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Arkeologisk utredning på Solbergamarken

Sammanfattning
Arkeologerna vid Statens Historiska museer utförde i början av april
2018 arkeologisk utredning etapp 2, på fastigheterna Solberga 3:1 och
Tings ene 1:14, Köping socken, Öland (figur 1). Borgholms kommun
arbetar med framtagande av ny detaljplan för fritidshusbebyggelse på
den så kallade Solbergamarken mellan Borgholm och Köpingsvik i
Borgholms kommun. Länsstyrelsen i Kalmar bedömde utifrån
arbetsföretagets omfattning och omgivande fornlämningsbild, att den
planerade exploateringen kan komma att beröra oregistrerade
fornlämningar; i synnerhet inom en cirka 12 000 m2 stor yta i
undersökningsområdets sydöstra del (dnr 431-7824-17).
Uppdragsgivare var Borgholms kommun och Länsstyrelsen i Kalmar.
Omgivningarna kring Borgholm kan betraktas som en av Ölands
rikaste kulturbygder med lämningar med spännvidd från stenålder till
historisk tid.
Solbergamarken är beläget längs kustremsan mellan Borgholm och
Köpingsvik. Landskapet här präglas av flacka låglänta och vattensjuka
marker, antingen bebyggda med bostäder och campingplatser eller
lämnade som strövområden där emellan. Det 48 000 m2 stora
undersökningsområdet ligger cirka 200 meter från havet. Det var
överlag mycket sankt och beväxt med tät förslyad buskvegetation.
Endast den 12 000 m2 stora sydöstra delen av ytan reser sig över tre
meter över havet. Detta område täcks av oreglerad blandskog.
I enlighet med länsstyrelsen önskemål och lade utredningen störst
fokus på den sydöstra delen. Inga av de sökschakt som öppnades inom
det prioriterade området innehöll dock några lämningar av
arkeologiskt intresse. Ett antal avgränsningsschakt öppnades också i
de låglänta norra och västra delarna av undersökningsområdet. Inte
heller där påträffades lagskyddade fornlämning. Arkeologerna vid
Statens historiska museer föreslår därför inga fortsatta antikvariska
åtgärder i ärendet.

Bakgrund
Antikvarisk bakgrund
Området omkring Borgholm och Köpingsvik kan betraktas som en av
Ölands rikaste kulturbygder med lämningar som spänner från
mesolitisk stenålder till nutid (Alexandersson 2017).
Med anledning av detaljplanearbetet för Solbergaområdet
genomfördes våren 2017 en kulturhistorisk förstudie, motsvarande en
arkeologisk utredning etapp 1, för det cirka 48 000 m 2 stora området
inom de aktuella fastigheterna Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14
(Alexandersson 2017). Förstudien omfattade en genomgång av
befintligt fynd- och arkivmaterial, äldre kartmaterial samt
fältinventeringar. Arbetet resulterade i att områdets sydöstra del
lyftes fram som ett lämpligt topografiskt läge för förhistoriska
boplatslämningar. Denna yta omfattar cirka 12 000 m2 och ansluter
till platsen för närmast kända fornlämning i omgivningen, Köpingsvik
30:1, ett undersökt och borttaget gravröse från yngre romersk
järnålder. Denna yta är också det enda inom planområdet som
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överstiger tre meter över havet. Övriga ytor inom området utgörs av
låglänt och vattensjuka markpartier och bedömdes ha låg potential att
rymma förhistoriska lämningar.

Topografi och fornlämningsmiljö
Landskapet mellan Borgholm och Köpingsvik direkt söder om
Östersjöns kustremsa utgörs huvudsakligen av flack låglänt och
vattensjuk mark. Endast delar av det aktuella undersökningsområdet
reser sig tre meter ovan nuvarande havsyta, vilket innebär att
lejonparten av området legat under vatten uppskattningsvis fram till
skiftet neolitikum/bronsålder. Idag är avståndet till stranden cirka
200 meter. Stora delar av landskapsutsnittet är bebyggt med bostäder
och campingplatser och övriga ytor används överlag för rekreation.
Delar av de obebyggda markerna har förslyats av oreglerad växtlighet,
bland annat aktuellt undersökningsområde. Endast åt söder närmast
landsvägen höjer sig marken något och topografin övergår mot torrare
blockrik terräng med synliga strandvallar. Marklagren präglas här av
sand och svallgrus (Papmehl-Dufay & Alexandersson 2008)
Trakten kring Borgholm och Köpingsvik är mycket rikt på
förhistoriska lämningar som spänner över cirka 9 000 år, från äldre
stenålder till nutid (figur 2). De mest kända lämningarna i området
återfinns i Köpingsvik, ungefär kilometern öster om Solbergamarken.
På de högre belägna partierna inom Köpingsviks tätort finns
omfattande lämningar från stenåldern, i synnerhet från gropkeramisk
tid (Schulze 2004; Papmehl-Dufay 2006). Inom de lägre
markområdena finns fornlämningar från yngre tidsperioder med
tyngdpunkt i vikingatid och äldre medeltid, t.ex. omfattande områden
med kulturlager härstammande från Köpingsviks betydelsefulla roll
som handelsplats vid tiden (Köping 216:1) (Schulze 2004).
Ett stort antal kända fornlämningar finns också registrerade i
Solbergamarkens närområde. Bara 500 meter åt söder finns gravfält
och ensamliggande gravar från brons- och järnålder, sammantaget ett
hundratal gravar (Köping 193:1, 33:1, 32:1, 38:1). Knappa kilometern
väster om undersökningsområdet ligger det väldiga bronsåldersröset
Blå rör, och till det flera anslutande skålgropsblock. I detta område
finns också flera undersökta boplatslämningar från yngre stenålder till
järnålder (Köping 197:1, 188:1, 416, 23:1–2, 26) (Papmehl-Dufay &
Alexandersson 2008).
Inom aktuellt utredningsområde finns inga kända lämningar.
Området har gjort få, ur antikvarisk synvinkel, avtryck i kart- och
arkivmaterialet. Solbergamarken har i regel utgjort utägomark till
Solberga by och främst nyttjats som betesmark. Varken åkermark,
vägar eller byggnader syns i det historiska kartmaterialet inom
utredningsområdet (Papmehl-Dufay & Alexandersson 2008;
Alexandersson 2017). Fältinventeringen som utfördes i samband med
utredningen etapp 1 pekade dock ut ett topografiskt lämpligt
boplatsläge i undersökningsområdets sydöstra hörn (Alexandersson
2017). Detta område ansluter till den närmast liggande
fornlämningen strax öster om Solbergamarken: det undersökta och
borttagna röset Köping 30:1. Röset mätte cirka 16 meter i diameter,
var cirka 0,5 m högt omringad av dubbla kantkedjor. I gravens
centrum återfanns en stenkista med en skelettbegravning och rikligt
med gravgåvor, till exempel en spjutspets, doppskon till ett svärd,
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handtag och kantbeslag till en sköld, en kniv och ett dekorererat
keramikkärl. Utifrån fyndmaterialet daterades graven till yngre
romersk järnålder-folkvandringstid (Schulze 1987). På enskifteskartan
från 1820 finns två uppteckningar om stundtals uppodlade
markstycken redovisade just där graven legat, Silverspännehorvan och
Ödehorvebacken. Namnet Silverspännehorvan är extra intressant och
skall troligen sättas i samband med fynd av ett silverspänne någon
gång under platsens odlingshistoria (Alexandersson 2017). Vid
borttagandet av röset noterades också att det fanns kulturlager med
skärvstenar, mörkfärgningar och en härd sydost, söder och väster om
graven (Schulze 1987:65ff).
Sammanfattningsvis fanns det en möjlighet att de
boplatslämningar som noterades väster om det borttagna röset kunde
sträcka sig in i det lämpliga boplatsläget inom aktuellt
undersökningsområde.

Syfte och målsättning
Syftet med utredningen etapp 2 var i första hand deskriptiv; att
tillhandahålla Länsstyrelse och beställare ett fullgott
kunskapsunderlag för vidare hantering av ärendet. Målsättningen var
således att alla eventuella lämningar inom det aktuella
undersökningsområdet skulle vara kända och bedömda avseende
fornlämningsstatus efter avslutad fältinsats. Resultaten skall ligga till
grund för Länsstyrelsens kommande beslut i ärendet och för
Borgholms kommuns vidare detaljplanarbete. Utredningens
huvudsakliga målgrupper var således beställaren Borgholms kommun
och Länsstyrelsen i Kalmar.

Metod och genomförande
Fältinsatsen genomfördes under tre dagar i början av april 2018 av
Linus Hagberg vid Arkeologerna. Undersökningen företogs genom
sökschaktsgrävning med hjälp av grävmaskin. Schaktningen
genomfördes skiktvis ned till steril alv för att avtäcka eventuella
underliggande anläggningar. Under schaktningens gång genomsöktes
jordlagren med handverktyg efter boplatsindikerande fynd eller
orörda lagerskikt. Sökschakten placerades så att hela utredningsytans
fornlämningsstatus kunde bedömas. Särskilt fokus lades på det
prioriterade sydöstra området.
Dokumentationen i fält genomfördes genom digital inmätning av
anläggningar, lager, fynd och prover i Arkeologernas
dokumentationssystem Intrasis (http://www.intrasis.com). All
inmätning gjordes med RTK-GPS i Sweref 99 TM. Också analysen av
fältdatan gjordes i Intrasis. Schakt och eventuella anläggningar
fotodokumenterades med digitalkamera. Utvalda bilder lagrades och
registrerades i Intrasis enligt de riktlinjer för arkivering som
framtagits av ATA. Bearbetning av kartdata utfördes i ArcMap.
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Resultat
Vid den arkeologiska utredningen etapp 2 på Solbergamarken
påträffades inget av antikvariskt intresse.
Jordlagren i det 12 000 m2 stora prioriterade skogsområdet i
sydöstra hörnet av undersökningsområdet bestod av blockig sandig
morän som övergick mot lera åt norr (figur. Undergrunden under
moränen bestod av gulvit grov sand. Inga lämningar av arkeologiskt
intresse framkom i något av sökschakten i det prioriterade området.
På den lilla gräsytan i anslutning till det intilliggande villaområdet
påträffades dessutom en del störningar i form av grävda diken och
urgrävda hårdgjorda ytor (se figur.
I övriga undersökningsområdet var utredningen behäftad med en
del försvårande omständigheter. Området, som redan under
utredningen etapp 1 bedömdes bära låg arkeologisk potential, utgjorde
mycket låglänt oöverskådligt slybeväxt terräng; till stora delar
understigande som tre meter över havet. Marken dominerades av
ursvallad lerig blockig morän med klappersten och strandvallar och
undergrunden bestod av grå styv lera. Vid undersökningstillfället var
omfattande ytor mycket sanka och låg under vattenspegel (se figur 3).
Dessa bedömdes ha mycket låg potential att hysa fornlämningar och
undersöktes ej. Sökschakten som öppnades omkring surhålen innehöll
inte heller något av arkeologiskt intresse.

Åtgärdsförslag
Vid utredningen etapp 2 framkom inga fynd eller anläggningar. Om
den framtida exploateringen sker enligt nuvarande detaljplaneförslag
föreslår Arkeologerna vid Statens historiska museer inga fortsatta
antikvariska åtgärder.
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Administrativa uppgifter
SHMs dnr: 511-2017-1015.
Länsstyrelsens dnr: 431-7824-17.
SHMs projektnr: 13784.
Intrasisprojekt: A2017_195.
Undersökningstid: 11–12 april 2018.
Projektgrupp: Linus Hagberg.
Exploateringsyta: 48 000 kvadratmeter.
Undersökt yta: 480 000 kvadratmeter, 450 löpmeter.
Läge: Fastighetskartan, blad 63G 0AN Borgholm.
Koordinatsystem: Sweref 99 TM.
Höjdsystem: Rikets, RH 2000.
Dokumentationshandlingar som förvaras i Statens historiska museers
arkiv (SHM) tillsammans med Intrasisdatabasen.
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Bilagor
Bilaga 1. Schakttabell
Id

Markförhållande

Fyllning

Längd
(m)

Bredd
(m)

Djup
(m)

Undergrund

Anmärkning

200 Gräsplan

Brun omrörd matjord

15

1,5

0,15

Gulgrå lera

205 Gräsplan

Brun omrörd matjord

7

1,5

0,15

Gulgrå lera

209 Gräsplan

Brun omrörd matjord

15

1,5

0,15

Gulgrå lera

220 Skogsmark

Brun sandig mo

8

1,5

0,10

Grå siltig lera

224 Skogsmark

Brun sandig mo

8

1,5

0,20

Grå siltig lera

228 Skogsmark

Lerig brun mo

5

1,5

0,20

Grå lera

232 Skogsmark

Brun stenig morän

15

1,5

0,25

Gul sand

Prioriterat område

244 Skogsmark

Brun stenig morän

12

1,5

0,20

Gul sand

Prioriterat område

252 Skogsmark

Brun sandig morän

13

1,5

0,20

Gul sand

Prioriterat område

256 Skogsmark

Brun sandig morän

15

1,5

0,20

Gul sand

Prioriterat område

260 Skogsmark

Brun sandig morän

10

1,5

0,20

Gul sand

Prioriterat område

264 Skogsmark

Brun sandig morän

8

1,5

0,20

Gul sand

Prioriterat område

268 Skogsmark

Svallad blockig morän

14

1,5

0,20

Gul sand

Prioriterat område

272 Skogsmark

Svallad blockig morän

35

1,5

0,20

Grå svallad grov sand

Prioriterat område

280 Skogsmark

Svallad blockig morän

13

1,5

0,20

Grå svallad grov sand

Prioriterat område

285 Skogsmark

Svallad blockig morän

10

1,5

0,20

Grå svallad grov sand

300 Skogsmark

Svallad blockig morän

7

1,5

0,20

Gulgrå fin sand

304 Skogsmark

Svallad blockig morän

10

1,5

0,20

Gulgrå fin sand

310 Skogsmark

Svallad blockig morän

10

1,5

0,20

Gulgrå fin sand

318 Skogsmark

Svallad blockig morän

10

1,5

0,20

Gulgrå fin sand

334 Sly och buskvegetation Storblockig svallad morän 15

1,5

0,20

Grå lera

338 Sly och buskvegetation Storblockig svallad morän 30

1,5

0,20

Grå lera

354 Sly och buskvegetation Storblockig svallad morän 38

1,5

0,20

Grå lera

367 Sly och buskvegetation Storblockig svallad morän 30

1,5

0,20

Grå lera

389 Sly och buskvegetation Storblockig svallad morän 20

1,5

0,20

Grå lera

393 Sly och buskvegetation Storblockig svallad morän 16

1,5

0,20

Grå lera

405 Sly och buskvegetation Storblockig svallad morän 12

1,5

0,20

Grå lera

409 Sly och buskvegetation Storblockig svallad morän 16

1,5

0,20

Grå lera
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Figur 1. Läget för undersökningen markerat på utsnitt ur Terrängkartan blad 528 Borgholm, skala 1:50 000,
och Sverigekartan.
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Figur 2. Utredningsområdet (lila linje) och närbelägna fornlämningar (enligt FMIS) markerade på utdrag ur
Fastighetskartan, Storruta 63G. Skala 1:5 000.
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Figur 3. Plan över undersökta schakt markerade på utdrag ur Fastighetskartan Skala 1:2500.
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Figur 4. Sökschaktning i nordöstra hörnet av undersökningsområdet. I fonden skymtar Östersjön. Foto från söder:
Linus Hagberg.

Figur 5. Sökschaktning i det prioriterade skogsområdet. Foto från norr: Linus Hagberg.
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Figur 6. Gräsytan i sydöstra hörnet av undersökningsområdet. Skogsområdet syns i vänster bildkant. Foto från
väster: Linus Hagberg.

Figur 6. Foto över det igenväxta lågprioriterade nordvästra delarna av undersökningsområdet. Foto från öster:
Linus Hagberg.

