eller trä) har varit en form av vägledande, lika 
mycket som avgränsande monument. De har varit 
tydliga visuella markeringar i landskapet, som både 
manifesterade en strukturell avgränsning av en kult-
plats/tingsplats och samtidigt vägledde betraktaren/
besökaren/deltagaren till platser där olika rituella 
handlingar ägde rum – tingsmötet, Eriksgatan och 
rituella/traditionella handlingar i anslutning till 
dessa tillfällen.
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BILAGA 1. KONTEXTER

Intrasis-
ID

Objekt Subklass Schakt Beskrivning

5000 Stolphål (ej undersökt) Nedgrävning 17 Stolphål i stolphålsrad. I ytan har konstruktionen en trekantig form med stenar i stl 
0,15–0,5 m. Centralt i stolphålet stenfri ljus silt, precis som i övriga stolpfyllningar.

5011 Stensamling Stenkonstruktion 17 Mindre konstruktion med en större kvadratisk sten, SS5105 (0,4 x 0,4 m stor). Norr om 
denna ligger fyra mindre stenar dikt an mot den större.

5017 Stolpskoning Stenkonstruktion 16 Stenskoning i stolphål SN5354. Stenarnas storlek, 0,2–0,6 m.
5027 Markfast block Stenkonstruktion 16 Markfast block strax norr om stolphål SN5354. Utslag på markradarn (nr 39). Ej utritad 

på plan.
5035 Sten i stolphål Stenkonstruktion 16 Större sten i stolphål SN200278. Samma som SS5177.
5041 Stolpskoning Stenkonstruktion 15 Skoningssten i storlek 0,7–0,50 m. Flertalet kantiga, enstaka svallade stenar. En rundad 

sten (0,35 m) återfanns förhållandevis centralt i stolphålet. Även ett par andra, mindre, 
runda stenar (0,25 m) fanns bland skoningsstenarna. Möjligen är dessa motsvarande 
tidigare funna runda stenar. In mot nedgrävningskanten i väster fanns ett par kantiga 
(något flata) skifferstenar ställda mot gropens vägg.

5051 Stolpskoning Stenkonstruktion 14 Stenskoning i stolphål SN5473. Större stenar än i övriga undersökta stolphål. Stenarna 
fyllde i princip upp hela stolphålet. I kaviteterna mellan stenarna fanns fyllnadslagret 
SL5446. Stenstorlek 0,35–0,65 m.

5061 Stensamling Stenkonstruktion 14 Samling löst liggande mindre (jämnstora) stenar (0,1–0,2 m). Samtliga är tämligen jämn-
stora. Stenarna relaterar till och ligger på ett ljust siltlager (SL200281), bitvis nedtryckta i 
detta. Förefaller vara en sönderplöjd konstruktion av något slag (påträffades direkt under 
ploglagret). Stensamlingen fortsatte in i schaktkanten mot norr. Överlagrar SL5380.

5177 Sten i stolphål Stenkonstruktion 16 Sten i stolphål SN200278. Samma som SS5035.
5233 Marklager Lager/fyllning 15 Sotigt, grusblandad silt med mindre stenar, 0,15–0,20 m tjockt. Lagret är delvis fläckat 

av ljus lera (undergrund). Enstaka skörbrända stenar (från underliggande härdar). 
Lagret förefaller ligga upp mot skoningsstenarna SS5041 i stolphålet SN5304, men det 
är egentligen skuret av stolphålet. Möjligen representerar den översta delen av SL5233 
en samtida markyta med stolphålet.

5263 Lager i stolphål Lager/fyllning 15 Humös mellanbrun silt med enstaka kolbitar, cirka 0,10 m tjockt. Utbredningen är 
centrerad i ytan på stolphål SN5304. Lagret fortsätter inte nedåt i stratigrafin, således 
inte en mörkfärgning som representerar avtryck av en stolpe. Lagret är homogeniserat.

5278 Lager i stolphål Lager/fyllning 16 Mellanbrun silt med inslag av sot och kol, 0,25 m tjockt. Avgränsningen otydlig.
5285 Fyllning i stolphål Lager/fyllning 16 Ljusbrun lerig silt med inslag av grus och småsten. Större lerinslag än i de två 

västligaste stolphålen (SN5304 och SN5473).
5304 Nedgrävning för stolpe Nedgrävning 15 Nedgrävning för stolphål.
5322 Fyllning i stolphål Lager/fyllning 15 Ljusbrun silt. Fyllning i stolphål SN5304. Mycket homogeniserat och tillsynes "rent". 

Förefaller deponerat vid ett (snabbt) tillfälle. Alternativt homogeniserat under lång tid.
5339 Lager i stolphål Lager/fyllning 16 Sotigt lager över fyllningen i stolphål SN200278.
5354 Nedgrävning för stolpe Nedgrävning 16 Nedgrävning för stolpe.
5380 Marklager Lager/fyllning 14 Sotigt, kolbemängt lager runt stolphålet SN5473. relativt mycket småsten, både åsgrus 

och skörbränt. De skörbrända stenarna härrör från underliggande härdar spridda i 
lagret. Markyta då stolphålet grävs.

5407 Stenlyft Nedgrävning 14 Troligt stenlyft. Ligger i den ljusa silten SL200281, samma som stenarna SS5061 
ligger i.

5418 Fyllning i stenlyft Lager/fyllning 14 Fyllning i stenlyft. Brungrå grusig silt med enstaka skörbrända/skärviga stenar (0,05 m).
5432 Härd Lager/fyllning 14 Härd söder om stolphål SN5473, och avgrävd av detta. Anlagd i det svarta lagret 5380? 

Ligger merendels under detta men rimligen representerar den undre delen av SL5380 
en samtida markyta. Bevarad till en tjocklek av 0,1 m. Spridd skörbränd och skärvig 
sten. Fläckvis koncentrationer av träkol.

5446 Fyllning i stolphål Lager/fyllning 14 Fyllning i stolphål SN5473. Ljusbrun homogeniserad silt, helt lika som i övriga stolphål.
5473 Nedgrävning för stolpe Nedgrävning 14 Nedgrävning för stolpe.
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Bilaga 1. Kontexter, forts.

Intrasis-
ID

Objekt Subklass Schakt Beskrivning

5496 Härd Lager/fyllning 14 Härd norr om stolphål SN5473, och avgrävd av detta. Anlagd i det svarta lagret 
SL5380? Ligger merendels under detta men rimligen representerar den undre delen 
av SL5380 en samtida markyta. Bevarad till en tjocklek av 0,2 m. Spridd skörbränd och 
skärvig sten. Fläckvis koncentrationer av träkol. Hela härden var inte synlig i schaktet 
utan fortsätter in i den norra schaktväggen. Ligger direkt under SL200281.

5531 Fyllning i stolphål Lager/fyllning 16 Ljusbrun siltig lera. Fyllning i stolphål SN200278.
200278 Nedgrävning för stolpe Nedgrävning 16 Nedgrävning för stolphål.
200281 Marklager Lager/fyllning 14 Vitgrå silt (troligen uppgrävd undergrund) med enstaka småstenar och sot- och träkols-

bitar. De lösa stenarna SS5061 ligger i detta lager, bitvis nedtryckta. Lagret ligger direkt 
över härden SL5496, men tidsskillnaden mellan dessa torde vara mycket stor.
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BILAGA 2. FYND

Fynd-nr Intrasis-
ID

Objekt Material Vikt
(g)

Antal Anmärkning Gallrat 
(X)

18 5339 Äldre svartgods Keramik 1 1 -

19 5233 Äldre svartgods Keramik 2 1 -
20 5446 Tegel/bränd lera Bränd lera 10 2 Tegellik X
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BILAGA 3. ARKEOBOTANISK ANALYS

Stefan Gustafsson, Arkeologikonsult

Kontext: 
provnr Objekt

Sk
alk

or
n

Fr
ag

m
. s

äd

Gr
äs

st
rå

 

Bj
ör

k

Ek Ha
ss

el

Gr
an

Ta
ll

Ob
es

t. 
ko

lfr
ag

m
.

Öv
rig

t

5233:5376 Marklager 4 2
5263:5371 Lager i stolphål 7 1
5278:5284 Lager i stolphål 1 2
5278:5471 Lager i stolphål 5 17
5285:5430 Fyllning i stolphål 1 1
5285:5431 Fyllning i stolphål 3 1 2 påsar
5322:5363 Fyllning i stolphål
5322:5372 Fyllning i stolphål 2
5380:5472 Marklager 20 1 7 4
5432:5470 Härd 8 2
5446:5469 Fyllning i stolphål Cf. 1
5446:5515 Fyllning i stolphål 22 12
5446:5515 Fyllning i stolphål 5 2 3
5496:5514 Härd 9 16 2 5
5531:5549 Fyllning i stolphål 6
5531:5548 Fyllning i stolphål 3

Figur 1. Artlista över samtliga analyserade kontexter.
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BILAGA 4. 14C-ANALYS

International Chemical Analysis Inc.
Maryland, USA

   
         International Chemical Analysis Inc.

        10001 Lewis Dr. Suite A-100
        Damascus, MD 20872

 

Sample Report
Submitter Name:  Marta Lindeberg
Company Name:  Arkeologikonsult
Address:    Karins väg 5 194 61 Upplands Vasby Sweden     
Date Received: September 12, 2022
Date Reported: September 27, 2022
Project: ANUNDSHÖG 3519

 of 1 2

ICA ID Submitter ID Material Type Pretreatment Conventional 
Age Calibrated Age

14C-6816 5322:5372 Charcoal AAA 1990 +/- 40 BP Cal 60 BC - 130 AD

14C-6817 5446:5515 Charcoal AAA 1260 +/- 30 BP Cal 660 - 830 AD (91.9%)            
Cal 850 - 880 AD (3.5%)

14C-6818 5263:5371 Charcoal AAA 760 +/- 30 BP Cal 1220 - 1290 AD

14C-6819 5285:5431 Charcoal AAA 1780 +/- 40 BP Cal 170 - 180 AD (0.3%)         
Cal 200 - 410 AD (95.1%)

14C-6820 5531 :5548 Charcoal AAA 2010 +/- 50 BP Cal 160 BC - 130 AD

14C-6821 5432:5470 Charcoal AAA 2060 +/- 30 BP Cal 170 BC - 20 AD

14C-6822 5278:5471 Charcoal AAA 330 +/- 30 BP Cal 1470 - 1640 AD

14C-6823 5496:5514 Charcoal AAA 1670 +/- 30 BP Cal 250 - 290 AD (10.2%)           
Cal 320 - 440 AD (81.2%)            
Cal 460 - 480 AD (1.2%)           
Cal 500 - 540 AD (2.8%)

   
         International Chemical Analysis Inc.

        10001 Lewis Dr. Suite A-100
        Damascus, MD 20872

 

QC Report
Submitter Name:  Marta Lindeberg
Company Name:  Arkeologikonsult
Address:  Karins väg 5 194 61 Upplands Vasby Sweden         

- pMC = Percent Modern Carbon.
- IAEA = International Atomic Energy Agency.

- Calibrated ages are attained using INTCAL20.  
- Unless otherwise stated, 2 sigma calibration (95% probability) is used.
- Conventional ages are given in BP (BP=Before Present, 1950 AD), and have been corrected for fractionation using the delta C13.

 of 2 2

Date Submitted September 12, 2022 Date Reported September 27, 2022

QC 1 Sample ID IAEA C7 QC 2 Sample ID IAEA C5

QC Expected Value 49.53 +/- 0.70 pMC QC Expected Value 23.05 +/- 0.70 pMC

QC Measured Value 49.99 +/- 0.20 pMC QC Measured Value 23.63 +/- 0.20 pMC

Pass? YES Pass? YES

Resultat (september 2022)
Kontexter:
• 5322 – Fyllning i stolphål
• 5446 – Fyllning i stolphål
• 5263 – Lager i stolphål
• 5285 – Fyllning i stolphål

• 5531 – Fyllning i stolphål
• 5432 – Härd
• 5278 – Lager i stolphål
• 5496 – Härd
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