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Undersökningsrapport över BorgejÖ ekane.
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~U~~lngen

gjord 2-6

november 1944 av Hane Tboreeen .

BorgBjö akane, belagen på ett gärde etrax vli.ter oa

ajöbyne kyrka 1

~edelp.d .

kan 1 vAra dagar Bndast .ed en vi.8 Byl.

r110at urskilja e 1 tarrängen,

sr av

har av

lktr,-

t.' lrhu.ndradene

Dasa ... a ll med därinnanför liggande

•

odhre eA "",veller_ta att e.llIa. koat.-

r er icke mera kunna tB.tetlllas .

(Ondentag bärlfrln I1t,ör 1 yl ••

mån gravene bot t en , BOll. ännu 1 etort sett är rätt väl ei:önj\ar) .

Såväl vall 80lD. grav ba under BaDare tid fltt elna ge noa-

akUrnlngskonturer el avrundade, .tt det icke längre är möjligt att
exakt rastetälla kanterna på vall och grav ej beller reepekttYa
krön och botten.

Planena linj er äro lagda där vallen reep .

ar ••••

ayntee övergå i plan mark (på vallens ut aida akedde pA de tl•• ta

l

,

etälien denna övergAng f ullkomligt omärkligt) e.mt där graTen ayntee eom djupast ocb vallaG aom bögat.

Linjern. p. planen återfin-

nae alltel ingalunda aå ekarpa i terrängen, da .ök. endaet ungafärligen och i möjl i gaate mAn riktigt utmärka vall- ocb graTkaater
8amt krön resp . botte n pl vall och grav.

.På "kan"ene öatra .14a

viaa r vallen avArförklarliga oregelbundenhe ter • • öJli,en har bir
varit en ingång.
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I oatnordoat träffa. vallen av ett At öa ter ,1-

enda dike, eom närmaat vallen är mycket obet1dligt tlll djup ocb
bredd lIIeD 80111 ett atycke frAn ekansen lLr ganaka dja.pt och
av vallar.

oqiv~'i

Hö jd ak111naden på dike och vallar är eAdao. att en ,a-

väreskytt bär akulie kunna finna akydd i balvliggande et.ll.1ns .
Den norra vaUen vid diket Ilnde reöktu pA ett etUle ooh be.tod
aV ,lara aOIll ayntae lagd kring en atenklLrna.

Köjligen rör dat a1g

dook om enstaka aten.r. dl under.ökningens omfAng Yar rätt begränead .

I diket nlgot kol.

Ovanför folka kolaD på andra eldan

landev ila:en k.an diket lIIad framförliggande vall. delvte b1gg4 ••

,

•
• tora etenar följaa &enOIll .kogen upp t111 g.mla land.vKgen, .traI
ned.nför vilte n den otydligt slutar 1 ett stenramMel.
~.

land.vMgen och det

ich tLlnnat pltrlffu.
Bör flere

Itr~lr:er

dlrovanf~r

,

.ellea s---

liggande berget bar anl&gga1aceQ

EU hllr belliget stort och brett d11te, .0.

oc h u.tvikningar, har enligt ort.befolItn1nge48

.ago uppstått tact vare eroaion genoIII v!rflödet i en blck.

u.~

~Q

•

oy8enäGoda e ten- ocb Jordvallen vid diket i ekogeR befinne r eig på
•• m~a dikes västra eller nordväatra elda.

'n l~ggn1ngen

ba r här så-

jdana dime nsioner att gevärsskyttar btlr. ha tu.nnit ett ut märkt skydd
bakom d8s8 vall.
Strax nedanltlr ekense n l1gger l lll uttninge n mot floden . ett
nAgorlunda klart e vgränsst et&rkare s luttande parti.
Aetadko~ite

Om detta parti e ventuel lt

Se planao .

med konet och möjl i gen yarit

uppställningeplats för kanone r. geväraskyttar el.dyl. kan ej avgörae.
PA ekaneomrAdet ocb

tra~f!!r8 11t

nedanf!!r dette

töreko~e

en mUngd

diken, de flee ta i genvallada och i flera fall endaet med etor evår lghet urek i lJbara.
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De ba inlagte på pl anen tör att via e bur vanak-

ligt det är att på detta en gAng od lade o=råde (begräneat av gärdee -

t

gården) ekilja yanliga odl1ngadiken frA.n event\16Ua reeter av nivel l I erade ekyttedikan (med skydde vall ) ev oval1 beekriven art .

Nedan för

gärdesgårdan nära floden pA ett av lHvträd bavuxet aenkt område flnnell et t kort dike bevarat (med framfHrliggande vall), vilket eakner
a nslutning till HYri8a dlken - tydligen ett vitteabörd om att skanaen för bundita . ed flode n ove tt skyttedike med vall, vara Hvriga
s tr öckning vi nu icke ku.nna fHlja.
Ett s tycka söder om aka ne. n,oob don brantare s luttningen nedanför denna, ligga r en kort tydligt aynlig dikeeetump i relativt
oröjd mark.

Dl nlgon vall när eJ kan iakttagae , är det mHjllgt att

det bär endae t är fråga om att avlopplldika .
I akan.ena Hatra del gräTdee ett aebakt omkring 50 cm djupt

tväre iganom •• 11 oob greT för att utrHna deas •• konetruktion.
plan ocb sektion.

Se

Valle n beetod av l era med att 20- 30 Cm tjockt l a-

ger något mörkare mat jordeartad lera Hverat.

Detta mörka l ager blaT

t jockare på valle ne mot greven aända eida ocb på grevena bot t e n ocb
eynea utv1ea , att gra ve n varit djupare än nu.

Se sektion .

NAson

tr äekon ing rHr graven påträffades iCke , ej beller några atenar eller
n&g:ot kol.

Däremot bittadea några järnfragment av obeetöllbar art. Ett

av desaB omkring 40 cm långt , bBndjll'naartBt fö r e.Al gick i bitar vid
uppt.gandet .

Det lig omkring 40 cm djupt i jorden.

härmed Jä.te Hvriga "/yn4

ft

(ytt er st obetydlila jär nfragme nt, umtliga

obee tämbara) till R1kaantikvarieäabetet .
1-13 oob 18- )4. utbli ck Hve r aKansen.

d ikets Dynning.

Det inleverera.

roto._ b1!0888 även,

Foto 14. HO hHrne t nära ekytte-

Poto 15-17 • sagda ekyttedike

frAn ekyttediket mot floden.

Poto

, 6-17 mH jlis;en
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