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Inledning 

Följande rapport berör arkeologiska undersökningar av lämningar från äldre järnålder inom 

Rösjöskogens naturreservat i östra Sollentuna, närmare bestämt Sollentuna RAÄ 62.  Det 

övergripande syftet med undersökningarna som helhet är att utforska boskapsskötselns betydelse inom 

stensträngsbygden i södra Uppland. Detta gör vi genom att testa hypoteser kring stensträngarnas 

funktion som uppdelare av marken för olika användning samt genom att undersöka spår efter 

mejerihantering. Undersökningarna utfördes under Arkeologiska forskningslaboratoriets, Institutionen 

för arkeologi och antikens kultur vid Stockholms universitet, huvudmannaskap och ingick som 

fältmoment i masterkursen Fältkurs i laborativ arkeologi och i fältutbildningen för doktorander i 

arkeologi med laborativ inriktning. 

Syfte 

Syftet med undersökningarna i stort var att utforska boskapsskötselns betydelse inom den så kallade 

stensträngsbygden under äldre järnålder i södra Uppland. Om stensträngarnas funktion som uppdelare 

av marken i områden för bete respektive odling stämmer så förefaller det angeläget att lokalt ordentligt 

pröva hypotesen om markens uppdelning och organisation efter funktion med hjälp av stensträngar.  I 

samband med detta kommer vi att pröva hypotesen om gödslade åkrar genom geokemiska analyser av 

odlingshorisonter. En strikt organiserad boskapsskötsel har också möjliggjort en intensiv 

mejerihantering, något som vi med biomolekylär analys av fettrester i keramik också kan pröva.  

Bakgrund 

Under äldre järnålder uppstår den region med stensträngsområden som återfinns i Uppland och 

Västmanland och som kan indelas i ett flertal geografiskt avgränsade stensträngsbygder (Essen & 

Ramström 2007:73). En av dessa har sitt centrum mellan det som idag är sjön Fysingen och 

Vallentunasjön, med en utbredning också söder och öster om sistnämnda sjö. Ett utsnitt av denna 

sydliga del av bygden kom att undersökas i samband med exploateringsgrävningarna för Norrortsleden 

(jfr. Johansson & Lindgren 2005, Olausson (red.) 2008). I de fall under dessa undersökningar där 

stensträngar kunnat dateras så förefaller de anläggas kring skiftet förromersk/romersk järnålder, dvs. 

omkring Kr. f. Några spår av att de byggts till eller byggts om i efterhand har inte kunnat påvisas här, 

de verkar ha anlagts som en färdig struktur som sedan överges någon gång under folkvandringstid, 

varvid stensträngarna förlorat sin funktion (Johansson & Lindgren 2005: 16).  

Vikar av det dåtida havet bröt in i bygden och området var under äldre järnålder en jordbruksbygd i 

fjärd- och skärgårdsmiljö. Mycket av det som idag är lerjordar utgjorde havsbotten eller småsjöar och 

kärr av vilka många idag är uttorkade eller utdikade (Fig 1). 

Mellan sjön Norrviken och Vallentunasjön förefaller det ha varit en öppen vattenförbindelse (Fig. 1), 

liksom mellan sjöarna Fjäturen och Norrviken (Essen & Ramström 2007:73-75). Fjäturen stod i 

förbindelse med Rösjön, vilken åtminstone i början av äldre järnålder var förbunden med Edsviken 

och därmed havet. I samband med Norrortsledsundersökningarna genomfördes en vegetationshistorisk 

undersökning av sedimentprover ur sjön Fjäturen (Karlsson & Risberg 2006). De äldsta spåren efter 

ett beteslandskap finns från omkring 700 f. Kr. och de äldsta spåren efter odling finns från omkring 

300 f. Kr. Spåren efter bete försvinner tillfälligt från omkring 100 e. Kr., återkommer omkring 600-

800 e. Kr., och finns fortsatt från omkring 1200 e. Kr. Odlingsspåren upphör omkring 500 e. Kr. och 

återkommer sedan i tidig medeltid. Av undersökningen framgår också att sjön Fjäturen skiljs från 

havet omkring 200 e. Kr (Karlsson & Risberg 2006:111). Den sista förbindelsen att försvinna torde 

vara den norrut, dvs. mellan Fjäturen och Norrviken. 
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b) 

Figur 1. Översiktskartor över det aktuella området. a) Terrängmodell med havsytan satt till 15 m ö h 

vilket motsvarar situationen under slutet av bronsålder – början av järnåldern. Det blå krysset 

markerar undersökningsområdet. Observera den innerskärgård som finns norr om 

undersökningsområdet och som kommer att bli det centrala området i den lokala stensträngsbygden 

under äldre järnålder. Karta framställd av Andreas Viberg. b) Utsnitt ur FMIS 

(http://www.fmis.raa.se) med registrerade fornlämningar markerade. Det blå krysset markerar 

undersökningsområdet. 

 

En av många slutsatser som dragits utifrån Norrortsledens undersökningar är att boskapsskötseln 

spelade en viktig roll under äldre järnålder. Bland annat ses boskapsskötseln som integrerad med 

åkerbruket genom användningen av gödsel. Detta bygger i grund och botten på en hypotes om en 

organiserad markanvändning, baserad på stensträngarnas funktion som uppdelare av marken i olika 

X 
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användningsområden. ”Marken var således organiserad efter funktion” (Essen & Ramström 2007:71) 

är ett tydligt uttryck för denna hypotes.  

 

Topografi och närmaste fornlämningsmiljö 

Stensträngssystemen i Fresta, Täby och Vallentuna är oftast knutna till centralbygder med lång 

kronologiskt kontinuitet och där den yngre järnålderns miljöer har en framträdande plats. Detta gäller 

även de undersökta stensträngslokalerna längs Norrortsleden, vara många ligger insprängda i det 

historiska odlingslandskapet och många har fortsatt att användas redan från folkvandringstid och 

framåt (Essen & Ramström 2007:75). En sådan lokal var Kocktorp (Edenmo et al. 2005). I samband 

med dess undersökning togs prover för markkemisk analys, vilka ännu finns förvarade i Arkeologiska 

forskningslaboratoriets frysrum. Dessa prover kommer för föreliggande projekt att kunna tjäna som ett 

viktigt jämförelsematerial men för att kunna pröva frågeställningarna behöver vi prover också från ett 

mer ostört undersökningsområde. Ett sådant område har vi funnit vid Södersättra och Påtåker 

(Sollentuna RAÄ 58, 62, 66 och 180) inom Rösjöskogens naturreservat i östra Sollentuna (Fig. 2). 

 

 
Figur 2. Karta över undersökningsområdet och dess närmaste omgivningar. Skala enligt skalstreck. 

Från http://www.fmis.raa.se. 

 

Området har delvis varit föremål för en arkeologisk utredning och detaljkartering genomförd av 

Stockholms Länsmuseum (Grönwall & Höglin 2006). Undersökningsområdet ligger bara några 

hundratals meter söder om sjön Fjäturen invid Rösjöns norra strand (Fig. 1 och 2). Grönwall och 

Höglin (2006: 18) skriver att området ”med sin renodlade äldre järnålderskaraktär, har hög 

vetenskaplig potential och ruvar sannolikt på svaren till många av de frågeställningar som 

berör ”stensträngslandskapets” uppkomst och upphörande”. 

Fornlämningarna i det valda undersökningsområdet är till övervägande delen av äldre 

järnålderskaraktär. Stensträngssystemet uppvisar en välbevarad struktur. I jämförelse med de centrala 

delarna av stensträngsbygden har lämningarna i undersökningsområdet utgjort en perifer del av 

landskapet. Här saknas av allt att döma omfattande lämningar från yngre järnålder och under historisk 

tid har området utgjort en avlägsen utmarkdel till bylandskapen i Sollentuna och Täby. De lämningar 

från yngre järnålder som finns i området är snarare knutna till kommunikationssystem, till exempel 

runstenarna Raä Sollentuna 74:1, Raä Täby 113:1 och 114:1, än till bosättningar. Fast bebyggelse igen 

fick området först under medeltid eller nyare tid som det verkar. Under perioder däremellan kan 



5 

 

förstås området ha utnyttjats extensivt och ortnamnsändelsen –sättra kan enligt Grönwall & Höglin 

(2006: 18-19) kopplas till någon form av fäbodfunktion.  

Den västra delen av undersökningsområdet, omfattande de registrerade fornlämningarna Raä 58, 66 

och 180 vid Södersättra, har varit föremål för Länsmuseets tidigare utredning. Här har vi utfört 

detaljerad kartering samt geokemisk prospektering så att vi kan pröva hypoteser kring 

markanvändning under äldre järnålder. Grönwall och Höglin har här redan presenterat en tolkning av 

markens uppdelning och organisation efter funktion utifrån stensträngarnas utbredning, där det går att 

utläsa tre olika markanvändningsslag: betesmark, inägomark och boplats. Dessa markanvändningsslag 

finns representerade vid Sollentuna Raä 58, 66 och 180 varför vi här har en unik möjlighet att pröva 

detta markkemiskt. Området har till del brukats också i historisk tid men är i sin tydlighet av 

pedagogisk vikt, något som även Grönwall och Höglin redan påpekat (2006: 18). 

I det östra området vid Påtåker, omfattande området för den registrerade fornlämningen RAÄ 62: 1-4, 

har en betydligt mer intensiv prospektering genomförts, samt en detaljkartering. Området har 

besvärligare vegetation men förefaller betydligt mer orört än lämningarna vid Södersättra. Enligt 

RAÄs inventeringsuppgifter, som verifierats och kompletterats vid egna rekognosceringar, innehåller 

detta fornlämningsområde såväl agrara lämningar som potentiella bebyggelselämningar, vissa med 

säregna drag. Vid våra egna rekognosceringar har både fler potentiella bebyggelselämningar och fler 

agrara lämningar påträffats än de som finns beskrivna i FMIS. I samband med denna inventering har 

vi också kunnat konstatera att den utsträckning av stensträngar som finns registrerad i dagsläget inte 

stämmer.  

 

Vi kunde snart konstatera det här finns ett ovanligt väl bevarat gårdsläge med minst 3 olika 

bebyggelselämningar, varav en är belägen på en mycket framträdande platå. In till gårdsläget leder 

minst en fägata med komplexa omgivande stensträngssystem. Bebyggelsen har troligen haft en större 

utbredning åt nordnordost, där det idag är öppen mark. Ytorna söder om den öppna marken förefaller 

mer eller mindre orörd, med undantag för ett par vindfällda trän, men den är tätt bevuxen av hassel och 

stor granskog. Av den anledningen valde vi att fokusera den geofysiska prospekteringen till de öppna 

ytorna i norr och den geokemiska prospekteringen till det södra skogsbevuxna området. 

 

Prospektering 

Innan de arkeologiska utgrävningarna genomförde vi en detaljerad inventering och kartering av 

lämningarna inom RAÄ 62 (se figur 3). Denna kartering gav oss anledning att tro att 

bebyggelselämningarna inom RAÄ 62 fortsatt åt nordost, där det idag är öppen mark som tidigare 

odlats. Vi valde därför att fokusera den geofysiska karteringen med hjälp av georadar till detta område. 

En mindre yta på platån inne på RAÄ 62 karterades också med georadar. Georadarunderökningen på 

åkern visar att stensträng 3 möjligen fortsatt med en sträckning som den är markerad i figur 4, samt en 

möjlig kvadratisk formation i ytans nordvästra kvadrant. Den undersökta ytan på terrass2 gav inga 

resultat, i den mening att inga tydliga strukturer kunde observeras. 

Vidare togs ett antal jordprover från olika delar av RAÄ 62 för multielementanalys med hjälp av 

röntgenfluorescensanalys. Syftet med detta var att försöka finna aktivitetsytor som var mest intressanta 

att undersöka. Nio metallelement valdes ut, kända sedan tidigare för att ha påverkats av mänsklig 

aktivitet (jfr. Hjulström 2008; Hjulström & Isaksson 2009); mätvärdena standardiserades, data 

analyserades med klusteranalys (Fig. 5) och klustrens rumsliga fördelning undersöktes (Fig. 6). 

Kluster 1, med hög relativ kaliumhalt, och kluster 4, med hög relativ halt av flera ämnen 

karakteristiska för allmän husflit och hantverk, fanns båda representerade på terrass 3 (Fig. 6). 
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Figur 3. Översiktskarta över lämningarna i Påtåker Raä 62. De grå ytorna med streckade 

avgränsningar markerar ytor som undersökts med georadar. Blå ytor med ”T” markerar terrasser, 

röda streck markerade ”S” markerar stensträngar och grön polygon markerar grav. Grå 

långstreckade linjer markerar nederkant på hak i terrängen. 

 

Figur 4. Resultat av georadarundersökningen. Gula streckade linjer markerar tolkningar av möjliga 

strukturer under mark. 

T1 
T2 

T3 

S3 

S2 

S1 

S4 

S5 S6 

S7 
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Figur 5. Medelvärden för standardiserade mätvärden för magnesium (Mg), fosfor (P), kalium (K), 

kalcium (Ca), mangan (Mn), järn (Fe), koppar (Cu), zink (Zn) och bly (Pb) i de fyra identifierade 

markkemiska klustren i undersökningen. Standardiseringen uttrycker respektive värde som avvikelse 

från medelvärdet per standardavvikelse.  

 

Figur 6. Den rumsliga fördelningen av de fyra identifierade markkemiska klustren (se fig. 5). 
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Utgrävningens genomförande 

För att kunna karaktärisera dessa lämningar genom noggrann provtagning av kulturlager, finna 

boplatskeramik så att vi kan undersöka förekomsten av mejeriprodukter och kunna säkrare datera 

betydelsefulla lämningar genomfördes flera mindre arkeologiska utgrävningar. Schaktens placering 

inom och deras storlek kom att bli avhängigt av både resultaten från prospekteringen och av det vi 

påträffade under utgrävningen.  

I syfte att pröva stensträngarnas användning för uppdelning av landskapet i olika användning föreföll 

den norra delen av stensträng 3 (Fig. 3) som lämplig, dels för att ytan väster om stensträngen hade en 

vag konkav form som skulle kunna antyda bearbetning och dels för att två jordprover tagna på denna 

yta i samband med den geokemiska prospekteringen tillhör ett kluster (nr 3 i figur 5 och 6) med 

måttliga relativa halter av kalcium, mangan och järn, som i detta område kan karaktärisera 

odlingsmark. I synnerhet ett men även det andra jordprovet på terrass 3 gav de starkaste signalerna för 

allmän husflit och hantverk varför vi valde detta som vårt huvudsakliga undersökningsobjekt. De 

negativa resultaten av såväl georadar som markkemisk analys av terrass 2 var frapperande. Den enda 

indikationen var två prover som tillföll ett kluster med hög relativ kaliumhalt. Kalium kan anrikas 

kring härdar och likande som ett resultat av träaska. För att undersöka om där finns några spår av 

mänsklig aktivitet på terras 2 lades ett schakt ut över några av de svackor som syntes i ytan. Med 

anledning till att undvika kontamination inför möjliga lipidanalyser på keramikskärvor tillvaratogs 

dessa med handskar och lades in i aluminiumfolie.  

Stensträng 3 

Områdesbeskrivning 

Utgrävningsplatsen är belägen ca 40 meter öster om terrass 3 och ca 15-20 meter söder om 

prospekteringsytan ute på åkern norr om RAÄ 62 och ca 19,5 m ö h. Området är bevuxet med 

större granar och precis intill schaktet även några yngre. Marken har ett tunt vegetationstäcke 

av främst mossa. 

Fältarbetet 

Grävningsarbetet utfördes som lagergrävning och utfördes helt för hand med skärslev. 

Schaktet placerades tvärs en i grovt nordsydlig riktning gående stensträng (S3). Schaktet 

sträckte sig två meter öster om stensträngen, på den sida som bedömdes vätta mot utmarken. 

Schaktet var en meter brett och åtta meter långt totalt. Själva stensträngen var ca 2 meter bred 

varför den västra delen av schaktet, den som bedömdes vätta inåt odlad mark var ca fyra 

meter lång. Stensträngen dokumenterades i plan men stenarna lyftes aldrig. Då syftet med 

undersökningen var att jämföra spår av markanvändning mellan ut- och insida togs prover i de 

lager som påträffades. En långsektion dokumenterades genom ritning. 

Terrass 2 

Områdesbeskrivning 

Utgrävningsplatsen är belägen ca 10-12 m N om terrass 3 ca 19,5 m ö h. Den befinner sig i 

början av en åsrygg av antropogen karaktär som fortsätter längre SÖ. Terrassen är omringad 

av ett större antal anlagda stora stenar som markerar anläggningens storlek i en 

halvmåneform. På terrassen finns tydliga försänkningar i marken, spår efter vad som skulle 

kunna vara rester av sex stycken stolphål. Direkt i S om anläggningen finns terrass 3 som 

beskrivs nedan och i norr är odlingsmark tillhörande Påtåker. Växtligheten är glest bevuxen 

och domineras av granskog med inslag av hassel. Undersökningsområdet röjdes undan från 
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löv och fallna kvistar innan öppningen av schaktytan. Det fanns ingen egentlig torv att tala 

om.       

Fältarbetet 

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

skärslevar, men även med spade mot slutet för att öppna upp för en sektionsritning (Se figur 5 

i Bilaga 3). Ingen spade användes i början när torven var mer eller mindre obefintlig. Den 

schaktyta som öppnades var 17 m
2
 och drogs rakt över bredden på terrassen och över två av 

dem försänkningar som fanns på plats. Detta gjordes med anledning till att undersöka 

terrassens möjliga utbredning för det långhus som kunde tänkas ha funnits på plats. Under 

grävningsarbetet undersöktes lager och anläggningar löpandes där diskussioner kring 

lagerföljder och bland annat fynd utfördes i syftet med att förstå det större sammanhanget och 

gå vidare med utgrävningen. I undersökningen av anläggningar användes single-context-

registrering och löpande matriser (jfr. t. ex. Barker 1995; Tassie & Owens 2010).  Samtliga 

kontexter som påträffades, samt de större stenarna som omringade terrassen registrerades med 

totalstation. 

Fynden registrerades generellt med totalstation när de inte sållades fram. Både digital 

registrering och manuell med dokumentationspärm och fyndlista gjordes i fält. Återstod 

endast att väga fynden efter utgrävningen.   

 

Dokumentationstekniken anpassades till kontextens (anläggningarnas, lagrens) natur. 

Sektioner och planer ritades för hand i en för kontexten lämplig skala. Samtliga anläggningar 

fotograferades också i olika stadier av undersökningen, och när avgörande detaljer blottlagts. 

 

Prover för både makrofossil och elementanalys har tagits ur flera kontexter. 

Terrass 3 

Områdesbeskrivning 

Utgrävningsplatsen är belägen ca 10-12 m S om terrass 2 ca 18,3 m ö h. Förutom den 

markanta terrasskonstruktion direkt i N som fortsätter Ö i en åsrygg syns ytterligare en 

terrasskonstruktion i NV. I direkt anslutning till terrassen finns ett antal större både anlagda 

och naturliga stenar. I övrigt omges terrass 3 av ett område med stenstränger i S och i Ö. 

Växtligheten domineras av tätvuxen granskog med inslag av hassel. Förutom det röjdes 

undersökningsområdet undan från fallna grenar och löv innan öppningen av schaktytan. Det 

fanns ingen egentlig torv att tala om.    

Fältarbetet 

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

skärslevar. När det inte fanns någon torv att prata om fanns det ingen anledning till att 

använda spadar i första hand. I första hand öppnades 12 m
2
 intill dem nordligt liggandes större 

stenar samt över en rad mindre stenar i Ö i ett försök att greppa terrassytan. Direkt under en 

relativt tunn A-horisont kom ett kulturlager samt en stenpackning som sträckte sig över större 

delen av ytan med ett avtag direkt efter den rad stenar liggandes i öster. Därför utvidgades 

schaktet med ytterligare 13,7 m
2
 i ett försöka att begränsa stenpackningen och den övriga 

konstruktionen. Under grävningsarbetet undersöktes lager och anläggningar löpandes där 

diskussioner kring lagerföljder och bland annat fynd utfördes i syftet med att förstå det större 

sammanhanget och gå vidare med utgrävningen. I undersökningen av anläggningar användes 
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single-context-registrering och löpande matriser (jfr. t. ex. Barker 1995; Tassie & Owens 

2010).   

Fynden registrerades generellt med totalstation när dem inte sållades fram. Både digital 

registrering och manuell med dokumentationspärm och fyndlista gjordes i fält. Återstod 

endast att väga fynden efter utgrävningen. Samtliga kontexter som påträffades registrerades 

med totalstation.  

 

Dokumentationstekniken anpassades till kontextens (anläggningarnas, lagrens) natur. 

Sektioner och planer ritades för hand i en för kontexten lämplig skala. Samtliga anläggningar 

fotograferades också i olika stadier av undersökningen, och när avgörande detaljer blottlagts. 

 

Prover för både makrofossil och elementanalys har tagits ur flera kontexter. Alla 

keramikskärvor tillvaratogs i aluminiumfolie med hänsyn till möjlig organisk-kemisk analys. 

För at undvika kontamination har dessa prover ej hanterats med bara händer och endast med 

rena verktyg. Keramikskärvorna har även frusits in så snart som möjligt.  

 

Undersökningens resultat 

Stensträng 3 

Lagerföljd 

Direkt under det tunna vegetationslagret kom ett matjordslager (kontext 7 och 8), en A-

horisont. Längst i öster kom direkt en ljus silt (kontext 13) som mot stensträngen övergick i en 

grusigmorän (kontext 16). Väster om stensträngen påträffades ett mörkt brunt sandigt och 

siltigt lager (kontext 12), med kol i öster (något som minskar successivt åt väster). Detta lager 

tolkas som en trolig odlingshorisont och prover togs för markkemisk analys. Detta lager hade 

en mycket tydlig gränsyta mot den underliggande kontexten 15 som är en grusig morän. 

Denna är sannolikt samma lager som kontext 16 och bedömdes vara naturlig. En 

sektionsritning över lagerföljden finns i figur 1i Bilaga 3. Stensträngen visade sig vara 

uppbyggd av yttre rader av större stenar med mindre stenar emellan. 

 

Figur 7. Lodfoto av schakt genom stensträng 3. Notera de större stenarna i ytterkant och de 

mindre i fyllningen. 
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Terrass 2 

Lagerföljd 

Terrass 2 består av ett flertal lager. A-horisonten, eller det som benämns som kontext 19 var 

ca 6-7 cm tjockt över hela den undersökta ytan. Direkt under A-horisonten fanns en B-

horisont (kontext 27). Lagret hade till synes mycket lös sand och grus, samt stenar. Därunder 

fanns en C-horisont. På grund av tidsbrist undersöktes inte hela ytan. En sektion i det SÖ 

hörnet av schaktet öppnades upp för att undersöka lagerföljderna (se figur 5 i Bilaga 3).   

Direkt under A-horisonten och på B-horisonten, i det som var en av försänkningarna på 

terrass 2, var en till sin form rund siltig yta och till synes gulare i färgen än den övre 

kontexten. Vid fortsatt undersökning av samma kontext var ytan till den möjliga anläggningen 

allt mindre och grus blev allt mer påtagligt. Gruset utgjorde hälften av den fyllda gropen. 

Därför registrerades denna som kontext 25 och tolkades som en grävd grop som sedan rasat 

igen, fyllningen var möjligen naturlig.  

I den N delen av det undersökta schaktet (Fig. 8) finns en mörkfärgning direkt under A-

horisonten. Mörkfärgningen registreras som kontext 26. Lagret är lite grusigt men till synes 

mycket sotigt.  

Anläggningar 

Totalt har 5 kontexter fördelade på 2 säkra kontexter undersökts i fält. Närmare beskrivning 

av dessa finns i bilaga 1. Vid undersökning i fält kunde en del av kontexterna konstateras vara 

antropogena. Detta gäller för kontext 24 och 25 som tolkas som en möjlig stolpgrop men som 

aldrig försetts med någon stolpe, samt mörkfärgningen (kontext 26) i det NÖ hörnet.  

Fynd 

Samtliga fynd från undersökning finns redovisade i bilaga 2, på terrass 2 gjordes endast ett 

fynd i kontext 26 av bränd lera.  

Terrass 3 

Lagerföljd 

Terrass 3 består av ett flertal lager. A-horisonten, eller det som benämns som kontext 1 täcker 

till stor del hela den undersökta ytan. I samband med denne är även en yttre terrasskant 

(kontext 22) och en inre väggkonstruktion (kontext 23) registrerade. De två sistnämnda 

kontexterna syns till viss del redan ovan markytan och ner till blekjorden. Direkt under A-

horsitonen kommer en mörkbrun jord med inslag av kol rikt på fynd som benämns kontext 2 

(Fig. 8). Lagret är antropogent där man vid flera tillfällen fört på jord i och med fynd som 

dyker upp på alla nivåer i hela kontexten. I direkt anslutning till kontext 2 är kontext 21, en tät 

stenpackning som avgränsas av den inre väggkonstruktionen (kontext 23). Under kontext 2 

kommer en naturlig blekjord, så kallad E-horisont.     

Direkt under A-horisonten i Ö om kontext 22 kommer kontext 3. En fyllning som beskrivs 

som en gråaktig grusig jord och icke fyndförande. I den västra delen av schaktet direkt till V 

om kontext 23 och under A-horisonten är kontext 6, en mörkbrun siltig morän. Strax innanför 

och längst i SV är kontext 5, en siltig sandig jord.   
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Strax innanför den inre väggkonstruktionen i SV är kontext 17, en mörkbrun lera med inslag 

av grus och sten, samt rostfärgad bränd lera. Den här kontexten är, likt kontext 2, antropogen 

och mycket fyndförande med fynd som bränd lera, brända ben, slaggprodukter och keramik.  

Mellan kontexter 22 och 23 och direkt under kontext 2 är kontext 20, en mycket mörk gråbrun 

sandig och siltig ler, med inslag av kol och fynd av brända ben och keramik.      

Anläggningar 

Totalt har 7 kontexter fördelade på 2 säkra anläggningar undersökts i fält (Fig. 9). Närmare 

beskrivningar av dessa finns i bilaga 1. Vid undersökningen i fält kunde en stor del av 

kontexterna konstateras inte vara antropogena och därmed avskrivas som eventuella 

anläggningar. Ett antal kontexter är fortfarande osäkra som stolphål. En säker antropogen 

kontext är ett stenskott stolphål (kontext 11), en avfallsgrop i samband med metallhantverk 

(kontext 17), en stenpackning (Kontext 21), en inre terrasskant (kontext 23) och en yttre 

terrasskant (kontext 22) samtliga redovisade i bilaga 1.  

Fynd 

Samtliga fynd finns redovisade i bilaga 2. En sammanställning av fyndtyperna, vikten och 

fördelningen av fynden i procent redovisas för i tabell 1.  

Tabell 1 Sammanställning av fynden från schakt terrass 3 vid grävning vid Påtåker 2016 

Sakord Typ Material Vikt 

(g) 

Antal % 

(vikt) 

Ben Bos Taurus Emalj 21,2 6 2,2 

Ben Equus Emalj 35,1 3 3,7 

Bränt ben Fragment Ben 4,2 15 0,4 

Bränd lera Bränd lera Bränd lera 365,4 21 38,4 

Keramik Kärlfragment Keramik 466,7 76 49,1 

Slagg Silikat Slagg 5,6 2 0,6 

Slagg Järn Slagg 41 4 4,3 

Järnbeslag? Nitad? Järn 11,2 1 1,2 

  Summa 950,4 128 

 

Som det framgår av tabell 1 dominerar keramiken med sina 466,7 g, följt av 365,4 g bränd 

lera. Förutom fynden av keramiken över större delen av den 25,7 m
2
 stora undersökta ytan 

förekommer de andra fyndtyperna sporadiskt.  Benmaterialet kan delas in i obränt och brända 

ben där de obrända benen består av tandemalj från nötkreatur (bos taurus) och häst (equus). 

Det brända benmaterialet är mycket magert. Den brända leran framkommer sporadiskt över 

hela ytan, men främst i anknytning till kontext 2 och stenpackningen.  

Keramikmaterialet är koncentrerat till kontext 2, det vill säga inom och intill stenpackningen. 

Den framkommer i hela kontexten, på alla djup. Den består av kärlfragment med kopplingar 

till järnålder. Den större delen av materialet är magrat med kvarts/kvartsit där sex stycken 

mynningsfragment samt en möjlig skuldra går att urskilja. Ingen ornamentik eller dekor har 

kunnat konstateras på keramiken. 
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Figur 8. Karta över undersökningarna av terrass 2 och 3. De gröna polygonerna på terrass 2 är de 

svackor som syntes i ytan innan undersökning. Den ljusgröna polygonen på terrass 3 är kulturlagret 

kontext 2. 

  

Figur 9. Lodfotokarta över schaktet på terrass 3 och dess stenpackning (Kontext 21). Det stenskodda 

stolphålet (kontext 11) framträder tydligt mitt i bild, avfallsgropen (kontext 17)och det möjliga 

stolphålet(kontext 18) anas också samt såväl den inre (kontext 23) som den yttre terrasskanten 

(kontext 22). 

Terrass 2 

Terrass 3 

K 11 

K 17 

K 22 K 23 

2 m 

K 18 

10 m 
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Tekniska analyser 

Kärlanvändning 

Sexton av de sjuttiosex keramikskärvor som påträffades i samband med undersökningarna 

valdes ut för analys av eventuella lipidrester (Wehmer 2016). Keramiken var generellt av en 

ganska alldaglig karaktär, utan ornamentik eller dekor. Urvalet av skärvor gjordes i syfte att 

försöka identifiera olika kärl utifrån form och gods.  

Tabell xx. Tabell över den keramik som analyserats med avseende på kärlanvändning genom 

analys av lipidrester i keramiken (Wehmer 2016), med fyndnummer, fyndkontext (se bilaga 1), 

del av kärl, skattad diameter, maximal kornstorlek för magring samt kärlanvändning. T = 

terrestriska animalier, V = vegetabilier, M = mjölkfetter, H = hetta, A = akvatiska animalier, 

E = ”Empty” – lipidhalten för låg för att motsvara någon användning. 

Fyndnummer Kontext Del Diameter  

(cm) 

Magring  

(mm) 

Kärlanvändning 

F5 2 Buk? 20 <1 T V M H 

F14 2 Buk? 6 <1 T V M H 

F15 1 Buk? 10 <2 T V H 

F20 1 Buk? 12 <2 T V M H 

F28 2 Mynning 12 <2 T V H? 

F33 4 Skuldra? 14 <1 T V M? H 

F36 2 Mynning 11 <2 T V M H 

F52 2 Buk? 20 <4 T V M A? H 

F65 2 Mynning - <2 E 

F66 18 Buk? 16 <2 T V M 

F72 2 Buk? - <2 T V A H 

F73 2/17 Buk? - <2 T V M H 

F75 2/17 Mynning 6-8 <3 T V A H 

F80 2/21 Buk? - <2 T V M A? H 

F82 2/21 - - - E 

F83 2/21 Buk? 8 <1 T V M 

 

Kärlanvändingen är generellt mycket blandad. I fjorton av de sexton kärlen har spår av 

terrestriska animalier påträffats medan det bara finns fyra med spår av akvatiska animalier 

varav två dessutom är osäkra. Samma fjorton kärl uppvisar också spår av vegetabilier. 

Kärlanvändningen har därmed en tydlig terrestrisk prägel trots närheten till vatten. I nio av de 

fjorton kärlen finns säkra spår efter mjölkfetter. Åtta av dessa uppvisar spår efter upphettning, 

antingen i form av ämnen som bildas när fetter hettas upp inuti kärlväggen eller ämnen från 

rök och sot. 

Markanvändning 

Två prover tagna öster om stensträng 3 i det som betraktades som att det vette mot utmarken och fyra 

prover tagna i det som betraktades om en odlingshorisont analyserades med avseende på växtvaxrester 

och på en indikator för gödsling. Resultatet redovisas i figur 10. 
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Figur 10. Resultat av biomolekylär analys av jordprover kring stensträng 3. Överst är en 

sektionsritning (figur 1 i Bilaga 3). Oktakosansyra och hexakosanol är vaxrestkomponenter som 

förekommer rikligt i växtvaxrester från gräsfamiljen. Som framgår av stapeldiagramen är signalen 

från dessa ämnen starkare i den förmodade odlingsytan än utanför. Stigmastanol är ett ämne som 

bland annat bildas i magtarmsystemet hos växtätare, här uttryckt som procent av en i jord vanlig 

växtsterol (-sitosterol), ett mått som är en indikation på relativ tillförsel av gödsel från växtätare. 

Denna signal är kanske den tydligaste och indikerar att odlingshorisonten tillförts gödsel. 

Diskussion 

Undersökningen av ytorna kring stensträng 3 visar att åtminstone här sammanfaller stensträngens 

utsträckning med skillnader i såväl observerbar marksektion och jordmån som i markkemiska 

parametrar, vilka tyder på skillnader i markanvändning på olika sidor av stensträngen. 

Terrass 3 har haft en byggnad av något slag. Den har varit anlagd på en stenpackning och där finns 

spår av åtminstone något stolphål som kan ha fungerat som takbärare och flera möjliga mindre 

anläggningar i kanten som kan ha fungerat som väggar eller andra former av avgränsare. Fynden 

bekräftar aningarna från de markkemiska analyserna med spår av olika slags husflit och hantverk, 

huvudsakligen mejerihantering men möjligen också något metallhantverk. 

Terrass 2 är åtminstone till del uppförd av människohand. Någon podsol har här inte kunnat utvecklas, 

men något tydligt avsatt kulturlager finns inte, ej heller tydliga anläggningar. Under svackorna 

förefaller det ha funnits grävda gropar, men dessas fyllning av silt och grus verkar snarare vara resultat 

av att dessa lämnats öppna för att sedan få stå och rasa igen av sig själv. Kanske började man här i 

folkvandringstida anda uppföra en hallbyggnad men såg sig snart tvungna att överge både detta 

projekt, och gården som helhet, av någon för oss ännu okänd anledning. 
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Bilaga 1. Kontextlista. 

NR KATEGORI TYP X Y Z BESKRIVNING ANMÄRKNING 

1 Lager/fyllning (fill) A-horisont 6592843 149774  
18,52-
18,30 

Mörkt gråbrun matjord, fynd av ben, bränd lera och keramik 
Matjordslager som täcker 
hela schaktet på terrass 3 

2 Lager/fyllning (fill) Kulturlager 6592842,5 149773,3 
18,32-
18,05 

Mörkbrun jord med inslag av kol, fynd av keramik, ben, bränd lera, slagg 
och ett järnföremål. 

Ingår i terrass 3 

3 Lager/fyllning (fill) Fyllning   6592845,9 149776,3 
18,24-
18,05 

Gråaktig grusig jord. 
Öster om och utanför 

terrass 3 

4 Lager/fyllning (fill) Fyllning   6592843,3 149774,9 
18,33-
18,27 

Brun sandig jord, fynd av bränd lera och keramik. Ingår i terrass 3 

5 Lager/fyllning (fill) Fyllning 6592839,7 149772,1   
18,52-
18,46 

Siltig sandig jord. Ingår i terrass 3 

6 Lager/fyllning (fill) Fyllning 6592840,9 149770,3 
18,42-
18,32 

Mörkbrun siltig morän. I västra kanten av terrass 3 

7 Lager/fyllning (fill) A-horisont 6592853,9 149836,9 
19,69-
19,44 

Mörkt gulbrun silt. 
Öster om och överlagrande 

stensträng 3 

8 Lager/fyllning (fill) A-horisont 6592854,2 149832,4 
19,27-
19,07 

Mörkt gråbrun lerig silt. Väster om stensträng 3 

9 Lager/fyllning (fill) Stolphålsfyllning? 6592843,2 149776,3   
18,32-
18,27 

Mörkbrun siltig sand. Fynd av keramik. Diffusa gränsytor men ca 0,40 x 
0,24 m stor. 

I östra kanten av terrass 3 

10 Undersökningsenhet Mörkfärgning 6592842,7 149774,7 
18,29-
18,19 

Mörkbrun siltig lera. Enstaka skörbrända stenar. Fynd av bränd lera. Oval 
till formen ca 0,21 x 0,30 m stor. 

Ingår i terrass 3 

11 Konstruktion 
Stolphål, 
stenskott 

6592482,7 149774,0 
18,25-
17,99 

Mörkbrun siltig sand med inslag av lera och stenar. Tydligt avgränsande 
flata stenar som stöd till stolpen. Fynda av bränt ben. Rund till sin form, 
ca 0,6 m i diameter. 

Ingår i terrass 3 

12 Lager/fyllning (fill) Odlingshorisont    
Brun sandig silt med inslag av kol i öster. Mycket gråbrun sandig silt i 
väster.  

Väster om stensträng 3 

13 Lager/fyllning (fill) Blekjord    Mycket blek silt med inslag av kolbitar. Tydlig gräns mot kontext 16. Öster om stensträng 3 

14 Undersökningsenhet Möjligt stolphål 6592482,5 149776,9 
18,25-
18,14 

Mörkbrun delvis siltig, grusig jord med inslag av mindre stenar (c. 0,05-
0,2 m stora). Delvis rundad till formen, ca. 0,20 x 0,16 m stor.  

I östra kanten av terrass 3  

15 Lager/fyllning (fill) Grusig morän    
Grusig morän, med inslag av kol och sten. Samma fyllning som kontext 
16? 

Väster om stensträng 3 

16 Lager/fyllning (fill) Grusig morän    
Grusig morän, med inslag av kol och sten. Samma fyllning som kontext 
15? 

Öster om stensträng 3 

17 Konstruktion Avfallsgrop? 6592841,5 149772,4 
18,20-
17,50 

Mörkbrun lera med inslag av grus och sten. Inslag av rostfärgad bränd 
lera i fyllningen. I botten av anläggningen större orubbliga stenar. Fynd 
av bränd lera, slaggprodukter, brända ben och keramik.  

Mot den vänstra kanten av 
terrass 3 
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18 Lager/fyllning (fill) Stolphålsfyllning? 6592843,1 149772,5 
18,22-
18,13 

Ljusbrun lerig, hård packad sand. Fynd av tänder och keramik. Otydlig i 
sin form. Avgränsas av mindre stenar.   

I östra kanten av terrass 3 

19 Lager/fyllning (fill) A-horisont    
Mycket siltigt matjordslager med inslag av lera över hela ytan, c. 6-7 
tjockt.  

Ingår i terrass 2 

20 Undersökningsenhet Mörkfärgning 6592844,9 149775,1 
18,15-
17,99 

Mycket mörk gråbrun sandig och siltig ler, med inslag av kol. Fynd av 
keramik och brända ben. I öster större sten i ”kantkjedjan”.  

I den nordöstra delen av 
terrass 3 

21 Konstruktion Stenpackning    
Stenpackningen sträcker sig i stort sett över hela den undersökta ytan. 
Kontext 2 återfinns i stenpackningen.  

Ingår i terrass 3 

22 Konstruktion Yttre terrasskant    
I öster avgränsning av ett antal större stenar. I väster är stenarna något 
mindre. Konstruktionen syntes delvis ovan mark innan nedgrävning.  

Ingår i terrass 3 

23 Konstruktion Inre terrasskant    

Ansamling stenar i en parallell linje med den yttre konstruktionen. 
Stenarna är 0,20-0,50 m stora. I den östra delen är stenarna något mer 
omrörda och konstruktionen mer diffus. I väster 5 mycket tätt lagda 
stenar. 

Ingår i terrass 3 

24 Lager/fyllning (fill) Fyllning 6592864,1 149780,6 
19,12 
(bott.) 

Mörk gulbrun silt. Ingår i terrass 2 

25 Lager/fyllning (fill) Möjlig stolpgrop 6592864,1 149780,6  Mörk gulbrun mycket grusig silt. Möjligen naturlig fyllning i gropen. Ingår i terrass 2 

26 Lager/fyllning (fill) Mörkfärgning    
Mycket mörkbrun och sotig silt med inslag av grus. I nordöstra delen av 
schaktet. 

Ingår i terrass 2 

27 Lager/fyllning (fill) Morän    
Från gul/orange till mörk grå mycket lös sand och grus. Täcker hela 
schaktet. 

Ingår i terrass 2 

 

Bilaga 2. Fyndlista. 

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

1 6592844,914 149774,1 18,247 1 Keramik Kärlfragment   Keramik 4,9 2   

2 6592844,421 149774,3 18,218 1 Bränd lera Bränd lera  Bränd lera   2 Saknas 

3 6592844,606 149774,1 18,202 1 Keramik Kärlfragment   Keramik   2 Saknas 

4    2 Keramik Kärlfragment   Keramik 3,8 2 Sållfynd 

5 6592844,057 149773,3 18,227 2 Keramik Kärlfragment   Keramik 54,5 2   

6 6592844,11 149773,5 18,207 2 Keramik Kärlfragment   Keramik 8,5 1   

7 6592843,896 149773,6 18,221 2 Keramik Kärlfragment Mynningsfragment Keramik 4,7 1   

8 6592842,96 149773,4 18,233 2 Ben Bos T. Tand Emalj 8,5 1   
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9       2 Keramik Kärlfragment   Keramik 5,6 1   

10 6592845,504 149773,9 18,075 2 Bränd lera Bränd lera  Bränd lera 50,5 3 Kalk? 

11 6592843,271 149774,6 18,269 4 Keramik Kärlfragment   Keramik 7,1 1   

12 6592843,03 149774,7 18,27 4 Keramik Kärlfragment   Keramik 2,7 2   

13 6592842,729 149774,8 18,311 1 Bränd lera Bränd lera   Bränd lera 50,7 1   

14 6592841,754 149773,4 18,341 2 Keramik Kärlfragment   Keramik 8,4 1   

15 6592840 149772,9 18,373 1 Keramik Kärlfragment   Keramik 12,9 1   

16 6592841,386 149774 18,333 1 Keramik Kärlfragment   Keramik 2,9 1   

17       2 Bränd lera Bränd lera  Bränd lera 1,9 1 Sållfynd 

18 6592841,494 149773,2 18,32 2 Bränd lera Bränd lera  Bränd lera 2,4 1   

19       1 Keramik Kärlfragment   Keramik 2,7 1 Sållfynd 

20 6592842,129 149773,8 18,28 1 Keramik Kärlfragment   Keramik 69,3 2   

21 6592843,284 149776,3 18,253 9 Keramik Kärlfragment   Keramik 4,4 1   

22       10 Bränd lera Bränd lera   Bränd lera 1,1 1 Sållfynd 

23       1 Keramik Kärlfragment   Keramik 4,3 1 Sållfynd 

24 6592843,304 149776,3 18,232 9 Keramik Kärlfragment   Keramik 2,3 1   

25 6592843,124 149776,4 18,233 9 Keramik Kärlfragment Mynningsfragment Keramik 8,3 1   

26       1 Bränt ben Fragment   Ben 0,3 1 Sållfynd 

27       1/2 Keramik Kärlfragment   Keramik 2,2 1 Sållfynd 

28       2 Keramik Kärlfragment Mynningsfragment Keramik 3,4 1 Sållfynd 

29       2 Keramik Kärlfragment   Keramik 7 1 Sållfynd 

30 6592843,359 149774,6 18,225 4 Bränd lera Bränd lera  Bränd lera 2,6 1   

31 6592840,814 149771,8 18,296 2 Keramik Kärlfragment   Keramik 4,7 1   

32 6592844,86 149774,3 18,06 2 Bränd lera Bränd lera  Bränd lera 2,4 1   

33 6592843,173 149774,5 18,228 4 Keramik Kärlfragment Skuldrafragment ? Keramik 7,1 1   

34       2 Bränt ben Fragment   Ben 0,4 1 Sållfynd, sannolikt 
större däggdjur 

35 6592845,758 149774,6 18,026 2 Bränd lera Bränd lera  Bränd lera 2,1 1   

36 6592843,601 149773,1 18,141 2 Keramik Kärlfragment Mynningsfragment Keramik 12,8 2   
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37 6592844,236 149774,1 18,148 2 Keramik Kärlfragment   Keramik 10,6 1   

38       2 Keramik Kärlfragment   Keramik 13,2 4 Sållfynd 

39 6592842,973 149773,1 18,272 2 Keramik Kärlfragment   Keramik 5,1 1   

40 6592843,364 149774,1 18,203 4 Keramik Kärlfragment   Keramik 2,9 1   

41 6592843,043 149774 18,216 2 Keramik Kärlfragment   Keramik 9,1 1   

42       2 Bränt ben Fragment Kranie? Stort 
däggdjur? 

Ben 0,8 3 Sållfynd 

43 6592841,494 149773 18,249 2 Bränd lera Bränd lera  Bränd lera 13,2 1   

44 6592843,847 149774,8 18,206 4 Keramik Kärlfragment   Keramik 1,8 1   

45 6592843,974 149774,9 18,246 2 Keramik Kärlfragment   Keramik 3,1 1   

46 6592844,075 149774,9 18,222 2 Bränt ben Fragment Kranie? Ben 0,1 1   

47 6592844,8 149774,9 18,187 2 Keramik Kärlfragment Mynningsfragment Keramik 1,9 1   

48       1/18 Bränd lera Bränd lera  Bränd lera 1,4 2 Sållfynd 

49 6592840,252 149772,7 18,314 2 Bränd lera Bränd lera  Bränd lera 6,9 1   

50       1 Bränd lera Bränd lera  Bränd lera 3,1 2 Sållfynd 

51 6592840,786 149770,8 18,279 1 Bränd lera Bränd lera  Bränd lera 2,5 1   

52 6592842,007 149773,2 18,236 2 Keramik Kärlfragment   Keramik 10,9 1   

53       2 Bränt ben Fragment   Ben 0,3 1 Sållfynd, spår av 
spongiosa 

54       18 Keramik Kärlfragment   Keramik 3,5 3 Sållfynd 

55 6592843,117 149776,5 18,224 18 Ben Bos T. Tand Emalj 3,3 1 Spår av dentin 

56       18 Ben Bos T. Tand Emalj 9,4 4 Sållfynd 

57       17 Slagg Silikat   Slagg 2,6 1 Sållfynd 

58       17 Keramik Kärlfragment   Keramik 2 1 Sållfynd 

59 6592840,839 149772,6 18,223 17 Bränt ben Fragment   Ben 0,3 3   

60 6592842,899 149776,3 18,208 18 Keramik Kärlfragment   Keramik 2 1   

61 6592841,039 149772,6 18,192 17 Slagg Silikat   Slagg 3 1   

62 6592840,97 149772,7 18,141 17 Keramik Kärlfragment   Keramik 3,5 2   

63 6592842,788 149776,3 18,219 18 Ben Equus Tand Emalj 35,1 3   
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64 6592843,011 149776,4 18,192 18 Keramik Kärlfragment   Keramik 3,8 1   

65       2 Keramik Kärlfragment Mynningsfragment Keramik 2,7 1 Sållfynd 

66 6592842,994 149776,6 18,185 18 Keramik Kärlfragment   Keramik 23,5 2   

67 6592841,478 149771,9 18,165 2 Bränd lera Bränd lera  Bränd lera 223,5 1 Lersten? 

68 6592840,871 149772 18,165 2 Järnbeslag? Nitad?   Järn 11,2 1   

69 6592845,082 149775 18,059 20 Bränt ben Fragment Kranie Ben 1,3 3 Närvaro av diploë, 
dock ej humant 

70 6592841,864 149772,8 18,096 2 Bränt ben Fragment   Ben 0,5 1   

71       2 Bränd lera Bränd lera  Bränd lera 1,1 1 Sållfynd 

72 6592840,746 149773,2 18,27 2 Keramik Kärlfragment   Keramik 8,3 1   

73 6592841,331 149772,7 18,112 2/17 Keramik Kärlfragment   Keramik 10,9 1   

74       20 Keramik Kärlfragment   Keramik 25,2 6 Sållfynd 

75       2/17 Keramik Kärlfragment Mynningsfragment Keramik 4,8 2 Sållfynd 

76 6592842,076 149773,2 18,211 2 Slagg Järn   Slagg 41 4   

77 6592841,698 149773,4 18,23 2 Bränt ben Fragment   Ben 0,2 1   

78       17 Keramik Kärlfragment   Keramik 6,7 1 Sållfynd 

79       2 Keramik Kärlfragment   Keramik 2,3 1 Sållfynd 

80 6592845,095 149773 18,1 2/21 Keramik Kärlfragment   Keramik 16,2 2   

81       2/21 Keramik Kärlfragment   Keramik 9,1 2 Sållfynd 

82 6592845,295 149773,1 18,018 2/21 Keramik Kärlfragment   Keramik 16,1 1   

83 6592844,857 149773,1 18,007 2/21 Keramik Kärlfragment   Keramik 10,3 1   

84       2/21 Keramik Kärlfragment   Keramik 9,5 3 Sållfynd 

85       26 Bränd lera Bränd lera  Bränd lera 56,1 1 Sållfynd 

86       11 Keramik Kärlfragment   Keramik 3,2 1 Sållfynd 

 

 



Bilaga 3. Ritningar. 

 

Figur 1. Sektionsritning 5 mot S i schaktyta Stensträng 3. Matjord (1), Silt (2), grusig morän 

(3), mörk sandig silt (4), sten (s). 

 
Figur 2. Sektionsritning 6 mot NV-V i schaktyta terrass 3. Matjord (1), kulturlager (2), sten 

(s). Direkt under kulturlagret finns en blekjord. 

 

 
Figur 3. Sektionsritning 7 mot S i schakt terrass 3. Matjord (1), kulturlager (2), grå sandig 

grus (3), mörk gråbrun sandig och siltig ler (4), sten (s). 
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Figur 4. Sektionsritning 8 mot N i schakt terrass 3. Matjord (1), kulturlager (2), sten (3). 

Under kulturlagret kommer blekjord. 

 
Figur 5. Sektionsritning 9 mot Ö i schakt terrass 2. A-horisont (1), B-horisont (2), C-horisont 

(3). 

Bilaga 4. Tekniska och administrativa uppgifter. 

Landskap: Uppland  

Kommun: Sollentuna  

Socken: Sollentuna  

Fornlämningsnummer: Raä 62 

Fornlämningstyp: Boplats från äldre järnålder  

Markägare: Sollentuna kommun  

Länsstyrelsen i Stockholms län beslut 43111-7470-2016, 2016-04-15 

Undersökt yta: 51 m
2
  

Undersökningsperiod: 2016-05-02 till 2016-05-27 

Ansvarig vid undersökningen: Sven Isaksson, Arkeologiska forskningslaboratoriet.  

Deltagare vid undersökningen: Sven Isaksson (fält- och kursansvarig), Markus Fjellström (doktorand), 

Salim Al Razzaz, Nicci Arosén, Daniel Nadmyr, Nickolas Pappas (masterkurs).  

Geodetiskt referenssystem: Sweref99 18 00 

Höjdsystem: RH 00  
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