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Period 1. Före bebyggelsen

Perioden innan tomten bebyggs omfattas av händelsefaserna 0 och 1. Under denna tid utgjordes 
området av en ohävdad strandzon som regelbundet översvämmades. I samband med att närliggande
områden åt öster bebyggs och aktiviteten i staden ökar så dumpas allt mer avfall i Strömsån. Avfallet 
förs med tidvattenströmmar och vågskvalp in i strandzonen där det avsätts. Påverkan av vågerosion 
och varierande intensitet i vattenströmmarna omlagrar det avsatta avfallsmaterialet i horisonter som
sedan övertäcks säsongsvis av finkorniga sediment. Detta ger varviga sandlager som innehåller olika 
typer av fyndmaterial. Denna om- och överlagring upphör först när Strömsån byggs om till en kanal i 
mitten av 1800-talet.

Fas 0 Preurbana naturliga lager Datering: -
Dateringsunderlag: Stratigrafi
Kontextgrupp Tolkning Kontexter Föremål Prover/analyser
Ground Preurbana 

och naturliga 
lager

S0

Beskrivning
Preurbana och naturliga lager av vattenavsatt, ljusgrå sandig silt som täcker hela ytan fram till partiet med 
hälleberg i områdets norra del. 

Fas 1:1 Svämlager Datering: 1700- och 1800-tal
Dateringsunderlag: Stratigrafi 
Kontextgrupp Tolkning Kontexter Föremål Prover/analyser
KG 1 Bruk/deponering 

innan byggnation
S1035 S1035: Keramik: 4 

flintgodsfragment, 7 små 
fragment yngre rödgods, delvis
svallade. Glas: 4 buteljer, 1 
odef kärl, 2 fönsterglas. 
Metall: 1 sölja (cu), 13 spikar. 
Kritpipor: 1 huvudfragment 
med stämpel, 3 skaftfragment.
Kommentar: Små fragment, 
delvis svallade föremål. 
Förekomst av bl.a. flintgods 
och buteljer med datering till 
1800-t.

Osteologi: däggdjur, tamgås, 
fågel och fisk

1 hallon. Träkol, glas 
och porslin, brända och
obrända ben, bränd 
lera, metallslagg.

Beskrivning
Fasen inkluderar ställvis förekommande horisonter i naturliga lager innehållande svallade fragment av keramik, 
glas och djurben. En sannolik tolkning är att materialet kommer från avfall som dumpats i strandzonen eller 
uppströms från ytan. I strandzonen är emellertid infiltration mellan lager att räkna med. Analyserade jordprover
visar på en mycket begränsad förekomst av frön, men däremot en hel del avfallsmaterial. Lagret sträcker sig 
över hela undersökningsområdet fram till berget i norr och det är möjligt att diskrepansen i fyndmaterialets 
datering kan förklaras med förekomst av otydliga störningar eller strukturer som inte identifierats i samband 
med fältarbetet.   



Period 2. Tidig bebyggelse

Perioden inkluderar händelsefaserna 2:1 och 2:2, brukningsfas 2:3 samt destruktionsfaserna 2:4 och 
2:5. Perioden inleds med att en mindre stolpbyggd konstruktion uppförs centralt inom ytan. Gropar 
upptas och brukas i anslutning till konstruktionen och avfall deponeras. Fasen avslutas med att 
konstruktionen raseras, och ytan överges och täcks av vattenavsatta svämlager. 

Stolpbyggd konstruktion

Stolphålen i KG 2a och 2b förekommer inom en begränsad del centralt inom undersökningsområdet 
och hör troligen till en mindre stolpburen byggnad med en storlek, uppskattad utifrån stolphålens 
läge, på 6x4 meter i NO-SV riktning. Stolphålen i KG 2a som hör till grundkonstruktion har en 
förhållandevis likartad storlek runt 0,4 meter i diameter. Området för byggnadens sydöstra och 
sydvästra avgränsning är störd och bortgrävd i samband med byggnationen av Hedelinska huset. De 
något mindre stolphålen i KG 3 har en diameter om cirka 0,2 meter och har en mer oklar funktion. De
kan möjligtvis haft en provisorisk funktion som stöttor för att stabilisera och skydda byggnaden från 
exempelvis hård väderlek. En alternativ tolkning kan vara att konstruktionen utgörs av en 
vattenbarriär och/eller en sedimentationsbarriär, det vill säga en konstruktion med 
översvämningsförebyggande funktion alternativt en konstruktion som ska förhindra att matjord 
rinner ut i Strömsån vid översvämmning. 

Fyllningarna i stolphålen (KG 5, Fas 2:4) har ett mycket likartat innehåll av stenigt grus, och saknar 
fynd. Sannolikt kan flertalet av dessa fyllningar ha deponerats i samband med att konstruktionen 
uppförs, dvs i fas 2:1. 

Bruk och nyttjandefas

Väldigt lite information finns kvar som kan tala om hur ytan använts, eller avslöja något om 
byggnadens funktion. Groparna som konstrueras i fas 2:2 och avfallet som deponeras i fas 2:3 kan 
stratigrafiskt knytas till perioden efter byggnadens uppförande och kan sannolikt ha ett samband 
med dess nyttjandefas. Groparnas fyllningar (KG 6, Fas 2:5) är förhållandevis rika på föremål, vilket 
kan indikera att de fungerat som avfallsgropar, åtminstone i sitt sista skede.  

Destruktion

Perioden avslutas med att byggnaden rivs eller alternativt överges och förfaller. Det som talar för det 
sistnämnda alternativet är närvaron av liggande trästolpar i flera av groparna i fas 2:5, KG 6. Flera av 
dessa stolpar ligger i nära anslutning till stolphålen i fas 2:1 och kan lätt associeras till dessa. 

Fas 2:1 Konstruktion av 
stolpbyggd konstruktion

Datering: 1700-tal

Dateringsunderlag: Stratigrafi
Kontextgrupp Tolkning Kontexter Föremål Prover/analyser
KG 2a Konstruktion av

stolphål 
Nedgrävningar: 
1069, S1075, S1078, 
S1080, S1101, S1103, 
S1107, 1112

KG 2b Konstruktion av
stolphål 

Nedgrävningar:       
S1063, S1072, S1074, 
S1115, S1119

Beskrivning
Nedgrävningar av stolphål till stolpbyggd struktur/strukturer med oklar funktion. Spår av tidig 
strandsittarbebyggelse? Möjligen har konstruktionen utgjort en gränsmarkering, hägnad eller delar av en 
vattenbarriär för att skydda närliggande ytor från Strömsåns fluktuerande flöde. 



Fas 2:2 Konstruktion av gropar Datering: 1700-tal
Dateringsunderlag: Stratigrafi
Kontextgrupp Tolkning Kontexter Föremål Prover/analyser
KG 3 Konstruktion 

av gropar
Nedgrävnigar:
S1081, S1093, S1094, S1097, 
S1104, S1109, S1110, S1117, 
S1120, S1121

Beskrivning
Nedgrävning till gropar med oklar funktion. Groparna kan ha fungerat som avfallsgropar. De skulle även kunna 
vara stenlyft, tex de som är belägna under den föreslagna bodkonstruktionen. Kanske några av dem är stenlyft 
som tillhör destruktionen. 

Fas 2:3 Deponering avfall Datering: Slutet av 1700-tal
Dateringsunderlag: Stratigrafi, föremål
Kontextgrupp Tolkning Kontexter Föremål Prover/analyser
KG 4 Deponering av 

avfallslager
S1100 Keramik: 1 fajanstallrik (ev 

Rörstrand, Rhenska 
mönstret 1760- ), 4 odef 
flintgods, 1 odef yrg. Metall: 
5 spikar. Kritpipor: 5 skaft. 

Osteologi: nöt, svin, 
däggdjur, torsk, plattfisk

Rikligt med hallon, enstaka 
målla och björnbär. 
Mycket fiskben, brända och 
obrända ben, tandfragment,
tegel, träkol, glas, porslin, 
skal av mussla, metall och 
slagg, keramik.

Beskrivning
Deponering av avfall centralt i områdets östra del. Lagret har dumpats på yta och påverkats av höga 
vattenflöden, men troligtvis inte tidvattenfluktuationer då detta sannolikt snabbare skulle löst upp och fört bort 
materialet.  

Fas 2:4 Destruktion av 
stolpbyggd konstruktion

Datering: 1700-tal, ev 1800-tal

Dateringsunderlag: Stratigrafi
Kontextgrupp Tolkning Kontexter Föremål Prover/analyser
KG 5 Destruktion och

igenfyllning av 
stolphål

Fyllningar:  
S1064, S1070, S1071, 
S1073, S1076, S1077, 
S1079, S1102, S1106, 
S1113, S1114, S1118, 
S1122

S1064: Keramik: 1
fajanskärl, 2 fat 
yrg, 1 skål yrg.  
Glas: 3 buteljer. 
Metall: 2 spikar. 1 
murtegel. 
Ca 1700-1800-t

Osteologi: nöt och
däggdjur

S1076: 1 Spik  
Beskrivning
Stolphålen fylls igen, med grövre material som grus och sten. Fyllningen i S1106 utgörs av varviga lager som 
möjligtvis är vattenavsatta.



Fas 2:5 Destruktion och 
återfyllning av gropar

Datering: Slutet av 1700-tal och tidigt 1800-tal

Dateringsunderlag: Stratigrafi, föremål
Kontextgrupp Tolkning Kontexter Föremål Prover/analyser
KG 6 Bruk och 

igenfyllning 
av gropar

Fyllningar:  
S1082, S1085, 
S1092,  S1095, 
S1098, S1099, 
S1105, S1108, 
S1111, S1116

S1082: Keramik: 1 fat yrg, 1 
fönsterglas, 2 kritpipskaft. Ca 1700-t.

S1085: Keramik: 1 fajansfat, 3 
odefinierade yrg. 1 spik, 4 
kritpipskaft. 
Små fragment olika föremål, ev 
brukningsyta. Ca 1700-t.

S1092: 1 spik

S1095: Keramik: 1 stengodskrus 
(mineralvatten), 1 kruka yrg. 

Osteologi: däggdjur.

S1098: Keramik: 1 stengodskrus 
(mineralvatten), glas, fönsterglas, 
spik.

Osteologi: svin, däggdjur, plattfisk, 
sill, fisk.

S1105: 1 stengodskrus, Westerwald 
trol 1700-t. 

S1111:  Keramik: 1 fat yrg. Metall: 4 
spikar. Kritpipor: 1 skaft. Kakel, ev 1 
väggkakel. 1700-t ev 1800.

S1098:  Daggkåpa, 
starr, målla, 
jordrök, bolmört, 
en, granbarr, 
hallon, brännässla. 
Fiskben, brända 
ben, träkol, glas, 
porslin, 
metallbitar, 
träflisor.

Beskrivning
Groparna fylls igen med avfall. 
Fyllningen i S1085 utgörs av varviga lager som möjligtvis är vattenavsatta. Vissa kontexter som registrerats som 
gropar har efter undersökning tolkats om som lagerrester (S1090). I  S1108 och S1111 finns även trärester från 
stolpar kvar. Detta kan vara trärester från stolpar vilka kan ha stått i stolphålen. Ett möjligt scenario är att 
stolparna lossats vid översvämning och hamnat i påträffat läge. Detta kan även gälla S1082 som ev flutit iväg 
från ursprunglig plats. 



Period 3. Övergivande

Under period 3 står området oanvänt. Svämlagret/utjämningslagret S1015 är den enda kontext som 
hör till denna period. Lagret innehåller en hel del omlagrat hushållsavfall av ben och föremål, och har
möjligen avsatts vid säsongsbundna översvämningar. 

Fas 3:1 Datering: Sent 1700-tal och tidigt 1800-tal
Dateringsunderlag: Stratigrafi, föremål
Kontextgrupp Tolkning Kontexter Föremål Prover/analyser
KG 7 Utjämning S1015 S1015: Keramik: 3 fragment stengods 

odef, 1 fajansfat, 7 fragment från 
tallrikar av flintgods, 6 odefinierade 
flintgodsfragment. (bla 1 m feather 
edge dekor). Glas: 2 fragment från 
flaskor, varav en hög smal parfym- 
eller medicinflaska, 10 fragment 
buteljglas, 1 odefinierat kärlglas, 12 
fönsterglas (grönaktigt). 
Kommentar: Flera typer av föremål 
med datering kring 1700-1800-t. 
Tolkat som brukningslager i tabellen, 
innehåller bla små fragment av 
keramik, glas, kritpipor, knappnålar, 
och en blykula, men inte särskilt nötta 
och slitna, ev omlagrat hushållsavfall. 

Osteologi: Kontexten innehåller rikligt 
med osteologiskt material, både 
större däggdjur och fiskben.

Beskrivning
Heterogena sandiga svämlager med flera horisonter av grövre grusigt material. Lagret innehåller en hel del 
omlagrat hushållsavfall av ben och föremål, och har möjligen avsatts vid säsongsbundna översvämningar. Lagret
som täcker stora delar av den centrala ytan överlagrar gropar och stolphål från äldre faser. Dock skulle 
avfallslagret S1100 (KG 4, Fas 1:3) kunna vara en av de äldsta horisonterna i S1015.   
Fyndmaterialet omfattar flera typer av föremål med datering kring 1700-1800-t, bla små fragment av keramik, 
glas, kritpipor, knappnålar och en blykula. 
Föremålsmaterialet kan komma från tidigare bruk på området och ha omlagrats i samband med 
översvämningar och eventuella aktiviteter på området under en period då ytan var obebyggd. Man kan inte 
utesluta att föremålen är vattenavsatta och kommer från bruk uppströms i närområdet. Materialet är dock inte 
särskilt nött och slitet eller svallat.



Period 4. Strandbodsbebyggelse

Period 4 omfattar faserna 4:1-4. Perioden inleds med att en strandbod med stensyll och lergolv 
uppförs i områdets västra del. I ett försök att leda undan vatten från byggnaden grävs en grop och en 
ränna, samt två avfallsgropar. Perioden avslutas med att boden rivs, och ytan övertäcks eller 
omdeponeras. 

Strandbod - bruk och nyttjandefas

Boden är enkelt uppförd och består av två väggbärande stensyllar. Innanför syllarna finns ett 
utjämnande lager av påförd grusig sand, ovanpå vilket ett lergolv anlagts. Bodens västra och norra 
väggar saknas. Två avfallsgropar samt en grop och ränna (för avledning av vatten?) anläggs. 

Destruktion

Raseringen av boden och övriga strukturer sker möjligtvis i samband med att Strömsåns flöde 
regleras med en kajskoning, eventuellt i samband med brand. Själva lergolvet var inte eldpåverkat, 
men brända lager förekom fläckvis i området nordväst om strandboden. 

Fas 4:1 Konstruktion av 
strandbod

Datering: Ca 1750-1850

Dateringsunderlag: Stratigrafi, föremål
Kontextgrupp Tolkning Kontexter Föremål Prover/analyser
KG 8 Konstruktion 

av strandbod
S1016, S1050, 
S1060, S1062

S1062: Keramik: 1 stengodskrus. 
Metall: 1 spik. 3 kritpiskaft. 1 
tegelfragment. 
Ca 1700-1800-t

Osteologi:  nöt, svin, får

S1050: Keramik: 1 yngre rödgods.
Metall: 6 spikar. Tegel.

Osteologi: nöt, får, däggdjur, 
ostron, blåmussla, kammussla, 
torsk, fisk

Beskrivning
Ovanpå S1015 konstrueras en strandbod. Boden är enkelt uppförd och består av två väggbärande stensyllar 
(S1016) åt öster och (S1060) åt söder. Innanför syllarna finns ett utjämnande lager av påförd grusig sand 
(S1062) ovanpå vilket ett lergolv (S1050) anlagts. Bodens västra och norra väggar saknas.     

Fas 4:2 Konstruktion av gropar 
mm

Datering: Ca 1750-1850

Dateringsunderlag: Stratigrafi, föremål
Kontextgrupp Tolkning Kontexter Föremål Prover/analyser
KG 9 Konstruktion av 

gropar och 
ränna väster om
strandbod. 

S1038, S1040,  
S1066, S1083

KG 30 Stenläggning 
utomhus

S1091

Beskrivning
Två avfallsgropar och en grop och ränna för avledning av vatten? Stenläggningen S1091 är svår att placera men 
bör höra hemma i fas 4 eller 2.



Fas 4:3 Bruk av avfallsgropar Datering: Ca 1750-1850
Dateringsunderlag: Stratigrafi, föremål
Kontextgrupp Tolkning Kontexter Föremål Prover/analyser
KG 10 Bruk och 

destruktion av 
gropar väster 
om strandbod.

S1039, S1041, 
S1068

S1039: Keramik: 1 trebensgryta 
yrg, 4 fat yrg, Glas: 1 butelj, 
Metall: 2 spikar. Kritpipa: 1 
huvudfragment, 2 
skaftfragment.
Datering omkring sent 1700-t, 
tidigt 1800-t.

Osteologi: både däggdjur och 
fiskben. 

S1041: Keramik: 1 stengodskrus,
metall: 4 spikar, 1 odef föremål, 
ev redskap. 2 kritpipskaft. 
Datering omkring sent 1700- 
tidigt 1800.

Osteologi: nöt, får, däggdjur, 
torsk.

S1068: Osteologi: nöt

S1039: Hallon, och 
enstaka starr.
Glaserad keramik, 
obrända ben och 
mycket fiskben, 
metallslagg/spik.

S1068: Hallon, målla, 
rosenmalva / 
myskmalva, björnbär. 
Keramik, obrända 
fiskben, träkol, små 
metallfragment.

Beskrivning
Gropar och rännor brukas och fylls igen med avfallsmaterial.

  

Fas 4:4 Rasering av strandbod Datering: Tidigt 1800-tal
Dateringsunderlag: Stratigrafi, föremål
Kontextgrupp Tolkning Kontexter Föremål Prover/analyser
KG 11 Rasering av 

strandbod 
S1061, S1065, 
S1084, S1086, 
S1090 

S1061: Keramik: 1 stengodskrus 
westerwald, 2 fat yrg, 11 skålar yrg, 1 
kritpipskaft. 
Datering sannolikt 1700-t

S1065: Keramik: 1 flintgodsfat, 3 fat yrg,
4 odef kärl yrg. Glas: 2 fönsterglas. 
Metall: 5 spikar, 1 knappnål (cu). 2 
fragment tegel, 1 bränd flinta. 
Sent 1700-t, ev 1800-t Små fragment 
från flera olika kärl, delvis nötta och 
slitna.

Osteologi: svin och övr däggdjur.

S1084: Keramik: 1 porslinskopp, 1 
odefinierat kärl yrg. Glas: 1 vinglas, 
Metall: 1 spik. 1 textilfragment (ev 
stickat). 3 kritpipskaft.
Ca 1700-1800-t

Osteologi: nöt, svin, däggdjur. Urlakade

S1086: Keramik: 1 fajansfat, 1 
odefinierad ylg, 4 odefinierade yrg. 

S1084: Rikligt 
med starr och rel 
mkt hasselnötter, 
enstaka 
rosenmalva / 
myskmalva, 
kråkbär, 
revstormtörel, 
jordrök. Stora 
obrända djurben, 
mycket obränt 
trä, klumpar av 
dynga (?), bränd 
lera och glaserad 
keramik, träkol.



Metall: 1 mynt (Cu) Ulrika Eleonora 
1719-1720. 1 spik, 1 oidentifierat järn, 
ev redskap. Kritpipor: 11 skaft. 3 
tegelfragment. 
Små fragment från olika föremål, ev 
brukningsyta? Datering 1700-tal.

Osteologi: nöt, får/get, svin, däggdjur. 
Beskrivning
Rasering av strandbod och andra strandnära strukturer, möjligen inför konstruktion av kajskoning.
Eventuellt skedde det i samband med brand, kanske en avsiktlig avbränning. Själva lergolvet var inte 
eldpåverkat, men brända lager förekom fläckvis i området nordväst om boden. Dessa innehöll även en del 
föremål som kan vara spår av bruk eller avfalls/utkastlager. Fyllningen i  S1084 utgörs av varviga lager som 
möjligtvis är vattenavsatta. S1084 innehåller även en förhållandevis stor mängd sten och tegelbrockor.



Period 5: Dränering

Period 5 omfatta faserna 5:1 och 5:2. Perioden inleds med att en dagvattenkulvert anläggs för att 
leda vatten från ytan och ut i Strömsåns kanalfåra. Därefter utjämnas markytan.  

Fas 5:1 Anläggande av dränering Datering: 1800-tal
Dateringsunderlag: Stratigrafi
Kontextgrupp Tolkning Kontexter Föremål Prover/analyser
KG  20 Konstruktion av 

dräneringssystem
S1022, S1023, 
S1024, S1031, 
S1032

Beskrivning

Konstruktion av dräneringssystem för dagvatten, troligen i samband med att kajskoningen i Strömsån 
konstrueras.

Fas 5:2 Utjämning/deponering Datering: Ca 1800-1850
Dateringsunderlag: Stratigrafi, föremål
Kontextgrupp Tolkning Kontexter Föremål Prover/analyser
KG 12 Utjämning eller 

omdeponering 
av massor i 
samband med 
byggandet av 
kajskoning 
utmed 
Strömsån.

S1014, S1029 S1014: Keramik: 1 stengodskrus 
(mineralvattenkrus), 1 odef flintgods, 
5 odef fragment yngre rödgods, 
Metall: 3 spikar, 1 kakel med 
reliefdekor och svart glasyr. 1 
kritpipskaft. 
Kommentar: enstaka föremål små 
fragment, datering  1700-t eller 
senare.

Osteologi: nöt, svin, ev får

S1029: Keramik: 6 stengodskrus, 2 
stengods odefinierade, 2 
fajansfragment odef, 1 kopp ostindiskt
porslin, 1 odef fragment ostindiskt 
porslin, 48 flintgodsfragment olika 
kärl, 11 fat yrg, 1 skål yrg, 2 krukor yrg,
10 odefinierade yrg. Glas: 12 buteljer, 
4 fragment fönsterglas. Metall: 1 
pistolpipa, 1 knapp cu-leg, 19 spikar. 
Kritpipor: 26 kritpipskaft, 5 fragment fr
kritpipshuvuden. 2 fragment murtegel 
(1 gult, 1 rött), 1 taktegel.
Kommentar: Keramik, glas och 
kritpipor med datering från sent 1700-
1800-t, främst 1800-t. Både små och 
stora fragment. Äv en pistolpipa. 
Omlagrat och blandat hushållsavfall?

Osteologi: flera fragment från nöt, 
även svin, får/get

Beskrivning
Utjämning och omlagring av massor, sannolikt i samband med att Strömsåns flöde regleras med en kajskoning. 



Period 6: Övergivande

Period 6 omfattar faserna 6:1-3 och utgörs av en tid då ytan står obebodd och användes som plats att
dumpa hushållsavfall.

Avfallslager täcker i stort sett hela ytan. Miljöprover tagna ur lagret visar på en riklig förekomst av 
svinmålla, en växt som trivs i nedsmutsade miljöer som diken, jordhögar och avfallstippar.  
Sammantaget tolkas lagrets tillkomst till en tid då ytan var inte var bebyggd och utgör en plats för 
deponering av avfall.  Lagret verkar inte påverkat av variationer i Strömsåns flöde. 

Fas 6:1 Bruk/övergivande fas Datering: 1800-tal

Dateringsunderlag: Stratigrafi, föremål

Kontextgrupp Tolkning Kontexter Föremål Prover/analyser

KG 13 Avfallslager S1013, S1002 S1013: Keramik: 2 stengodskrus, 5 
fragment ostindiskt porslin, 1 
fajansfat m blåmålad dekor, 5 
fragment, varav 1 fat, flintgods med
tryckdekor, 4 flintgods med målad 
blå dekor, 13 fragment flintgods 
utan dekor, 9 fat yngre rödgods, 1 
kruka yngre rödgods, 11 
odefinierade yngre rödgods. Glas: 9
buteljglas, 1 odefinierat kärlglas, 6 
fragment klart fönsterglas. Metall: 
1 mynt Gustav IV, 1/2 SKILLING, 
1809, 1 blyföremål (ev vikt el 
knapp), 1 sked, 18 spikar. 1 
tegelsten. 1 slaggfragment.
Kommentar: Rikligt med föremål. 
Blandat material med datering 
omkring 1700-1800, omlagrat 
hushållsavfall? 

Osteologi: Kontexten innehåller äv 
djurben, främst från nöt och svin. 

S1013: Rikligt med 
målla, även mindre 
mängd vildpersilja, 
plister, hallon, 
björnbär. Brända och 
obrända ben, tegel, 
träkol, porslinsbit, 
glaserad keramik, 
rostklump, fönsterglas, 
obränt trä, flugpuppor.

Beskrivning

Avfallslager av mörkbrun humös sand som täcker i stort sett hela ytan. Lagret består av omlagrat hushållsavfall, 
innehållande rikligt med föremål av olika typer och material. Kontexten innehåller även djurben, både brända 
och obrända, främst från nöt och svin. Miljöprover tagna ur lagret visar på en riklig förekomst av svinmålla, en 
växt som trivs i nedsmutsade miljöer som diken, jordhögar och avfallstippar.  
Sammantaget tolkas lagrets tillkomst till en tid då ytan var inte var bebyggd och utgör en plats för deponering 
av avfall.  
Lagret verkar inte påverkat av variationer i Strömsåns flöde. 

Fas 6:2 Konstruktion av grop Datering: 1850-1893
Dateringsunderlag: Stratigrafi
Kontextgrupp Tolkning Kontexter Föremål Prover/analyser
KG 14 Konstruktion av

grop
S1053

Beskrivning
Avfallsgrop som är indikerar bruk av ytan innan byggnationen av Hedelinska huset påbörjas. 



Fas 6:3 Bruk av avfallsgrop Datering: 1800-tal
Dateringsunderlag: Stratigrafi, föremål
Kontextgrupp Tolkning Kontexter Föremål Prover/analyser
KG 15 Bruk av 

grop 
S1054 S1054: Keramik: 1 fat yrg, 1 

kruka yrg. Glas: 1 kärl, ev 
bläckhorn (munblåst). Metall: 1
knapp cu. Ben/horn: 1 handtag.
1 murtegel.
Datering omkr 1700-1800. 
Enstaka personliga föremål och
hushållsavfall.

S1054: Rikligt med hallon, 
björnbär och målla. Träkol, 
två långa rostiga 
metallstänger, keramikbitar,
snäckskal, brända och 
obrända ben av fisk m.m, 
porslin, glas.

Beskrivning
Avfallsgrop som är indikerar bruk av ytan innan byggnationen av Hedelinska huset påbörjas. 



Period 7: Hedelinska huset

Perioden omfattar faserna 7:1-4. Perioden inleds med att Hedelinska huset uppförs och utomhusytor 
kläs med stenläggningar. Byggnaden stod klar 1895. Därpå följer ombyggnationer och anläggandet av
en brunn. Perioden avslutas med att ytan rensas på raseringslager efter branden och jämnas ut. 

Fas 7:1 Konstruktion av Hedelinska 
huset

Datering: 1895 och framåt

Dateringsunderlag: Stratigrafi, föremål
Kontextgrupp Tolkning Kontexter Föremål Prover/analyser
KG 24 Konstruktion av 

grundmurar
S1001, S1005 
S1009, S1010, 
S1011, S1018, 
S1019, S1020, 
S1033, S1034, 
S1047, S1058, 
S1059

S1001: 1 fat yngre rödgods, 1
kritpipskaft.
S1033: 1 krus av yngre 
rödgods med svart glasyr, 
flera skärvor.

KG 22 Konstruktion av 
trägolv

S1003, S1008 

KG 23 Konstruktion av 
stengolv

S1004, S1012

KG 18 Konstruktion 
fundament

S1025 S1025: Keramik: 2 
stengodsfragment, 9 
flintgods fragment, fat och 
tallrikar. Glas: 2 buteljer. 1 
kritpiskaft. 
Kommentar: Små fragment 
av glas och stengods, delvis 
nötta och slitna. Omkring 
1800-tal.

KG 25 Utjämning inför 
ombyggnation

S1021 S1021: Keramik: 1 
stengodskrus, 6 tallrikar 
flintgods, 6 skålar flintgods, 3
odefinierade kärl flintgods. 
Samtliga med olika 
tryckdekor (tex en med 
Willow-mönster), målad 
dekor och reliefdekor. Glas: 1
odefinierat dryckeskärl, 2 
flaskor, 6 buteljer, 3 
fragment fönsterglas 
(modernt), Metall:  1 knapp 
cu-leg med blomdekor, 8 
spikar, 1 textilfragment, ev 
säckväv. 
Kommentar: Relativt rikligt 
med föremål med en 
huvudsaklig datering till 
1800-1900-t. 

Beskrivning
Hedelinska huset uppförs. Byggnaden stod klar 1895. Övriga konstruktioner kan vara senare, men utgör ej en
del av formlämningen utan behandlas endast översiktligt här. 



Fas 7:2  Konstruktion av gårdsytor 
mm

Datering: 1895 och framåt

Dateringsunderlag: Stratigrafi
Kontextgrupp Tolkning Kontexter Föremål Prover/analyser
KG 19 Stenläggning och 

sättsand utomhus
S1006, S1007 S1006: Flintgods med 

tryckdekor (1800-), 1 odef 
skärva yrg, 1 knapp cu-leg.

KG 21 Konstruktion av 
brunn

S1037, S1055,
S1056, S1200,
S1201, S1202

S1037: 1 
flintgodsfragment, 1 
glasflaska

KG 16 Konstruktion av 
trätunna 

S1052, S1057,
S1203

Beskrivning
Det äldre dagvattenavloppet ersätts/kompletteras med en brunn. Stenläggning direkt väster om 
dagvattenkulvert. Konstruktion av tunna.

Fas 7:3 Destruktion / 
ombyggnation

Datering: 1895-1900

Dateringsunderlag: Stratigrafi, föremål
Kontextgrupp Tolkning Kontexter Föremål Prover/analyser
KG 26 Rasering S1017 Keramik: 6 fragment stengodskrus

(trol mineralvattenkrus), 1 tallrik 
flintgods med tryckdekor (5 
fragment, ”lila fasan” Rörstrand 
1880-1926), 5 fat flintgods, 1 odef
flintgods med målad dekor, 3 
odefinierade flintgods med 
tryckdekor, 1 fragment ljust 
lergods (gult), 5 fat yngre 
rödgods, 2 krukor yngre rödgods, 
11 odefinierade kärl yrg. Glas: 1 
spetsglas, 16 buteljglas, 6 
fragment fönsterglas. Metall: 1 
mynt CU 2 öre 1874, 1 låshake, 21
spikar.  1 murtegel, 1 taktegel.  
Kommentar: Rikligt med föremål, 
blandat material med huvudsaklig
datering omkring 1800-talets 
senare del och tidigt 1900-t. 
Föremål från avfall och rasering.

Osteologi: Enstaka kraftigt 
fragmenterat benmaterial.  Från 
olika däggdjur. 

Mkt rikligt med hallon, 
även målla, björnbär, 
bolmört, en, granbarr, 
rosenmalva/myskmalva. 
Träkol, glas, porslin, 
keramik/lera, brända 
ben, flugpuppor.

Beskrivning
Troligen omflyttade lager som tas upp i samband med att man gräver ner en oljetank.



Fas 7:4 Användning och 
destruktion av tunna och brunn

Datering: 1895-1900

Dateringsunderlag: Stratigrafi, föremål
Kontextgrupp Tolkning Kontexter Föremål Prover/analyser
KG 28 Användning av

brunn
S1036 S1036: 2 flintgodsfragment, 

1 flaska i fyllningen 

KG 27 Bruk /rasering 
av trätunna

Ingen egen kontext
(S1052)

Keramik: 1 porslin odef, 1 
kruka yrg, 1 kärl yrg. Glas: 2 
kärl moderna. 1 fönsterglas 
modernt. Metall: 2 spik. 1 
taktegel, 1 tunnlock av trä 
med hål och nubb, ev för 
pumpanordning. 
Datering:  1800-1900-t

Beskrivning
Bruk och rasering av brunn och trätunna.  



Period 8

Fas 8:1 Destruktion, modernt Datering: 1900-2015

Dateringsunderlag: Stratigrafi

Kontextgrupp Tolkning Kontexter Föremål Prover/analyser

KG 29 Utjämning S1000

Beskrivning

Utjämnade lager av fyllnadsmassor och rivningslagret efter branden. Täcker hela ytan.


