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Inledning 

Denna rapport är en redogörelse för Institutionens för arkeologi och antikens kultur, Stockholms 

universitet, arkeologiska undersökningar av förhistoriska lämningar invid fornlämning Raä 447:1,vid 

Korsnäs gård, Grödinge, Botkyrka kommun (Fig. 1), som genomfördes under perioden 2 till 24 maj 

2012.  

 

 
Figur 1. En paleogeografisk karta över östra Mellansverige med hypotetisk strandlinjesituation under 

Mellanneolitikum, och med ett urval neolitiska lokaler. Korsnäs är markerad med rött. Modifierad 

efter Stenbäck (2007: 16). 

 

Syfte 

Arbetet bakom föreliggande rapport var en fortsättning på tidigare undersökningar (Fornander 2010, 

Fornander et al. 2011, Svedin 2011, Fig. 2). Undersökningarna på fälten söder om Korsnäs gård har 

resulterat i ett gott fyndmaterial men några väl bevarade kulturlager verkar inte finnas kvar här. 

Undersökningarna i skogen väster om Korsnäs gård har gett ett rikt fyndmaterial framför allt vad 

gäller keramik men även ifråga om bearbetad sten samt benmaterial. Det mesta av fynden härrör från 
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fyndförande kulturlager, anläggningar har också påträffats men tydliga större strukturer, så som 

bebyggelselämningar, har inte kunnat påvisas övertygande. Detaljanalyser av såväl jordprover som 

keramik har visat på rumsliga skillnader inom området. Analys av matrester i keramiken visar att 

kärlen använts och hettats upp med födoämnen inuti (Dimc 2011), men någon härd har vi inte hittat 

än. Den västra delen av lokalen har sannolikt legat i direkt anslutning till stranden, den östra delen är 

något mer högt belägen men har också varit strandnära.  

 

Figur 2. Undersökningarnas placering i landskapet kring Korsnäs gård. De svarta markeringarna är 

tidigare undersökningar, de röda rutorna markerar undersökningsområden för SU:s tidigare 

undersökningar (Fornander 2010, Fornander et al. 2011, Svedin 2011). Den gröna rutan markerar 

2012 års undersökningsområde. Modifierad efter Fornander et al. (2008). 

En möjlighet som vi velat pröva är om det vi hittills funnit är just strandaktiviteter och att man har haft 

sina egentliga boplatser högre upp i sluttningen. Inventeringar utförda inom ramen för fältarbetena 

2011 har lokaliserat terrasseringar i sluttning, möjligen naturliga strandhak. En prospektering av den 

största av dessa, belägen nära toppen på kullen nordnordväst om Korsnäs gård, utfördes i samband 

med 2011 års fältarbeten. Resultatet visar på en lovande rumslig variation i fosfathalt med ett par 

förhöjningar inom ytan. Denna första prospektering har kompletterats under våren 2012.  

Syftet med fältarbetena 2012 var således att undersöka om det här, på de högre belägna områdena 

finns tydligare strukturer efter bosättning, samtida med men rumsligt skild från de strandnära 

aktiviteter vi funnit vid de tidigare undersökningarna. 

Korsnäs 
gård 
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Schaktens placering styrdes bland annat av prospekteringen (se nedan), som gett varierande signaler i 

olika områden. Utifrån denna prospektering kunde vi förvänta oss att finna en variation i det 

arkeologiska materialet inom de öppnade ytorna. Anläggningar och lager som efterhand påträffats har 

också varit ledande för utvidgningar. Schakten utgör endast kikhål ned i en forntida miljö. För att 

karakterisera platsen måste hela området beaktas.  

 

Bakgrund 

Bakgrunden för årets underökningar är de samma som för de tidigare avrapporterade (Fornander 2009, 

2010, Fornander et al. 2011, Svedin 2012) arbetena varför denna hålls kort i föreliggande rapport. 

 

Topografi och närmaste fornlämningsmiljö 

Den neolitiska fornlämningslokalen Raä 447 i Korsnäs är belägen inom fastigheterna Snäckstavik 3:94 

och Svalsta 2:1 i Grödinge socken på nordvästra Södertörn (Fig. 1). Lokalens östra del ligger delvis 

inom nuvarande Korsnäs gårds bebyggelse. Närområdets topografi karaktäriseras av ett kuperat 

sprickdalslandskap med flera nord-sydliga åsryggar och mindre sjöar, med Malmsjön i N - NO samt 

den mindre Brudträsket i S - SV som de mest närbelägna. Landskapet utgörs främst av skogsbevuxna 

höjdpartier med moränmark samt uppodlade glacialleror i dalgångarna. Berggrunden i området, vilken 

ställvis går i dagen på höjdpartierna, utgörs främst av gnejs och gnejsgranit. Raä 447 breder ut sig över 

en mindre isälvsavlagring, separerad från den större Uppsalaåsen. Huvuddelen av fornlämningslokalen 

är placerad på åskullens sydväst- och sydostsluttningar, och jordarterna på platsen domineras av is-

älvsgrus, isälvssand samt, på lägre nivåer, finsand. 

 

Lokalens utbredning har utifrån fosfatkarteringar uppskattats till ca 95 000 m
2
, topografiskt 

omfattande nivåer mellan 18-50 m ö h (Arrhenius, G. 1945, Eriksson 1971, Olsson et al. 1994).  

Utifrån tidigare arkeologiska undersökningar på platsen har en högre fyndfrekvens identifierats inom 

intervallet 25-35 m ö h (Olsson et al. 1994). Dessa nivåer motsvarar en lokalisering på den NÖ delen 

av en mindre ö, vilken så småningom kom att växa ihop med det huvudsakliga Södertörn i öster. Det 

neolitiska landskapet utgjordes av ett inre skärgårdslandskap, där Korsnäs låg placerad vid en liten vik 

(dagens Brudträsket) längst in i en skyddad fjärd. 

 

I närområdet finns ett flertal kända gropkeramiska lokaler, bl a Kyrktorp, ca 400 m SV om Korsnäs, 

och Smällan, ca 2 km österut. På Södertörn som helhet är över 30 gropkeramiska lokaler kända, 

generellt belägna på nivåer mellan 25 och 35 m ö h i anslutning till den dåtida kustlinjen (Olsson 

1996). I Korsnäs närområde finns flera ytterligare boplatslokaler som kan dateras till äldre och yngre 

stenålder samt järnålder, liksom en fornborg (Olsson et al. 1994). Inom Raä 447 har även en urnegrav 

daterad till förromersk järnålder undersökts (Werthwein 2002). 

 

Prospekteringen 

Prospekteringen utfördes i början av april 2012 av studenter på masterkursen Fältkurs i laborativ 

arkeologi, under ledning av Sven Isaksson (Fig. 3). Undersökningen utgjordes av en 

spektrofotometrisk analys av jordens fosfatinnehåll (Persson 1997). Resultatet redovisas i figur 4. 
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Figur 3. Prospektering i april 2012. Foto: Ulrich Oswald. 

 

 
Figur 4. Fosfatkarteringen som föregick schaktens placering. De slutgiltiga schaktavgränsningarna, 

efter flera steg av utvidgning, är markerade. Norr är uppåt på kartan och skalan är enligt skalstock. 
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Denna lokaliserande prospektering kompletterades med flera mindre undersökande prospekteringar 

under fältarbetets gång.  Huvudsyftet med dessa karteringar var försök att finna avgränsningar av 

antropogena lager. Ett sammantaget resultat presenteras i figur 5. 

 

 
Figur 5. Sammantagen bild av både lokaliserande och undersökande fosfatkarteringar. Det som 

redovisas är den relativa fosfathalter över ytan kring de undersökta områdena. De slutgiltiga 

schaktavgränsningarna, efter flera steg av utvidgning, är markerade. Norr är uppåt på kartan och 

skalan är enligt skalstock. 

 

Utgrävningens genomförande 

Områdesbeskrivning 

Utgrävningsplatsen är belägen ca 70 m NV om Korsnäs gårds tomtgräns, på åskullens sydsluttning 

mellan ca 46,5 och 47,5 m ö h. Åskullens topp ligger på lite drygt 51,5 m ö h och det är endast ca 40 m 

dit från undersökningsytorna (Fig. 6). I direkt anslutning till schakten domineras växtligheten av gran 

och tall. Området har gallrats och marken var täkt av en stor mängd fällda småträn och grenar som 

lämnats kvar. Dessa röjdes undan innan undersökningarna kunde påbörjas. Marken var huvudsakligen 

bevuxen av mossor med enstaka inslag av gräs och örter. Flera rotvältor av olika ålder noterades i 

området. 
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Figur 6. Terrängmodell över sluttningen kring de undersökta schakten baserad på en omfattande 

inmätning med totalstation. Platån med lämningarna framträder tydligt i och med det stora avståndet 

mellan höjdkurvorna +46,50 och + 47,50 meter över havet. Norr är uppåt på kartan och skalan är 

enligt skalstocken. 

 

Fältarbetet 

Grävningsarbetet utfördes som så kallad lagergrävning, till större delen för hand med skärslevar spadar 

och fyllhammare. Påträffade kontexter undersöktes i omvänd kronologisk ordning. På försök har 28 

m
2
 av det mest fyndförande lagret (se nedan) grävts i 0,1m djupa stick inom lagret ifråga, i syfte att 

belysa eventuell vertikal variation inom lagret. Fyra schakt kom att undersökas om totalt 80 m
2
 (44 + 

28 + 4 + 4). Det fältarkeologiska framtagandet av data löper parallellt med tolkningsprocessen. I ena 

stunden undersöker vi en enskild kontext (anläggning, lager) eller ett fynd och i nästa frågar vi oss vad 

dessa betyder i ett större sammanhang, till exempel i form av olika typer av bebyggelse eller 

aktivitetsytor. Det är ett växelspel mellan friläggande av detaljer och att skapa modeller som förklarar 
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eller skapar förståelse för detaljernas inbördes sammanhang. Man går från del till helhet och från 

helhet till del. Detta är något man gör bäst när man står mitt uppe i det varför vi använt oss av single-

context-registrering och löpande matriser. 

 

Fynden registrerades generellt per kontext och kvadratmeterruta. Tillvaratagandet och 

dokumenterandet av alla "småfynd" är en tids- och arbetskrävande sysselsättning. Men endast genom 

studiet av den stora massan av vardagsföremålen kan vi hoppas på att närma oss en förståelse för 

lokalen som helhet (Barker 1995:193). Digital registrering av fynden gjordes redan i fält varför 

fynddatabasen i stort sett var klar när grävarbetet avslutades, det enda som behövdes var vägningen. 

 

I stort sett samtliga kontexter som påträffats har mätts in med totalstation och digitala kartor 

upprättats. Med den digitaliserade kontext- och fyndlistorna har rumslig analys av fyndspridningen 

kunnat genomföras. 

 

Dokumentationstekniken avpassades till kontextens (anläggningarnas, lagrens) natur. Sektioner och 

planer ritades förhand i en för kontexten lämplig skala. Samtliga anläggningar fotograferades också i 

olika stadier av undersökningen, och när avgörande detaljer blottlagts. 

 

Prover för makrofossilanalys har tagits ur flera kontexter. Även jordprover för markkemisk analys har 

tagits från de kulturlager i schakten som bedömdes som intressanta. Flera keramikskärvor som 

bedömts möjliga att hantera analytiskt, har tagits till vara för organisk-kemisk analys.  I fält har dessa 

ej hanterats med bara händer och endast med rena verktyg, för att undvika kontamination.  Dessa 

skärvor har därefter frusits in så snart som möjligt. 

 

Undervisningen 

Förutom att vara en vetenskaplig undersökning av en fornlämning så har de i denna text 

avrapporterade fältarbetena också varit del av inte mindre än fem olika kurser på grund-, avancerad-, 

och forskarnivå. Detta har i allra högsta grad satt sin prägel på undersökningens genomförande.  De 

pedagogiska och didaktiska aspekterna av verksamheten har varit lika tungt vägande som de rent 

antikvariska, varför detta kräver sin kommentar i denna rapport. 

 

Fortfarande i en av de senaste stora handböckerna i fältarkeologi, Standards of Archaeological 

Excavation av G. J. Tassie och L. S. Ownes från 2010 konstateras att detta är ”skills that are socially 

learnt rather than formally taught” (sid 21). Så är det inte på Institutionens för arkeologi och antikens 

kultur, Stockholms universitet, kurser eftersom vi sedan länge arbetar aktivt med att utveckla formell 

undervisning också av praktiska färdigheter (jfr Isaksson 2011). De egentliga fältarbetena har på de 

flesta av kurserna föregåtts av föreläsningar, en undervisningsform som är så god som någon när det 

gäller att presentera information och lämna förklaringar åt studenter. Men för att förmedla fältarbetets 

kunskaper och färdigheter är detta en otillräcklig undervisningsform. Momenten under fältkurserna är 

helt autentiska situationer som inbegriper hela människan, kropp och sinne, vilket har betydelse för 

lärandet. Genom att systematiskt försöka undervisa enligt principen visa-pröva-instruera-öva förs en 

kontinuerlig dialog med studenterna vilken fungerar som en både formativ och summativ bedömning. 

Principen bygger på att läraren visar rent handgripligt och ger muntliga anvisningar om hur något går 

till (Fig. 7). Sedan får studenterna pröva medan läraren observerar för att kunna ge feedback. Sedan 

går momentet gå vidare med att studenterna får öva under uppmuntran och stimulering från läraren 

som alltid finns nära tillhands. För enklare operationer används helmetoden och för mer komplicerade 

procedurer delmetoden. Med sistnämnda metod visas först hela proceduren men styckas sedan upp i 

lämpliga delar som övas separat innan de sätts ihop till en helhet. Övandet av grundläggande 

färdigheter och förmågor har prioriterats medvetet framför allt på den grundläggande fältkursen för 

studenterna på Arkeologi II. Övning tar tid och detta har därför tillåtits att ta tid med inverkan på 

undersökningarnas omfång. 
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Figur 7. Docent Lena Holmquist visar varefter studenterna får pröva. Foto: Ulrich Oswald 

 

Kunskapen och färdigheten att undersöka en kontext kan jag inte examinera med tentafrågor.  Här 

behövs ett praktiskt prov, som kan redovisas genom dokumentation, ritningar, fotografier och 

beskrivningar vilka kan bedömas.  För studenter på avancerad nivå används examinationsportföljen, en 

examinationsform som är utmärkt när det gäller att integrera olika delar av en kurs och för att göra 

kursen till en sammanhängande helhet. Det är också en form som mer än andra uppmuntrar till egen 

reflektion och analys vilket passar bra på en forskarförberedande utbildning och ger studenterna 

möjlighet att utveckla förmågan att tänka själva samt att angripa och lösa problem.  

 

Kursdeltagarna meddelas vad som förväntas ingå i examinationsportföljen och vilka krav som ställs 

för olika betyg i början av kursen. Mycket av portföljernas innehåll är texter som en yrkesverksam 

arkeolog kommer att behöva kunna skriva under sin framtida gärning. Den valda examinationsformen 

blir därmed lika mycket tillfälle till lärande som examination. Jag har också tillämpat att inlämning 

sker successivt under kursens gång. Detta innebära en minskad arbetsbörda för läraren då grova fel 

kan upptäckas i tid, rapporternas inlämning sprids över tiden (med tider för studenterna att passa) och 

genom att kunna ge kontinuerlig feedback kommer kvaliteten också att successivt kunna höjas. 

Examinationsportföljen kan innehålla undersökningsplan, provtagningsplan, prospekteringsrapport, 

presentationsmaterial (skylt, folder, hemsida), dagbok och undersökningsrapport, beroende på 

inriktning. Undersökningsplan och –rapport bedöms enligt gällande regler och rekommendationer 

(Riksantikvarieämbetet), vilka studenterna får ut i början av kursen. För prospekteringsrapporten 

erhåller studenterna mål och kriterier för bedömning av den samma. Dagbok är något som varje 

fältarkeolog måste lära sig att föra. Som examination i undervisningen fungerar den i stort på samma 

sätt som en loggbok (reflective journal). Genom att studenterna skriver i denna dagligen ges de 

möjlighet att reflektera över vad de lärt. I fält har de en anteckningsbok att skriva i. Genom att innan 

kursen ha delgivits kursmål och betygskriterier använder de dagboken för att visa att de uppnått målen. 

Denna anteckningsbok lämnas visserligen in eftersom den innehåller orginaldokumentation men 

betygsätts inte. Istället lämnar studenterna in en renskrivning av denna där de skall kunna redovisa att 

de uppnått kursmålen. Det faktiska resultatet av dokumentationen i form av ritningar, blanketter och 

foton som studenten framställt kontrolleras också. Resultatet har blivit en fältkurs som studenterna 

uppskattat. Men, eftersom studenterna har andra uppgifter än att undersöka så många kvadratmetrar 

som möjligt påverkas, igen, omfånget av undersökningen. 

 

Undersökningens resultat 

Lagerföljd 

Markväxtligheten varierade som tidigare nämnts något inom området, vilket också fick till följd att 

matjordslagret (A horisonten) varierade något. Exempelvis varierade mäktigheten mellan ca 0,01 och 

0,2 m. Detta lager benämns lager 1 i samtliga schakt. Under detta kommer, över i stort sett hela ytan, 

ett sandigt stenigt lager, rödbrunt till mörkt gulaktigt brunt i färgen, och benämnt lager 2 i samtliga 

schakt. Lagret är antropogent, ett naturligt avsatt lager påverkat av mänsklig aktivitet, snarare än ett 

rent avsatt kulturlager. Det är i detta lager som den avgörande majoriteten av fynden påträffats.  
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Lagrets mäktighet varierar mellan 0,4 och 0,5 m. Mängden sten varierade både över ytan med 

stensamlingar och på djupet med koncentrationer ungefär 0,2 m ned i lagret. Samtliga anläggningar är 

påträffade i detta lager. Under lager 2 kommer en ljus sand, en naturligt blekjord (så kallad E- 

horisont), i sin tur följd av en svagt rostbrun anrikningshorisont (B-horisont). 

 

Anläggningar 

Totalt har 24 kontexter fördelade på 22 anläggningar undersökts i fält. Närmare beskrivningar av dessa 

finns i bilaga 1. Vid undersökning kunde merparten av dem konstateras att inte vara antropogena, utan 

exempelvis vara gamla rotgångar, stubbar och rotvältor. Ett par kontexter är fortfarande efter 

undersökning osäkra som antingen rotgångar eller stör/stolphål. Säkert antropogena kontexter är ett 

stolphål (AS3, Fig. 8), en till två mindre härdar (AS 12, Fig. 9-10, och AS15+18, Fig. 10) samt en 

cirkulär vallanläggning (AN4, Fig. 11) samtliga redovisade i figur 12. 

  

 
Figur 8. Stolphålet AS3 under undersökning. 

 
Figur 9. Härden AS12 innan undersökning. 

   

 
Figur 10 a) AS15 i förgrunden (pilen), strax 

bakom syns AS12 under undersökning 

 
b) AS18 framträder som en diffus kolfläck i den 

omgivande sanden. 

 

  
Figur 11. Den låga vallen AN4 har markerats 

med röd streckad linje. 
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Figur 12. Säkert antropogena kontext; AN4 markerar yttre och inre begränsning av en låg cirkulär 

vall, AS12 markerar avgränsning av härd/härdbotten, AS15+18 är två överlappande härdar/kollager, 

och AS3 är ett stolphål. Ett plant block som påträffades vid x6560769,8/y66023,8 har också markerats 

eftersom det sannolikt transporterats till platsen. 

 

Fynd 

Samtliga fynd finns redovisade i bilaga 2. Den rumsliga fördelningen av några utvalda fyndkategorier 

redovisas i figur 13 och 14, och i tabell 1 redovisas den sammantagna vikten och antalet för de 

påträffade fyndkategorierna. 
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Tabell 1. Sammanställning av fynden från grävningarna vid Korsnäs 2012.  

 

Sakord Material Vikt (g) Antal % (vikt) Vikt/styck 

Avslag Bergart 224 21 14,0 10,7 

Avslag Flinta 1 1 0,1 1,0 

Avslag Granit 5 1 0,3 5,0 

Avslag Grönsten 12 1 0,8 12,0 

Avslag Kvarts 357 103 22,4 3,5 

Avslag Kvartsit 120 4 7,5 30,0 

Avslag Porfyr 24 1 1,5 24,0 

Avslag Sten 322 21 20,2 15,3 

Bränd lera Bränd lera 7 4 0,4 1,8 

Bränt ben Bränt ben 2 3 0,1 0,7 

Keramik Keramik 339 110 21,2 3,1 

Kärna Kvarts 157 6 9,8 26,2 

Slipad skiffer Skiffer 15 1 0,9 15,0 

Splitter Bergart 2 4 0,1 0,5 

Splitter Kvarts 10 26 0,6 0,4 

 

Som framgår tydligt av tabell 1 så dominerar stenmaterialet med sina 1249 g, följt av 339 g keramik 

samt bara några få gram bränd lera och brända ben. Underökningen av 28 m
2
 i stick om 0,1 m visar att 

en avgörande andel av fynden påträffas ytligt och att fyndfrekvensen sjunker markant med djupet (se 

tabell 2). Denna fördelning stöder tolkningen att lager 2 är ett naturligt avsatt lager påverkat av 

mänsklig aktivitet snarare än ett avsatt kulturlager.  

 

Tabell 2. Fördelningen av fynden mellan sticken inom lager 2. 

Stick Vikt (g) Vikt (%) Antal Fyndförande m
2
 

1 724 79 115 19 

2 135 15 21 9 

3 57 6 7 4 

 

Stenmaterialet innehåller mycket lite egentliga föremål utan mest bearbetningsrester i form av avslag 

och splitter. Sex stycken kvartskärnor och en bit slipad skiffer är väl det närmaste vi kommer även om 

dessa kanske inte är att betrakta som bruksföremål. Avslag förekommer över i stort sett hela ytan (Fig. 

13a) medan kärnor och keramik aldrig förkommer inom samma kvadratmeterruta (Fig. 13b). Kärnor 

och splitter påträffas i områdets södra centrala del (Fig. 13b och c), samma område där härd(ar) och 

stolphål påträffats (Fig. 8, 9, 10 och 12).  Ingen särskild rumslig uppdelning finns när det gäller de 

olika mineral som förekommer i materialet (Fig. 14a-d). 

 

Benmaterialet är mycket magert och består av tre brända fragment fördelade på två fyndnummer. Ett 

av fragmenten är från kota av däggdjur, möjligen marint (personlig kommentar Jan Storå, 2013-12-

20).  

 

Keramikmaterialet som påträffats har en tydlig koncentration till områdets nordöstra del (Fig 13b). 

Keramiken är ganska anonym. Den består till absolut största delen av ett poröst gods (Fig. 15 a-b), 

ursprungligen antagligen magrad med något kalkrikt material som sedermera vittrat bort. Skärvor av 

denna godstyp saknar tydlig ornamentik i det påträffade materialet. Till detta kommer ett litet material 

om tre skärvor av ett tätt och bergartsmagrat gods (Fig. 15c). En av skärvorna av denna godstyp har 

ornamentik uppe på själva mynningsranden (Fig. 15d). Alla tre är påträffade något perifert i 

keramikdistributionen; mellan y660223 och 660230, alla längs x 6560771 (Fig. 13b).  
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a) 

 
b) 

 
c) 

Figur 13. Spridningsbilden av några utvalda 

fyndkategorier. a) Avslag; b) Keramik (svart) och 

Kärnor (grå); c) Splitter. 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

Figur 14.a) Basalt (Ba), Flinta (Fl) & Skiffer (Sk);b) Bergart (Be), Granit (Gt), Grönsten (Gn) & 

Porfyr (Po); c) Kvarts; d) Kvartsit. 
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a) b) 

c) d) 

Figur 15. a) Fnr 104, exempel på poröst gods. b) Fnr 104, brottyta. c) Fnr 3, exempel på fast gods. d) 

Fnr 3, mynningsrand med ornamentik. 

 

Diskussion 

Syftet med de här avrapporterade fältarbetena var, som nämndes i inledningen, att undersöka om det 

på den i landskapet högre belägna terrassen finns strukturer efter bosättning samtida med de lägre 

belägna strandnära aktiviteter vi funnit vid de tidigare undersökningarna. Vi har tyvärr inte kunnat 

datera keramiken typologiskt närmare än till Neolitikum, men en samtidighet med de lägre belägna 

lämningarna går inte att utesluta, och kan kanske betraktas som sannolik. 

 

Om den låga cirkulära vallen är att betrakta som en så kallad boplatsvall, skulle den enligt Erik 

Norbergs (2008) kronologi för boplatsvallar i övre Norrlands kustland vara av mesolitiskt datum 

eftersom han ser en förändring i morfologin från små och runda till större och rektangulära i 

övergången till Neolitikum. Även Niclas Björck (2007) vill placera denna typ av anläggning med 

försänkt golv omgiven av en vall till Mesolitikum, då inga ännu påträffats på en Neolitisk lokal. Kan 

hända är detta den första? En datering till Senmesolitikum är i förhållande till de tillgängliga 
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strandförskjutningskurvorna (Risberg 2007: 122) inte omöjlig då lokalen ligger på mellan 46 och 47 m 

ö h idag. Men några uppenbart daterande fynd från anläggningen finns inte; den slipade skiffern som 

påträffades i vallens västra del är tämligen anonym. Inget kol eller andra spår av eldning påträffades. 

Möjligen finns en antydan till förhöjda fosfater i anslutning till anläggningen (Fig. 5).  

 

En koncentration över ytan i de undersökta schakten av kärnor och splitter (Fig. 13) i anslutning till, 

men huvudsakligen NV om, härdresterna AS12 och AS15+18 (Fig. 12) antyder ett rumsligt samband 

mellan anläggningarna och mänsklig aktivitet.  

 

Våra undersökningar har dock visat att det bortom allt tvivel pågått mänsklig aktivitet även uppe på de 

högre höjderna vid Korsnäs och att de åtminstone delvis är samtida med de fynd som finns längre ned 

i backen. Vi har också kunnat konstatera att här finns boplatsstrukturer som inte påträffats någon 

annan stans inom Korsnäslokalen; dels härdrester med rumslig relation till lämningar efter 

stenhantverk och dels en låg cirkulär vallanläggning (av ännu inte fastställd funktion). 
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Bilaga 1. Kontextlista 

NR KATEGORI TYP X Y Z BESKRIVNING ANMÄRKNING 

AN1 Undersöknings
enhet  

möjlig rotvälta 6560772 660229 46,64 sand,20 stenar, de flesta 
4x5 cm, några 12x7 

 

AN2 Undersöknings
enhet  

möjlig rotgång 6560772 660227,5 46,92 mörkt brun nästan svart 
sand 

Början bortgrävd 
utan dokumentation 

AN3 Undersöknings
enhet  

stolphål/rotgång 6560773 660227  djup halvcirkelformad 
mörkfärgning, kolbitar i 
botten 

jordprov makro 2 

AN4 Konstruktion vall 6560770 660214 47,03 ca 0,3 m hög och ca 
1,5m bred cirkulär vall 
med ytterdiameter ca. 7 
m. 

 

KN3 
(AN1) 

Lager/fyllning 
(fill) 

möjlig rotvälta 6560772 660229 46,64 ljus sand med vita inslag  

KN4 
(AN2) 

Lager/fyllning 
(fill) 

rotgång 6560772 660227,5 46,92 oregelbunden 
mörkfärgning 

prov1 makro, jord 

KN5 Lager/fyllning 
(fill) 

rotgång, bränd? 6560773 660230 46,78 oregelbunden 
mörkfärgning med 
kolfläckar 

 

KN6 
(AN3) 

Lager/fyllning 
(fill) 

stolphål/rotgång 6560773 660227  djup halvcirkelformad 
mörkfärgning, kolbitar i 
botten 

jordprov makro 2 

LN1 Lager/fyllning 
(fill) 

torvlager 6560765 660223 47,27 mull/torv  

LN2:1 Lager/fyllning 
(fill) 

kulturlager 6560765 660223 46,76 rödbrun sand med 
mörkare inslag 

 

LN2:2 Lager/fyllning 
(fill) 

kulturlager 6560765 660223  rödbrun sand med 
mörkare inslag 

se stick 1 

LN2:3 Lager/fyllning 
(fill) 

kulturlager 6560765 660223  rödbrun sand med 
mörkare inslag 

se stick 1 

LV1 Lager/fyllning 
(fill) 

matjord/humus 6560769 660213  se LN1  

LV2 Lager/fyllning 
(fill) 

kulturlager 6560769 660213  se LN2:1  

AS1 Undersöknings
enhet  

rotsystem 6560764 660234 46,71 mörk jord, lite sandig, 
några stenar 

 

AS2 Undersöknings
enhet  

mörkfärgning 6560760 660225  mörk sandig jord, med 
inslag av mull och kol 

 

AS3 Konstruktion stolphål 6560761 660227  se kontext 5 och 9  

AS4 Undersöknings
enhet  

rothål ev stolphål 6560760 660227  djupt hål, svart sandig 
jord 

 

AS5 Undersöknings
enhet  

rothål 6560760 660288  rötter, mörk sandig jord, 
sneddar efter 30 cm 

 

AS6 Undersöknings
enhet  

rothål 6560761 660229 46,77 oregelbundet hål  

AS7 Undersöknings
enhet  

rotstörning 6560761 660233 46,76 ovalt hål, mull med 
sand,sten och grus 

även 762 233 

AS8 Undersöknings
enhet  

rothål 6560760 660228 46,59 rund grop, ojämna 
sidor, mörk sand med 
rötter och stenar 

även 761 229 

AS9 Undersöknings
enhet 

bränd stubbe 
eller rot 

6560762 660234 46,68 mörk sand med kol  

AS10 Undersöknings
enhet  

naturlig 6560760 660230  konformigt hål, steniga 
sidor, gråmörk 

 

AS11 Nedgrävning  grop/dike 6560761 660228  ljus olivbrun, oval, 
finornig sand 

gråak, även 761 227 

AS12 Konstruktion härd 6560763 660228  mörkfärgning med 
rester av kol 
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AS13 Undersöknings
enhet  

störhål/rothål 6560760 660223 46,4 mörkbrun sand, stenar i 
bottenskikt 

 

AS14 Undersöknings
enhet  

rotgång 6560760 660228 46,36 lös fyllning, mörk 
gulbrun sand 

 

AS15 Undersöknings
enhet  

mörkfärgning ev 
härd 

6560762 660227 46,75 mörkaktig sand med kol även 762, 228 

AS16 Undersöknings
enhet  

rothål 6560762 660226 46,81 mörkfärgning med sand, 
rötter och stenar 

 

AS17 Undersöknings
enhet  

stolphål/rothål 6560763 660226 46,74 mörkare färgning vid 
stubbe, djup 

 

AS18 Undersöknings
enhet 

mörkfärgning ev 
härd 

6560762 660227 46,6 mörkfärgning, sand och 
kol 

ev koppling till AS15 

KS10 
(AS7) 

Lager/fyllning 
(fill) 

rotstörning 6560761 660233 46,76 mull med inslag av sand även ruta 762 233 

KS11 
(AS10) 

Lager/fyllning 
(fill) 

naturlig 6560760 660230  gråaktig sten och sand  

KS12 
(AS8) 

Lager/fyllning 
(fill) 

rothål 6560760 660228 46,59 mörk sand med rötter 
och stenar 

även 761 229 

KS13 
(AS9) 

Lager/fyllning 
(fill) 

bränd stubbe 
eller rot 

6560762 660234 46,68 mörk sand med kol  

KS14 
(AS11) 

Nedgrävning 
(cut) 

grop/dike 6560761 660228  gulbrun, spår av sten 
och rötter 

även ruta 761 227 

KS15 
(AS12) 

Lager/fyllning 
(fill) 

härd 6560763 660228 46,75 mörkfärgning med 
rester av kol 

 

KS16 
(AS13) 

Lager/fyllning 
(fill) 

störhål/rothål 6560760 660223 46,4 toppen mörk sand, 
botten stenar och sand 

 

KS17 
(AS14) 

Lager/fyllning 
(fill) 

rotgång 6560760 660228  mörk gulbrun sandmed 
stenar 

järnutfällning i 
kanterna 

KS18 
(AS15) 

Lager/fyllning 
(fill) 

mörkfärgning ev 
härd 

6560762 660227  mörkaktig sand med kol  

KS19 
(AS16) 

Lager/fyllning 
(fill) 

rothål 6560762 660226 46,81   

KS20 
(AS17) 

Lager/fyllning 
(fill) 

stolphål/rothål 6560763 660226 46,74 mörk rödbrun färgning  

KS21 
(AS18) 

Lager/fyllning 
(fill) 

grund 
mörkfärgning, 
spår av kol 

6560762 660227 46,6 grund mörkfärgning, 
spår av kol 

ev koppling till AS15 

KS3 
(AS1) 

Lager/fyllning 
(fill) 

rothål 6560764 660234  humusfärgad, mörk 
rödbrun 

 

KS4 
(AS2) 

Lager/fyllning 
(fill) 

mörkfärgning 6560760 660225  mörk sandig jord med 
inslag av mull och kol 

 

KS5 
(AS3) 

Lager/fyllning 
(fill) 

stolphål 6560761 660227  rundformad 
mörkfärgning, gråvit 
sand 20 cm ner, 
kolfragment på 30 cm 

 

KS6 
(AS4) 

Lager/fyllning 
(fill) 

rothål ev stolphål 6560760 660227  mörk, sandig jord, 
diameter 15 cm 

 

KS7 
(AS5) 

Lager/fyllning 
(fill) 

rothål? 6560760 660228  mörk jord med rötter 
och sand 

 

KS8 
(AS6) 

Lager/fyllning 
(fill) 

rothål 6560761 660229 46,77 mörk sandig jord med 
rötter 

 

KS9 
(AS3) 

Lager/fyllning 
(fill) 

senare störning 
av rot 

6560761 660227 46,8 rund mörkfärgning, 14 
cm diam., mörkare och 
mindre sandig än 
kontext 5 

 

LS1 Lager/fyllning 
(fill) 

matjord/humus 6560760 660223  mull/torv  

LS2 Lager/fyllning 
(fill) 

kulturlager 6560760 660223 46,86 mörk gulaktig brun sand  
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Bilaga 2. Fyndlista 

 

Fyndnr X Y Kontext Sakord Material Vikt (g) Antal Anmärkning 

1 768 230 LN2:1 avslag kvarts 27 2   

2 765 230 LN2:1 avslag kvarts 9 3   

3 771 228 LN2:1 keramik keramik 6 1 mynningsfragment, 

dekor parallella 

linjer 

4 771 223 LN2:1 avslag kvarts 6 1   

5 771 231 LN2:1 bränd lera bränd lera 4 1 möjlig klining 

6 760 231 LS2 avslag kvarts 10 1   

7 771 231 LN2:1 avslag kvarts 14 1   

8 770 230 LN2:1 avslag kvarts 9 1   

9 769 230 LN2:1 avslag sten 53 1   

10 770 230 LN2:1 avslag sten 74 1   

11 771 224 LN2:1 avslag sten 2 1   

12 771 227 LN2:1 keramik keramik 18 2 krukfragment 

13 771 223 LN2:1 keramik keramik 3 1 krukfragment 

14 771 230 LN2:1 avslag sten 69 1   

15 771 229 LN2:1 keramik keramik 11 6 krukfragment 

16 771 230 LN2:1 avslag kvarts 4 1   

17 771 227 LN2:1 avslag kvarts 11 1   

18 771 226 LN2:1 avslag porfyr 24 1   

19 771 228 LN2:1 avslag sten 34 2   

20 771 231 LN2:1 avslag flinta 1 1   

21 762 234 LS2 avslag kvarts <1 1   

22 764 234 LS2 avslag kvarts 2 3   

23 769 230 LN2:1 avslag kvarts 2 1   

24 771 230 LN2:1 keramik keramik 6 1 kärlfragment 

25 771 231 LN2:1 keramik keramik 2 1 kärlfragment 

26 761 234 LS2 avslag kvarts 1 1   

27 771 228 LN2:1 avslag kvarts 2 1   

28 761 226 LS2 avslag kvarts 7 1   

29 761 233 LS2 avslag kvarts? 2 1   

30 771 231 LN2:1 keramik keramik 1 2 kärlfragment 

31 761 226 LS2 avslag sten 3 1   

32 771 231 LN2:2 avslag kvarts 3 1   

33 761 226 LS2 avslag sten 25 2   

34 770 230 LN2:2 avslag sten 2 1   

35 760 228 LS2 kvartskärna kvarts 3 1  

36 761 223 LS2 avslag sten 7 5   

37 771 225 LN2:2 avslag kvarts 4 2   
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Fyndnr X Y Kontext Sakord Material Vikt (g) Antal Anmärkning 

38 771 223 LN2:2 avslag kvarts 1 1   

39 771 224 LN2:3 avslag kvarts 1 1   

40 771 228 LN2:2 keramik keramik 3 1 kärlfragment 

41 761 224 LS2 avslag kvarts 11 5   

42 761 234 LS2 avslag kvarts 2 1   

43 761 234 LS2 avslag kvarts 2 3   

44 760 228 LS2 avslag kvarts 10 3   

45 761 225 LS2 avslag kvarts 9 1   

46 763 233 LS2 avslag kvarts 6 1   

47 765 230 LN2:2 avslag kvarts 1 1   

48 761 234 LS2 avslag kvarts 1 1   

49 771 225 LN2:2 keramik keramik 6 3 krukfragment 

50 761 225 LS2 avslag kvarts 3 1   

51 763 233 LS2 keramik keramik 1 1 skärva 

52 760 224 LS2 avslag kvarts <1 1   

53 768 230 LN2:3 avslag kvarts 4 1   

54 761 226 LS2 avslag kvarts 3 1   

55 771 225 LN2:3 avslag sten 26 2   

56 771 226 LN2:3 avslag sten  1   

57 760 226 LS2 avslag kvarts 3 1   

58 762 234 LS2 avslag sten 7 1   

59 761 229 LS2 avslag bergart 2 3   

60 761 224 LS2 kärna kvarts 103 1   

61 760 231 LS2 avslag kvarts 1 1   

62 761 225 LS2 avslag kvarts 3 1   

63 761 228 KS12 

(AS8) 

avslag kvarts <1 1   

64 761 234 LS2 avslag kvarts 4 3   

65 761 226 LS2 avslag kvarts 5 2   

66 768 230 LN2:3 avslag kvarts 3 1   

67 771 225 LN2:3 avslag kvarts 3 1   

68 760 229 LS2 avslag kvarts 4 2   

69 761 229 LS2 avslag kvarts 3 2   

70 761 233 LS2 avslag kvarts 3 3   

71 761 233 LS2 bränd lera bränd lera 1 1   

72 761 232 LS2 avslag kvarts 4 1   

73 761 234 LS2 bränd lera bränd lera <1 1   

74 761 234 LS2 avslag kvarts 2 1   

75 761 228 LS2 avslag kvarts/kvartsit 38 2   

76 760 226 LS2 avslag bergart 10 2   

77 763 227 LS1 avslag kvarts 2 1   
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Fyndnr X Y Kontext Sakord Material Vikt (g) Antal Anmärkning 

78 764 228 LS1 avslag kvarts 45 1   

79 761 224 LS2 avslag bergart 20 1   

80 761 225 LS2 avslag kvarts 2 1   

81 761 223 LS2 avslag kvarts 2 1 fragment 

82 760 224 LS2 avslag kvarts 7 1   

83 761 225 LS2 kärna kvarts 9 1   

84 760 231 LS2 avslag kvarts <1 1   

85 769 231 LN2:1 avslag kvarts 10 1   

86 773 230 LN2:1 keramik keramik 83 37 fragment 

87 772 230 LN1 keramik keramik 5 2 kärlfragment 

88 772 230 LN2:1 keramik keramik 7 6 kärlfragment 

89 769 231 LN2:1 keramik keramik 1 1 fragment 

90 769 231 LN2:1 avslag bergart 141 1   

91 772 230 LN2:1 keramik keramik 12 15 fragment 

92 770 231 LN2:1 keramik keramik  1 fragment 

93 765 228 LS2 kärna kvarts 30 1   

94 763 228 LS2 avslag sten 5 1   

95 773 230 LN2:2 avslag sten 15 1   

96 763 228 LS2 avslag kvartsit 38 1   

97 772 230 LN1 bränt ben ben 1 1   

98 764 226 LS1 kärna kvarts 11 1   

99 773 230 LN2:1 avslag grönsten 12 1   

100 762 228 LS2 avslag kvarts 3 2   

101 766 228 LS2 avslag kvarts 1 1   

102 766 228 LS2 splitter kvarts 3 4   

103 763 228 LS2 avslag kvarts 13 4   

104 774 230 LN2:2 keramik keramik 2 2   

105 774 230 LN2:2 keramik keramik 41 1   

106 766 228 LS1 kärna kvarts 1 1 bipolär kvartskärna 

107 762 226 LS2 avslag kvarts 18 1   

108 774 230 LN2:2 keramik keramik 3 1 fragment 

109 774 230 LN2:2 keramik keramik 50 3 fragment 

110 772 226 LN2:1 avslag kvartsit 1 1   

111 763 213 LV1 avslag kvarts 2 1   

112 765 227 LS2 avslag granit 5 1   

113 773 230 LN2:1 keramik keramik 3 1 fragment 

114 774 230 LN2:2 keramik keramik 2 2 fragment 

115 764 227 LS2 avslag bergart 3 1   

116 764 226 LS2 avslag kvarts 8 4   

117 764 226 LS2 splitter bergart 2 4   

118 769 214 LV2 slipad 

skiffer 

skiffer 15 1   

119 763 227 LS2 avslag kvarts 1 2   
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Fyndnr X Y Kontext Sakord Material Vikt (g) Antal Anmärkning 

120 763 227 LS2 bränt ben ben <1 2   

121 762 228 LS2 keramik keramik 2 1 fragment 

122 763 228 LS2 avslag kvarts 2 1   

123 763 226 LS2 avslag kvarts <1 1   

124 766 228 LS2 splitter kvarts 1 2   

125 762 225 LS2 avslag kvarts 2 1   

126 763 226 LS2 avslag kvarts 1 1 bipolärt avslag 

127 763 227 LS2 avslag bergart 16 1   

128 764 226 LS2 splitter kvarts 1 4   

129 762 226 LS2 avslag kvarts 2 1   

130 763 226 LS2 avslag kvarts 7 1 plattform 

131 773 231 LN2:1 keramik keramik 1 1 kärlfragment 

132 774 231 LN2:1 keramik keramik 13 4 fragment 

133 774 231 LN2:1 keramik keramik 3 1 fragment, intaget för 

analys 

134 763 226 LS2 splitter kvarts 4 11   

135 763 226 LS2 avslag kvarts 4 2   

136 769 213 LV2 avslag kvarts 1 4   

137 773 231 LN2:1 keramik keramik 28 8 fragment 

138 769 213 LV2 avslag kvarts 1 2   

139 769 213 LV2 avslag bergart 32 12   

140 769 213 LV2 avslag kvartsit 20 1   

141 769 214 LV2 bränd lera bränd lera 1 1   

142 769 214 LV2 avslag kvarts 1 1 fragment 

143 773 231 LN2:1 keramik keramik 16 1 fragment 

144 764 227 LS2 avslag kvartsit 61 1   

145 762 226 LS2 avslag kvarts 1 1   

146 778 220 LV2 keramik keramik 9 2 fragment, x 778,919 

y 220,745 

147 773 226 LN2:2 keramik keramik 1 1 fragment 

148 764 227 LS2 splitter kvarts 1 5   
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Bilaga 3. Tekniska och administrativa uppgifter. 

 

 

Landskap: Södermanland  

Kommun: Botkyrka  

Socken: Grödinge  

Fastigheter: Snäckstavik 3:94  

Fornlämningsnummer: Raä 447:1 

Fornlämningstyp: Stenåldersboplats  

Markägare: DeLaval Hamra Gård AB  

Terrängkartan blad: 606 Södra Stockholm  

Länsstyrelsen i Stockholms län beslut dnr: 431-8159-2012  

Undersökt yta: 80 m
2
  

Undersökningsperiod: 2012-05-02 till 2012-05-24 

Ansvarig vid undersökningen: Sven Isaksson, Arkeologiska forskningslaboratoriet.  

Deltagare vid undersökningen (personal): Sven Isaksson (fält- och kursansvarig), Anders Carlsson, 

Lena Holmquist. Undersökningarna genomfördes av studenter i allmän arkeologi (grund-, magister-, 

masterkurs), laborativ arkeologi (masterkurs) samt osteoarkeologi (masterkurs).  

Geodetiskt referenssystem: SWEREF 99  

Höjdsystem: RH 00  

 

Fynden från undersökningen förvaras i avvaktan på fyndfördelning vid Arkeologiska 

forskningslaboratoriet. 


