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Sammanfattning
Stiftelsen Kulturmiljö har utfört en arkeologisk utredning inom fastigheten Ulvsätter 2:4 i
Hallsbergs kommun (figur 1), i enlighet med Länsstyrelsens beslut. Vid utredningen
framkom sparsamma spår efter förhistorisk mänsklig aktivitet i form av en enstaka bit
tillslagen kvarts samt förekomst av träkol i våtmarkslager i den numera utdikade och
uppodlade Spångamossen (figur 2).
Den tillslagna kvartsbiten påträffades i omrörda lager. Även om den är ett tydligt spår av
mänsklig aktivitet i området under stenåldern, så kan den inte knytas till en bevarad
fornlämning, och det är vår bedömning att fyndet inte motiverar vidare arkeologisk
undersökning på platsen.
En riklig förekomst av träkol i våtmarkslager, av det slag som påträffades i det som återstod
av den utdikade och uppodlade Spångamossen är troligtvis spår efter mänsklig aktivitet i
närområdet, från den tid när våtmarken var en sjö och/eller ett kärr. Detta kommer att
klargöras vid den kommande kvartärgeologiska undersökningen av prover från
undersökningen, som genomförs inom den del av efterarbetet som bekostas av
Länsstyrelsen. Dessa analyser kommer att ge viktig information både för att förstå spåren på
platsen och för att dra lärdomar inför kommande våtmarksundersökningar. Det är dock vår
bedömning att inte heller träkolsförekomsten motiverar vidare arkeologisk undersökning, då
de aktiviteter som genererat träkolet kan ha pågått utanför undersökningsområdet.
Vi anser därför att det inte finns några antikvariska hinder för en exploateringen av ytan.
Länsstyrelsen fattar beslut om eventuella vidare antikvariska åtgärder.
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Figur 1. Topografisk karta över närområdet med undersökningsområdet (UO) markerat i rött.

2

Figur 2. Utsnitt ur den häradsekonomiska kartan från 1864-1867, med undersökningsområdet markerat i rött. Den
centrala delen av undersökningsområdet upptas av Spångamossen.
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Genomförande och resultat
Fältarbetet inom Ulvsätter 2:4 utfördes mellan den 3/5 och den 28/5 2021. Fokus för
undersökningen var att att hitta fornlämning i våtmarkslagren som avsatts
när området var en grund havsvik och senare sjö och kärr. Vid undersökningen grävdes 17
sökschakt, med en sammanlagd yta av 2800 m2 (schaktbottenarea) (figur 3). Schakten
placerades i områden som enligt kartor från 1800-talet var mossmark/torvmark, samt en yta
där georadar gett indikation som tolkats som en djupare våtmarkslagerföljd.
Med undantag för ett schakt, undvek vi att schakta under kraftledningen som löper genom
området, då det enligt besked från Sweco skulle anläggas en arbetsväg för rivning av
kraftledningen under tiden för fältarbetet. Utgrävningen kunde dock avslutas innan bygget
av vägen påbörjades. Under de sista fältdagarna påverkades undersökning av kraftigt regn
vilket resulterade i att schakten vattenfylldes (figur 4). Tidpunkten för igenläggningen av
schakten kom därför att förskjutas två dagar och slutfördes den 1/6.
Alla schakt grävdes i åkermark. Inom undersökningsområdets östra, skogbeväxta del,
kontrollerades lagerföljdens tjocklek med ryssborr och jordsond (figur 5). Dessa kontroller
visade att våtmarkslagerföljden var tunn i dessa områden, varför det inte ansågs befogat att
schakta där. Jordsond användes även för att kontrollera lagerföljd mellan och bortom
schakten som grävdes i åkermark.
Intakta våtmarkslager förekom fläckvis under ploglagret, inom den norra centrala delen av
den häradsekonomiska kartans markering för Spångamossen från 1864-1867 (figur 2).
Enligt kartan som upprättades 1882 – efter det att utdikningen av mossen genomförts – var
detta område fortfarande markerat som mossmark, medans mossens övriga delar då angavs
som betesmark eller odlingsmark. I södra delen av Spångamossen fanns inga/väldigt grunda
våtmarkslager bevarade. Inom västra delen av undersökningsområdet anger SGUs
jordartskarta från 1874 torvlager, men i detta område påträffades inga bevarade torvlager vid
schaktningen.
Inom ytan där georadar indikerat bevarade våtmarkslager påträffades istället finkornig lera.
Resultaten från georadarundersökningen skall utvärderas vidare inom ramen för
rapportarbetet, för att dra lärdomar inför framtida undersökningar.
Våtmarkslagren som bevarats under plogdjup förekom fläckvis och i stråk åtskilda av låga
höjder eller revlar av finkornig sand (mo). Partierna med våtmarkslager varierade i
utsträckning mellan några meter och upp till c. 20 m, innan en sandrevel tog vid. Hela ytan
har ursprungligen varit täckt av våtmarkslager, efter utdikningen har lagren komprimerats
och den övre delen av lagerföljden har plöjts. Det som nu återstår är de djupaste delarna av
lagerföljden, i sänkorna mellan sandrevlar.
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Figur 3. Flygfoto över undersökningsområdet med de historiska kartornas torv/våtmarkslager markerade i brunt, och
utrednings-schakt markerade i ljusblått. Den röda stjärnan markerar fyndet för kvartskärnan. Den västra av de två
utprickade torv/våtmarkerna är hämtad från SGUs jordartskarta från 1874, den östra från den häradsekonomiska
kartan från 1864-1867.
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Figur 4. Vid slutet av fältarbetet skapade ihållande regn problem och vattenfyllde schakten.

Våtmarkslagerföljden avspeglar bassängens utveckling över tid från havsvik, som efter
avsnörning från havet blir en insjö, som sedan växer igen till kärr och sedan mosse. De olika
skedena har avsatt olika lager, som enligt den preliminära bedömningen i fält är:
sand och silt djupare havsvik
lergyttja
grundare havsvik
gyttja
insjö
kärrtorv
kärr
skogstorv
skogsbeväxt mosse
Mossens yngsta lager har förstörts genom plöjning och kan inte längre observeras.
Den preliminära bedömningen av lagerföljd som gjordes i fält, kommer att justeras och
preciseras i samband med analysen av de insamlade proverna från fältarbetet (figur 6).
Det förekom rikligt med träkol och ett förkolnat frö i lagren från toppen av gyttjan/botten av
kärrtorven, det vill säga lager som var blöta när de bildades. Det är troligt att detta är spår
efter mänsklig aktivitet i närområdet, en fråga som kommer att utvärderas i det efterföljande
analysarbetet. Det förekom även sporadisk träkol högre upp kärrtorven och i skogstorven.
Detta kan också vara spår efter mänsklig aktivitet, men kolet i skogstorven kan även vara ett
resultat av skogsbrand, då skogstorven bildats under torrare förhållanden där naturliga eldar
kan förekomma.
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Figur 5. Kartering av lagerföljd med ryssborr, i den östra, skogsbevuxna delen av undersökningsområdet.

Figur 6. Dokumentation och provtagning av våtmarkslagerföljd som finns bevarad under ploglagret.
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Figur 7. Ett fynd av en sten som vilar i ett helt organiskt torvlager, möjligen en sänksten.

Figur 8. Tillslagen kvartskärna.
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Det påträffades inga direkta spår (föremål, konstruktioner) av mänsklig aktivitet i
våtmarkslagren, med undantag för en obearbetad sten som påträffades i torven (figur 7).
Torv och gyttja består nedbrutna växtdelar och har inte ett naturligt inslag av sten. En
enstaka sten kan därför vara spår efter mänsklig aktivitet, tex. användning av stenar som
sänken på fiskeredskap vilket är en vanlig fyndkategori vid stenålderslämningar i våtmarker.
Då det här rör sig om en enstaka sten är dock detta svårt att belägga, även om
kolförekomsten i lagret skulle kunna stödja att det finns ett mänskligt sammanhang till
fyndet.

Figur 9. I förgrunden syns en snittad stenfylld grop. Baserat på fyllningens egenskaper och
stenarnas karaktär (sprängsten) bedöms gropen som sentida (sent 1800-tal eller yngre).
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Undersökningens enda säkra fynd var en tillslagen bit kvarts som påträffades i ploglagret
intill ett av schakten. Kvartsbiten är en kärna, det vill säga ett stycke råmaterial från vilka
avslag lösgjorts genom tillslagning (figur 8). Avslagen har sedan använts som eggverktyg.
Kärnan har roterats under arbete och har flera plattformar, spår efter slag från olika
riktningar. Kärnan är i början av dess användning, och skulle ha kunnat användas för
produktion av ytterligare avslag, men har av okänd anledning lämnats eller deponerats.
I de två östligaste schakten påträffades en serie sentida anläggningar i form av stenfyllda
gropar och en ränna (figur 9). Stenen i groparna bedöms som sprängsten och fyllningen är
odlingsjord, ej torv, vilket visar att groparna grävts efter det att mossen dikades och
uppodlades i andra halvan av 1800-talet. Lämningarna är därför inte att betrakta som
fornlämning.

Slutord
Undersökningen inom Ulvsätter 2:4 har inte påvisat någon bevarad fornlämning. Enstaka
fynd av en tillslagen bit kvarts från ett omrört lager, en eventuell sänkesten påträffad i torv,
samt förekomst av träkol i lager från när mossen var en sjö eller ett vått kärr, indikerar att
mänskliga aktiviteter förekommit i området under stenåldern, men då dessa indikationer inte
kan knytas till en bevarad fornlämning rekommenderar vi inga vidare antikvariska åtgärder
innan exploatering.
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