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Sammanfattning
Rio Kulturkooperativ genomförde under september 2013 en arkeologisk förun-
dersökning i form av en schaktningsövervakning av fornlämning RAÄ 32 inom 
Carlstens fästning på Marstrandsön, Marstrands socken, Kungälvs kommun. 
 Förundersökningen föranleddes av ombyggnad av en förrådsbyggnad till be-
sökstoaletter och personalutrymmen. Bortschaktningen av matjorden på gårds-
planen utanför huset B30 samt intilliggande banketter övervakades och fynd 
insamlades. Golv och fyllnadsmassor under befintlig golvnivå i huset B30 under-
söktes genom två schakt och sex provgropar. I ett senare skede dokumenterades 
en centralt placerad stenkonstruktion som frilagts vid maskinurschaktning av 
fyllnadsmassor.
 I matjorden från gårdsplanen och banketterna samt från fyllnadsmassorna un-
der golvet i huset påträffades ett varierat fyndmaterial daterbart mellan slutet av 
1700-talet till nutid.
 I huset påträffades ett tidigare okänt tegelgolv och den centralt placerade 
stenkonstruktionen tolkades som ett fundament för en ugns- eller spiskonstruk-
tion. Genom en förståelse av lagerföljd och konstruktionselementens relativa 
kronologi kan byggnaden tolkas som anlagd och använd som smedja.
 Ett genom sitt sena fyndsammanhang unikt flintmaterial behandlas kort i en 
bilaga. 

Marstrand 32 inom Marstrand 5:6 
Marstrands socken, Kungälvs kommun
Arkeologisk förundersökning
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Inledning
I samband med ombyggnation av ett förråd till besökstoaletter och personalut-
rymme i byggnad B30 inom Carlstens fästning utförde Rio Kulturkooperativ en 
förundersökning i form av en schaktningsövervakning under september månad 
2013. Övervakningen gällde dels en avbaning av gårdsplanen och banketten ut-
anför Byggnad B30 och dels nedtagande av befintlig golvnivå inuti byggnaden 
till en nivå som erfordrades för dränering och tilläggsisolering.

Syfte
Målen för arkeologisk förundersökning är i första hand deskriptiva (planerings 
och beslutsunderlag). Eftersom undersökningen skulle utföras som en schakt-
ningsövervakning var syftet att ta fram, dokumentera och tolka de lämningar 
som framkom vid schaktningen. Enligt länsstyrelsens beslut skulle övervakning-
en ske med hög ambitionsnivå.

Metod
Förutsättningarna för schaktningsövervakningen av golvnivåsänkningen i B30 
ändrades radikalt redan innan den startade. Arbetet skulle utföras med en liten 
grävmaskin som inte hade några anordningar för utsugning av avgaser. Till detta 
kom det helt orealistiska i att under en dag sänka golvnivån med en halvmeter 

Figur 1. Louise undersöker banketten. I bakgrunden den undersökta gårdsplanen och byggnad B30.
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och samtidigt klara utflyttningen av en avsevärd volym fyllnadsmassor genom 
dörröppningarna. Avbaningen av gårdsplanen utanför huset skulle enligt pla-
nen ske först för att ytan sedan skulle rymma massorna inifrån huset.
 På grund av dessa problem utfördes arbetet så att maskinavbaningen av 
gårdsplanen och anslutande banketter först övervakades (figur 1). Efter detta 
grävdes för hand ett antal mindre schakt och provgropar i golvet.
 När dessa dokumenterats ansågs arbetet avslutat. Senare vid borttagandet 
av golvet i huset visade det sig att den centrala delen av huset utgjordes av en 
större och mera komplicerad stenkonstruktion än vad som var möjligt att iaktta 
vid handgrävning. Arbetet stoppades i detta skede för att konstruktionen skulle 
kunna dokumenteras och eventuellt efter detta bevaras.
 Genom allt detta och lämningarnas relativa komplexitet kom undersökningen 
i B30 mera att få karaktären av en slutundersökning.
 Gårdsplanen och banketten banades skiktvis ner med maskin och fynd insam-
lades, undersökta områden mättes in med RTK-GPS. Provgropar och schakt i hu-
set grävdes för hand, lagerföljden beskrevs och grävenheternas läge mättes in 
manuellt och ritades in på en schaktplan. Påträffade konstruktioner (rester av 
tegelgolv och en centralt placerad stenkonstruktion) skyfflades fram och doku-
menterades genom skisser i plan och profil samt foton.
 Arkitekt Thomas Löfberg som dokumenterat golvnivån i B30 innan arbetet in-
leddes (figur 2) har även gjort en skiss med höjdavvägningar av konstruktionen 
i husets centrala del efter den banats fram (figur 3). Skisserna har beredvilligt 
ställts oss till förfogande.

Förmedling 
Ingen förmedling har genomförts i anslutning till undersökningen.

Undersökningsområdet
Undersökningsområdet är beläget inom det statliga byggnadsminnet Carlstens 
fästning (Marstrand 10), på Marstransdön, inom fornlämningen Marstrand 32 (fi-
gur 4). Fästningen är belägen cirka 45 meter över nuvarande havsnivå.
 Carlstens fästning började byggas efter freden i Roskilde 1658 då det första 
provisoriskt anlagda befästningsverket, Wahlens skans, byggdes i trä högt uppe 
på berget. Åtta år senare inleddes byggandet av en mer gedigen skans som 
1671-73 utrustades med ett torn. Efter 1685 byggdes resten av fästningen efter 
Erik Dahlbergs ritning. Detta arbete avslutades 1689.
 I början av 1700-talet stod vallarna som kringsluter den stora borggården färdiga. 
Efter detta byggdes kaponjärer, utanverk och logement (jfr Swanberg utan år). 
 På 1830-talet börjar man bygga östra frontens utanverk. Detta omslöts 1838-
40 av den så kallade sträckningsmuren. I denna mur anlades inom undersök-
ningsområdet i ett hörn av muren en halvbastion med flank mot söder och med 
skottgluggar i yttermuren. 
 När byggnaden B30 dyker upp på ritningar 1845 har den anlagts i detta hörn. 
Tre saker har påverkat tolkningen av byggnadens funktion, som är okänd. Då 
den ligger nära den så kallade Yttre kasern som tillhört artilleriet antas även B30 
tillhört samma truppslag. Högt sittande fönster i tegelmuren mot gården samt 
en under 1960-talet riven taklanternin har tillsammans med den antagna artel-
lerikopplingen gjort att byggnaden tolkats som ett möjligt artellerilaboratorium.
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Figur 4. Undersökningsområdets belägenhet inom fästningsområdet.
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 Under 1900-talet har byggnaden inretts med torrklosetter för skeppsgossekå-
ren för att till sist användas som förråd.
 Med stor sannolikhet har de lämningar som berörs av förundersökningen an-
lagts under 1800-talet och påverkats av senare aktiviteter på platsen.

Tidigare undersökningar
Den här aktuella undersökningen berör enligt länsstyrelsens beslut fornläm-
ningen Marstrand 32 som utgörs av den medeltida och tidigmoderna stadens 
stadslager. Carlstens fästning är i sin tur ett statligt byggnadsminne och åter-
finns i fornminnesregistret under Marstrand 10. De arkeologiska ingrepp som 
har gjorts inom fästningen berör enligt FMIS fornlämningen Marstrand 32.
 Tidigare har en arkeologisk förundersökning i form av en schaktningsövervak-
ning genomförts i borggårdens västra del 2004, då en avvattningskanal, kera-
mik, porslin, ben, tegel, skiffer och slagen flinta påträffades. Delar av fyndmate-
rialet har av undersökaren daterats till 1700-tal. Fynd påträffades delvis långt ner 
i en lagerföljd i fyllnadsmassor som tolkats ursprungligen deponerade på annat 
ställe (Åberg 2004). 
 I övrigt har ett större antal arkeologiska undersökningar utförts genom åren 
inom Marstrand 32, dessa har dock inte berört fästningsområdet. Hus B30, gårds-
planen och den anslutande banketten har tidigare ej undersökts arkeologiskt.

Undersökningsresultat
I matjordslagret på gårdsplanen påträffades rödgods, stengods, ben, flinta, frag-
ment av kritpipor, patronhylsor, muskötkulor, träskaft, hornskaft, glas, takskiffer 
osv. Fyndmaterialet kan dateras från slutet av 1700-talet till nutid.
 I fyra av provgroparna, inuti huset B30, påträffades omrörda fyllnadsmas-
sor (av samma karaktär som gårdsplanens matjord) ner till den nivå, där nya 
vattenledningar och värmerör skulle dras. I övriga två provgropar, under det 
befintliga skiffergolvet, påträffades ett tidigare okänt tegelgolv. Under detta 
fanns samma fyllnadsmassor som i övriga provgropar.
  Schakten grävdes för att undersöka det vid undersökningens inledning befint-
liga tegelfundamentet i husets centrala del (figur 5). Tegelfundamentet visade 
sig underlagras av samma tegelgolv som iakttogs i provgroparna ovan. Detta i 
sin tur underlagrades av en mur av huggen sten som fogats samman med kalk-
bruk. Samma kalkbruk har även sammanfogat muren med det överlagrande teg-
let. Den huggna stenen har rimligen tagits från den borttagna banketten invid 
husets ytterväggar (östra frontens yttermur).
 Det nyupptäckta tegelgolvet (Figur 5-8), som grävdes fram med skyffel, visade 
sig vara helt bevarat i husets södra del och fragmentariskt i det nordöstra partiet. 
Golvet har lagts på ett ”sättsandslager” anlagt på fyllnadsmassor. Teglet var på-
fallande slitet, ställvis endast några få centimeter tjockt. För att få ett plant golv 
hade de olika slitna tegelstenarna lagts på ett sandlager. Golvet har alltså anlagts 
med begagnat tegel. Tegelstenarna i golvet är inte av någon äldre typ. De stenar 
som lagts ovan på golvet i det centralt placerade tegelfundamentet utgörs av 
äldre stortegel.
 Fundamentet i husets centrala delar dokumenterades efter omgivande ytor 
tömts på fyllnadsmassor med grävmaskin (Figur 9-11).



Figur 5. Schaktplan. Skiss.
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Fynd
Under schaktningen framkom ett varierat och typiskt material från 1700- och 
1800-talen. Av keramik påträffades kritpipsfragment, fajanser, porslin, stengods, 
höganäsgods, rödgods m m. Glas fanns i form av buteljglas, vinglas, fönsterglas, 
lampglas och fotogenlampsglas. Även metaller som handsmidda spikar, hästsko-
söm, oxskor, olika slags beslag m m i järn påträffades. Förutom detta påträffades 
mängder av byggnadsmaterial som mer eller mindre fragmenterade tegelstenar 
av olika format och kulörer. Såväl som taktegel, takskiffer och bruk.
 Ett antal kritpipsfragment påträffades såväl i matjorden på gårdsplanen som i 
fyllnadsmassorna under golven i huset. Fler skaftdelar än huvuden. Piporna har 
varit av enklare typer och kan dateras till 1800-talet.
 Det insamlade keramiska materialet har en datering från sent 1700-tal till nu-
tid. Endast en mindre mängd skärvor från 1900-talet påträffades. Majoriteten av 
de daterbara skärvorna tillhör 1800-talet.
 Av mera typiskt militära föremål finns patroner och muskötkulor. Några knap-
par av järn och en av mässing kan höra samman med detta.
 Det insamlade flintmaterialet som är unikt genom sitt sena fyndsammanhang 
berörs i bilaga 2.

Figur 6. Lagerföljd i PG 1. Överst delar av betonggolv med fyllmassor. Under detta tegelgolv, sättsand 
och fyllmassor.
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Figur 7. Lagerföljd i PG 5. Tegelgolv, sättsand och fyllmassor.

Figur 8. Tegelgolv med PG 5.
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Figur 10. Fundamentet i plan från S.

Figur 11. Fundamentets lagerföljd.



17

Tolkning
Vad gäller matjorden på gårdsplanen och banketten utanför B30 stämmer de da-
terbara fyndens ålder helt överens med vad man vet om områdets anläggning. 
Då inget äldre material påträffats är det rimligt att tolka även flintmaterialet som 
tillhörande denna period. Detta sammanfaller väl med att flintan inte sönderde-
lats på något sätt typiskt för tidigare perioders flinthantverk. Avfallet är därmed 
resten av det hittills yngsta flinthantverket i västsverige.
 Då massorna under golvet i B30 och på gårdsplanen är av samma karaktär och 
innehåller samma typer av fynd tolkas arkeologin så att platsen fyllts ut strax 
innan B30 byggs eller vid anläggningen av den östra frontens utanverk.
 För B30 kan följande händelsekedja tolkas utifrån den arkeologiska undersök-
ningen. När huset anläggs i ett hörn av den östra frontens utanverk bryts den 
då befintliga banketten bort och den huggna stenen används för att lägga en 
grundmur till ett fundament i husets centrala delar. Sten används även för kon-
struktion av en grundmur för husets vägg in mot fästningen. Ytan runt funda-
mentets grundmur fylls upp med massor och ett tegelgolv läggs ovanpå ett tunt 
lager av ”sättsand” (delvis även på fundamentets grundmur). Två ytterligare skift 
tegel har sedan lagts ovanpå den huggna stenen, som en del av fundamentet. 
Dessa skift har lagts av gammalt återanvänt stortegel. Senare läggs ett golv av 
skifferplattor ovanpå tegelgolvet och till sist gjuts ett betonggolv överst.
 Fundamentet i husets centrala del har rimligen burit upp en spis, eller snarare 
en ugnskonstruktion och en användning som smedja är möjlig. I sammanhanget 
är det kanske möjligt att tolka lanterninen i taket som en senare användning av 
hålet för en borttagen skorsten.

Antikvarisk bedömning
För det område som schaktövervakats krävs inga ytterligare antikvariska åtgär-
der. Golvet är bortgrävt och ett urval av fynden tillvaratagna. För den under ur-
schaktat djup eventuellt kvarliggande fornlämningen bör lagskyddet kvarstå. 
 För fornlämningar gäller att de förutom själva lämningen även omges av ett så 
kallat fornlämningsområde. Fornlämningsområdet utgörs av ett så stort område 
på marken (eller sjöbottnen) som behövs för att bevara fornlämningen och ge 
den tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse.
 Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Lag om kulturminnen mm (KML) och 
genom miljöbalkens generella hänsynsregler, där stor vikt läggs vid hänsyn till 
kulturlämningar och kulturmiljöer. Ansökan om ingrepp i lämningar lämnas till 
Länsstyrelsen.
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Bilaga 1. Schakt och provgropar

Samtliga grävenheter återfinns på schaktplanen, fig 4.

Schakt 1 (ca 0,4 x 4 m)
Kommentar: Schakt grävt för att förstå den centralt placerade konstruktionen. För lagerföljd 
hänvisas till profilritning (figur 8).

Schakt 2 (ca 0,4 x 0,5 m)
Kommentar: Schaktet grävdes för att klarlägga relationen mellan det steniga lagret i PG 3 och 
bruket i PG 2 / Schakt 1.                                          

PG 1 (ca 0,5 x 0,5 m) 
0-1   Matjord
1-8  Tegel (Golv)
8-10  Sand
10-50  Fyllnadsmassor

PG 2 (ca 0,5 x 0,5 m)
0-14   Fyllnadsmassor                                          
14-27  Bruk. Kan iakttas ner till 27 cm på djupaste stället. Under detta sten                               

PG 3 (ca 0,4 x 0,4 m) 
0-20   Fyllnadsmassor                                          
20- 50  Fyllnadsmassor med rundade stenar i storlek upp mot 0,2 m

PG 4 (ca 0,4 x 0,5 m) 
0-50  Fyllnadsmassor                                           .

PG 5 (ca 0,4 x 0,5 m) Direkt under skiffergolv
0-1   Bruk
1-7  Tegel (Golv)
7-8  Sand
8-50  Fyllnadsmassor
Kommentar: Fynd av kritpipsskaft i fyllnadsmassorna

PG 6 (ca 0,4 x 0,5 m) Direkt under skiffergolv
0-1   Bruk
1-7  Tegel (Golv)
7-8  Sand
8-50  Fyllnadsmassor
Kommentar: Fynd av kritpipsskaft i fyllnadsmassorna
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Bilaga 2. Flinta från Carlstens fästning

En mindre mängd flinta påträffades vid en schaktningsövervakning inom fästningsområdet: 

Avslag med retusch   1
Övrig kärna               2
Avslag                     10
Övrig slagen flinta    4 

Flintan representerar några olika beteenden. Dels har små strandnoduler av hög flintkvalitet 
sönderdelats relativt okontrollerat. En stor andel av detta har utförts med metallhammare. 
Sönderdelningen har resulterat i ett antal fragment av noduler i form av övrigt slagen flinta 
samt ett antal avslag där motsidan utgörs av nodulens ytteryta. Dels har en mindre del av flintan 
sönderdelats mera systematiskt vilket t ex kan ses på ett spånliknande avslag som har en primitiv 
kantpreparering och ärr efter minst fem tidigare avspalningar på motsidan. Dessa visar tydligt på 
en konsekvent genomförd serie avspaltningar. 
 Förutom detta finns ett avslag med en regelbundet utförd retusch. Avslaget med retusch 
är rundnött, möjligen svallat och kan vara avspaltat vid ett annat tillfälle än det retuscherats. 
Retuschen utgörs av tre djupa avspaltningar i serie som åstadkommit en rak egg lämplig för 
sågning. Retuscheringen har rimligen utförts med metallhammare. Eldslagning kan inte uteslutas 
men sådana flintor brukar ha en mera jämnnött eller krossad egg.
 Den första sortens sönderdelning ovan är känd från sentida flinthantverk t ex i stadsmaterial 
från efterreformatorisk tid och hör sannolikt samman med eldslagning eller tillverkning av flintor 
lämpliga för eldslagning. I detta fall kan det ju även höra samman med mera tillfällig tillverkning 
av bössflintor. Flintlås bör ha använts frekvent inom fästningen innan slaglåsgevär infördes på 
sent 1840-tal. Tillfälligt tillverkande av bössflintor i nordiskt material har inte behandlats i modern 
tid.
 Råmaterialurvalet är knappast slumpmässigt då flintan är av relativt glasig sort. Uppenbarligen 
har man insett att glasig flinta är lämpligare för eldslagning än den grövre som rimligen varit 
vanligare i en naturlig flintpopulation, som t ex en strandbildning. I detta fall utgörs flintan 
troligen av barlast från båtar som anlöpt Marstrand och där lastats.
 Den andra mera komplicerade sönderdelningen finns även den representerad i 
efterreformatoriska sammanhang som t ex Nylöse och har rimligen producerat tillfälliga skärande 
redskap.
 Den här aktuella flintan kommer från ett avfallslager som deponerats någon gång på 
1800-talet. Detta utesluter inte att flintan har en högre ålder. Inget i övrigt material från samma 
lager går dock att datera till något äldre än 1700-talet. Om denna datering även gäller flintan är 
detta ett unikt material. Flintsönderdelning i så sen tid har knappast identifierats eller beskrivits 
tidigare i Västsverige.
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BILAGA 1. FYNDLISTE - MALL

j

Fyndnr Sakord Undertyp Antal Material Vikt Kontext Anmärkning

1 Avslag 17 Flinta 430,9 Gårdsplan

2 Kritpipa Skaft 4 Piplera 7,5 Gårdsplan

3 Fogbruk Bruk t fönster e tegel 8 Kalkbruk 13,4 Gårdsplan

4 Kritpipa Huvud 3 Piplera 8,5 Gårdsplan

5 Knapp Skjortknapp 4 Järn 8,3 Gårdsplan

6 Oxsko 1 Järn 3,5 Gårdsplan

7 Skaft Borstskaft 1 Plast 2,2 Gårdsplan Märkt Karlskrona

8 Fogbruk Fasat, slät kant 1 Kalkbruk 4,1 Gårdsplan

9 Kork 1 Plast 0,5 Gårdsplan

10 Kapsyl 2 Metall 0,9 Gårdsplan

11 Skaft 1 Horn 0,6 Gårdsplan

12 Kula Muskötkulor 3 Metall 9 Gårdsplan

13 Glas Lampkupeglas 3 Glas 0,2 Gårdsplan

14 Planglas Fönsterglas? 2 Glas 0,2 Gårdsplan

15 Glas Lampkupeglas 1 Glas 0,3 Gårdsplan

16 Skaft Tandborstskaft? 1 Trä 7,3 Gårdsplan

17 Platta Täckplatta 1 Järn 43 Gårdsplan

18 Kärl 1 Stengods 12,3 Gårdsplan

19 Rör 1 Plast 0,5 Gårdsplan

20 Patron 8 Mässing 84,8 Gårdsplan

21 Patron 2 Mässing 10,5 Gårdsplan  

22 Patron 1 Mässing 7,3 Gårdsplan

23 Patron 1 Metall 6,8 Gårdsplan Tidigt batteri?

24 Slagg 4 Slagg 54,9 Gårdsplan

25 Syl 1 Järn 97,6 Gårdsplan

26 Spik 10 Järn 74,8 Gårdsplan Handsmidda

27 Nit 1 Järn 1,2 Gårdsplan Handsmidd

28 Hästskosöm 2 Järn 3,3 Gårdsplan

29 Butelj 1 Glas 10,2 Gårdsplan

30 Planglas 3 Glas 1,4 Gårdsplan

31 Butelj 1 Glas 1,5 Gårdsplan

32 Butelj 2 Glas 2,7 Gårdsplan

33 Kärl 2 Rödgods 32,9 Gårdsplan Vitglaserad insida

BILAGA 1. FYNDLISTE - MALL

34 Kakel 1 Kakel 2,4 Gårdsplan

35 Kopp 1 Porslin 1,2 Gårdsplan Blått

36 Kruka 2 Fajans 2,3 Gårdsplan

37 Ben Obrända 11 Ben 9,3 Gårdsplan

38 Tand Obränd 3 Tand 4,6 Gårdsplan

39 Avslag 3 Flinta 31,6 Gårdsplan

40 Tegel 1 Tegel 12,9 Gårdsplan

41 Tallrik 3 Fajans 1,5 Gårdsplan

42 Fat 1 Fajans 1,7 Gårdsplan

43 Fat 2 Fajans 2,1 Gårdsplan

44 Hank 1 Fajans 12,8 Gårdsplan

45 Tegel 1 Tegel 4 Bankett Holländskt gult

46 Kärl 1 Stengods 2,4 Bankett

47 Fot 2 Glas 19,1 Bankett Dryckesglas

48 Kärl 2 Stengods 5,3 Bankett Höganäskärl

49 Taktegel 1 Tegel 19,7 Bankett

50 Spelbricka 1 Keramik 2,2 Bankett

51 Propp 1 Metall 9,7 Bankett

52 Slagg 1 Slagg 2,9 Bankett

53 Knapp Skjortknapp 2 Pärlemor 1 Bankett

54 Kärl Mynning 1 Glas 3,6 Bankett

55 Kärl Kruka 1 Rödgods 3 Bankett Vitglaserad

56 Butelj Mynning 1 Glas 12,9 Bankett

57 Butelj Botten 1 Glas 4,5 Bankett

58 Burk Mynning 1 Glas 2,3 Bankett

59 Fogbruk 1 Kalkbruk 1,4 Bankett

60 Flaska 1 Glas 3,8 Bankett Mynning o hals

61 Flaska 1 Glas 2 Bankett Hals

62 Ben Obrända djurben 5 Obrända ben 3 Bankett Fragment

63 Tand Obränd häststand 1 Emalj 22,9 Bankett

64 Kritpipa Skaft 7 Piplera 10,6 Bankett Fragment

65 Kritpipa Huvud 2 Piplera 2,7 Bankett Fragment

66 Beslag 4 Järn 173,8 Bankett

67 Spik 3 Järn 22,1 Bankett Handsmidda

68 Oxsko 2 Järn 25,6 Bankett

Bilaga 3. Fynd
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69 Patron Gevärspatron 3 Metall 24,4 Bankett 1800-tal

70 Griffel 1 Skiffer 5 Bankett 1800-tal

71 Knapp 1 Mässing 10,5 Bankett

72 Fat 1 Porslin 3,3 Bankett 1800-tal

73 Kruka 1 Rödgods 6,4 Bankett 1800-tal

74 Skål Ostindisk 1 Keramik 1,5 Bankett 1700-tal

75 Glasögon Skalm 1 Metall 3,3 Bankett 1800-tal

76 Fat 1 Porslin 1,3 Bankett 1800-tal, blåvit

77 Fat Engelskt 2 Porslin 1,4 Bankett 1800-tal, lila

78 Fat 1 Rödgods 8,5 Bankett 1800-tal,  svartglaserat

79 Hästskosöm 2 Järn 3,4 Bankett

80 Fat 1 Rödgods 6,4 Bankett 1800-tal, brunglaserat

81 Mugg 6 Fajans 7,6 Bankett 1800-tal, vitglaserad

82 Kopp 1 Porslin 1 Bankett 1800-tal, blåmönstrad

83 Skiffer 12 Skiffer 51,7 Bankett Spill

84 Skruv Skruv m ögla 1 Brons 25,9 Bankett

85 Skål 1 Rödgods 23,6 O stenfund 1800-tal, glaserad insida

86 Flaska Botten 1 Glas 11,2 O stenfund 1800-tal

87 Fogbruk 2 Kalkbruk 13,1 O stenfund

88 Takskiffer Platta 1 Skiffer 15,5 O stenfund 1800-tal

89 Kärl Tallrik? 1 Fragment 1 Pg 1

90 Spik 2 Järn 37,5 Pg 1 Handsmidda

91 Butelj 3 Glas 63,9 Pg 2

92 Fat 1 Fajans 3,5 Pg 2 1800-tal, blämönstrat

93 Flaska 1 Stengods 19 Pg 2

94 Kritpipa Skaft 1 Piplera 2,9 Pg 5 1800-tal

95 Kritpipa Skaft 1 Piplera 0,6 Pg 6 1800-tal
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