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Abstract
Keywords: Gamleby, Stäket, Iron age, Pole blockage, Viking age.
In spring 2016, Södertörn University and MARIS, in collaboration with Västerviks
Museum, conducted an archaeological research survey at Stäket, Kallåker 4:4 in Gamleby
socken, Västervik municipality, Kalmar County, Småland. At the survey two trenches were
dug on land in connection with a previously known “pole blockage” in the water of
Dynestadviken at a place called Stäket. One trench was placed in a stone construction
situated close to the level of the Viking age shore line. The other trench was orientated in
today's wetland adjacent to the timber construction in the water.
The stone “cairn- like” construction lays in line with the timber construction in the water
and are interpreted by us as associated with the underwater remains. The test trench was
done in that part of the construction which is closest to the water. But the stone cairn seems
to continue west at least 10 m up the beach slope. In the trench a brow, a flint and fragments
of processed wood were found. Underneath and between the stones, wooden poles emerged
of which one dates back to Viking age-early Middle Ages.
The other trench, in the wetland closer to the water, could only be dug to approx. 0.2 m
depth, but in this area several wooden poles appeared as well as parts of planks and a small
box shaped wooden construction.
Several of the upright standing poles, both in the water and on land have been dated to late
Iron age, but there are also some dating of poles and planks from late Medieval/Early
Modern period. In connection to wood sampling in the water for dating of the poles a wellworked oak plank also was found. The plank is dated to late Viking period and is very likely
from a boat.
During late Viking period, the place for the site was the most topographical strategic part
of the waterway between the bay of Gamlebyviken and the protected inner water around
Dynestadsjön. The choice of place gives an indication that the construction during this time
is linked to strategy and protection of the rich Iron Age homeland north of the construction.
The exact function of the constructions at Stäket cannot be said at the present time and
there are several possible functions. The most obvious interpretation is to see it as a
blockage defending the inlet, but there is also a possibility that the remains we know about
today actually are a part of a larger harbour arrangement. Other possibilities which can’t be
excluded is that the construction could have been used for fishing or that some of the poles
are remains of a bridge over the narrow inlet. Combinations of these different functions are
of course also possible. Considering the different dating and the mix of wooden material is
also very likely that the use and function of the place have changed during history.
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Sammanfattning
Våren 2016 genomförde Södertörns högskola och MARIS i samarbete med Västerviks
Museum en arkeologisk provundersökning i form av en forskningsundersökning vid Stäket,
Kallåker 4:4 i Gamleby socken, Västerviks kommun, Kalmar län, Småland.

Fig. 1. Undersökningsområdet vid det så kallade Stäket i Gamleby markeras med röd stjärna. Utdrag ur
FMIS.

Vid undersökningen upptogs två provschakt på land i linje med en sedan tidigare känd
pålanläggning i vattenområdet vid Stäket. Det första schaktet placerades i änden av en ovan
mark synlig, välavgränsad men ganska gles stenpackning. Packningen startar ungefär vid
höjden för vikingatidens strandlinje och förefaller vara anlagd tvärs mot strandlinjen. Den
verkar fortsätta minst 10 meter västerut upp mot högra mark. Det andra schaktet placerades
dagens vassmark i anslutning till den längre ut i vattnet belägna pålanläggningen.
Stenpackningen var anlagd och är rester av någon form av stenfundament/fyllnad/stöd till
en bryggkonstruktion. Dess placering i sundet, i anslutning till platsen för pålarna indikerar
starkt att ”bryggan” har ett direkt samband med pålarna. I provschaktet påträffades mellan
stenarna bland annat ett bryne, ett flintavslag och ett par fragment av bearbetat trä. Under
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och mellan stenarna framkom även flera träpålar varav en kunde dateras till vikingatid-tidig
medeltid. Även om pålarna inte helt direkt daterar stenpackningen, förstärker deras datering
tolkningen att pålarna och stenpackningen utgör delar av samma anläggning.
Schaktet i vassmarken kunde endast grävas till 0,2 m djup då detta område är mycket sankt
och till stora delar utgör av vassrötter, men i schaktet framkom ytterligare pålar men också
plankor och även en enkel lådkonstruktion. I detta schakt erhölls vikingadateringar på pålar
men också dateringar från sen medeltid/historisk tid. I anslutning till C14 provtagning av
påle ute i vatten påträffades även en väl bearbetad minde ekplanka. Denna daterades till sen
vikingatid och är med stor sannolikhet en bit av en båt, möjligtvis en toft.
Den undersökta anläggningen i Stäket förefaller till stora delar kunna dateras till tiden runt
cirka år 1000 e.Kr. Vissa av dateringarna visar dock att verksamhet förmodligen bedrivit
på platsen även senare, i slutet av medeltiden och under historisk tid. Precis vilken funktion
anläggningen har haft kan inte sägas i dagsläget. När det gäller pålarna i vattnet brukar
vanligvis denna typ av anläggningar tolkas som en pålspärr för att stoppa skepp och sjöfart.
Alternativa tolkningar som i nuläget inte kan uteslutas är också att det handlar om ett fast
fiske eller någon form av bro över det smala sundet. En kombination av dessa funktioner är
självklart också möjlig. Dessutom så kan anläggningen mycket möjligt förlorat sin primära
funktion och under senare tider och platsen kommit att användas till något annat.
Topografiskt talar dock läget och de i huvudsak vikingatida dateringarna för att någon
forma av skydd eller strategisk planering låg bakom själva uppförandet. Platsen är det mest
lättförsvarade stället längs den smala vatteninfarten från Gamlebyviken upp mot de rika
järnålderbygderna längre in. Precis norr om pålarna börjar på vikens östra sida tillexempel
ett stort gravområde från yngre järnåldern i anslutning till gården Valstad. Detta
gravområde fortsätter i princip hela vägen in till Dynestadsjön där det låg flera intressanta
gårdar under järnåldern och vikingatiden. Här finns en runsten belagd, en fornborg och
uppgifter om såväl romerska som arabiska skattfynd. En intressant möjlighet är utifrån detta
landskapssammahang att själva spärrkonstruktionen är en del av en större hittills okänd
vikingatida hamn- och sjöfartanläggning i anslutning till Dynestadviken.
.
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Inledning
Marinarkeologiska forskningsinstitutet (MARIS) vid Södertörns högskola genomförde den
15-22 maj 2016 i samarbete med Västerviks Museum en provundersökning och
provtagning vid Stäket i södra delen av Dynestadviken, Gamleby socken, Västervik
kommun. Tillstånd för undersökningen var givet av länsstyrelsen i Kalmar län (dnr 4323020-16 2016-04-21). Ansökan om undersökningstillstånd avsåg provtagning av pålar,
grävning av sökschakt, undersökning av en mindre stenpackning samt användande av
metalldetektor på platsen.
Arbetet utfördes som en seminarieundersökning vid Södertörns högskola med deltagande
studenter. Arbetet leddes av biträdande museichef/arkeolog Veronica Palm, Västerviks
Museum, docent Hans Bolin, Södertörns högskola samt professor Johan Rönnby, Södertörn
högskola (projektansvarig). Rapporten är samanställd av Veronica Palm och Johan Rönnby.
Denna rapport är en redogörelse för den arkeologiska provundersökningens resultat.

Fig. 2. Vy över Stäket vid Valstad. Till höger i bild syns gravfältet Gamleby 201 från yngre järnålder.
Undersökningsområdet markeras med röd cirkel. Foto: Ingemar Lundgren, Ocean Discovery.
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Topografi & fornlämningsmiljö
Att Tjust är en bygd av ålder speglas inte minst av namnets förekommande i olika källor.
Tjustbygden utvecklades till ett tydligt bebyggelseområde från åtminstone bronsålder och
det fanns goda förutsättningar för handel och kommunikation genom de många
vattendragen, sjöarna, havsvikarna och den skyddande skärgården. Detta avspeglar sig i en
viss koncentration av fornlämningar vid flera kommunikativa punkter i landskapet.
Området kring Gamleby och Lofta socknar, särskilt den inre delen av Gamlebyviken, kan
lyftas fram för den yngre järnåldern. Enligt ortnamnsforskaren Stefan Brink finns bland
ortnamnen i Gamleby- och Loftaområdet flera indikationer på ett centralplatskomplex med
en huvudgård (Husar), en samlingsplats (Tingstad, senare flyttad till Gamleby), ett militärt
följe (Karla-), kultiska och profana ledare (vivil, godhe) och kultplatser (Harg, Långharg,
Ullevi). Det nära sambandet mellan bebyggelseenheter med namn på -sta(d) och yngre
järnåldersgravfält antyder att bosättningen kan vara kontinuerlig från forntid till nutid.
Sta(d)namnen (jfr, fornsv. -staðir) har en utpräglad östlig utbredning, och har i övriga landet
en direkt anslutning till järnåldersbygderna i Mälarlandskapen, de norrländska
huvudbygderna, samt Närke och Östergötland (Brink 1999:424ff).
Vid Dynestadsjön finner vi namnet Langeharg, alltså Långharg, ’den långsträckta kultplatsen’. Langeharg byter i början av 1400-talet namn till Nygård och är under slutet av
medeltiden en betydelsefull frälsegård (se DMS Tjust). Söder om sjön ligger en bortglömd
by vid namn Kallåker (Karla-akr), som kan översättas till ’den brukbara jorden tillhörande
karlar’. En forskare går t.o.m. så långt som att tolka namnet och gravfältet vid Kallåker
som platsen för en förhistorisk garnison (Hellberg 1979; Rönnby 1989:10). Ett intressant
sten-namn finner man norr om sjön vid Gursten, som också är namnet på den nuvarande
gården. Under medeltid skrevs namnet Godhasten och härstammar från den runsten som en
gång i tiden stod här och ordet ’Guþa-sten’. Stenen har daterats till tiden omkring 900 av
inskriften, som är av den variant av vikingatidens runalfabet som kallas svensk-norska
runor eller rök-runor. Stenen står sedan år 1900 i Gamleby Folkhögskolas trädgård.
Längs Stäkets och Dynestadvikens västra sida finns ett flertal registrerade fornlämningar
som kan föras till yngre järnålder. Ca 250 m norr om aktuell undersökningsyta, närmare
Valstad, finns ett gravfält från yngre järnålder med ca 80 synliga gravar i form av högar och
övertorvade runda stensättningar, RAÄ Gamleby 201. Ca 500 m norr om detta finns
gravfälten RAÄ Gamleby 203 och 204 med sammanlagt 90 registrerade gravar i form av
högar och övertorvade rundastensättningar samt en treudd. Uppe på berget vid Kallåker
ligger fornborgen RAÄ Gamleby 205, dock med oklar datering. Nordväst om denna finns
ännu ett gravfält, RAÄ Gamleby 207, med 50 gravar av samma typ som tidigare nämnda.
Vid Dynestadsjöns östra sida, ca 350 nordöst om Nygårds säteri finns gravfältet RAÄ Lofta
83 från äldre järnålder med 1 rund stensättning, 6 domarringar, 6 uppallade stenar och ca
10 resta stenar. I övrigt är de registrerade lämningarna av något äldre karaktär med framför
allt ensamliggande stensättningar och rösen något längre in från sjön.

-7-

Stäket vid Valstad, Gamleby socken - Västerviks Museum
__________________________________________________________________________________________________

Två myntskatter har dessutom hittats i anslutning till Dynestadsjön (Palm et al 2015:48).
Det rör sig dels om en vikingatida med 55 islamiska mynt (slutmynt 907 e. Kr) men också
en sällsynt med romerska bronsmynt (slutmyntet 244 e.Kr). Det romerska skattfyndet kan
ses som ett exempel på Tjustbygdens långväga kontakter med det mäktiga medelhavsriket.

RAÄ 205

RAÄ 203-204

RAÄ 201

Fig. 3. Området kring Stäket och inloppet till Dynestadsjön. Havsnivån har rekonstruerats till ca 2 m ö h,
vilket bör motsvara nivån vid sen yngre järnålder. UO och platsen för pålanläggningen markeras med röd
cirkel. Karta: Simon Nazerian.
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Kunskapsläget och tidigare arkeologiska undersökningar
MARIS vid Södertörns högskola och Västervik Museum har sedan 2013 samarbetat när det
gäller marinarkeologisk forskning och förmedlingsverksamhet. Samarbetet har hittills i
huvudsak gällt undersökningen av vraket Mars (1564), men har också ambitionen att gälla
andra marina arkeologiska lämningar och forskningsområden i Tjustbygden
Våren 2015 lokaliserades med hjälp av ett sidseende ekolod ett drygt tiotal upprättstående
pålar i norra delen av den smala ”kanal” som förbinder Gamlebyviken med Dynestadviken
och Dynestadsjön. Förutom topografi och fornlämningssammanhang så indikerade
ortnamnen Stäket och Stäkeslätten att en äldre pålspärr skulle kunna finas på platsen.
Området är dock också mycket rikt på lämningar och rester från den omfattande
stenbrytningsverksamhet och utskeppning av sten som bedrevs i området i slutet av 1800talet och under första hälften av 1900-talet. Nära platsen för de lokaliserade pålarna finns
bland annat en lastageplats och ett gammalt bryggfundament från stenindustrins dagar.

Fig. 4. Sökstråk och
ekolodbilder av pålar
vid Stäket.
Sammanställning gjord
av Oscar Törnqvist
2015.
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För att om möjligt verifiera en äldre datering av de nyupptäckta pålarna gjordes en
dykbesiktning och ett träprov i form av en flisa från ytterveden på en av pålarna togs. Provet
daterades till 980-1035 Cal AD (BETA 411163) (se bilaga 3) och visar därmed på en
datering till senare delen av vikingatid. Samtliga vid dykningen observerade pålar var
kraftigt eroderade och liknar varandra avseende nedbrytning och storlek. Diametern på
pålarnas synliga delar är cirka 0,1 m och höjden över botten mellan 0,2-1,0 m (se fig. 4).
Sikten var vid provtagningstillfället mycket begränsad men de observerade pålarna
uppskattades med stor sannolikhet tillhöra samma konstruktion/anläggningsfas.
Uppe på land, på västra sidan i direkt linje med pålarna och där vassen övergår till fast
mark, kunde en gles stenpackning, cirka 3 x 2 m stor (O-V), bestående av 0,2-0,5 m stora
stenar observeras vid inventering. Kraftig beväxning försvårade avgränsningen mot väster
men indikationer fanns på att den fortsatte åt det hållet. Marken runt omkring var helt fri
från sten och packningen föreföll därför ej naturlig och antogs därför kunna ha ett samband
med undervattensfynden.
Vattendjupet på platsen för pålarna är som mest två meter, men den idag trånga passagen
bör dock ha varit betydligt bredare för tusen år sedan (se fig. 2 och 5).

Fig. 5. Karta 0,5 meter ekvidistans över området. Sammanställning gjord av Daniel Nilsson och Sara
Rönnby.
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Fig. 6. Lidarbild av platsen. A: gravhögar (RAÄ 201:1) B: platå C: gles stenpackning D: plats för pålar.

Källa: Lantmäteriets kartsök.
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Genomförande & resultat
Den arkeologiska provundersökningen genomfördes 2016-05-16 – 2016-05-20 som ett
samarbete mellan Södertörns högskola/MARIS och Västerviks Museum. Detta samarbete
var viktigt för såväl undersökningens vetenskapliga utförande som för regional och lokal
kunskapsuppbyggnad. Södertörns högskola var huvudansvarig och samordnare för
projektet.
Lämningarna som berördes av studien finns inom ett ca 800 m2 stort område i en strandnära
miljö, men endast en mindre del undersöktes genom provschakt.

Fig. 7. Vy mot undersökningsområdet. Schakt 1 togs upp i en stenpackning i övergången till fast mark. Schakt
2 upptogs i pålradens förlängning (markerad med vit streckad linje) ute i dagens vassmark, det vill säga i det
som under yngre järnålder var vattenområde. Foto: Veronica Palm.
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Fig. 8. Översikt schakt 1 och schakt 2. Foto: Veronica Palm.

Syftet med provundersökningen var främst att klargöra om och i vilken omfattning
fornlämning fanns inom aktuell yta, det vill säga i förlängningen av den pålrad som tidigare
observerats i vattnet och att i förekommande fall beskriva vilken typ av fornlämning det i
så fall rör sig om. Fornlämningens karaktär, datering och sammansättning skulle utredas
och beskrivas.
Den för den aktuella undersökningens angivna ambitionsnivå gör att frågeställningarna
hade karaktär av grundforskning och framför allt är beskrivande. Provundersökningen
omfattade följande moment:
-

Dokumentation och provtagning av ett urval träpålar i vattenområdet för
kompletterande dateringsanalys och vedartsanalys samt analyser inom ramen för ett
nystartat forskningssamarbete med Göteborgs universitet (professor Charlotte
Björdal, Institutionen för marina vetenskaper) om kunskapspotentialen hos
arkeologiskt trä. Analysen innefattar då förutom datering och arkeologisk
dokumentation även analys av träet gällande bland annat sedimentation på platsen,
klimatförändringar och förändrade bevaringsförhållanden. (se bilaga 4).

-

Undersökning genom upptagande av provschakt på land i linje med
pålanläggningen för att försöka avgränsa dess sträckning i väst och klargöra om den
tidigare observerade stenpackningen är anlagd eller ej.

-

Avsökning med metalldetektor inom undersökningsområdet.
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Initialt upprättades ett lokalt koordinatsystem i ett rutnät där varje ruta mätte 1 x 1 m.
Schakten upptogs genom att ett urval rutor i koordinatnätet valdes ut och grävdes skiktvis
för hand i stick om 0,1 m. Schakt 1 omfattade ca 12 m2 och undersöktes intensivt ned till
steril marknivå och schakt 2 omfattade ca 54 m2 och grävdes endast till ca 0,2 m dj eftersom
vatteninträngningen sedan blev för stor (se ritningar bilaga 6).
Vid undersökningen användes kontextuell metodik där stratigrafiska enheter, i detta fall
kulturlager och ett fåtal konstruktioner, dokumenterades separat och på ett likvärdigt sätt i
enlighet med den stratigrafiska sekvensen. Kontexterna beskrevs och dokumenterades med
inmätning och på ritning i skala 1:20 samt genom digitalfotografering. Bearbetning av
mätdata har gjorts i ArcGis 10.0 i koordinatsystemet Sweref 99 TM. Fynd, anläggningar
och foton har registrerats i särskilt upprättade dokument. 7 prover sändes för datering hos
Ångströmlaboratoriet i Uppsala (se bilaga 3).

Resultat
Schakt 1 – pålar och stenanläggning
Schakt 1 upptogs i en ovan mark delvis synlig stenpackning belägen ca 30 m väst om den
öppna vattenrännan vid Stäket. Platsen var vid undersökningstillfället bevuxen med
grästorv, sly och mindre alträd. Stenpackningen är cirka 10 x 2 meter stor och cirka 0,2
meter hög (O-V). Den är anlagd på en i övrigt stenfri platåliknande yta som långsamt höjer
sig åt väst. Konstruktionen bör legat i anslutning till (eller strax under) den förmodade
strandlinjen på vikingatiden. Väst om anläggningen stiger marken ytterligare och övergår i
en stenig och bergig sluttning i sydväst och en platå och en stenfri sluttning i nordväst, upp
mot gravfältet RAÄ 201. Stenpackningen ligger i direkt linje med pålraden ute i vattnet.
Anläggningen delundersöktes endast inom 3 x 2 m stor yta i sin östra del ner mot sundet.
Stenpackningen var bitvis gles, lagd i 1-2 skift, med en största koncentration av 0,1-0,5 m
stora stenar i den östra delen. Den täcktes delvis av ett 0,15-0,20 m tjockt humusblandat
lerlager och stenarna låg något nedtryckta eller nedsjunkna i ett sterilt lerlager.
Mellan stenarna framkom ett nithuvud, en bit slagg, ett bryne och ett litet fragment keramik
(stick 1), ett flintavslag och två bearbetade träpinnar med oklar funktion (stick 2).
Under och mellan stenarna framkom förutom en del träflis också 39 stående och 2 liggande
små träpålar och störar som mätte 0,04-0,16 m i diameter. Samtliga var dock kraftigt
eroderade i den övre änden varför diametermåtten inte kan sägas vara helt exakta (se ritning
bilaga 6). En av dessa (S1:A41) togs upp. Den bevarade delen var 0,37 cm lång och den
mätte 0,16 m i diameter. Dess nederdel var spetsad. Pålen daterades inom intervallet 9901160 AD (P6; Ua56359; bilaga 3).
Stenanläggningen utgör sannolikt något slags fundament, fyllning eller stöd till någon form
av plattform eller brygga. Den kan inte med full säkerhet dateras utifrån
provundersökningens resultat. Men då den utan tvekan anlagts i anslutning till
pålanläggningen bör den troligtvis vara samtida med denna. Även dess höjd över dagens
vattenyta indikerar att en datering till vikingatid förfaller trolig. Dateringen av träpålen
- 14 -
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mellan stenarna i packningen förstärker sannolikhetens för en datering till slutet av
järnålder.
Vid detektering av sluttningen i hagmarken strax nordväst om schakt 1 påträffades en
mycket korroderad bergskil, 10,2 x 6 cm stor och 1,4 cm tjock, från 1900-talets
stenhuggeriverksamhet i området. Här påträffades även en odekorerad D-formad söljering
i kopparlegering, 2,6 x 2,3 cm stor. Som lösfynd kan denna ej dateras och typen förekommer
från järnålder till modern tid.

Fig. 9. Schakt 1 under utgrävning. Från NNÖ. Foto: Veronica Palm.

Fig. 10. Schakt 1; Ruta 14, 15, 17, 18 framrensade i stick 1. Från N. Foto: Sofia Johansson.
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Fig. 11. Översikt av schakt 1. I bakgrunden syns schakt 2. Från V. Foto: Jonathan Lagnebjörk.

Fig. 12-14. Bland fynden vid stenpackningen fanns ett bryne (F6) och ett flintavslag (F7). Vid detektering av
sluttningen i hagmarken strax nordväst om schakt 1 påträffades en D-formas söljering (F9).
Foto: Veronica Palm.
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Schakt 2 – pålar och plankor
Schakt 2 upptogs i vassmarken mellan den öppna vattenrännan och fastmarken. Här
rensades en 14 m2 stor yta fram ned till ca 0,2 m djup, vinkelrätt mot pålraden, för att
lokalisera ytterligare pålar och för att om möjligt avgränsa pålradens bredd. Relativt snart
visade det sig att det i denna del av vassområdet fanns en stor mängd stående pålar som
kunde sonderas fram med hjälp av jordsond. Pålarna var delvis överväxta, men då
vassmarken var relativt mjuk kunde många återfinnas och rensas fram i toppdelen.
Sammanlagt mättes 30 pålar in inom en 55 m2 stor yta, samt 6 pålar och 4 plankor
tillhörande någon form av träkonstruktion i ytans norra del (se ritning bilaga 6). Även
enstaka stenar 0,1-0,22 m stora, sonderades fram.
Samtliga pålar var kraftigt eroderade i toppen, liksom även pålarna i schakt 1 och pålarna
ute i vattnet. Flertalet var i den synliga toppen omkring 0,1-0,15 m i diameter, men är
troligen av betydligt större dimensioner i den icke eroderade delen, vilket syns tydligt på
pålarna ute i vattnet och den upptagna pålen S2:A46 (se fig. 18 nedan). Den sistnämnda
daterades till intervallet 1020-1160 AD (P7; Ua56360; bilaga 3).
Den träkonstruktion som framkom kunde inte undersökas i sin helhet på grund av
vattentillströmningen. Den synliga delen utgjordes av en lådliknande konstruktion av
liggande plankor och stående pålar. Den synliga delen mätte ca 3,0 x 0,65 m. Plankor i tre
skift kunde rensas fram (se fig. 16-17 nedan). Eftersom anläggningen inte kunde tas fram i
sin helhet är konstruktionens funktion är oklar, men en hypotes är att det rör sig om någon
form av anordning för fast fiske, ett kar eller en sump. Dateringen blev också betydligt
yngre och föll inom intervallet 1670-1940 AD (P5; Ua 56358; bilaga 3).
Vid detektering av ytan påträffades en hästsko av järn. Det är
en del av en slät hästsko (tådelen) med kvarsittande sömmar.
Den är avbruten vid traktarmarna, ca 11,5 cm br och 0,7 cm
tjock och mycket korroderad. Ingen synlig sömränna finns.
Som lösfynd kan den ej dateras, men då det inte är en fliksko
av den typ som ofta förekommer under yngre järnålder tidig
medeltid och den är relativt kraftig bör den föras till sen
medeltid eller senare tid.
Det finns även ytterligare inblandning av yngre trä i området.
Vid provborrning av sedimentlagerföljden i vassmarken i
linje med pålraden konstaterades trärester i borrkärnorna (se
bilaga 5). Ett flislager på sjöbottnen kunde då observeras
liksom flera nivåer med trärester. En bit trä, troligen från en
påle 0,5 m under markytan, daterades till intervallet 16501960 AD (P3; Ua56356; bilaga 3). Ytterligare en bit på ca 1
m djup daterades till 1480-1650 AD (P4; Ua56357).

Fig. 15. En av de sedimentkärnor som upptogs i
vassmarken. Foto: Elinor Andrén.
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Fig. 16-20. I schakt 2 framkom en mängd träpålar, här markerade med gula
stickor, samt en lådliknande konstruktion. Pålarna var kraftigt eroderade i
toppen men välbevarade under ytan. Vid detektering påträffades en hästsko
ytligt i vassmarken. Foto: Simon Nazerian & Veronica Palm.
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Pålanläggningen
Vid denna undersökning gjordes ingen ny dokumentation av pålarna ute i vattnet utan
platsen besiktigades bara med dykare. Det kunde dock konstateras att pålarna står inom ett
flera meter brett stråk tvärs över passagen och även fortsätter in och under vassen på östra
sidan av sundet. Sammantaget handlar det om hundratals pålar i sundet. Det träprov som
togs från en påle i samband med upptäcktes 2015 (se ovan) och daterades till vikingatidens
slut stämmer således väl överens med de övriga dateringarna från 2016 års undersökning
(980-1035 AD (BETA 411163) (se bilaga 3).
På botten mellan pålarna finns också plankor och andra trädelar. Vid provtagning av en påle
påträffades en cirka 0,60 x 0,30 meter stor och 0,05 meter tjock bearbetad planka av ek (P2,
se fig. 25-26 nedan). Det rör sig med sannolikhet av en del från en båt, möjligtvis en del av
en toft eller ett stöd för del av riggen. Fyndet P2 daterades till intervallet 890-1020 AD
(Ua56355; bilaga 3). I anslutning till den större plankbiten påträffades även en något mindre
trädel av samma träslag.
Prov från en av pålarna, P15 som upptogs hel från pålanläggningen ute i vattnet, har
analyserats inom ramen för ett nystartat forskningssamarbete med Göteborgs universitet
om kunskapspotentialen hos arkeologiskt trä gällande bland annat sedimentation på platsen,
klimatförändringar och förändrade bevaringsförhållanden (se bilaga 4). Undersökningar i
ljusmikroskop av infärgade träsnitt i pålens oeroderade del visade att pålen var av gran
(Picea abies) och att angrepp av erosionsbakterier fanns i både de yttre och inre delarna av
pålen. Eftersom angreppen uteslutande var orsakade av erosionsbakterier visar det att
sedimentmiljön där pålen stått har varit mycket syrefattig och konstant vattendränkt. Trä
med denna grad och typ av nedbrytning kan dock konserveras med mycket goda resultat.
Den oftast dåliga sikten och lösa bottensedimenten i kombination med den mot stranden
kraftigt överlagrande vassmarken gör arbetsförhållande komplicerade ute i vattnet.
Ytterligare dokumentationsarbeten krävs därför för bättre förståelse av pålanläggningens
utbredning. Olika former av seismik och scannerutrustning bör med fördel kunna användas
för att underlätta arbetet.

Fig. 21.
Pålanläggningen
besiktades av dykare.
Foto: Veronica Palm.
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Fig. 22-24. Pålanläggningen besiktades men
har inte detaljdokumenterats. Den dåliga
sikten och lösa bottensedimenten och den
kraftigt överlagrande vassmarken gör
arbetsförhållande komplicerade ute i vattnet.
Det kunde dock konstateras att pålarna står
inom ett flera meter brett stråk tvärs över
passagen och även fortsätter in och under
vassen på östra sidan av sundet. Sammantaget
handlar det om hundratals pålar. Foto: Johan
Rönnby.
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Fig. 25-26. I anslutning till
pålanläggningens V del påträffades en
planka (P2). Det rör sig med sannolikhet
av en del från en båt, möjligtvis en del av
en toft eller ett stöd för del av riggen. I
anslutning till denna del påträffades även
en mindre trädel (till vänster i lilla bilden)
som eventuellt hör ihop med den större
delen. Om bitarna suttit ihop på det sätt
de arrangerats på fotot går dock ej att
avgöra. Foto: Veronica Palm
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Förmedlingsinsatser
Vid undersökningstillfället inbjöds skolklasser från Gamleby Folkhögskola till guidning
och två öppna välbesökta visningar för allmänheten anordnades. Arbetet har också
dokumenterats på video och en kort film om projektet kommer senare att produceras. I
övrigt har projektet förmedlats via sociala medier (Västerviks Museum och MARIS
facebooksidor) samt i lokalpressen.
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Slutord
Platser som har ordet stäk i namnformen brukar oftast indikera att någon form av
träanläggning, exempelvis en pålspärr, finns i vattnet. Funktionen hos en pålspärr
förknippas oftast med avgränsning eller skydd och försvar av viktiga sjöleder eller platser.
Vikingatida pålspärrar finns på flera platser vid Östersjöns havsvikar och vattenleder. I
några fall har man också observerat att vikingatida båtar sänkts som en del av spärren.
Exakt vilken funktion anläggningen i vid Stäket i Dynestadviken har haft kan inte sägas i
dagsläget. I området finns trä från flera tider, men en stor del av pålarna bör kunna föras till
en vikingatida anläggning, vilket flera av dateringarna också visar. I nuläget finns flera
möjliga tolkningar av pålarnas funktion, till exempel som en del av ett fast fiske eller någon
form av broanläggning/spång över viken. Platsen för pålarna bör emellertid under
vikingatid ha varit den mest topografiskt strategiska delen av vattenpassagen mellan den
långa havsviken ut mot ytterskärgården och den mer skyddade sjöliknande inre delen av
viken. Detta ger en indikation på att anläggningen först o främst har haft en fortifikatorisk
funktion under järnålder/medeltid och förmodligen kan ha fungerat som en pålspärr för att
och kunna kontrollera infarten i viken och skydda mot fientliga skepp och båtar.
På pålanläggningens norra sida, eller innanför denna om man så vill, öppnar sig ett landskap
med flera fornlämningar och platsnamn som kan föras till yngre järnålder. En datering till
början av 1000-talet medför att konstruktionen då är anlagd före etableringen av
medeltidsstaden Västervik, som tidigast nämns i skriftliga källor år 1275. Staden placerades
”utanför” spärren cirka en kilometer sydväst om Stäket vid en liten vik i anslutning till
Gamlebyåns utlopp. En ny urbant präglad plats som stod för något nytt i bygden.
Flera äldre bebyggelseenheter med eventuellt ursprung i yngre järnålder/vikingatid ligger
alltså innanför och norr om pålanläggningen och skyddas därmed av dess placering. Det
gäller bland annat Valstad, Kålåker (äldre Karlåker), Dynestad (idag borta), Nygård
(Langeharg på 1300-talet), Gursten (runstensplats) och Vida. Vägen upp genom viken och
sjön är dessutom ett sätt att nå den rika Loftabygden och även länge in i landet längs Loftaån
upp mot Överum.
Intressant i sammanhanget är självfallet också de gravfält från yngre järnålder som sträcker
sig från pålarnas plats och norrut in till Dynestadsjön (RAÄ 201, 203, 204) och fornborgen
på sjöns sydvästra sida (RAÄ 205). Ovanför dagens strandlinje finns på Dynestadsvikens
västra sida dessutom flera oregistrerade stenrader/packningar/förhöjningar som med stor
sannolikhet är rester av äldre bryggor, stenkistor, bodar etc.
För en mer detaljerad tolkning av anläggningen och platsen betydelse behövs ytterligare
arkeologiska undersökningar, dateringar och dokumentation. En intressant möjlighet är
dock utifrån nuvarande kunskapsläge och landskapssammanhang att själva
spärrkonstruktionen bara är en del av en större hittills okänd vikingatida hamn- och
sjöfartanläggning i anslutning till Dynestadviken.
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Dynestad Stäket, Gamleby sn, Kalmar län, SM.
Lst dnr: 431-3020-16
VM dnr: ARK2/16
Arkeologisk undersökning maj 2016
Anläggningslista schakt 1
A-nr

Ruta

Beskrivning

Mått (m)

Z-nivå

1
2
3
4

1
1
2

0,08
0,06
0,08

0,67
0,74

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

5
5
5
5
5

Stående påle
Stående påle
Stående påle
Liggande träbit, NÖ-riktning,
fortsätter troligen under sten
Stående påle, mellan två stenar i
stenpackning, spetsig
Stående påle
Stående påle
Stående påle
Påle, kilad åt nordöst
Stående påle

5
5
4
2
9
9
8
8
11
11
11
14
14
17/18

Planka, stående i NÖ-riktning
Stående påle
Påle? kilad åt öster
Påle, under lager
Stående påle
Stående påle
Stående påle
Stående påle
Stående påle
Stående påle
Stående påle
Stående påle
Stående påle
Splittrat trä/påle? 4 bitar

26
27
28
29
30
31
32
33
34

8
8
17
17
17
17
17
17
11

Stående påle
Stående påle
Stående påle
Stående påle
Stående påle
Stående påle
Stående påle
Stående pålar; 3 st
Stående påle

5

4
5

0,69 l; 0,19 br
0,06
0,04
0,08
0,03
0,1
0,03
0,08-0,02
0,03
0,03
0,66
0,67
0,69
0,65
0,82
0,71
0,72
0,12
0,15 l och 0,02 i
diam
0,65

0,67

35
36
37
38

11
11
11
12

39
40
41

9
8
17

Stående påle
Stående påle
Stående påle
Stående påle, en av två intill
varandra
Stående påle
Stående påle
0,07
Stående påle, spetsad ände, kraftigt 0,37 l och 0,16
eroderad i toppen. Framkom när A24 m i diam
togs upp.

0,56
0,7
0,62
0,57
0,63

Dynestad Stäket, Gamleby sn, Kalmar län, SM.
Lst dnr: 431-3020-16
VM dnr: ARK2/16
Arkeologisk undersökning maj 2016
Anläggningslista schakt 2
A-nr

Beskrivning

Mått (m)

6
7
8
9
10
11

Stående påle
Stående påle
Stående påle
Stående påle, närmast fyrkantig
Stående påle
Stående påle, närmast fyrkantig
Stående påle i ände av plankkonstruktion. Nsidans mitt
Stående påle
Stående påle, snett nedkörd, kraftigt eroderad
topp
Stående påle, rektangulärt snitt? Kraftigt
eroderad topp
Stående påle
Stående påle, ligger något lägre
Stående påle, närmast rektangulär
Stående påle
Stående påle
Stående påle, stöttar planka A23 i SÖ-änden

0,07
0,07
0,14
0,09x0,17
0,07
0,06x0,06

Stående påle, stöttar planka A23 i NV-änden
Planka, liggande på smalsidan mellan pålarna
A21 och A23
Stående påle, i ände av plankkonstruktion, NÖhörnet
Planka liggande på smalsidan
Planka, lik A25, endast synlig nere under
vattennivån
Rund, något tillyxad ände
Lik A25 men inte helt framgrävd
Stående påle
Stående påle
Stående påle, intill A15, kraftigt eroderad topp
Stående påle
Stående påle
Stående påle
Stående påle
Stående påle, oval
Stående påle

0,08
0,62x0,18 och 0,02 tj

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

0,03x0,08
0,09
0,08
0,10x0,15
0,13
>0,05
0,06x0,12
0,08
0,1
0,08

0,09
2,9x0,2 och 0,03 tj
oklart
1 m l 0,08 m i diam
oklart
0,1
0,11
0,12x0,06
0,08
0,12x0,08
0,06
0,07
0,08x0,06
0,08

Z-nivå

38
39
40
41
42
43
44

Stående påle
Stående påle
Stående påle
Stående påle
Stående påle
Stående påle
Stående påle

45

Stående påle, kraftigt eroderad topp, på 0,1 m dj 0,13

46

Stående påle, kraftigt eroderad topp, på 0,1 m dj 0,16

0,07
0,08
0,12
0,06
0,07
0,1
0,15

F. nr.

1

1
1

1
1
1

1
2

1

2
3

4
5
6

7
8

Schakt Ruta

17

4
14
15

2
4

1

Anl.

2

2
1
1

1
2

Lager 2/
+0,58

Nivå

Flinta
Järn

Keramik
Slagg
Bergart

Järn
Trä

Trä

Material

Dynestad Stäket, Gamleby sn, Kalmar län, SM.
Lst dnr: 431-3020-16
VM dnr: ARK2/16
Arkeologisk undersökning maj 2016

Fyndlista

Avslag
Hästsko

Bryne

Nithuvud
Bearbetad

Bearbetad

Typ

1,4 x 1,3 cm, 0,4 cm tj. Ljusgrå flinta.
Del av en slät hästsko (tådelen) med
kvarsittande sömmar. Avbruten vid
traktarmarna. 11,5 cm br och 0,7 cm tj.
Korroderad. Ingen synlig sömränna. Som
lösfynd kan den ej dateras, men då det inte är
en fliksko och den är relativt kraftig kan den
föras till sen medeltid/senare tid.

Fragment. 0,1 x0,06 cm.
16 cm l svagt böjd, 1,5 cm tj pinne av trä med
avtäljda ände, den andra avbruten. Ingen
tydlig funktion. Avbruten.
Fragment. 1,2 cm stort, 0,5 cm tj. Spjälkat
Fragment. 0,8 x 1,2 cm st. Ngt blåsigt.
Del av bryne. Avbruten. 6,3 cm l, 4,5 cm br
och 2,3 cm tj. Välanvänd slipyta på ena sidan.

14,5 cm l svagt böjd, 1-1,5 cm tj pinne av trä
med avtäljda ändar. Ingen tydlig funktion.
Snarare en kasserad avtäljd pinne.

Beskrivning

Antal

1
1

1
1
1

1
2

1

0,1
180

0,1
0,1
72

0,1
20

14

Vikt (g)

Järn

10 detektor

0,1 m dj

Brons

9 detektor

Bergskil

Sölja

D-formad söljering. Kopparlegering. 2,6 x 2,3
cm st av rund ten. Som lösfynd kan den ej
dateras. Typen förekommer från järnåler till
modern tid.
Bergskil. Korroderad. 10,2 x 6 cm st, 1,4 tj.
Troligen från 1900-talets
stenhuggeriverksamhet i området. Funnen i
intilliggande hagmark.
1

1

397

7

May 29, 2015
Prof. Johan Ronnby
MARIS Sodertorn University
Huddinge, Stockholm 14189
Sweden
RE: Radiocarbon Dating Result For Sample Valstadstaket 1
Dear Prof. Ronnby:
Enclosed is the radiocarbon dating result for one sample recently sent to us. The report sheet
contains the Conventional Radiocarbon Age (BP), the method used, material type, and applied
pretreatments, any sample specific comments and, where applicable, the two-sigma calendar calibration
range. The Conventional Radiocarbon age has been corrected for total isotopic fractionation effects
(natural and laboratory induced).
All results (excluding some inappropriate material types) which fall within the range of available
calibration data are calibrated to calendar years (cal BC/AD) and calibrated radiocarbon years (cal BP).
Calibration was calculated using the one of the databases associated with the 2013 INTCAL program
(cited in the references on the bottom of the calibration graph page provided for each sample.) Multiple
probability ranges may appear in some cases, due to short-term variations in the atmospheric 14C contents
at certain time periods. Looking closely at the calibration graph provided and where the BP sigma limits
intercept the calibration curve will help you understand this phenomenon.
Conventional Radiocarbon Ages and sigmas are rounded to the nearest 10 years per the
conventions of the 1977 International Radiocarbon Conference and consistent with all past Beta Analytic
radiocarbon dates. When counting statistics produce sigmas lower than +/- 30 years, a conservative +/30 BP is cited for the result.
All work on this sample was performed in our laboratories in Miami under strict chain of custody
and quality control under ISO/IEC 17025:2005 Testing Accreditation PJLA #59423 accreditation
protocols. Sample, modern and blanks were all analyzed in the same chemistry lines by professional
technicians using identical reagents and counting parameters within our own particle accelerators. A
quality assurance report is posted to your directory for each result.
The cost of the analysis was charged to the MASTERCARD card provided. Thank you. As
always, if you have any questions or would like to discuss the results, don’t hesitate to contact me.
Sincerely,

Digital signature on file
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CALIBRATION OF RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS

(Variables: C13/C12 = -25.4 o/oo : lab. mult = 1)

Laboratory number

Beta-411163

Conventional radiocarbon age

1020 ± 30 BP

Calibrated Result (95% Probability)

Intercept of radiocarbon age with calibration curve

Calibrated Result (68% Probability)

1125

Cal AD 980 to 1035 (Cal BP 970 to 915)

Cal AD 1020 (Cal BP 930)

Cal AD 995 to 1025 (Cal BP 955 to 925)

1020 ± 30 BP

WOOD

1100

Radiocarbon age (BP)

1075
1050
1025
1000
975
950
925
900
970

980

990

1000

1010

1020

1030

1040

Cal AD

Database used
INTCAL13

References
Mathematics used for calibration scenario
A Simplified Approach to Calibrating C14 Dates, Talma, A. S., Vogel, J. C., 1993, Radiocarbon 35(2):317-322

References to INTCAL13 database
Reimer PJ et al. IntCal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves 0–50,000 years cal BP. Radiocarbon 55(4):1869–1887., 2013.
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Undersökning av påle från Dynestadstäket

Kort sammanfattning av resultat.
Pålprovet var tillspetsad och hade verktygspår. Diametern var 8-9 cm och höjden ca 12 cm.
Årsringarna var tidvis svåra att avläsa men det uppskattas att pålprovet hade mellan 41 – 51 årsringar.
Träets yta och dimensioner såg intakta ut, men ett nåltest visade att materialet var mjukt även i de inre
delarna (kärnveden) och nedbrytning av mikroorganismer kunde förväntas.
Undersökningar i ljusmikroskop av infärgade träsnitt tagit från ytan och inåt med rakblad, visade att
pålen var av gran (Picea abies), och hade angrepp av erosions bakterier i både de yttre och inner
delarna av pålen. Angreppen avtog lite efter den första centimeter, men fortsatta med varierande styrka
(moderat till kraftig angreppsgrad) ända in till pålens mitt (märgen). Eftersom angreppen uteslutande
var orsakade av erosionsbakterier, visar det att miljön där denna del av pålen befann har varit mycket
syrefattig och konstant vattendränkt. Troligen har den befunnit sig i sediment sen den engång i tiden
blev utplacerat. Nedan ses 3 foto (A-C) som alla visar friska (vita) och nedbrutna (blå) vedceller sida
vid sida vid olika förstoringar.

A. Tvärsnitt från 1 -2 cm. Tre
årsringar ses. Stor del av

B. Tvärsnitt från 3-4 cm djup. Tre
årsringar ses. Stor del av
sommarveden är frisk

C. Tvärsnitt från 1-2 cm djup vid hög
förstoring. Friska och nedbrutna celler
bredvid varandra.

sommarveden är frisk

Trä med denna grad och typ av nedbrytning kan konserveras med mycket goda resultat.

Mvh
Charlotte Björdal

Institutionen för marina vetenskaper
Carl Skottsbergs gata 22 B, Box 461, 405 30 Göteborg
031-786 00 00 (växel)
www.marine.gu.se
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Fältanteckningar 17 mars 2017

Johan Rönnby, Thomas Andrén, Olena Vinogradova, Elinor Andrén
Provtagning av en transekt vid Stäket vid Dynestadssjön, Gamleby.
Preliminär stratigrafi bestämd i fält.
Sediment från punkt 1, 2, 3, 4, 5 (2 meter), 6, 7, 9 (2 meter) sparade och transporterad till Södertörns
högskola.
1) 1 m från fixpunkten.
0-7 cm vasstorv
7-20 cm (grovdetritus) gyttja
20-60 cm träkonstruktion
60-100 cm (findetritus) gyttjelera
2) 3 m från fixpunkten.
0-15 cm vasstorv
15-26 cm (grovdetritus) gyttja
26-55 cm kulturlager, svart av kol(?), skalbitar
55-100 cm gyttja
3) 5 m från fixpunkten.
0-35 cm vasstorv, med färska rötter.
35-52 cm kulturlager, kol (mest tydligt 35-44 cm), skalskikt 43-64 cm
52-100 gyttje-lera, gradvis lerigare längre ned. Träbit 70-73 cm.
4) 7 m från fixpunkten.
0-17 cm vasstorv
17-24 cm grovdetritusgyttja
24-39 cm kulturlager, svart av kol?
39-100 cm gyttje-lera, mellan 39-70 cm skalfragment
5) 9 m från fixpunkten.
0-18 cm inget material
18-28 cm vasstorv/grovdetritusgyttja
28-34 cm kulturlager blandat med gyttja och skalfragment. Skalen fortsätter ner till 67 cm
34-95 cm findetritusgyttja/gyttje-lera. Träbit 34-42 cm uttaget som prov för datering.
95-100 cm trä. Johan tog prov för datering.
100-200 cm gyttje-lera med lite skal. Eventuellt en bit trä på toppen vid 100 cm.
6) 11 m från fixpunkten.
0-20 cm vasstorv
20-32 cm gradvis övergång till gyttje-lera
32-48 cm delar av trä
48-100 cm gyttje-lera, 60-63 cm skalskikt
7) 13 m från fixpunkten.
0-100 cm toppen vasstorv som visar en gradvis övergång till grovdetritusgyttja, findetritusgyttja.
Vid 57-65 cm träbit.

8) 15 m från fixpunkten.
0-30 cm vasstorv
30-100 cm gradvis övergång till findetritusgyttja med färska vassrötter. 65-67 cm skalskikt.
9) 17 m från fixpunkten.
0-35 cm vasstorv
35-100 cm gradvis övergång till findetritusgyttja
100-105 cm träbit
105-200 cm gyttjelera
Tog ytterligare en kärna som överlappade 50-150 cm, hittade liten träbit på ca 100 cm (sparade
inte denna kärna)
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Schakt 2

Stäket, Gamleby sn, SM.
Ark.provund. 2016.
Schaktplan.
Schakt 1

Lst dnr: 431-3020-16
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Stäket, Gamleby sn, SM.
Ark.provund. 2016.
Schakt 1, träpålar.
Lst dnr: 431-3020-16
VM dnr: ARK 02/16
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Stäket, Gamleby sn, SM.
Ark.provund. 2016.
Schakt 1, Stick 1.
R14-15, 17-18.
Lst dnr: 431-3020-16
VM dnr: ARK 02/16
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Stäket, Gamleby sn, SM.
Ark.provund. 2016.
Schakt 1, Stick 1.
R 1-2, 4-5, 8-9, 11-12.
Lst dnr: 431-3020-16
VM dnr: ARK 02/16
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Stäket, Gamleby sn, SM.
Ark.provund. 2016.
Schakt 1, Profil 1.
Lst dnr: 431-3020-16
VM dnr: ARK 02/16

Dynestad Stäket, Gamleby sn, Kalmar län, SM.
Lst dnr: 431-3020-16 VM dnr: ARK2/16
Arkeologisk undersökning maj 2016
Fotolista

Nr.

Motiv

Fr.

Sign

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Arbetsbild; etablering
Arbetsbild; etablering
Arbetsbild; etablering
Arbetsbild; etablering schakt 1
Gravfältet RAÄ 201
Guidning av Johan Rönnby vid RAÄ 201
Arbetsbild schakt 1 R1-6
Arbetsbild schakt 1 R1-6
Arbetsbild schakt 1
Arbetsbild schakt 1
Arbetsbild schakt 1
Arbetsbild schakt 1
Arbetsbild schakt 1 och schakt 2
Arbetsbild schakt 1 och schakt 2
Gravfältet RAÄ 201 (S)
Arbetsbild schakt 1
Arbetsbild
Arbetsbild schakt 1 och schakt 2
Vy mot gravfältet RAÄ 201
Vy mot Dynestadvikens inlopp
Vy mot undersökningsområdet.
Vy mot undersökningsområdet.
Terrasskant mellan gravfält och strand.
Terrasskant mellan gravfält och strand.
Backen ned mot strand och UO (t h).
Arbetsbild schakt 1
Arbetsbild sållning i strandkanten.
Dykning vid Stäket.
Filmning.
Filmning.
Arbetsbild schakt 1
Arbetsbild schakt 2. ”Lådan” A21-A25 rensas fram.
Filmning och dykning.
Dykning vid Stäket.
Filmning.
Dykning vid Stäket.
Dykning vid Stäket.
Allmän visning. I förgrunden syns ”lådan” A21-A25.
Allmän visning.
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SV
SV
SÖ
SÖ
VNV
Ö
N
NÖ
NÖ
Ö
Ö
Ö
VNV
SÖ
NNÖ
V
NÖ
SÖ
S
Ö
Ö
S
S
V
Ö
V
SV
SV
SV
Ö
S
V
NV
V
SV
V
S

VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Allmän visning.
”Lådan” A21-A25 rensas fram.
Arbetsbild schakt 1 och schakt 2.
Arbetsbild schakt 1 och schakt 2 (A21-A25).
Arbetsbild schakt 1 och schakt 2 (A21-A25).
Schakt 2. T v ”Lådan A21-A25 samt ett flertal pålar markerade med gula
stickor.
Schakt 2.
Del av schakt 2.
Filmning med drönare.
Filmning med drönare.
Arbetsbild. Schakt 1 samt detektoravsökning.
Arbetsbild. Schakt 1, filmning, detektoravsökning och dykning.
Filmning drönare.
Filmning drönare.
Dykning.
Dykning och filmning med drönare.
Dykning och filmning med drönare.
Detektorfynd schakt 2. Hästsko F8.
Detektorfynd schakt 2. Hästsko F8.
Pålar i pålkonstruktionen.
Pålar i pålkonstruktionen.
Pålar i pålkonstruktionen.
Pålar i pålkonstruktionen.
Pålar i pålkonstruktionen och löst liggande trä.
Pålar i pålkonstruktionen.
Vy från gravfältet RAÄ 201 mot UO.
Arbetsbild schakt 1. Upptagning av påle under stenkonstruktion.
Arbetsbild schakt 1.
Inmätning.
Arbetsbild schakt 1.
Arbetsbild schakt 1 samt schakt 2 i förgrunden.
Schakt 2; A21-25 ”trälåda”. Provgrop.
Schakt 2; A21-25 ”trälåda”. Provgrop.
Dykning vid pålradens Ö del. Dykaren markerar pålradens placering.
Kurs i detektering.
Prover. Planka P2 samt påle.
Prov P2.
Prov P2.
Prov P2.
Prover. Planka P2 samt påle.
Position för planka P2 vid västra stranden.
Schakt 1 och 2 återställda.
Rekognoscering hösten 2014.
Gravfältet RAÄ 201 hösten 2014.
Gravfältet RAÄ 201 hösten 2014.
Vy mot Stäket från gravfältet RAÄ 201 hösten 2014.
Skylt vid RAÄ 201 hösten 2014.
Arbetsbild schakt 1.
Arbetsbild schakt 1.
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107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

Arbetsbild schakt 1.
Arbetsbild schakt 1.
Arbetsbild schakt 1.
Arbetsbild schakt 1.
Översikt schakt 2.
Arbetsbild schakt 1.
Inmätning.
Arbetsbild schakt 1.
Arbetsbild schakt 1.
Arbetsbild schakt 1.
Arbetsbild schakt 1.
Arbetsbild schakt 1.
S1; Ruta 1; Stick 1; A1 Träpåle; A2 Träpåle.
S1; Ruta 1; Stick 1; A2 Träpåle.
S1; Ruta 4; Stick 1; A4
Översikt schakt 1 Ö.
S1; Ruta 5; Stick 1; A5 träpåle.
S1; Ruta 8; Stick 1.
S1; Ruta 9; Stick 1.
S1; Ruta 11; Stick 1.
S1; Ruta 11; Stick 1.
Arbetsbild schakt 1 V
Guidning för folkhögskolan.
Arbetsbild schakt 1.
S1; Ruta 12; Stick 1.
S1; Ruta 12; Stick 1.
S1; Ruta 12; Stick 1.
Arbetsbild.
Guidning folkhögskolan.
Arbetsbild schakt 1.
Arbetsbild schakt 1.
S1; Ruta 14, 15, 17, 18.
S1; Ruta 14, 15, 17, 18.
S1; Ruta 15; Stick 1.
S1; Ruta 15; Stick 1; Fyndplats F6 bryne
S1; Ruta 17; Stick 1.
S1; Ruta 14; Stick 1; Fyndplats F5 slagg.
S1; Ruta 17; Stick 1.
S1; Ruta 14, 15, 17, 18; Stick 1.
S1; Ruta 18; Stick 1.
S1; Ruta 1; Stick 2; A1-2.
S1; Ruta 4; Stick 2.
Arbetsbild.
Arbetsbild.
Arbetsbild.
Arbetsbild.
Arbetsbild. Schakt 1 och 2.
Arbetsbild. Schakt 1 och 2.
Schakt 1; Ruta 8-18.
Arbetsbild. Schakt 1 Ö och schakt 2 S.
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168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
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185
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188

Arbetsbild. Schakt 1; Ruta 1-4; Stick 2.
Arbetsbild. Schakt 1 Ö och schakt 2 S.
Schakt 2; A8 träpåle.
Schakt 2 N; A8 i förgrunden.
Schakt 2; A6.
Schakt 2 N; A6 och A8 i förgrunden.
Schakt 2; A9.
Schakt 2 N.
Schakt 2; A9, 16-21.
Schakt 2 N; A9, 16-21.
Schakt 2 N; Pålar samt trälåda.
Schakt 2 N; Pålar samt trälåda.
Schakt 2 N; Pålar samt trälåda.
Schakt 2 N; Pålar samt trälåda.
Schakt 2; Pålar samt trälåda.
Schakt 2; Pålar samt trälåda.
Schakt 2; Trälåda.
Schakt 2; Trälåda.
Schakt 2; Trälådans V gavel; insida.
Schakt 2; Trälådans V gavel; insida.
Schakt 2.
Schakt 2 N.
Schakt 2; N.
Arbetsbild. Schakt 2.
Arbetsbild.
Arbetsbild.
Arbetsbild. Schakt 1.
Arbetsbild schakt 1.
Arbetsbild. Schakt 2.
Arbetsbild.
Arbetsbild. Schakt 1.
Arbetsbild schakt 2.
Arbetsbild schakt 2.
Arbetsbild schakt 2.
Arbetsbild schakt 2.
Schakt 2 N.
Schakt 2; A14, 31.
Schakt 2 S. A34-42.
Schakt 2 S; A34-42.
Schakt 2; A46.
Schakt 2; A46.
Schakt 2; A46 sågad.
Schakt 2; A10 sågad.
Schakt 2; A10 sågad.
Schakt 2; Trälådan; provgrop.
Arbetsbild. Schakt 1.
Stäket; mars 2016.
Stäket; pålraden mars 2016.
Stäket; påle mars 2016.
Stäket; drönare 2015.
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Stäket; drönare 2015.
Stäket; drönare 2015.
Sedimentprovtagning.
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