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 Fig 1. Översiktskarta. Läget för utredningsområdet markerat med svart cirkel. Skala 1:200 000 

Sammanfa ning 

Stockholms läns museum har u ört en arkeologisk utredning inom fas gheterna Lövåsen 3:1, 

Malmsheden 2:1 och Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun. Utredningen omfa ade en kart‐ 

och arkivanalys, fäl nventering samt provundersökningar av fem kolningsanläggningar, två an‐

tagna boplatslägen samt en lägenhetsbebyggelse, registrerad som fyndplats (fig. 6). 

E  objekt inom utredningsområdet har e er utredningen bedömts utgöra fornlämning. De a är 

den  digare registrerade lämningen Stora Malm 129:1, vilken inför utredningen var registrerad 

som fyndplats i det digitala fornminnesregistret FMIS. I samband med utredningsgrävning fram‐

kom lämningar av bebyggelsekaraktär som tolkas höra  ll verksamhet kopplad  ll bebyggelseen‐

heten Heden (fig. 7 samt bilaga 3).  

Två objekt har avskrivits från fortsa  an kvariskt intresse (Obj 26 och 801) . Övriga lämningar 

(bro /täckt samt milor och kolarkojor) har  llskrivits status av övrig kulturhistorisk lämning. 

Samtliga utredningsgrävda objekt redovisas i kapitlet Resultat av utredningsgrävning, s. 13 samt i 

bilaga 1. 
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Fig 2. Utredningsområdet markerat med svart linje på fastighetskartan. Fornlämningar markerade i rött. Skala 1:10 000. 

Inledning och bakgrund 

Stockholms läns museum har under perioden december 2016 ‐ mars 2017 u ört en arkeologisk 

utredning inom fas gheterna Lövåsen 3:1, Malmsheden 2:1 och Sandbäcken 3:1 i Katrineholms 

kommun. Anledningen  ll utredningen var upprä ande av detaljplan. Utredningen har omfa at 

en kart‐ och arkivanalys, fäl nventering samt provundersökning av utvalda objekt inom utred‐

ningsområdet (UO). Utredningen beställdes och bekostades av Katrineholms kommun. 

An kvarisk bakgrund 

Utredningsområdet är beläget strax öster om Katrineholms tätortsbebyggelse, mellan 60‐65 m. 

ö. h. Naturmiljön utgörs av e  småbrutet landskap dominerat av skogsbevuxen moränmark med 

upps ckande hällmark samt områden med torv och lera. Området är beläget i nära anslutning  ll 

Katrineholmsåsen.   

E  flertal arkeologiska åtgärder har  digare u örts inom eller i direkt anslutning  ll UO. En ut‐

redning etapp 1 u ördes åren 2002‐2003 och i samband med denna utpekades nio stycken ob‐
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jekt av an kvariskt intresse (Obj 19‐26 samt obj 28) inom eller i direkt anslutning  ll föreliggande 

UO. E  antal av objekten klassades som Övrig kulturhistorisk lämning  (Stora Malm 265:1‐2, 

266:1‐2, 267:1‐2, 268:1, 269:1, RAÄ 272:1‐3, se fig. 2). Lämningarna utgjordes av kolningsanlägg‐

ningar och poten ella boplatslägen (Kihlstedt 2003). 

En komple erande arkeologisk utredning genomfördes år 2006, som även inkluderande söks‐

chaktning och provgrävning av utvalda objekt. Vid de a  llfälle avskrevs de  digare antagna 

boplatslägena Objekt 19‐20 (Grusmark 2006). Övriga utpekade objekt utredningsgrävdes dock ej. 

De kvarvarande objekten utgörs av kolningsanläggningar (inklusive kolarkojor), e  boplatsläge 

samt en fyndplats (ungefärligt angiven) för två stenåldersredskap (Stora Malm 129:1, fig. 2).  

Vidare har en utredning u örts som par ellt berörde UO:s norra delar. Vid denna framkom dock 

inga indika oner av arkeologiskt intresse inom föreliggande UO (Lindholm 2008). 

Området har också inventerats inom projektet Skog och historia, där det utpekades en lägenhets‐

bebyggelse benämnd Uppsalastugan. Inför föreliggande utredning förelåg dock oklarheter rö‐

rande denna lämnings an kvariska status.  

Till den mer övergripande fornlämningsbilden hör e  rikligt inslag av stenålderslämningar i form 

av fynd‐ och boplatser. I sammanhanget bör den kända Vråboplatsen från  digneoli sk  d näm‐

nas, belägen cirka 9 km SÖ om UO.  

Vidare finns e  stort antal lämningar e er kolningsanläggningar med  llhörande kolarkojor. Forn‐

lämningsbilden karaktäriseras således av en stor kronologisk spridning med lämningar från äldre 

stenålder fram  ll och med historisk  d.  

Sy e, frågeställningar och metod 

Sy et med utredningen var a  fastställa om  digare ej kända fornlämningar finns inom UO samt 

a  beskriva och bedöma an kvarisk status av dessa. 

Genomförande 

Utredningen har omfa at   

 en kart‐ och arkivstudie 

 en fäl nventering  

 utredningsgrävning av utpekade objekt och ytor  

Mellan fäl nventering och utredningsgrävning skedde en muntlig och skri lig avstämning med 

Länsstyrelsen. Utredningsgrävningen omfa ade sökschaktning med maskin och grävning av prov‐

rutor för hand. Utvalda schakt grävda inom områden där ak vitet från stenåldern kunde förvän‐

tas finrensades för hand med skärslev. 

Samtliga kontexter av an kvariskt intresse mä es in med RTK‐GPS. I tätare skogsområden var 

inmätningarnas noggrannhet reducerad (ca +/‐ 2 m) och korrigeringar ihar i några fall gjorts i 

e erhand.  

Inventering och utredningsgrävning genomfördes i vinterklimat. Samtliga berörda ytor återställ‐

des e er fältutredningens avslutande.  

Fynd 

Samtliga påträffade fynd återdeponerades eller kastades. 
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Resultat 

Resultat av kart– och arkivstudier 

De historiska kartorna har hämtats från Lantmäteriverkets externa tjänst för yrkesanvändare. Kar‐

torna har rek fierats mot kommunens underlagsplaner i Sweref 99 16 30. 1600‐talets kartmateri‐

al saknade säkra kontrollpunkter och rek fierades med rela vt låg noggrannhet. Arkivanalysen 

har även omfa at  digare publicerade men ej distribuerade arkeologiska rapporter, inhämtade 

från An kvarisk‐Topografiska arkivet (ATA).  

Hela utredningsområdets markanvändning har studerats. I norr har utveckling och förhållanden 

för den förekommande bebyggelsen (Uppsalastugan och Heden) granskats. I anslutning  ll norra 

delen av UO finns e  solda orp markerat på 1600‐ och 1700‐talets kartmaterial (fig. 3). Dess be‐

lägenhet tycks då dock vara strax utanför (eller på gränsen  ll) UO, i e  område som idag är hårt 

exploaterat och belägenheten överensstämmer ej direkt med någon senare belagd torpbebyg‐

gelse. Uppsalastugan finns ej markerad på 1600‐ och 1700‐talets kartmaterial.  

På 1872 års Generalstabskarta finns e  bebyggelseläge (utan beskrivning) markerat för det inom 

UO angivna Heden. Samma läge markeras som solda orp på Häradsekonomiska kartan 1897‐

1901 (fig. 4). E  rimligt antagande är a  solda orpet har by  läge  ll platsen för nuvarande He‐

den mellan 1747 och 1872.  

Uppsalastugan syns i det historiska kartmaterialet först på Häradsekonomiska kartan 1897‐1901 

(fig. 4). Platsen finns vidare markerad med stående bebyggelse på 1956 års ekonomiska karta (fig. 

5). 

I övrigt har inget för utredningen betydelsefullt noterats. 

Fig. 3. Utredningsområden redovisade mot 1747 års rek fierade ägodelningskarta. Skala 1:20000. Infällt en förstoring av UO:s norra 

delar med uppgi  om läge för solda orp.  
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Resultat av fältinventering 

Fäl nventeringen u ördes under decem‐

ber 2016 ‐ januari 2017. Förhållandena 

var förhållandevis ogynnsamma med 

snötäckt mark och bris älliga ljusförhål‐

landen. Inventeringen kom av den anled‐

ningen a  genomföras etappvis. Under 

fäl nventeringen framkom e  antal ob‐

jekt som bedömdes kräva utrednings‐

grävning för a  avgöra fornlämningssta‐

tus. Läget för de objekt som utredningen 

omfa at framgår av fig, 6. 

Vidare framkom i samband med fäl n‐

venteringen, vid besiktning av Stora 

Malm 265:1‐2 och 267:1‐2, två  digare 

okända objekt. Objekten utgörs av en 

hål/färdväg (Obj 631) samt en skadad 

kolbo en (Obj 800).  Objekten är belägna 

utanför föreliggande utrednings invente‐

ringsområde.  

 

Fig 4.  Utredningsområdet markerat med svart linje på häradsekonomiska kartan från 1897‐1901. Skala 1:20000. 

Fig. 5. Ekonomiska kartan från 1956 med norra delarna av utrednings‐

området markerat med svart linje.  Skala 1:10000. 
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Fig. 6. Översiktsplan med registrerade fornlämningar och berörda objekt markerade. Skala 1:12000. 
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Fig. 7. RAÄ Stora Malm 129:1 med grävda schakt och påträffade kontexter redovisade. Skala 1:200. 
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Resultat av utredningsgrävning 

Nedan följer beskrivningar av utredningsgrävda objekt. Se även tabell, bilaga 1. 

RAÄ Stora Malm 129:1, fyndplats. 

Utredningsschaktning u ördes med grävmaskin (fig. 7). Vid schaktningen framkom anläggningar i 

form av stolphål och härdrester samt kulturlager med fynd från historisk  d (tegel och yngre röd‐

gods). Inga förhistoriska eller medel da fynd eller andra indika oner observerades. Kulturlagrets 

(1125) form är närmast rektangulär (med en helt bortplöjd yta i NV) och är cirka  6,5 x 3,0 meter 

stor, vilket skulle kunna motsvara en enkel, mindre byggnad (fig. 9). Kulturlagret daterades med 

kol samlat i en av härdresterna (1162). Provet togs från ved av björk. Bland det insamlade materi‐

alet konstaterades även bark/näver vilket y erligare kan ses som en indika on på a  det rör sig 

om rester av en bebyggelse. Provet, med 86,7 % sannolikhet, ger en datering  ll historisk  d för 

perioden 1630‐1810 e Kr (fig. 8). (326 BP +/‐27, 

kalibrering OxCal 3.10).  

Lämningarna bör u från fynd och 14C‐

dateringar tolkas som kra igt sönderplöjda res‐

ter av bebyggelse från historisk  d, cirka:1750‐

1850 e Kr. Tolkningen stöds av det historiska 

kartmaterialet som visar på en bebyggelse på 

platsen senast år 1874. Eventuellt rör det sig 

om verksamhet i anslutning  ll e  solda orp 

som har fly at  ll platsen mellan 1747‐1872 (se 

ovan förda resonemang i ”kart‐ och arkivstu‐

dier”).  

Samtliga fynd återdeponerades. Anläggningar‐

na kvarligger. 

An kvarisk bedömning: Fornlämning. 

RAÄ Stora Malm 265:1-2. Kolbotten och 
kolarkoja. 

Kolbo en Stora Malm 265:1 utredningsgrävdes 

genom upptagande av en cirka 1 m2 stor prov‐

ruta (R3538) i anläggningens vall (fig. 10). Fyll‐

Fig. 9. Den centrala ytan av kulturlagret 1125 med synliga sepa‐

rata härdrester. Foto från Ö.  

Fig. 8. Resultatet av 14C‐analys av kol från härden 1162 i kul‐

turlagret 1125.  

Fig. 10. Översiktsplan Stora Malm 265:1‐2. Fornlämningarnas 

utbredning markerat i grå , provrutor i rö . Skala 1:400. 
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ningen utgjordes av kra igt kol‐ och sotblandad mylla. Inga konstruk onsdetaljer observerades.  

Kojan Stora Malm 265:2 undersöktes genom handgrävning av en yta vid spisens öppning och in 

mot kojan. Undersökningen försvårades av kvarliggande tjäle. Inga fynd framkom. Kojans utbred‐

ning är något otydlig och båda anläggningarna är skadade av in lliggande väg 52. E er undersök‐

ning och datering av övriga milor inom UO är bedömningen a  milan och kojan är sen da (yngre 

än 1850) och har ingå  i samma system. Anläggningen kvarligger. 

An kvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning. 

RAÄ Stora Malm 267: 1-2 samt obj 800. 
Kolbottnar och kolarkoja. 

Kolbo en Stora Malm 267:1 utrednings‐

grävdes genom upptagandet av en cirka 1 

m2 stor provruta (R2071) i anläggningens 

vall (fig. 12). Fyllningen utgjordes av 

kra igt kol‐ och sotblandad mylla. Inga 
konstruk onsdetaljer observerades.  

Kojan Stora Malm 267:2 undersöktes ge‐

nom handgrävning av en yta in ll spisens 

öppning och in mot kojan. I kojan fram‐

kom mynningen  ll en butelj, en tegelsten, 

samt e  bryne. Vidare påträffades rester 

av e  trägolv. Anläggningen bedöms vara 

yngre än år 1850. 

Obj 800 utgörs av en genom skogsbruk 

mycket skadad vall  ll en kolbo en. An‐

läggningen bedömdes  llhöra föreliggande 

kontext och undersöktes ej. Dock gjordes 

en uppmätning. Anläggningen kvarligger 

An kvarisk bedömning: Övrig kulturhi-

storisk lämning. 

 

Fig. 11. Spisröse  llhörande kolarkojan Stora Malm 265:2 under 

framrensning. Från S.  

Fig. 12. Översiktsplan Stora Malm 267:1‐2/Obj 800. Lämningar/objekt 

markerat i grå , provrutor i rö .  

Fig. 12. Bo enlagret i kojan Stora Malm 267:2 med en upps ck‐

ande buteljmynning samt in lliggande tegelsten.  
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Fig. 14. Datering av kolarkojan Stora Malm 272:3. 

Fig. 13. Översiktplan Stora Malm 272:1‐3. Lämningar markerade i grå , provruta i rö . Skala 1:400. 

Fig. 15. Provundersökning av kolarkojan Stora Malm 272:3. 
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RAÄ Stora Malm 272:1-3. Kolbott-
nar och kolarkoja. 

Kojan Stora Malm 272:3 undersök‐

tes genom handgrävning av en yta 

in ll spisens öppning och in mot 

kojan (fig. 13 och 15). I kojan på‐

träffades en spik. Kojan var kra igt 

påverkad av brand, med omrörda 

eldpåverkade raseringslager. En 

större eldpåverkad sten framkom i 

bo en som stöd  ll en liggbänk. E  

stolphål (ej stensko ) har sannolikt 

fungerat som stöd  ll motstående 

liggbänk.  

Kolbo narna Stora Malm 272:1‐2 

bedömdes  llhöra föreliggande kon‐

text och undersöktes ej.  

En 14C‐datering u ördes på kol från 

kojan (fig. 14). Datering och fynd 

visar a  kojan är uppförd e er år 

1850. En osäkerhet föreligger dock 

då analysen gjordes på granved, 

vilket kan ha en hög egenålder (se 

bilaga 4). Anläggningarna kvarligger. 

An kvarisk bedömning: Övrig kul-

turhistorisk lämning. 

Obj 857/873. Kolbotten och kolar-
koja. 

Kolbo en Obj 857 utredningsgräv‐

des genom upptagandet en cirka 1 

m2 stor provruta i anläggningens vall 

(R4084, fig. 16). Fyllningen utgjor‐

des av kra igt kol‐ och sotblandad mylla. E  kolprov togs i fyllningen. Milan har minst två rela vt 

grunda gropar utanför dess västra vall. Groparna har sannolikt ha  funk on för syre llförsel i 

samband med kolningen.  Inga konstruk onsdetaljer observerades i övrigt.  

Kojan Obj 873 undersöktes genom handgrävning av en yta in ll spisens öppning och in mot kojan 

(R4076, fig. 16 och 17). Kojan har brunnit och innehöll kra igt kol‐ och sotblandad fyllning. Bran‐

den tycks dock ej ha nå  golvnivån då obrända golvbrädor återfanns i bo en. Inga fynd påträffa‐

des i anläggningen.  

Anläggningen liknar  ll sin karaktär Stora Malm 272:1‐2 och har sannolikt  llhört samma system. 

En mindre körväg förbinder komplexen med varandra. Kojan bedöms vara uppförd e er år 1850. 

Anläggningarna kvarligger 

An kvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning. 

Fig. 16. Översiktsplan Obj 875/873. Lämningar markerade i grå , provrutor i 

rö . Skala 1:400. 

Fig. 17. Kolarkojan Obj 873 var anlagd mot e  större fly block. Foto från S. 
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Obj 4507 /4511. Kolbotten och kolarkoja. 

Kolbo en Obj 4507 utredningsgrävdes genom upptagandet av en cirka 1 m2 stor provruta i an‐

läggningens vall (R4543, fig. 18). Milan är rund och cirka 18 m diameter med en förhöjning på 

cirka 0,4‐0,5 m. Vallen är cirka 3,5‐5,5 m bred. Fyllningen utgjordes av kra igt kol och sotblandad 

mylla. Inga konstruk onsdetaljer observerades.  

Kojan Obj 4511 undersöktes genom handgrävning av en yta in ll spisens öppning och in mot ko‐

jan (R4543, fig. 18 och 19). Spisen var uppbyggd av 0,3‐0,5 m stora rundade stenar. Öppningen är 

mot milan i V. Utbredningen av kojan var något otydlig. Kojan har ej spår av brand. I bo en ligger 

sandig silt. I kojan framkom, cirka 0,2 m under nuvarande marknivå, en metallplåt (zinklegering) 

samt rester av e  trägolv eller eventuellt en bänk. Kojans utbredning är något osäker och är rela‐

vt långt belägen från den antaget  llhörande kolbo en (18 m). 

Fig. 18. Översiktsplan Obj 4507/4511. Anläggningar i grå , provrutor röda. Skala 1:400.  

Fig. 19. Kolarkoja Obj 4511 e er återställning. Foto från S.  Fig. 20. Datering av kolarkoja Obj 4511. 
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Anläggningen daterades med stöd av 14C‐analys (fig. 20). Analysresultat och påträffade fynd talar 

för a  kojan är uppförd e er år 1850. Provet utgjordes dock av granved, vilket kan ha en hög 

egenålder (se bilaga 4). Anläggningarna kvarligger. 

An kvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning. 

Obj 26. Ev boplatsläge (stenålder). 

Två ytor (S1558 & S1566) grävdes med grävmaskin och skärslevsrensades (fig. 21). Vidare grävdes 

tre mindre rutor (R1572, R1576, R1580) om cirka 1 m2/provruta för hand från marknivå. Inga fynd 

eller indika oner på fornlämning framkom. 

An kvarisk bedömning: ej kulturhistorisk lämning 

Obj 801. Ev boplatsläge (stenålder). 

Tre ytor grävdes med grävmaskin och skärslevsrensades (fig. 22). Inga fynd eller indika oner på 

fornlämning framkom. 

An kvarisk bedömning: ej kulturhistorisk lämning 

Fig. 21. Översiktplan Obj 26 med grävda schakt (svart) och provrutor (rö ). Skala 1:400. 
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Fig. 22. Översiktsplan Obj 801. Schakt markerade med svart. Skala 1:400. 
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Bilaga 1. Objek abell 

Objekt 
ID 

Lämningstyp Beskrivning Antikvarisk 
bedömning 

Källa Åtgärd 

201 Militär anläggning 
övrig. 

Skyttevärn. 2 st. ca 5 x 1 
m stora skyttegravar med 
en intilliggande vall av en 
höjd på ca 0,5 m. Recent 
material i och på anlägg-
ningen. 

Övrig kultur-
historisk 
lämning 

Föreliggande utred-
ning 

Ingen åtgärd 

202 Hägnad Stenmur. Ca 20 m lång 
och 3-4 m bred. 0,8 m hög. 
Består av 0,3-0,m stora 
stenar där vissa bär spår 
av tuktning. På norra sidan 
en ca 0,4 m djup fördjup-
ning som eventuellt kan 
utgöra en fägata. 
  

Övrig kultur-
historisk 
lämning 

Föreliggande utred-
ning 

Ingen åtgärd 

409 Färdväg Vägbank. Ca 220 m lång 
vägsträckning som växel-
vis utgörs av en uppbyggd 
vägbank och i andra par-
tier fördjupningar och ned-
skärningar i kringliggande 
mark. Vägbanken är ca 4 
m bred med en körbana på 
ca 2 m. Vissa partier har 
stensatta sidor av sten 
med en storlek av 0,2-0 4 
m diam. Höjden varierar 
mellan 0-0,5 m. Finns med 
på 1956 års ek karta. 

Övrig kultur-
historisk 
lämning 

Föreliggande utred-
ning 

Ingen åtgärd 

600 Brott/Täkt Täkt. Rund. Ca 5 x 4 m. 
0,6 m djup. Enstaka sten i 
botten. Botten av morän-
material. 

Övrig kultur-
historisk 
lämning 

Föreliggande utred-
ning 

Ingen åtgärd 

606 Röjningsröse Odlingsröse. Ovalt. Ca 4 
x 2 m. 0,4 m högt. Utgörs 
av 0,2-0,5 m stora rundade 
natursten. 

Övrig kultur-
historisk 
lämning 

Föreliggande utred-
ning 

Ingen åtgärd 

631 Färdväg övrigt Färdväg övrig. Ca 70 m 
lång i N-S riktning. Något 
otydlig i vissa partier. 0,2 
m djup och mellan 1-2 m 
bred. Vissa partier antar 
karaktären av anlagd färd-
väg med röjda stenar på 
sidorna och i en förläng-
ning åt V finns hjulspår. 
Sannolikt yngre. 

Övrig kultur-
historisk 
lämning 

Föreliggande utred-
ning 

Ingen åtgärd 
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676 Röjningsröse Odlingsröse 
Ca 17 x 2-18 m. ovalt till 
långsmalt. 0,4 m högt. Belä-
get vid åkerkant. 

Övrig kultur-
historisk 
lämning 

Föreliggande utred-
ning 

Ingen åtgärd 

800 Kolningsanlägg-
ning 

Kolbotten. Oklar storlek och 
utbredning. Belägen intill 
RAÄ 267:1-2. Framkom som 
kraftig förekomst av kol i 
hjulspår. Sannolikt förstörd. 

Ej fornläm-
ning 

Föreliggande utred-
ning 

Utrednings-
grävd 

801 Boplatsläge Yta som bör provundersö-
kas. SV-sluttning ca 60 m ö 
h. Sandig morän. Förekomst 
av kvarts. 

Ej fornläm-
ning 

Föreliggande utred-
ning 

Utrednings-
grävd 

850 Brott/täkt Täkt. Flertal täktgropar ca 35 
x 30 m. Djup ca 0,5 m. med 
ca 1,0 m höga vallar. Morän i 
botten. 

Övrig kultur-
historisk 
lämning 

Föreliggande utred-
ning 

Ingen åtgärd 

851 Brott/täkt Täkt. Ca 20 x 10 m med ett 
djup på ca 0,5 m. Morän i 
botten. 

Övrig kultur-
historisk 
lämning 

Föreliggande utred-
ning 

Ingen åtgärd 

857 Kolningsanlägg-
ning 

Kolbotten. Rund, ca 20 m 
diam. med en ca 0,6-0,7 m 
hög och 2,5 m bred omgi-
vande vall. I norra delen 
finns minst 2 gropar med en 
storlek av ca 2 m.och ett 
djuup av ca 0,1-0,2 m. Riklig 
förekomst av kol. 

Övrig kultur-
historisk 
lämning 

Föreliggande utred-
ning 

Utrednings-
grävd 

873 Husgrund Spisröse (husgrund). 
Kvadratiskt ca 1,8 x 1,8 m 
och 0,7 m hög. Uppbyggd av 
ca 0,3 m stora sten därav 
flertal är eldpåverkade och 
skärviga. Uppbyggd mot ett 
större naturblock. Själva 
kojan är otydlig men tycks ha 
en utbredning söderut. 

Övrig kultur-
historisk 
lämning 

Föreliggande utred-
ning 

Utrednings-
grävd 

26 Boplatsläge Angiven som boplatsläge i 
tidigare utredning. Ställvis 
blockig moränmark. Inom 
området fiinns ett 10 m högt 
flyttblock vilket har tolkats 
som en markör som kan ha 
dragit till sig mänsklig aktivi-
tet. 

Ej fornläm-
ning 

Kihlstedt 2003 Utrednings-
grävd 

RAÄ 
129:1 

Fyndplats 
(lägenhetsbebygg
else) 

Fyndplats för två stenål-
dersredskap. I direkt anslut-
ning finns lämningar av den 

oregistrerade lägenhetsbe-
byggelsen Heden. Uppgifter 
om Hedens soldattorp finns 
på 1747 års ägodelnings-
karta (dock med ett något 
avvikande läge). Bebyggt in 
på 2000-talet. 

Fornlämning FMIS/föreliggande 
utredning 

Utrednings-
grävd 
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Uppsala
-stugan 

Lägenhetsbebyg-
gelse 

Plats för lägenhetsbebyg-
gelse. Finns angiven på 
Häradsekonomiska kartan 
1901 och ek kartan 1956. 
Dock ej på äldre kart-
material. Sannolikt en 
sentida bebyggelse. Områ-
det är beväxt med kultur-
växter som slån och ny-
pon. 

Ej fornläm-
ning 

Föreliggande utred-
ning/lst förfrågnings-
underlag 

Ingen åtgärd 

RAÄ 
272:1-3 

Kolningsanlägg-
ning 

2 kolbottnar, 1 kolarkoja. 
1. Kolbotten, rund, ca 20 m 
diam. 2-4 m bred och upp 
till 1 m hög vall. 2: Kol-
botten, rund, ca 20 m 
diam. 3-4 m bred och 0,4- 
1 m hög vall. 3. Kolarkoja 
rektangulär 6,5 x 3,5 m. 
med ett 1,5 x 2,0 m rundat 
spisröse. 

Övrig kultur-
historisk 
lämning 

FMIS/Kihlstedt 
2003/föreliggande 
utredning 

Utrednings-
grävd 

RAÄ 
265:1-2 

Kolningsanlägg-
ning 

Kolbotten, kolarkoja. 
1. Kolbotten, rund ,ca 20 m 
diam med en 0,5-1,2 m 
hög och 4-5 m bred vall. 2. 
kolarkoja, rektangulär med 
spisröse. Något otydlig. 

Övrig kultur-
historisk 
lämning 

Kihlstedt 2003/FMIS Utrednings-
grävd 

RAÄ 
267:1-2 

Kolningsanlägg-
ning 

Kolbotten, kolarkoja. 
1. Kolbotten, rund, ca 12 m 
diam. med en 3-4 m bred 
och 0,4-0,5 m hög vall. 2. 
Kolarkoja, kvadratisk ca 
3,5 x 3,5 m med ett rundat 
spisröse ca 2 x 1,5 m. 

Övrig kultur-
historisk 
lämning 

Kihlstedt 2003/FMIS Utrednings-
grävd 

4507 Kolningsanlägg-
ning 

Kolbotten. Rund, ca 18 m 
diam.4,5-5,5 m bred och 
upp till 0,4-0,5 m hög vall. 
Kraftigt överväxt med 
mossa. 

Övrig kultur-
historisk 
lämning 

Föreliggande utred-
ning 

Utrednings-
grävd 

4511 Husgrund Kolarkoja. Tydligt spisröse 
ca 4,7 x 3,5 m och 0,8 m 
hög. Uppbyggd av 0,3-0,5 
m stora sten med en öpp-
ning i V. 

Övrig kultur-
historisk 
lämning 

Föreliggande utred-
ning 

Utrednings-
grävd 
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ID Längd  
m 

Bredd 
m 

Djup 
m 

Beskrivning Obj/Anl 

S1000 7 5 0,2 Beläget i skogsmark. Fyllning av förna och 
mylla. Botten av rödgul morän med inslag av 
grus och enstaka block. Förekomst av enstaka 
naturligt rundad kvarts. 

Obj 801 

S1006 5 4,5 0,2 Beläget i skogsmark. Fyllning av förna och 
mylla. Botten av rödgul morän med inslag av 
grus och enstaka block. Förekomst av enstaka 
naturligt rundad kvarts. 

Obj 801 

S1013 4,5 4,5 0,2 Beläget i skogsmark. Fyllning av förna och 
mylla. Botten av rödgul stenig morän med inslag 
av grus och enstaka block. Förekomst av en-
staka naturligt rundad kvarts. 

Obj 801 

S1050 18 1,5 0,35 Beläget i gammal åkermark. Plöja ca 0,35 m av 
lerig silt. Botten av ljus lera med enstaka sten 
(västra delen moränmark). 

RAÄ 129 

S1100 17 13 0,3-
0,45 

Beläget i gammal åkermark. Plöja ca 0,3 m. 
Fyllning av myllig moränblandad silt. Botten av 
mestadels ljus gulröd morän 

RAÄ 129/ 
AL1125, AH1150, 
AH1156, AH1168, 
AP1181, AP1175, 
AP1192, AP1197 

S1205 8 1,5 0,25 Beläget i gammal åkermark. Fyllning av siltig 
morän med inslag av mylla. Botten av morän. 
Förekomst av skärvig sten. 

RAÄ 129/ 
AH1205, AP1216, AP1222 

S1228 10 1,5 0,25 Beläget i gammal åkermark. Fyllning av siltig 
morän med inslag av mylla. Botten av morän. 

RAÄ 129 

S1234 10 1,5 0,25 Beläget i gammal åkermark. Fyllning av siltig 
morän med inslag av mylla. Botten av morän. 

RAÄ 129/ 
AP1238 

S1558 5 5 0,1 Beläget i sten- och blockbunden skogsmark. 
Fyllning av förna och mylla. Botten av gulröd 
morän. 

Obj 26 

S1566 5 5 0,1 Beläget i sten- och blockbunden skogsmark. 
Fyllning av förna och mylla. Botten av gulröd 
morän. 

Obj 26 

R1572 1 1 0,1 Beläget i sten- och blockbunden mark. Hand-
grävd. Kraftigt mosstäcke med underliggande 
förna. I botten berghäll. 

Obj 26 

R1576 1 1 0,1 Beläget i sten- och blockbunden mark. Fyllning 
av sandig morän. Botten av morän. 

Obj 26 

R1580 1 1 0,1 Beläget i sten- och blockbunden mark. Fyllning 
av sandig morän. Botten av morän. 

Obj 26 

R1584 1,2 1 0,4 Belägen i koja RAÄ 272:3. 0,2 m torv. Därunder 
0,2 m raseringslager av sotigt sandlager be-
mängt med mylla och kol. Inslag av skörbränd 
sten. Fynd av tråddragen spik. 

RAÄ 272:3 

R2071 1 1 0,2 Belägen i mila RAÄ 267:1. Fyllning av homogen 
kraftigt kol och sotblandad mylla. 

RAÄ 267:1 

R3538 2 1,5 0,2 Belägen i kolarkoja RAÄ 265:1. Fyllning av 
mylla med kraftigt insllag av kol och sot samt 

RAÄ 265:1 

Bilaga 2. Schakt och provrutor 
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R3628 1 1 0,2 Belägen i mila RAÄ 265:1. Fyllning av homogen 
kraftigt kol och sotblandad mylla. 

RAÄ 265:2 

R4533 4 2 0,25 Belägen i kolarkoja obj 4511. Kraftigt vegetat-
ionsskikt med mycket mossa och därunder di-
rekt ett bevarat trägolv. 

Obj 4511 

R4543 1 1 0,2 Belägen i mila obj 4507. Fyllning av homogen 
kraftigt kol och sotblandad silt. 

Obj 4507 

R3058 2 3 0,3 Belägen i kolarkoja RAÄ 267:2 vid spisens öpp-
ning. Kraftigt kol- och sotblandad mylla. Trägolv 
i botten. Fynd av buteljglas, tegel samt ett 
bryne. 

RAÄ 267:2 

R4076 1,5 1,5 0,35 Belägen i kolarkoja obj 873. Fyllning av sotblan-
dad mylla med inslag av enstaka skärvig sten. I 
botten ett obränt trägolv. 

Obj 873 

R4084 1 1 0,3 Belägen i mila obj 857. Fyllning av homogen 
kraftigt kol och sotblandad mylla. 

Obj 857 
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ID Sakord Längd Bredd Objekt/schakt Beskrivning 

AL1125 Lager 6,5 3 RAÄ 129:1/ 
S1100 

Kulturlager. Oregelbundet till rektangulärt. Sot-
blandat med innehåll av skärvig och skörbränd 
sten. Enstaka bränd lera samt obränt trä och 
ben. Tegel och rödgods i ytan. Beläget på steril 
morän. 
Delundersökt. Kvarligger. 

AH1150 Härd? 0,4 0,9 RAÄ 129:1/ 
S1100 

Oregelbundet formad sotfläck belägen i lager 
AL1125. Enstaka skärvig sten samt fläckvis med 
kol och sot. Delundersökt. Kvarligger. 

AH1156 Härd? 0,75 0,75 RAÄ 129:1/ 
S1100 

Oregelbundet formad sotfläck belägen i lager 
AL1125. Enstaka skärvig sten samt fläckvis med 
kol och sot. Kvarligger. 

AH1162 Härd? 1,3 1,2 RAÄ 129:1/ 
S1100 

Oregelbundet formad sotfläck belägen i lager 
AL1125. Enstaka skärvig sten samt fläckvis med 
kol och sot. Kvarligger. 

AH1168 Härd? 0,5 0,5 RAÄ 129:1/ 
S1100 

Oregelbundet formad sotfläck belägen i lager 
AL1125. Enstaka skärvig sten samt fläckvis med 
kol och sot. Kvarligger. 

AP1181 Stolphål 0,4 0,3 RAÄ 129:1/ 
S1100 

Stolphål. Runt. Stenskoning av en större sten, 
ca 0,25 m diam samt 3-4 mindre0,08-0,1 m 
diam. Kvarligger. 

AP1175 Stolphål 0,55 0,45 RAÄ 129:1/ 
S1100 

Stolphål. Runt. Stenskott av ca 10 st sten av en 
storlek på ca 0,1 m diam. Yngre rödgods samt 
tegel i anläggningen. Relativt ytligt beläget. 

Kvarligger. Sentida. 

AP1197 Stolphål 0,5 0,3 RAÄ 129:1/ 
S1100 

Stolphål. Stenskott av ca 0,1-0,2 m stora run-
dade sten. Kvarligger. 

AP1192 Stolphål 0,3 0,3 RAÄ 129:1/ 
S1100 

Stolphål. Stenskott av ca 0,1-0,2 m stora run-
dade sten. Kvarligger. 

AP1209 Härd? 1,2 0,8 RAÄ 129:1/ 
S1205 

Härdrest? Något tveksam. Inslag av skärvig sten 
och enstaka kol och bränd lera. Kvarligger. 

AP1216 Stolphål 0,35 0,35 RAÄ 129:1/ 
S1205 

Stolphål. Runt. Stenskoning av 6 sten med en 
storlek av 0,1-0,25 m. Kvarligger. 

AP1222 Stolphål 0,35 0,35 RAÄ 129:1/ 
S1205 

Stolphål. Runt. Stenskoning av 4 sten samt 
tydlig mörkfärgning. Inslag av enstaka kol. Kvar-
ligger. 

AP1238 Stolphål 0,4 0,4 RAÄ 129:1/ 
S1234 

Stolphål. Runt. Stenskoning av ca 5 rundade 
och skärvig (sprängd) sten med en storlek av0,1
-0,3 m.I stolphålet framkom en järnkrampa. Sen-
tida. Delundersökt. Kvarligger. 

Bilaga 3. Anläggningstabell 
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Stockholms läns museum, Järnvägsgatan 25, 131 54 Nacka, 08‐586 194 00 www.stockholmslansmuseum.se 

I denna rapport redovisas genomförande och resultat av en arkeologisk 

utredning inom fas gheterna Lövåsen 3:1, Malmsheden 2:1 och Sand-

bäcken 3:1, Katrineholms kommun, Södermanlands län. Utredningen 

föranleddes av en förestående detaljplanering av berörda fas gheter 

och genomfördes  under perioden december 2016 - mars 2017.  


