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Sammanfattning

Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) utförde på senhösten 2020 en arkeologisk utredning 
inom fastigheten Skagersholm 2:1, Finnerödja socken, Laxå kommun, Västergötland, Örebro 
län. Nya bostäder planeras på platsen och med hänsyn till dess kulturhistoriska omgivning och 
främst stenålderslämningarna runt sjön Skagern beslutade Länsstyrelsen i Örebro län att en ar-
keologisk utredning behövde göras. Syftet var att avgöra om någon fornlämning skulle påverkas 
av det planerade arbetsföretaget.

Utredningen genomfördes med maskinschaktning. Inom området framkom endast ett fåtal 
objekt som undersöktes vidare. Av dessa tolkades två kolfläckar som härdbotten respektive möj-
lig härd. Dessa 14C-daterades. Övriga mörkfärgningar utgick efter undersökning. Dateringarna 
visade att den möjliga härden härstammade från tidigmodern tid. Härdbotten daterades till 
vikingatid Det är den första kända lämningen från den aktuella perioden inom utredningsom-
rådet. Härdarna registrerades i Kulturmiljöregistret (KMR). 

För övrigt dokumenterades en biotopskyddad stenmur som löpte genom undersöknings-
området. Muren finns inte på några kartor och går inte att datera närmare. Muren har inte 
registrerats i KMR.

Den uppdragsarkeologiska processen (2 kap KML)
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FIGUR 1. Utdrag ur Terrängkartan med undersökningsområdet markerat i rött. ©Lantmäteriet Gävle. Medgivande MS2007/04080. Skala 1:50 000.

Inledning

Med anledning av planerat bostadsbyggande inom fastigheten Skagersholm 2:1 i Laxå kommun, 
Örebro län, utförde Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) en arkeologisk utredning  på sen-
hösten 2020. Syftet med utredningen var att avgöra om någon fornlämning skulle påverkas av 
det planerade arbetsföretaget. Utredningsarbetet, som bestod av besiktning av ytan och schakt-
arbete, utfördes under två dagar i november.
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Antikvarisk bakgrund

Topografi och fornlämningsmiljö
Utredningsområdet (UO) ligger i öppen åkermark längs med en väg invid sjön Skagern (fig 2). 
Ursprungligen omfattade UO ca 1,9 ha. Höjd över havet är ungefär 70 meter och jordmånen be-
står främst av sand. Mot Skagern i väster avgränsas området av en biotopskyddad stenmur som 
inte var registrerad i KMR. I norr gränsar marken till ett befintligt bostadsområde. 

Runt sjön finns många registrerade fynd från framför allt stenålder men även spår efter tidig 
järnhantering. På några platser finns även boplatser registrerade (fig 2, tab 1). När socknen in-
venterades av hembygdsforskare för ungefär ett århundrade sedan konstaterades att lämningar 
från järnålder, framför allt yngre järnålder, var få (Sahlström 1944: 100 ff). Stenåldersfynden var 
mer talrika, något som fortfarande är tydligt i KMR (fig 2). Utöver dessa karaktäriseras de kultur-
historiska miljöerna och lämningarna i den utredda ytans närområde till stor del av Skagersholms 
bruk (tab 1).

Gården Skagersholm härstammar från 1600-talet då fyra mindre enheter slogs samman. 
(Länsstyrelsen i Örebro län 2021-03-12). Bruket grundades i slutet av samma århundrade. Läget, 
med tillgång till vatten och stora, orörda skogar, uppvägde sannolikt att det var långt till källorna 
för råvaror i Värmland och Närke (Rönnow 1944: 362). Bruket blomstrade under de följande år-
hundradena.  Under tidigt 1800-tal var det Västergötlands största bruk, men på 1870-talet lades 
det ner (Länsstyrelsen i Örebro län 2021-03-12).

Längs Skagersholmsån – lämningar som vittnar om brukets användning

L1981:2464 Dammvall R

L1981:2361 Hammarområde Ö

L1981:23915 Bro Ö Stenvalvsbro

L1981:3080 Hammarområde Ö

L1981:3064 Plats med tradition Ö Sentida. Knuten till Alfred Nobel.

Nordöst om UO, V om Kvarntorp

L1981:2589 Fyndplats Ö Trindyxa av bergart, funnen 1959

L1981:2983 Husgrund, historisk tid Ö

L1981:3003 Övrigt Ö Stenmur. Röjningsrösen i området.

L1981:2737 Fyndplats Ö Fyndplats

L1981:3302 Dammvall Ö Ofullständig beskrivning

L1981:3067 Fyndplats Ö Stenyxa, funnen 1920

TABELL 1. Sammanställning av de närmast belägna kulturhistoriska lämningarna. 
R=fornlämning, Ö= övrig kulturhistorisk lämning. Jämför figur 2.
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Lösfynd från stenålder i Finnerödja
Av Lars Sundström

Till minne av hembygdshistorikern och läkaren Gustaf Neander som avled 1941 gavs en hyll-
ningsbok ut 1944 (se vidare nedan under Tidigare undersökningar och antikvariska insatser). I 
det ambitiösa verket skriver K.E. Sahlström om Finnerödjas äldsta historia. Artikeln innehåller 
en sammanställning av 33 lösfynd (fig 3) från stenåldern varav elva även finns i det nationella 
registret över fornfynd och fornlämningar, KMR. Finnerödja socken innehåller en förhållande-
vis rik stenåldersmiljö som dock endast är känd genom dessa lösfynd. Det finns ännu inga kända 
eller undersökta boplatser i socknen.

FIGUR 3. Neanders arbete i sammanfattning (Sahlström 1944: 90).
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En sammanställning av lösfynden (fig 4) visar tydligt att det främst är den senneolitiska tiden 
som avsatt spår i området men det finns även ett fåtal fynd från äldre stenålder, i form av trind-
yxor. Trindyxor är dock en föremålsform som inte är helt ovanlig på mellanneolitiska gropkera-
miska lokaler.

Två fynd går inte att bestämma närmare än till stenålder (möjligen bronsålder). De mellan-
neolitiska fynden består av tjocknackiga flintyxor varav två med hålegg. Det är troligt att de är 
mellanneolitiska även om en något senare datering också kan vara aktuell. 

Området är intressant då det tillhör den del av Örebro län som tycks ha haft täta kontakter 
med västkusten vilket även syns i detta material i form av en hög andel flintartefakter, yxor och 
spetsar/dolkar. I norra och östra Närke är flintfyndens andel betydligt lägre och troligen har det-
ta område haft sina kontakter österut. Denna tudelning av landskapet verkar ha funnit under 
större delen av stenåldern.

Tidigare undersökningar och antikvariska insatser 
Ovan nämnde Gustaf Neander (1874-1941) var alltså läkare i grunden och välkänd inom TBC-
bekämpningen. Han hade dock många strängar på sin lyra. Neander var även botaniker och 
hembygdsforskare. På 1920-talet påbörjade han ett omfattande arbete med att dokumentera kul-
turhistoria och samla in fornfynd från sin födelsesocken Finnerödja. Målet var att skriva en 
hembygdsbok om socknen. Neanders död 1941 kunde ha gjort att även projektet gått i graven, 
men andra krafter tog vid och färdigställde ett imponerande verk på nära 600 sidor (Rönnow 
(red) 1944). ”Finnerödjaboken” tycks fortfarande finnas i många hem i bygden. Verket nämndes 
vid ett flertal tillfällen vid samtal med boende i området som kom för att titta på utrednings-
schaktningen. 

I ”Finnerödjaboken” finns, om inte alla, så en betydande del av de på 1920- och 1930-talen 
kända fornfynden och fornlämningarna beskrivna. På det hela taget tycks Neander och hans 
samtida medarbetare ha utfört en pionjärinsats genom att systematiskt dokumentera sockens 
kulturhistoriska lämningar och traditioner (jfr fig 3). De ägnade sig även åt rent fältarkeologiska 
insatser, exempelvis utgrävning av en fångstgrop (troligen L1981:2853) söder om torplämningen 
Gullhögen (L1981:2521) (Sahlström 1944: 106 ff). Gullhögen ligger knappa två mil från utred-
ningsområdet. 

Efter Neanders arbete följde Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering. Örebro län för-
stagångsinventerades 1955-1958. Andragångsinventeringen startade 1980 och utfördes i om-
gångar till och med 1993 (Jensen 1997: 80). 

Sammanfattningsvis har de antikvariska insatserna i närområdet bestått av inventeringar 
som startade redan på 1920-talet, mer än ett decennium innan Riksantikvarieämbetet fick i upp-
drag att skapa underlag så att Sveriges fornlämningar kunde prickas in på den ekonomiska kar-
tan. Fram tills 2020 års utredning har dock inga grävande insatser gjorts i närområdet. 

FIGUR 4. Diagram över dateringar av stenåldersfynd beskrivna i Sahlström 1944
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Undersökningen

Metod och genomförande
Utredningen inleddes med att ytan besiktades och schaktningen planerades. Med hjälp av gräv-
maskinisten Leif Persson, som även är involverad i det kommande byggprojektet, modifierades 
ytan en aning så att den östligaste delen utgick. Vidare lades en yta väster om stenmuren till. 
Länsstyrelsen kontaktades för godkännande av justeringarna. Förändringarna resulterade i att 
det slutgiltiga utredningsområdet blev 19400 m2. Därefter påbörjades schaktningsarbetet i 
områdets norra del (fig 5).

Schakt grävdes skiktvis ner till orörd mark (fig 6). Variation i storlek och väderstreck efter-
strävades. Totalt öppnades 21 schakt med en sammanlagd yta av 777 m2 (fig 7, bilaga 1). Med 
undantag av två schakt i den nytillkomna ytan väster om muren låg samtliga i åkermark. Väster 
om muren var marken stenig med mycket sly och rötter. Efter avslutad schaktningen lades mar-
ken igen.

Alla schakt, anläggningar och störningar mättes in med RTK-GPS. Dokumentationen gjor-
des med beskrivning och foto. Surfplatta (Samsung Galaxy Tab Active 2) användes för detta och 
mätfiler fördes över till Intrasis och därefter till ArcGIS. Stenmuren som avgränsade undersök-
ningsområdet väster ut dokumenterades på samma sätt.

FIGUR 6. Exempel på schakt. Det var ibland stor variation 
vad gäller material och ploglagrets djup. Foto: SAU.

FIGUR 5. Utsikt över utredningsområdets norra del med grävda schakt. Foto: SAU.
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Undersökningsresultat
Resultatet från utredningsschaktningen var magert. Mörkfärgningar framkom endast inom en 
begränsad yta som omfattar schakten 218 och 450, båda belägna i utredningsområdets norra del 
(fig 8). I schakt 218 framkom flera mörkfärgningar, men efter snittning kvarstod endast A240 
(fig 9), en härdbotten. Den innehöll ingen skärvsten men hade en tydlig kollins och provtogs. 
Ännu en härdliknande anläggning, A270, påträffades i schakt 450 som låg strax söder om 218. 
Här var det rikligt med sot och kol som låg djupt ner i fyllningen. Anläggningen såg dock inte ut 
som en typisk förhistorisk härd, men även den provtogs. För övrigt framkom inget utom stör-
ningar i form av olika diken.

Båda de framkomna anläggningarna 14C-daterades (se nedan samt bilaga 3). Resultatet visade 
att A240 härstammade från vikingatid. A270 fick en datering till tidigmodern tid, troligen 1600-
tal men dateringsspannet vidrör såväl det föregående som efterkommande århundradet. 

FIGUR 8. Plan över området med de fyndförande schakten 218 och 450. Skala 1:500. 
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FIGUR 9. A240 fotograferad från norr. Fotot efter provtagning. Foto: SAU. 

FIGUR 10. A270 syns här i schaktkanten. Den tolkades ligga under ploglagret. Foto från söder av SAU. 

L2021:2317 (A270) – tidigmodern härd/kolningsanläggning
Anläggningen togs inte fram i sin helhet, varför korrekta mått inte kan ges. Dess funktion är inte 
fastslagen. Anläggningen bestod av en tydlig kollins som tolkades ligga under ploglagret (fig 10). 
Den härdliknande anläggningen 14C-daterades till 263±28 BP, vilket innebär 1529-1793 (68,2 
%/1 σ) i kalibrerade år. Med 95,4 %/2 σ säkerhet vidgas dateringsspannet till 1520-1949. 

Anläggningar/Lämningar/Nya Objekt

L2021:2051 (A240) – vikingatida härd
A240: 60x40, ca 7 cm djup. Tydlig kollins i botten. Lite sten, men inget skärvstenslager. Tolkning: 
härdbotten (fig 9). 

14C-daterad till 1133±28 BP, vilket innebär 888-975 (68, 2 %/1 σ säkerhet) i kalibrerade år, det 
vill säga vikingatid (jfr bilaga 3) (fig 11). 
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A424 – stenmur
I länsstyrelsens förfrågningsunderlag nämndes en biotopskyddad stenmur. Denna (A424) 
fanns inte i KMR och mättes alltså in och beskrevs. Utredningen har inte kunnat klargöra mu-
rens ålder. Det ekonomiska kartmaterialet från området är sparsmakat. Vägens sträckning är 
relaterad till gårdar längre norrut och följer stranden. Muren är inte markerad på den odaterade 
(förmodligen 1800-tal) häradsekonom som är den enda äldre karta som finns i Lantmäteriets 
och Riksarkivets digitala samlingar. Övermossningen tyder på viss ålder. Den är definitivt över-
given och har mist sin ursprungliga funktion. 

Beskrivning: Längs vägen (på dess östra sida) i nästan i rak nord-sydlig riktning. Muren be-
står av 4-5 rader och sex lager 0,20-0,50 m stora stenar. På vissa ställen ingår block som är lagda 
på muren. Övermossad, men ändå tydlig. Två öppningar som tillkommit någon gång efter mu-
rens uppförande. 0,8-1,5 m hög, 2,5 meter bred (fig 12-13). 
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Fynd
Inga fynd framkom vid utredningen. 

Analyser
Kolproverna från de två anläggningarna vedartsbestämdes (bilaga 2) inför 14C-datering (bilaga 
3, se även fig 11). Härden A240 innehöll både tall och ek, varav det förstnämnda var för litet för 
att kunna dateras. Provet från A270 bestod av tall, varav en ung kvist med mindre än tio års egen-
ålder valdes för datering. 

14C-dateringarna utfördes av Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet. 

FIGUR 13. Tvärsnitt av stenmuren där den är öppnad för 
att ge plats åt en brukningsväg. Foto: SAU.

FIGUR 12. Ett typiskt utsnitt av stenmuren 
fotograferad från öster. Foto: SAU
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Slutsats och utvärdering

Utredningens syfte var att avgöra om någon fornlämning skulle påverkas av den planerade bo-
stadsbyggnationen invid Skagerns strand. Den enda fornlämning som framkom var en vikinga-
tida härdrest. Denna kan antingen vara solitär, någon kan ha färdats längs vattnet och slagit läger. 
Den kan också indikera att fler lämningar finns i närheten. Men dessa ligger i så fall utanför det 
planerade exploateringsområdet. 

Utöver den vikingatida härden påträffades ännu en möjlig härd som av allt att döma är från 
tidigmodern tid. Vidare dokumenterades en sedan tidigare biotopskyddad stenmur.. Till detta 
ska läggas upptäckten att ett antal sedan tidigare kända lösfynd från stenålder i utredningsområ-
dets närhet som inte finns registrerade i KMR. De är så pass många att de ger en tydlig indikation 
på att området blomstrade främst under senneolitikum.

En enda härdbotten är inget uppseendeväckande resultat, men faktiskt ger det en första indi-
kation på närvaro under vikingatid i området. Frånvaron av yngre järnålderns lämningar för-
bryllade de som en gång slutförde Neanders arbete och såg till att ”Finnerödjaboken” blev färdig 
och tryckt. Som en avslutning av järnåldersdelen skriver K. E. Sahlström (1944: 104) ”Det vore 
emellertid förhastat att av denna brist på daterade minnen sluta, att trakten legat helt öde under 
senaste skeden av vår förhistoriska tid. Åtminstone trakten närmast Skagern kan väl knappast ha 
legat obebodd under vikingatidens expansiva skede.”  Sahlström hade rätt. Människor levde säkert 
invid Skagerns strand under vikingatid. Härden i Skagersholm är spår av dem.
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Bilagor

Bilaga 1. Schaktbeskrivningar

Nr Väder-
sträck

Ploglager 
djup (m)

Beskrivning

210 Ö-V 0,10-0,30 I V ljus silt som övergår till rödbrun, grövre sand när schaktet grävdes vidare åt Ö. 
Inslag av stenmaterial av olika storlek, märken efter träd med kolade rötter. 
Ploglagret djupast i V.

214 Ö-V 0,10-0,20 Samma material som 210, dock inte lika många märken efter träd. Möjlig 
nedgrävning i schaktkanten på 210 resulterade i att schakten lades tätt. 

218 N-S 0,15-0,20 Undergrund röd sand i de N 4-5 metrarna. Dike i schaktets N del. S därom ljusare 
sand. Inslag av stenmaterial i olika storlekar. I S tredjedelen mörkare material som 
verkar hålla vatten bättre. Inget som tyder på kulturpåverkan dock. A240

222 N-S 0,30 Ljus sand/silt som är ngt grövre än i schakt 210. Kolmärken men med humusin-
slag. I schaktets S hälft grövre material med mer sten. Störning (dike). 

277 Ö-V 0,20-0,30 Röd sand med inslag av ljusare material. Mer ljust i Ö delen. Ett par större 
stenbumlingar. Störning i form av dike rakt i N.

298 N-S 0,25 Ljus sand/silt i hela schaktet. Några mörkare/fetare fläckar som är märken efter 
rötter mm. Störning i form av dike som är synligt i växtligheten.

314 N-S 0,20 Ljus sand/silt. I S i anslutning till schakt 9 med inslag av småsten och vatten som 
kommer upp till ytan. Störning i form av dike 120 SÖ och 65 Ö, samma som 
schakt 8.

327 Ö-V 0,25 Genomgående ljus sand/silt. Vatten kommer upp inom ett 2 m brett stråk i Ö. 
Inga tecken på anläggning dock. Inslag av småsten i östligaste delen. Störning i 
form av dike.

333 Ö-V 0,25 Ljus sand/silt i V som övergår i mörkare, våtare material med mer sten i linje med 
schakten intill. Störningar i form av diken och rester av sentida brunn (småsten/
singel inom begränsat område).

335 Ö-V 0,25 Ljus sand/silt med inslag av småsten. Störning i form av dike Ö därom mörkare 
och med mindre sten. 

373 Ö-V 0,25 Ljus silt, åt det leriga hållet i V. Störningarna i form av diken. Runt dem grövre 
material, liksom i schaktets Ö del.

387 Ö-V 0,15-0,30 Ljus silt m inslag av sten upp till knytnävsstorlek i V. I Ö mörkare sand med ännu 
mer sten. Vatten kommer upp i schaktets mitt. Störningar i form av diken. 

401 N-S 0,25 Ljus silt med inslag av småsten och enstaka fickor av röd sand.

405 N-S 0,25 Ljus silt med inslag av sten upp till knytnävsstorlek och röd sand. Vatten kommer 
upp i S delen av schaktet.

409 N-S 0,25 Ljus silt med inslag av sten upp till knytnävsstorlek. Störningar, ev brukningsväg.

446 0,40 Grusig silt, relativt stenfritt.

450 Ö-V 0,20-0,30 I V blandat röd och ljus sand, i Ö överväger den ljusa. Flera kolfläckar, ibland med 
humus. A270

462 0,15 Skogsmark kraftig podsol ställvis kolfläckar i botten.

471 0,20 Kraftig podsol belamrat med stora stenar.
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Bilaga 2. Vedartsanalys

Ulf Strucke 2020 12-14 

 

ProjektId 2379  

Västergötland, Laxå kommun, Finnerödja socken, Skagersholm 

A240,  P264 

 

 

 

 

 

 

 

Provet hade en kraftig ytlig beläggning av silt och rostbrun humus. Tallfragmentet var för litet för 
datering, men cellstrukturen i både den och eken var helt igenfylld av en bärnstensfärgad massa  

Vikt (g) Analyserad vikt (g) Fragment Analyserat antal Ek Tall* 

0,2 0,2 9 9 8 1 

*Ej tillvaratagen  

A270, PK332 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endast en ytlig gråvit beläggning på träkolet. Fragmenten kommer från en ung kvist med en 
egenålder på mindre än 10 år. 

Vikt (g) Analyserad vikt (g) Fragment Analyserat antal Tall 

0,2 0,2 4 4 4 
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Bilaga 3. 14C-analys

Ångströmlaboratoriet
Tandemlaboratoriet

Kol-14 gruppen

Besöksadress:
Ångström Laboratoriet
Lägerhyddsvägen 1

Postadress:
Box 529
751 20 Uppsala

Telefon:
018 – 471 3124

Telefax:
018 – 55 5736

Hemsida:
http://www.tandemlab.uu.se

E-post:

radiocarbon@physics.uu.se

Uppsala 2021-01-25

Anneli Sundkvist
Societas Archaelogica Upsaliensis (SAU)
Thunbergsvägen 5 B
752 36 UPPSALA

Resultat av 14C datering av träkol från Skagersholm,
Finnerödja, Västergötland. (p 3346)

Förbehandling av träkol:

1. Synliga rottrådar borttages.

2. 1% HCl tillsätts (10 h, under kokpunkten) (karbonat bort).

3. 1% NaOH tillsätts (10 h, under kokpunkten). Löslig fraktion fälls genom tillsättning av
konc. HCl. Fällningen som till största delen består av humusmaterial, tvättas, torkas och
benämns fraktion SOL. Olöslig del, som benämns INS, består främst av det ursprungli-
ga organiska materialet. Denna fraktion ger därför den mest relevanta åldern. Fraktionen
SOL däremot ger information om eventuella föroreningars inverkan.

Före mätningen av 14C-innehållet i acceleratorn förbränns det tvättade och intorkade materialet,
surgjort till pH 4, till CO2-gas som i sin tur grafiteras genom en Fe-katalytisk reaktion. I den
aktuella undersökningen har fraktionen INS daterats.

RESULTAT

Labbnummer Prov δ13C‰ V-PDB 14C ålder BP
Ua-68698 Skagersholm A240 PK264 −27,3 1 133 ± 28
Ua-68699 Skagersholm A270 PK332 −26,6 263 ± 28

Med vänliga hälsningar

Karl Håkansson/Lars Beckel

1/3

Karl
Håkansson

Elektroniskt undertecknad 
av Karl Håkansson 
Datum: 2021.01.25 
14:21:10 +01'00'
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Kalibreringskurvor

19501750155013501150950750

Calibrated age (AD)

IOSACal v0.4.1; Atmospheric data from Reimer et al (2020)

Ua-68698 1133 ± 28 BP

Ua-68699 263 ± 28 BP
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Ua-68698: 1133 ± 28 BP

68.2% probability

AD 888 - AD 901 (12.6%)

AD 916 - AD 975 (55.1%)

95.4% probability

AD 776 - AD 785 (3.5%)

AD 831 - AD 849 (3.6%)

AD 876 - AD 992 (88.2%)

IOSACal v0.4.1; Atmospheric data from Reimer et al (2020)
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Calibrated age (AD)
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Ua-68699: 263 ± 28 BP

68.2% probability

AD 1529 - AD 1539 (10.7%)

AD 1547 - AD 1549 (2.3%)

AD 1635 - AD 1662 (47.3%)

AD 1787 - AD 1793 (6.9%)

95.4% probability

AD 1520 - AD 1588 (30.9%)

AD 1622 - AD 1669 (53.3%)

AD 1781 - AD 1796 (10.5%)

AD 1946 - AD 1949 (0.6%)

IOSACal v0.4.1; Atmospheric data from Reimer et al (2020)
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