Objekttabell för särskild utredning objekt inmätta med
RTKGPS
För att lägga till fler rader i tabellen, klicka på önskad rad i tabellen. Klicka på Tabell i verktygsfältet.
Välj Infoga och klicka på Rader ovanför eller Rader nedanför beroende på var i tabellen raden
önskas.

Obj. nr/
RAÄ-nr

Lämningstyp

Beskrivning

Antikvarisk
bedömning

537

Grav: Röse

Röset är 5 (nv-so) x 3, 5 (sv-no) stort och är
beläget på en nivå av 7 m ö h samt ligger mellan
två berg. Utbredningen i nordväst oklar.
Strategrafiskt på röset har en stengärdesgård
byggts upp. Röset är upplagt på morän och 0,30,5 meter stora stenar bildar en kallmur tydlig i
söder och sydväst. Innanför kallmuren finns en
blanding av stenar i storleken 0,2-0,4 meter i
diameter. Röset är delvis urplockat och stenar
har rasat ner i söder. Röset är beläget 14 meter
väster om Stenkyrka 86:1.
Röset är redan registrerat, men mättes in med
RTKGPS (bra precision). 51 meter långt och 4
meter brett. Kallmur tydlig i väster. Delvis
urplockat: tre gropar noterades.
Röset är beläget 11-14 m ö h.

Fast fornlämning.

Stensättningen är belägen 10 meter sydväst om
långrösets södra spets och på en nivå av 8 m ö
h. SS är 3,5 meter i diameter stor och 0,4 meter
hög. Innanför en kantkedja av 0,4-0,5 meter
stora rundade stenar ligger en flerskiktad
packning med stenar i storleken 0,2-0,3 meter i
diameter stora. Stensättningen var övertorvad,
men rensades fram för att bedöma status.
Nedanför berget väster och sydväst om
långröset dokumenterades en terrasskant. På ett
moränlager fanns 0,3-0,4 meter stora stenar
upplagda i nnv-sso-riktning.

Fast fornlämning

På Stenterrasskanten A740 dokumenterades en
husgrund, A713, som uppskattades vara 7,5 x
2,5 meter stor och 0,35 meter hög. Sten 0,4
meter stora, låg utmed terrasskanten i väster. I
den norra delen finns ett spisröse A714, cirka
2,5 meter i diameter stort och 0,4 meter högt.
Spisröset består av mindre stenar 0,15-0,2
meter i diameter stora. (jämför husgrunder från
1100-talet på Gotland med spisrösen av mindre
stenar).
A579 dokumenterades i ett söderläge nedanför
berg. Stenpackningen är 4,5 meter i diameter
stor, rundad till formen och 0,5 hög.
Stenpackningen är övertorvad och bevuxen med
busksly. Sten 0,4 meter stora är upplagda på
morän. Centralt finns en flerskiktad packning av
mindre stenar, 0,1-0,3 meter i diameter stora. På
grund av att det var svårt att komma till (tät ung
björkskog) får man vid förundersökningen
bedöma karaktären.

Fast fornlämning

(inom objektnr
171)

Stenkyrka
86:1
(objektnr 710,
tillsammans
med objektnr
171))

Grav: Långröse

715
(inom objektnr
171)

Grav: Stensättning

740
(inom
objektnr 171)

Stenterrasskant

714 + 713
(Inom objektnr
171)

Husgrund med
spisröse

579
(inom objektnr
173)

Stenpackning

1

Fast fornlämning

Fast fornlämning

Fast fornlämning

Osäker
position

Osäker
utbredn.
Ja i
nordväst.

602
(inom objektnr
174)

Husgrund

Husgrunden är belägen på åkermark nedanför
ett berg. Den är 5,5 (nnv-sso) x 3 (ö-v) meter
stor och är belägen 9 m ö h. Vid utredningen var
den bevuxen med tät busksly. Husgrunden finns
med på kartan från 1794.

Fast fornlämning

697
(inom objektnr
175)

Stenpackning

Stenpackning som löper utmed den nordvästra
sidan av ett berg. I väster finns en vik.
Stenpackningen är 16 meter lång (so-nv) och 1,5
meter bred samt är belägen 7 m ö h. Vid
utredningen var anläggningen bevuxen med tät
busksly. Stenstorleken är 0,3-0,5 meter i
diameter. Enskiktad.

Fast fornlämning

626

Husgrund

Övrig kulturhistorisk
lämning

699

Husgrund

Husgrunden är belägen på en förhöjning mellan
två berg och omgiven av gärdesgårdar mot norr
och söder. Den är 5,5 (sv-no) x 4,5 (nv-so) stor
och ligger 13 m ö h. Större stenar, 0,5 meter i
diameter, utgör grunden. På husgrunden har
mycket sten dumpats vid senare tillfälle. Finns ej
med på kartor från slutet av 1700-talet eller
början av 1800-talet.
Husgrunden är belägen direkt öster om befintlig
väg. En jord och stenvall är upplagd nedanför ett
berg. Bevuxen med tät busksly. Husgrunden
finns med på kartan från 1794 och är inmätt som
en linje, cirka 12 meter lång. Huset har legat
utmed den äldre vägen och 7,5 m ö h.

703

Odlingsröse

Norr om ett ö-v orienterat berg dokumenterades
ett odlingsröse, som är 6 meter långt och 1,5
meter brett. Stenen är bevuxen med mossa,
men inte övertorvad. Stenarna, som är 0,4-0,5
meter stora, är lagda i ett skikt.

Övrig kulturhistorisk
lämning

200053

Husgrund

Husgrunden finns med på kartan från 1837.
Inmätt som en punkt på en befintlig fastighet.
Husgrunden är endast delvis bevarad. Den är
övertorvad och ett stort träd växer centralt i den
samma.

Fast fornlämning

2

Fast fornlämning

