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REDOVISNING

Sammanfattning av undersökningsresultatet
Sju sökschakt, med en sammanlagd yta av 400 kvm, upptogs med
grävmaskin, vilket motsvarar lite drygt 8 % av undersökningsområdet.
Samtliga anläggningar och schakthögarna till schakt 1 och 2 undersöktes
med metalldetektor. Schakt 3-6 undersöktes med metalldetektor efter
igenläggning. Det framkom 18 stolphål (6 stensatta), 7 härdar och 3 gropar.
Två keramikskärvor påträffades varav en ovanpå en härd. Matjordslagret
var ovanligt kraftigt och låg i den västra delen kring 0,6-0,7 m för att minska
något österut ned till 0,4-0,5 m. Det förekom påfallande lite "skräp" i
matjorden i form av tegel, porslin, glas eller sent yngre rödgods som ofta
förekommer. Metalldetektoravsökningen gav också väldigt få utslag. Det
lilla "skräp" som påträffades framkom huvudsakligen i västra delen.
Undersökningsområdet bör ha påförts matjord vid någon tidpunkt. Det
förekom sparsamt med flintavslag bearbetad med en enkel teknik.
Frånvaron av fynd såsom svart- och rödgods, tegel, spik och djurben tyder
på att de framkomna lämningarna inte är en del av det medeltida/historiska
Norrvidinge. Fynden av flinta som är bearbetad med en enkel teknik, de två
keramikskärvorna, frånvaron av djurben och att flera anläggningar hade
små korn av bränd lera i fyllningen tyder på övergången mellan yngre
bronsålder och äldre järnålder. I schakt 7 framkom vattenpåverkade lager i
botten. Mängden järnutfällningar ökade markant i schakt 5 och 6 vilket
tyder på att den östra delen har varit tämligen fuktig i äldre tid.
Anläggningarnas utbredning stärker denna tolkning. Av detta skäl avbröts
sökschaktningen efter schakt 7.

Åtgärdsförslag
En fördjupa förundersökning som har som syfte att ge ett solidare
dateringsunderlag samt utifrån framkomna lämningar söka efter
konstruktioner såsom hus.

Bilaga:

Fullgott kartmaterial
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Figuren visar ett utdrag ur
Fastighetskartan med undersökningsområdet markerat med
rött.

Schaktplan med dokumenterade
schakt (S1–7) och anläggningar. De
inmätta fynden utgörs av de två
keramikskärvor som påträffades. Den
blå linjen anger boplatsen utbredning
inom undersökningsområdet.

