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Inledning
Kunskapen om förhållandena i medeltidens Västerbotten är förhållanden är fortfarande be
gränsad. Den uppenbara bristen på skriftliga dokument gör att icke-skriftliga källor måste
användas i större utsträckning. På en moränmark, sluttande mot väster ned mot Gärdes
fjärden ligger RAÄ 508, Lövånger sn, ett 200 x 60 m (NV-SÖ) stort område med fossil åker
mark, odlingsrösen och husgrunder. Platsen bedömdes som fornlämning vid 1992 års
fornminnesinventering, trots att husgrunderna bedömdes ha sentida karaktär. Belägenheten,
enligt fornlämningsregistret ca 10-20 m ö.h., men enligt kartering snarast kring 20 m ö.h.,
motsäger dock inte en medeltida eller tidigare datering.
Spismursrösena är en!. fornlämningsregistret av natursten, men vid besiktning sommaren 2001
kunde tegel iakttas i det ena. I den ena av husgrunderna har, en!. uppgift från Folke Johans
son, även en handkvarn framkommit. Då platsen är till synes opåverkad av senare verksamhet
kan den skapa möjligheter att öka kunskapen om tidigare förhållanden. Något som gör plat
sen särskilt intressant är dess namn. Av intresse för bebyggelseurvecklingen i Västerbottens
kustland är de äldre ortnamnen på -mark och -böle. De förra ofta satts samman med koloni
sationen under 1300-talet, medan de senare ansetts vara något yngre. I Böle skedde storskifte
1778-80, avvittring 1785 och laga skifte 1880-81.
Då odling eller bebyggelse i området inte finns angiven på 1700- och 1800-talets skifteskartor,
kunde bebyggelsen som en utgångspunkt sannolikt åtminstone föras till tiden före dessa kartors
uppförande. Böle finns angiven redan i de äldsta skatteböckerna och nämns första gången
1539 (Böledth). År 1560 fanns i Böle tre skattande bönder, vilka skattade för totalt 17 kor
(8+3+6). Provundersökningarna visade att platsen kunde föras tillbaka till 1200- och 1300talen.

Administrativa uppgifter
En provundersökning av fornlämning RAÄ 508 i Böle 3:4, Lövånger sn, Västerbottens län,
utfördes under 2002. Lämningarna består enligt fornlämningsregistret av ett område med
fossil åkermark, två husgrunder och intill 15 odlingsrösen. Undersökningen utfördes i ett
samarbete mellan Skellefteå museum och Umeå universitet. Fynden kommer att begäras bli
fyndfördelade till Skellefteå museum, vilket i förekommande fall även står för konservering av
föremål.
Mellan 21-24 maj deltog förutom rapportförfattaren även Lage Johansson från Skellefteå
museum, samt Ronny Smeds. Ytterligare utgrävning skedde under perioden 20-27 augusti då
deltagarna förutom rapportförfattaren var Camilla Brännström, Daniel Eriksson, Anna Fred
riksson och Sandra Hannsson. Den sista dagen deltog även Niklas Broman. Daniel Eriksson
har varit behjälplig med delar av rapportskrivningen.

Syfte
Syftet med provundersökningen är att
• undersöka platsens användningstid
• undersöka platsens potential för att öka kunskap om förhållanden under tidig historisk tid
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Figur 1. Översiktskarta över området kring Gärdefjärden i Lövånger s11. RAÄ 508 är belägen på en
utstickande udde på ett område som idag benämns Brattåkern. En riktigt brant åkeryta kunde också
konstateras i nordvästra delen av området.

Metod och genomförande
Undersökningen har i enlighet med sitt syfte endast haft en begränsad omfattning. I syfte att
undersöka platsens tidsställning och potential för vidare undersökningar togs provschakt upp
i dels de båda spismursrösena och dels i ett förmodat odlingsröse. Totalt grävdes en yta på
11,2 m2 • Ytorna grävdes med skärslev och jorden sållades i ett 2 mm såll. I samband med
utgrävningen togs jordprover för analys av makrofossil, samt kolprover. Tre kolproven, ett
från vardera anläggning, har daterats. Områdets odlingsrösen karterades i samband med un
dersökningen. På grund av den täta vegetationen karterades området med kompass och måt
tband.
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Undersökningsområdet
Inom det 200 x 60 m (NV-SÖ) stora område har ytor med fossil åkermark, 18 odlingsrösen
och två husgrunder, den ena markerad av ett spismursröse och den andra av ett spismursröse
samt en källargrop registrerats. Skogen har inte varit föremål för avverkning i mannaminne
och är därför relativt tät, förutom på den fossila åkermarken som tidigare använts som betes
mark. Det är därför mycket troligt att ytterligare lämningar kan finnas inom området.
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Figur 2. Översikt över den östra delen av RAÄ 508, med de undersökta ytorna inlagda.

Anläggnings beskrivningar
Det västra spismursröset är ca 4,5 x 2,5 m stort och intill 0,8 m högt och ingår i en ca 6,5 x
5 m (N-S) stor husgrund som är omgiven av en vall, ca 1 m bred och upp till 0,25 m hög.
Spismursröset är beläget i grundens NÖ hörn, medan en källargrop är belägen i dess SV hörn.
Källargropen verkar stensatt, men är idag fylld med 0,2-0,4 m stora stenar och därmed svår
bedömd. I norra delen spismursröset finns en 0, 15 m stor tegelsten i ytan. En ev. hörnsten
kunde skönjas i SV hörnet. I grundens västra och östra delar finns tendens till vad som skulle
kunna vara mullbänkar.
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Det östra spismursröset är 4,5 x 4 m (Ö-V) och intill l m högt. Söder om röset finns en yta
som vid provsondning innehöll kol och tegel.
Inom området finns 18 odlingsrösen, varav ett har varit föremål för delundersökning. Odlings
röse 1-6 har inmätts med totalstation. De övriga med måttband och kompass.

Odlingsröse 1 är 4,3 x 3,7 m i Ö-V riktning och 0,3-0,4 m högt och består av en gles sten
packning av 0,2-0,6 m stora stenar. Röset är övermossar och beväxt med ormbär, mossa och i
norra delen en större gran. En liten ränna finns i NV delen.
Odlingsröse 2 är 2 m i diam och 0,3 m högt och består av en tät packning av 0,15-0,5 m stora
stenar. Röset är övertorvar. I V delen en tall.
Odlingsröse 3 är 1,5 x 1,0 m i N S-rikning och 0,25 m högt och består av en gles packning
av 0,2-0,6 m stora stenar. Övertorvar. Röset är något tveksamt.
Odlingsröse 4 är 1,5 m i diam och 0,45 m högt och består av en tät packning av 0,3-0,7 m
stora stenar. Övertorvat och beväxt med ormbunkar.

Odlingsröse 5 är 2,0 x 1,5 m i N-S-riktning och 0,25 m högt och består av en tät packning av
0,35-0,5 m stora stenar. Övertorvat och beväxt med en rönn.

Odlingsröse 6 är 1,5 m i diam och 0,5 m högt och består av en tät stenpackning av 0,25-0,4
m stora stenar. Övertorvar.
Odlingsröse 7, beläget 6 m SSÖ om 6, är 2,5 m i diam och 0,55 m högt och består av en gles
stenpackning av 0,2-0,6 m stora stenar, varav de flesta stora. Övertorvat.

Odlingsröse 8, beläget 4 m Ö om 7, är 1,5 m i diam och 0,4 m högt och består av en gles
stenpackning av 0,65-0,8 m stora stenar. Övertorvar.
Odlingsröse 9, beläget 6,5 m S om 8, är 1,5 m i diam och 0,4 m högt och består av en tät
stenpackning av 0,3-0,6 m stora stenar. Övertorvar. Ligger omedelbart intill åkerhak.
Odlingsröse 10, beläget 18 m NV om 9, är 2,5 x 2,0 m i Ö-V-rikrning och 0,25 m högt och
består av en tät stenpackning av 0,3-0,5 m stora stenar. Övertorvat och beväxt med två rön
nar. Ligger strax S om en "bratt åker".
Odlingsröse 11, beläget 24 m SSV om 9, är 1,3 m i diam och 0,5 m högt och består av en tät
stenpackning av 0,25-0,4 m stora stenar. I den S delen en jordfast sten 1,0 m stor. Övertorvar.
Odlingsröse 12, beläget 5 m Ö om 11, är 1,0 m i diam och 0,2 m högt och består av en tät
stenpackning av 0,2-0,4 m stora stenar. Övertorvar.

Odlingsröse 13, beläget 11 m SV om 12, är 2,0 m i diam och 0,2 m högt och består av en tät
stenpackning av 0,3-0,5 m stora stenar. Överrorvat.
Odlingsröse 14, beläget 3 m Ö om 13, är 1,5 m i diam och 0,2 m högt och består av en tät
stenpackning av 0,2-0,4 m stora stenar. Övertorvat och beväxt med en rönn.
Odlingsröse 15, beläget 7 m SSV om 14 (och ca 14 m från fix), är 1,5 m i diam och 0,25 m
högt och består av en tät stenpackning av 0,4-0,65 m stora stenar. Övermossar och beväxt
med en liten gran.

Odlingsröse 16, beläget 1 m SÖ om 14, är 2,5 x 1 m stort och 0,3 m högt och består av en tät
stenpackning av 0,3-0,4 m stora stenar. Övermossat och beväxt med en mycket stor tall.
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Odlingsröse 17, beläget 16 m SSV om 16, är 2.0 m i diam och 0,2 m högt och består av en tät
stenpackning av 0,15-0,4 m stora stenar. Övermossat.
Odlingsröse 18, beläget 3,5 m SSÖ om 17, är 3,0 m i diam och 0,5 m högt och består av en
tät stenpackning av 0,3-0,4 m stora stenar. Övermossat och beväxt med två tallar.

Beskrivning av undersökta fornlämningar
Västra spismursröset
I det västra spismursröset, som är ca 4,5 x 2,5 m stort och intill 0,8 m högt, upptogs ett 3 x 1
m stort schakt, varav 2 m2 låg inom spismursröset. Före avtorvningen syntes i den med mos
sor och lavar överväxta ytan enstaka uppstickande stenar, samt en bit tegel. Röset har en flack
utrasat utseene. Efter avtorvningen framkom tämligen rikligt med 0,2-0,35 m stora stenar i
de två nordligaste rutorna. Den sandiga jorden bland stenar var fläckig med inslag av kol och
fragment av tegel/bränd lera. Den sydligaste rutan innehöll dessutom ljusa fläckar. Schaktet
grävdes sedan i nivåer ned till 0,3 cm djup, utan att bottengrävas. På den understa nivån
avtog förekomsten av sten i de båda sydligaste rutorna, istället framkom något rikligare med
distinkta färgningar, bestående av fläckar av kol, fläckar med mörkbrun färgning med inslag
av kol, lerfläckar, samt i den östra schaktkanten 0, 1 m brett område bestående av ljusare lera.
Detta område ligger i kanten av den förmodade mullbänken. I spismursröset framkom brända
och obrända ben, en mindre mängd tegel/bränd lera och fynd i form av en spik och två
järnfragment. Av benen kunde ett antal artbestämmas och i spismuröset förekom således ko,
far och get. I provschaktet togs totalt sju jordprover och två kolprover, varav ett skickats in för
analys. Dateringen visar på en användning under 1200-talet.

Figur 3. Det västra spismursröset efter avtorvning och nedgrävning 5-10 cm i olika ru.to1:
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Östra spismursröset
I det östra spismursröset, som är ca 4,5 x 4 m (Ö-V) och intill 1 m högt, upptogs ett 2 x 1 m
stort schakt i den nordliga delen. Schaktets norra del ligger utanför det synliga röset. Före
avtorvningen var detta spismursrösets konstruktion mera synlig, och inte lika utrasad som det
västra spismursröset. Röset hade en tendens till en kallmurad, närmast kvadratisk form. Efter
avtorvningen framkom i röset en tät stenpackning med 0,2-0,4 m stora stenar, varav många
var skärviga. I utkanten av spismursröset framkom en stor tegelsten. I NÖ delen fanns också
ett större rotsystem.
Röset grävdes i 10-20 cm lager, varav de två översta i den södra delen (-1 & -2) saknar motsva
righeter i den norra delen. Efter nedrensning till RN 2 framkom att själva spismursröset i stort
sett befann sig inom den södra rutan, medan det i den norra rutan framkom rikligt med tegel,
ett kollager och en ljusare färgning som gick parallellt över rutan.
Ytterligare nedgrävning förstärkte denna bild och dessutom tillkom ytterligare en ljusbrun
färgning. I spismursröset framkom brända och obrända ben, rikligt med tegel/bränd lera (sär
skilt i delen utanför spismursröset) och fynd i form av spikar och järnfragment. Dessutom
framkom en förmodad ärta, en bit möjligt tätningsbruk och en bit bränd lera som verkar ha
kalkputs. Bland de ben som kunde artbestämmas förekom gris och vikaresäl. Totalt togs fem
jordprover och sex kolprover ur provschaktet. Det inskickade kolprovet, taget i den förmo
dade väggen gav en 1300-talsdatering.

Tegelfragment/ Tegelsten

1 . Eventuell vägg
2. Eventuell bjälke

Vegetationsskikt
Kol
Mylla

0,5m

Figur 4. Profil av det östra spism.ursröset,från väster.
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Odlingsröse 1
Den södra halvan av odlingsröse 1 ucgrävdes med totalt 6,2 m2• Efter avtorvningen förekom
i den norra delen av utgrävningsytan rikligt med 0,2-0,3 m stora stenar i ytan. Några av
stenarna var skörbrända. En stenpackning av 0,2-0,6 m stora stenar förekom framförallt i det
nordöstra hörnet. Ett större träd norr om provschaktet hade sitt rotsystem in i provschaktet.
Då vi inte fick fälla några träd ställde det till en del svårigheter rent grävtekniskt. Vi fick helt
enkelt gräva oss runt. Rotsystemet medförde också att torvskiktet på sina håll var upp till 0,2
m djupt. Det var endast i den östra delen någon egentlig blekjordsbildning kunde iakttas.
Odlingsröset grävdes i lager om 10 cm och ned till steril mark. I själva röset framkom vid
första nedgrävningen en spik och rikligt med tegel. Vid andra nedgrävningen framkom i röset
tegel, bränd lera, järnfragment och en sänkesten och vid nedgrävningen till steril mark en
mindre mängd tegel, bränd lera och ett järnfragment. På markytan utanför det egentliga röset
framkom redan vid första nedgrävningen brända ben, tillsammans med tegel och bränd lera.
Vid andra nedgrävningen framkom dessutom två spikar och obrända ben. Av dessa ben kunde
två bedömas till gråsäl, varav det ena benet har skärmärken. Vid nedrensningen till steril mark
framkom en eldslagningsflinta, ca 1 m söder om odlingsröset. Mängden tegel inom röset och
utanför var relativt jämnt fördelad, men koncentrationer kunde ses i schaktets nordvästra och
sydöstra del, i anslutning till rösets yttre kanter. Den relativt stora mängden tegel i röset,
tillsammans med ytterligare fynd, gör att röset troligen snarast är att bedöma som ett röjnings
röse.

20,43

C

B
1meter

Figur 5. Planritning över odlingsröse i efter nedgrävning till steril mark.
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20. so

I utkanterna av röset framkom ett gråbrunt, lite fett, lager av sand/grus, vilket öster om röset
följdes av ett rödbrunt lager, innan steril mark tog vid. V äster om röset framkom en lins med
kol och i samband med denna relativt rikligt med tegel. I röset togs totalt 5 kolprover och 5
jordprover. Ett prov skickades in för datering och gav 1300-tal.

i

torvlager
tegel
blekjord
gråbrunt lager av sand/grus
rödbrunt lager av grus
lins med grå fin mo

lins med kol
morångrus • steril mark

1 meter
Figur 6. Profil genom odlingsröse 1 ,från söder.

Sammanfattning och utvärdering
Provundersökningen har visat att platsen nyttjats redan under 1200-1300-talen, vilket väl
kan sägas vara något tidigare än förväntat. Den typ av spismursrösen och odlingsrösen som
finns på platsen har också registrerats på ett flertal andra platser i närheten, t.ex. i Blacke.
Pollendiagram tagna vid Selet, på andra sidan av Bölesviken, bekräftar också att det fanns en
odlingsbygd i området under denna period. I närheten av sjön kan en röjningsfas ses under
övergången mellan 1000 och 1100-tal, med små indikationer på kornodling. Efter ett tiotal år
ökar antalet åkerogräs och bevisen för kornodling blir allt tydligare, samtidigt som rågodling
tar sin början. Rågodlingen ökar sedan under historisk tid (Engelmark & Wallin 1996: 1f.)
Ett fåtal lösfynd som kan tidsställas till vikingatid-tidig medeltid har också återfunnits i Löv
ånger socken. En tångeförsedd pilspets med ryggat blad kommer från en plats norr om Bissjöån
vid Hökmark och en ytterligare pilspets kommer från Löten i Vebomark. Den sistnämnda har
troligen hamnat där tillsammans med jord hämtad från "gammelåkerstycket" (Hallström 1942).
Till detta kommer några möjliga järnspjut eller järnsvärd,från två rösen på Petberget. Dessa är
dock förkomna och kan inte tillföra någon information (Serning 1960:137f.).
I området finns också lämningar från vikingatid/tidig medeltid. Det rör sig i första hand om
kustens tommingar, som visar på säljaktens betydelse under den aktuella tidsperioden, samt
ett antal stensättningar och rösen på så låga nivåer att de måste tillhöra denna period.
Lövånger var under 1300-talet en kapellförsamling under Skellefteå pastorat och blev under
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början av 1400-talet engen församling och pastorat. Lövånger blev därmed i 1413 års jorda
bok den till antal hushåll minsta socknen i Övre Norrland (NU 3: 108). Vid mitten av 1500talet bestod socknen av 29 byar (Vikström 1994b:58). Dagens kyrka anlades under 1400talet, men det antas att det kan ha funnits en äldre träkyrka på platsen. Etablerandet av denna
kyrka bör ha haft ett rimligt befolkningsunderlag. Förekomsten av rommingar, stensättningar
och rösen på järnåldersnivåer, liksom den pollenanalys som visar på odling under 1100-talet,
visar att denna befolkning troligen har sina rötter i bygden (Rathje 2001).
Sammanfattningsvis kan man säga att provundersökningarna har visat att platsen har en mycket
stor potential för fortsatt forskning. Eftersom vi på platsen sannolikt har en tidigmedeltida
bosättning med odling, boskapsskötsel och sälfångst, är chansen god att vi här kan få nya
kunskaper om den tidiga medeltidens människor i Övre Norrland.
Fortsatta undersökningar på platsen kan fördjupa de arkeologiska kunskaperna om samhälls
struktur, bebyggelse och landskapsutnyttjande under tidig medeltid i Västerbottens kustland.
I dagsläget är vår kännedom om dessa frågor mycket begränsade.
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Fotolista Böle
Digitala foton
Film 1 (H. 1451, Skellefteå museum)
1. Det norra spismursröset
Dia/fårgfoto
Film 1 (forts. på film 4 från Skäran)
8. Odlingsröse 1 från S (A.F)
9. Odlingsröse 1 från V (A.F)
10. Arbetsbild. Slyröjning över källargropen (L.R)
11. Odlingsröse 1 från S, efter avtorvning (A.F)
12. Östra spismursröset från N, efter rensningsnivå l0A (D.E)
13. Odlingsröse 1 från S, efter första nedrensningen (S.H)
14. Grundstenar i Lövångers kyrkstad (L.R)
15. Grundstenar i Lövångers kyrkstad (L.R)
16. Östra spismursröset från N, efter rensningsnivå 10B (D.E)
17. Östra spismursröset från N, färgning efter rensningsnivå 10C (D.E)
18. Odlingsröse 1 från S, efter andra nedrensningen, ruta A, B, D, E (A.F)
19. Odlingsröse 1 från S, efter andra nedrensningen, ruta C, F (A.F)
20. Östra spismursröset från V, 109/185, efter rensningsnivå l0C (D.E)
21. Odlingsröse 1 från S, västra delen av profilen (A.F)
22. Odlingsröse 1 från S, östra delen av profilen (A.F)
23. Arbetsbild (L.R)
24. Östra spismursröset från V, 110/185, östra profilen (D.E)
Svart-vit film
Film 1. (forst. på film 1 från Skäran)
16. Odlingsröse 1 från S, efter avtorvning (A.F)
17. Östra spismursröset från N, efter nedrensningsnivå l0A (D.E)
18. Odlingsröse 1 från S, efter första nedrensningen (C.B)
19. Östra spismursröset från N, efter rensningsnivå 10B (D.E)
20. Östra spismursröset från N, färgning efter rensningsnivå l0C (D.E)
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1. Det norra spismursröset
Dia/fargfoto
Film 1 (forts. på film 4 från Skäran)
8. Odlingsröse 1 från S (A.F)
9. Odlingsröse 1 från V (A.F)
10. Arbetsbild. Slyröjning över källargropen (L.R)
11. Odlingsröse 1 från S, efter avcorvning (A.F)

(,_

12. Östra spismursröset från N, efter rensningsnivå l0A (D.E)
13. Odlingsröse 1 från S, efter första nedrensningen (S.H)
14. Grundstenar i Lövångers kyrkstad (L.R)
15. Grundstenar i Lövångers kyrkstad (L.R)
16. Östra spismursröset från N, efter rensningsnivå 10B (D.E)
17. Östra spismursröset från N, färgning efter rensningsnivå 10C (D.E)
18. Odlingsröse 1 från S, efter andra nedrensningen, ruta A, B, D, E (A.F)
19. Odlingsröse 1 från S, efter andra nedrensningen, ruta C, F (A.F)
20. Östra spismursröset från V, 109/185, efter rensningsnivå l0C (D.E)
21. Odlingsröse 1 från S, västra delen av profilen (A.F)
22. Odlingsröse 1 från S, östra delen av profilen (A.F)
23. Arbetsbild (L.R)
24. Östra spismursröset från V, 110/185, östra profilen (D.E)
Svart-vit film
Film 1. (forst. på film 1 från Skäran)

16. Odlingsröse 1 från S, efter avcorvning (A.F)
17. Östra spismursröset från N, efter nedrensningsnivå lOA (D.E)
18. Odlingsröse 1 från S, efter första nedrensningen (C.B)
19. Östra spismursröset från N, efter rensningsnivå 10B (D.E)
20. Östra spismursröset från N, färgning efter rensningsnivå l0C (D.E)
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21. Odlingsröse 1 från S, efter andra nedrensningen, ruta A, B, D, E (A.F)
22. Odlingsröse 1 från S, efter andra nedrensningen, ruta C, F (A.F)
23. Arbetsbild. Anna och Sandra på väg hem (A.F)
24. Östra spismursröset från V, 109/185, efter rensningsnivå lOC (D.E)
25. Odlingsröse 1 från S, västra delen av profilen (A.F)

Film 2.
1. Odlingsröse 1 från S, östra delen av profilen (A.F)
2. Odlingsröse 1 från S, östra delen av profilen (A.F)
3. Östra spismursröset från V, 110/185, östra profilen (D.E)
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Fynd.lista

Brända och obrända ben

1 fragment brända ben
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Tegel/bränd lera

7 bitar tegel
I bit tegel
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Kol- och jordprover

jordprov ( x 2 under srenpaclµiing)
kol rov
jordprov (med kol)
kolprov

H

Benbestämningar
Benbestärnningar utförda av Nils Storå d. 28 november 2002.
Bestämnin

Ett mt III-N av Rir/get
Ett ben av ful er (halskoca
Ett. rörben ä� Stor ungulat, troligen ko
Ett ben av · et; mc in-IV.

A

Höger överarm av gråsiil, med skärmärken
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Lösfynd
Brända ben 197,7/171 under rot
Brända ben 205/180 under rot

2 fragment
1 fragment

Dateringar
Tre kolprover har lämnats in för datering. Det första provet BÖLE SR 1, har tagits ur profil
kanten på det västra spismursröset, det andra BÖLE SR 2 har tagits i ruta 110/185 på RN
1OC ur något som skulle kunna utgöra en vägg i det östra spismursröset och det tredje BÖLE
ORl har tagits ur en kolfläck i det NY hörnet av ruta F på RN 3, 20 cm under torven i
odlingsröse 1.
Proverna visar att platsen varit i bruk under 1200- och 1300-talet.

,••

Atmospheric data from Stuvier el al. (1998); OxCal v3.5 Bronk Ramsey (2000); cub r:4 sd:12 prob usp [chron]

Ua-20462 605±35 BP
Ua-20463 610±35 BP

B00CalAD

1000CalAD
1200Ca1AD
Calibrated date

1400CalAD

Rensningsnivåer
Rensningsnivåerna har varierat för de olika
utgrävda ytorna enligt nedan:
Östra Spismursröset
Ruta/rutor
RN
cm under rösets högsta punkt
99/184
-2
10-20
-1
20-30
1
30-40
2
40-50
50-70
3
4
70-80
Västra Spismursröset
Ruta/rutor
RN cm under torven
97-98/177
0-5
2
5-15
15-25
3
4
25-30

100/184

RN
2
3
4

Odlingsröse 1
RN
Ruta/rutor
1
A-H
2
3
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cm under torven
0-10
10-20
20-40
40-60

cm under torven
0-10
10-20
20-40 (50)

1600Cal/l0

