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Inledning  

Under maj månad år 2011 utförde Institutionen för arkeologi och antikens kultur vid Stockholms 

universitet en arkeologisk undersökning, i form av en seminariegrävning för studenter, på den 

neolitiska fornlämningslokalen Raä 447 i Korsnäs, Grödinge socken, Södermanland. Rapporten 

ingår i ett flerårigt projekt vars främsta syfte är att undervisa studenter i utgrävningsmetodik och 

dokumentation, fosfatkartering, analysmetoder, bearbetning av osteologiskt material, samt att ge 

studenterna en möjlighet att relatera forskning och vetenskapliga frågeställningar till en konkret 

utgrävning. 

 

Projektet organiserades av Arkeologiska forskningslaboratoriet och leddes av docent Sven 

Isaksson med bistånd av docent Lena Holmquist och docent Anders Carlsson samt doktoranderna 

Rachel Howcroft och Anna Macvitt. De utgrävningsansvariga bistods av mastersstudenterna 

Nathalie Johansson, Gregory Tanner, Stefan Sandesten, Therese Furugård, Theresia Rosengren, 

Martin Claros, Caroline Strandberg, Evelina Sandell och Siri Sandqvist. Docent Jan Storå 

handledde de osteoarkeologiska studenterna och docent Sven Isaksson handledde de laborativa 

studenterna. Studenter i allmän arkeologi (grund-, magister- samt masterstudenter), laborativ 

arkeologi (masterstudenter) samt osteoarkeologi (masterstudenter) deltog i undersökningarna. 

Undersökningarna 2011 utgör en del i ett större fältprojekt rörande lokalen. En mindre 

förundersökning utfördes hösten 2009 (Fornander 2010) som följdes av en seminariegrävning 

2011 (Fornander 2011) samt årets utgrävning 2011 (Svedin 2012). I projektet har laborativa 

analyser av lipider och markkemiska prov från keramik och jord tagits och analyserats år 2009 

och år 2010. Vidare har samt fosfatkarteringar utförts år 2010 och 2011. Projektet har delvis 

enomförts med finansiellt bidrag från Berit Wallenbergs Stiftelse.  

I 2010 års rapport gavs en kortfattad preliminär analys av det osteologiska materialet (Fornander 

2011:15, 18, 25, 30 och 32). Under 2011 har det osteologiska materialet från 2010 och 2011 

analyserats av mastersstudenter från Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet under ledning av 

Jan Storå. Den osteologiska rapporten från utgrävningarna år 2010 och 2011, har skrivits av Petra 

Molnar och Jan Storå. Osteologirapporterna ingår som bilagor i årets rapport (Molnar & Storå 

Bilaga 6 och 7). Den osteologiska rapporten finns även bifogad i rapporten från år 2011 

(Fornander 2011) i ATA.  

 

Johan Anund, RAÄ, UV-mitt, har vänligen tillhandahållit originalkartor från Korsnäsområdet, 

upprättade av Karlis Graufelds (Olson et al 1994). Fredrik Hallgren har bedömt ett mindre antal 

keramikskärvor. Vissa delar av texten särskilt angående topografi och historik samt kartor har 

använts från Elin Fornanders rapporter med relativt små förändringar. Ovanstående personer 

tackas för den specialkompetens, kartor samt textunderlag som ställts till förfogande för 

rapporten.  

 

Topografi och fornlämningsmiljö  

De aktuella undersökningsytorna inom Raä 447 i Korsnäs är belägna inom fastigheterna 

Snäckstavik 3:94 samt Svalsta 2:1 i Grödinge socken på nordvästra Södertörn (Figur 1). 

Fornlämningslokalens östra del ligger delvis inom nuvarande Korsnäs gårds bebyggelse. 

Närområdets topografi karaktäriseras av ett kuperat sprickdalslandskap med flera nord-sydliga 
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åsryggar och mindre sjöar, där Malmsjön samt den mindre Brudträsket utgör naturliga 

avgränsningar för Raä 447 i NO respektive SV. Dagens landskapsbild 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 åsrygg, separerad från den större Uppsalaåsen. 

Huvuddelen av fornlämningslokalen är placerad på åsens sydvästra och sydöstra sluttning. 

Jordarterna på platsen domineras av isälvsgrus, isälvssand samt, på lägre nivåer, finsand, silt och 

lera.  

 

 
 

Figur 1. Utdrag ur terrängkartan över Grödingeområdet med Korsnäs gropkeramiska lokal, 

Raä 447, markerad med en cirkel (karta Fornander 2011:4).  

 

 
Lokalens utbredning har utifrån fosfatkarteringar uppskattats till ca 95 000 m2 (>100 P°), 

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

al. 1994). Utifrån tidigare arkeologiska undersökningar 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 placerat på en udde eller ett näs längst in i en skyddad fjärd (Figur 2).  
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I området 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. 

Lokalerna är generellt belägna på nivåer mellan 25 och 35 m ö h i anslutning till den dåtida 

kustlinjen (Olsson 1996). I Korsnäs närområde finns flera boplatslokaler som kan dateras till äldre 

och yngre stenålder samt järnålder, liksom en fornborg (se vidare Olsson et al. 1994). Inom Raä 

447 har en urnegrav daterad till förromersk järnålder undersökts (Werthwein 2002).  

 

 
 

Figur 2. Södertörn 25 m ö h. Kända gropkeramiska lokaler markerade, Korsnäs markerat med 

stjärna (karta, redigerad efter Olsson 1996 av Fornander 2011:5).  
 

 

 

Historik  
Den gropkeramiska lokalen i Korsnäs upptäcktes 1930 av Ivar Schnell (ATA dnr 4197/30). 

Upptäckten föranledde en seminariegrävning av dåvarande Institutionen för Nordisk 

Fornkunskap, Stockholms högskola, 1933 under ledning av Nils Åberg, Ivar Schnell och Sten 
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Florin (ATA dnr 3683/33). Tretton provrutor a 1 m2 undersöktes inom lokalens sydvästra delar, 

på nivåer mellan 23-33 m ö h. Fosfatkarteringar utfördes på platsen av Olof och Gustav Arrhenius 

1931 respektive 1944 (Arrhenius, O. 1931, Arrhenius, G. 1945). Se karta (Figur 3) för en 

överblick av tidigare undersökningar på lokalen.  

 

I samband med en planerad grustäkt 1964, då ett ytlagret banades av från ca 2000 m2 i 

fornlämningens sydvästra del, skadades stora delar av lokalen. Jordlagren i det avbanade området, 

hade enligt tidigare dokumentation, bestått av ett tjock (flera decimeter) fyndrikt lager. I området 

uppmättes mycket höga fosfatvärden. Stockholms högskola inventerade ca 1250 m2 av det 

skadade området samma år, dokumenterade anläggningar och tillvaratog fynd (ATA dnr 

3347/64). Ingreppet föranledde en arkeologisk undersökning av Riksantikvarieämbetet, UV 

Stockholm, år 1970, under ledning av Evert Baudou och Anna Mohr, med syfte att undersöka den 

skadade ytan samt att avgränsa lokalen, speciellt åt norr där spår av tidigneolitiska aktiviteter 

förväntades (Olsson et al. 1994). Fyra schakt, totalt 136 m2 undersöktes, på nivåer mellan 29,0-

37,3 m ö h, främst koncentrerade till området som skadats av avbaningen (Figur 4). Lokalen 

daterades, främst utifrån keramiken i den senare delen av mellanneolitikum. Tre C14 från ben gav 

dateringar mellan 4190±60 f.kr. till 4560 ±60 f.kr (Aaris-Sørensen 1978:3). Ett antal gravar 

undersöktes, varav ett innehöll ett barnskellett (Aaris-Sørensen 1978). Sju individer av hund 

tolkades som att de kom från tamhundar. Den animala kosten bestod främst av vildsvin, säl och 

fisk (Aaris-Sørensen 1978). En fosfatkartering (Eriksson 1971) och en kvartärgeologisk 

undersökning omfattandes bl. a pollenanalyser av en stratigrafisk sekvens från Korsnäsmossen, ca 

250 m SV av det utgrävda området utfördes (Miller & Robertsson 1981). 

 

Under sommaren 1971-1972 sållade Grödinge hembygdsförening material från en av jordhögarna 

från avbaningen (ATA dnr 3347/64). En stor mängd benföremål tillvaratogs bl.a. en liten 

människofigur i ben eller horn (Broström et al 2008). Mindre schaktkontroller, bl. a i anslutning 

till V/A-dragningar, har utförts inom Korsnäs gårds ägor av Riksantikvarieämbetet, UV, under 

1973, 1973 och 1979 (Östmark 1973 ATA dnr 2811/73, Åkerlund 1981 ATA dnr 2498/79). En 

schaktningsövervakning, 285 meter, utfördes av RAÄ, UV-mitt år 1991, vid Korsnäs gård, i 

boplatsens östra del. I samband med uppförandet av en mindre kontorsbyggnad genomfördes även 

viss dokumentation. De fyndförande lager fanns främst bevarade i den östra delen av området 

(Olson & Kihlstedt 2000). I övervakningsschaktet handgrävdes ca 30 undersökningsenheter, 

uppskattningsvis handgrävdes ca 43 m2 (Kilstedt & Olsson 2000:33ff.). Nio anläggningar, 

mestadels stora gropar, framkom (Kilstedt & Olsson 2000: 10). Benfyndern från den östra delen 

av lokalen är färre och betydligt mer fragmenterade än i den östra delen (Olson & Kihlstedt 

2000:21). Fynden indikerar en användning under olika perioder av mellanneolitikum, med en 

tyngdpunkt av användandet under mellanneolitikum. En skärva keramik från tidigneolitikum och 

en tvärsnoddsdekorerad skärva från senneolitisk tid påträffades också (Olson & Kihlstedt 

2000:20),  

 

En dumphög från år 1964 sållades år 1970, varvid de påträffade fynden analyserades (Sjölin 

2000:3). Tandpärlorna bestod främst av hörn- och framtänder från säl och älg, men även från 

hund, lo, grävling, svin och björn. Yxorna var främst tillverkade av älghorn. Några av prylarna var 

tillverkade av vadben från sälar och strålben och från lo (Sjölin 2000: 41).   
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Figur 3. Alla undersökningar i Korsnäs före 2009. Avbanade området i centrum av bilden 

markerat med svarta tecken. Fosfatvärden, mörkgrå färg är digitaliserade efter Eriksson 

1971. Brudsjöns är markerat med blått. Gröna kryss i centrum av bilden, samt grön ram för 

inventeringen, Stockholms högskola 1964. Turkosa markeringar, RAÄ 1970-1991. Tre små 

gula fyrkanter, inneslutna i gula ringar, i sydöstra hörnet, Stockholms Länsmuseum 2002. 

(karta efter underlag från Graufeld (Olson et al 1994) och Wertwein 2002, rektifierad Svedin 

2012).  
 

 
Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet har isotopanalyserat 56 djurben och 

26 människoben från Korsnäs (Fornander et al 2008). Analysresultaten visar att dieten 

dominerades av marin föda, i första hand från säl. Isotopdata indikerar att grisbenen främst kom 

från vildsvin (Fornander et al. 2008: 283, 287, se även Fornander 2006). I samband med denna 

analys togs även C14-prov på benmaterialet. Elva 14C-dateringar på djur- och människoben, från 

dumphögar samt 1970 års undersökningar, föll inom intervallet 3350-2640 cal. BC (2σ), varför 

dessa delar av lokalen troligen var i bruk mer eller mindre kontinuerligt under hela 

mellanneolitikum A (Fornander et al. 2008).  

 

På en åker ca 100 m SO om den avbanade delen av lokalen utfördes 2002 en mindre undersökning 

om 4 m2 (Werthwein 2002) . På Åkern hade skärvor av stridsyxekaraktär samt brända ben 

påträffats, varvid en begränsad inventering utfördes. De brända benen härrörde från en urnegrav, 

14C-daterad till förromersk järnålder (se det gula schaktet i den översta gula ringen i Figur 3). Vid 

inventeringen påträffades även två mörkfärgningar söder om urnegraven, vilka tolkades som 

härdar (Werthwein 2002).  

 

Grödinge hembygdsförening har tillsammans med skolelever och allmänhet, vid flera tillfällen 

från år 2005 sållat dumpmassorna från avbaningen (Broström et al. 2008, 2009, 2011). Stora 

mängder ben- och stenföremål, keramik och ben har tillvaratagits vid dessa tillfällen, exempelvis 

tandpärlor, en hornyxa och bennålar. Övriga föremål i lera och keramik har bestått av minikärl, 
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slipade krukskärvor samt en del av en figurin och en eventuell del av en lerplatta (Broström et al. 

2008, 2009, 2011). 

 

Kunskapsläget om Korsnäs innan år 2009  

Kunskapsläget om RAÄ 447 i Grödinge socken, innan Arkeologiska forskningslaboratoriet, 

Stockholms universitet påbörjade undersökningar och utgrävningar år 2009 var följande. 

Korsnäsboplatsen liknar på många sätt andra gropkeramiska lokaler i östra mälardalen, med 

mycket fyndrika lager. Det som utmärker lokalen är den stora mängden artefakter och amuletter 

av ben/hon/tand som påträffats i den västra delen av lokalen (Olsson 1994:59) samt att 

bevaringsförhållandena för ben är osedvanligt goda. Lokalen utgör en central informationskälla 

för såväl faunautnyttjande som artefakter av organiskt material i Östra Mellansveriges neolitikum. 

En stor del av benen som påträffats har varit obrända. Det osteologiska materialet har visat på en 

rikt varierande fauna, bestående av 283 olika arter, främst av däggdjur. Säl dominerar, följt av 

svin. Fiskben har framkommit i ansenliga mängder. Förmodligen är fiskbenen är 

underrepresenterade i det osteologiska materialet, eftersom stora delar av materialet sållats med 

grovmaskigt maskinsåll (Aaris-Sørensen 1978, Broström et al. 2008, 2009, 2011). Det 

osteologiska materialet från den östra delen av lokalen, är mycket fragmenterat och lägre i antal 

än i den östra delen av lokalen (Olson & Kihlstedt 2000:21). 

 

I den sydvästra delen har flera relativt intakta människoskelett och skelettdeponeringar, samt 

deponeringar av människoben på nivåer mellan 31,3-32,3 m ö h. framkommit, vilka tolkats som 

gravar, respektive osäkra gravar.  Vidare har människoben, spridda över den sydvästra ytan 

(Olsson 1994:60), och i de sållade dumphögarna påträffats. Benmaterialets höga bevaringsgrad 

har möjliggjort analyser av stabila isotoper i ben och tänder från minst sju individer. Dieten har 

dominerats av ett marint intag, främst av säl (Fornander 2009:6).  

 

Stenmaterialet från Korsnäs är omväxlande och stort (Olsson 1994:51) med en ansenlig variation 

av olika bergarter. Rikligt med restprodukter från redskapstillverkning och omarbetning av 

redskap har påträffats (Olsson 1994:59). De tillvaratagna stenföremålen består av hela eller delar 

av kärnor, slip-, glätt- och malstenar, pilspetsar, skrapor och yxor. Ovanliga fynd från Korsnäs är 

en dubbeleggad yxa och en båtyxa samt en flathuggen dolk i flinta (Olsson 1994:59).   

 

Det är ovanligt på mellanneolitiska boplatser att keramik slipats om för sekundär användning, 

vilket finns belagt från både östra och västra delen av lokalen (Olson 1994:49, 51, Olson & 

Kihlstedt 2000:21). Keramiken från den östra delen av Korsnäs boplatsen uppvisade både likheter 

och skillnader med keramiken från den västra delen. Inslagen av Fagervik IV keramik är dock 

lägre i östra delen än i det i väster undersökta området (Olson & Kihlstedt 2000:21). Utifrån 

keramikens särdrag kan Korsnäs placeras i mellanneolitikum, möjligen i olika delar av perioden 

(jfr Olson & Edemo 1997:184), samt i tidigneolitikum.  Det finns även odkeorerad keramik från 

en tidigare fas i öster vilket ej har påträffats i väster (Olson & Kihlstedt 2000:21). En 

tvärsnoddsdekorerad skärva av en typ som är vanlig i senneolitisk tid har påträffats i den östra 

delen, vilken kan ha någon enstaka motsvarighet i den västra delen (Olson et al 1994:59). Vidare 

har lerfigurer, tummade lerföremål och bränd lera samt lerpärlor/kulor påträffats. 
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Anläggningarna utgörs av nedgrävningar, mörkfärgningar, stensamlingar samt (icke daterade) 

härdar (Figur 4, se vidare Olsson et al. 1994). Odling har inte kunnat påvisas på Korsnäs, men 

skogen kan ha röjts. Lokalen har utifrån djurbensmaterial tolkas som en plats med långvarig 

användning, möjligen under hela året (Olson et. Al 1994:25). 

 

 
 

Figur 4. Undersökta ytor 1964 och 1970. Anläggningar A1, A2, A4 och A10 är gravar 

som identifierades gravar 1970, anläggningsnummer efter Olsson et al. 1994 (karta, 

redigerad efter Graufeld (Olsson et al. 1994) av Fornander et al 2008). 

 

 

Målsättning och syfte med projektet 2009-2011  

Det övergripande syftet med föreliggande projekt är att undersöka den rumsliga organisationen av 

fornlämning Raä 447. Vid 1970 års undersökningar kunde lokalen avgränsas åt norr i eftersom 
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inga fynd framkom ovan 36 m ö h. I söder gick det inte att bestämma lokalens begränsing i och 

med att den lägst belägna fyndförande undersökningsytan vid 1970 års undersökningar befann sig 

på 29 m ö h (Fornander 2010). Det är möjligt att lokalen fortsätter i söder. Inga fynd av 

tidigneolitisk karaktär har påträffats i västra delen av lokalen, men tidigneolitisk keramik har 

framkommit i lokalens nordöstra del (Olsson & Kihlstedt 2000). Inga ytterligare fynd av 

stridsyxekaraktär, eller annan keramik säkert daterade till mellanneolitikum B, har påträffats 

utöver de skärvor stridsyxekeramik som framkommit på den sydöstra delen av lokalen. Utöver 

fosfatkartering och 2002 års begränsade utgrävning och inventering av åkern, har detta område, 

stört av sentida åkerbruk, inte varit föremål för arkeologiska undersökningar (Fornander 2010:7).  

 

Vid de tidigare undersökningarna har inga strukturer, framkommit som har varit möjliga att 

koppla till hus- eller hyddkonstruktioner. En stor del av de undersökta ytorna på Korsnäs var 

lokaliserade till det vid avbaning skadade området, varvid kunskapen om lokalens övriga 

stratigrafiska förhållanden är begränsad. Kännedomen om den rumsliga organiseringen och de 

olika kronologiska faserna är sparsam. Inga analyser av aktivitetsytor har företagits (Fornander 

2010).  

 

Frågeställningar:  
Kan olika aktivitetsytor utskiljas?  Finns de i så fall i olika topografiska lägen?  

Finns det någon skillnad mellan ytor där människoben framkommit och ytor utan människoben?  

Skiljer sig ytorna som inte avbanats från de ytor som avbanats? 

Kan olika kronologiska faser identifieras inom lokalen?  

Finns det intakta neolitiska kulturlager under ploglagret i den sydöstra delen av lokalen? Kan 

dessa i så fall knytas till den stridsyxekeramikskärva som tidigare påträffats på Åkern?   

Kan lokalens utbredning begränsas i sydöst och sydväst? 

Har olika djurben deponerat på skilda sätt inom olika rumsliga kontexter? 

Vilken diet hade människorna på Korsnäs utifrån fettsyror (lipidanalyser) från kärl?  

Hur är fördelningen av olika dekorelement, kärltyper och gods inom de olika delarna av lokalen?  

Vilka råmaterial användes för redskapstillverkning? 

Vilken teknik användes för tillverkning av redskap?  

 

Sammanfattning av undersökningen 2009  

Arkeologiska forskningslaboratoriet placerade ett schakt, 16,75 m2 (Schakt 1, se Figur 4) norr om 

den vid 1964 års avbaning skadade ytan och väster om en grav som undersöktes 1970 (A3 i 

Olsson et al. 1994). Målsättningen med undersökningen var att erhålla en ökad kunskap om de 

fyndförande lagrens karaktär, sammansättning och stratigrafiska förhållanden inför 

undersökningar 2010 och 2011. Det undersökta området, och fyndmaterialet var av uteslutande 

neolitisk karaktär förutom några få, ytligt belägna recenta föremål. Nio anläggningar påträffades, 

varav en grav med ett delvis bevarat skelett av en ung man, 14C-daterad till 4496±37 BP. Vidare 

påträffades en grund nedgrävning, innehållandes ca 3 kg keramik samt människotänder. Fyra till 

fem mindre stolphål undersöktes, varav tre var lokaliserade till en begränsad yta i schaktets NV 

del (se vidare Fornander 2010:21).  
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Keramiken som tillvaratogs, 49,8 kg, var av gropkeramisk karaktär. Den porösa keramiken 

dominerade. I de undre lagren var det fasta godset vanligare, särskilt i det röda lagret, L4, där flera 

anläggningar med keramik påträffades. Inom kategorin avslag/kärnmaterial/övrigt slaget material 

fanns ett brett spektrum av råmaterial representerat. Kvarts dominerade stenmaterialet till både 

vikt och antal, följt av grönsten, bergart och sandsten. Vidare fanns, i mer begränsat antal, 

sydskandinavisk flinta, granit, gnejs, fältspat, kvartsit, ryolit och grå skiffer. Totalt tillvaratogs 70 

stenredskapen, vilka bestod av (se Fornander 2010:17 Tabell 4) slipstenar/slipstensfragment (32 

st), överliggare, pilspetsar, yxfragment, glättstenar, bryne, retuscherade avslag, skrapa, 

knivfragment och ett retuscherat flintspån. Både bipolär teknik och plattformsteknik hade använts, 

men plattformsteknik dominerade och fanns i samtliga materialkategorier, med undantag av flinta 

och ryolit, där endast bipolär teknik kunnat identifieras (se Fornander 2010:18, Tabell 6). Efter 

utgrävningen genomfördes en analys av stabila isotoper i skelettmaterialet vars resultat indikerade 

en marin diet (se Fornander 2010, Bilaga 11). 

 

 
 

Figur 5. Förundersökning Stockholms universitet år 2009, och utgrävning år 2010. I centrum 

av kartan är det avbanade området markerat med mörka diagonaler. Norr om det avbanade 

området är det rosafärgade förundersökningsschaktet, Schakt 1, från 2009 placerat. Öster om 

och norr om, i direkt anslutning till förundersökningsschaktet är det gulmarkerade 

undersökningsschaktet, Schakt C, från 2010 placerat. Sydöst om Schakt C finns övriga 

gulmarkerade schakt som undersöktet 2010 i Platån och Strandschaktet. På Åkern i sydöst är 

de gulfärgade Schackt A och B utsatta. De gröna rutorna markerar område för fosfatkartering 

år 2010. Röda kryss Stockholms högskola 1964, turkosfärgade markeringar, RAÄ:s schakt 

1970-1991 samt de röda fyrkanter i sydöst, Stockholms länsmuseums undersökningar år 2002 
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(karta Svedin 2012). 

Sammanfattning av undersökningen 2010 

I rapporten från 2011 ingick endast preliminära resultat från det osteologiska materialet. I denna 

rapport kommer den osteologiska analysen från 2010 års utgrävning och 2011 års utgrävning att 

presenteras nedan (för detaljerad information se Molnar & Storå, i denna rapport bilaga 5 och 6). 

Den osteologiska rapporten från 2010 års utgrävning kommer även att biläggas rapporttexten från 

2011 i ATA (Fornander 2011). Frågeställningarna inför utgrävningarna 2010 var i princip de 

samma som inför förundersökningen 2009 (Svedin 2012:11) med några få tillägg.  

Var Sänkan en våtmark under mellanneolitikum?  

Fanns det utkastat/nedrasat fyndmaterial som avsatts på botten av den neolitiska havsviken 

(Strandschaktet)?  

Fanns det fler gravar i Skogsbacken? 

Ingick stolphålen som identifierats i Skogsbacken år 2009, i en konstruktion?   

Utgrävningarna år 2010 förlades till 5 olika delar av området, vilka benämndes Åkern (Schakt A 

och B), Skogsbacken (Schakt C), Sänkan (D) och Platån (D) och Strandschaktet (D) (se Fig. 5). 

Flera provrutor förlades till Sänkan och Platån, vissa av dessa rutor, utvidgades senare till schakt 

(se nedan för detaljer under respektive område). Totalt undersöktes en yta av 145,05 m2 (se tabell 

1 Fornander 2011:12). Utgrävningen resulterade i cirka 85 kg keramik, 1 kg ben, 60 kg 

stenmaterial samt 65 anläggningar eller möjliga anläggningar och 149 redskap eller 

redskapsfragment (Tabell 1).   

Totalt identifierades 65 anläggningarna vilka bestod av mörkfärgningar, ofta fyndförande, samt 

några diffusa färgningar med eller utan fynd. Vidare påträffades ett antal keramikkoncentrationer 

och cirka 15 mer eller mindre säkra stolphål. I Skogsbacken framkom majoriteten av fynden i det 

röda sandlagret LC4. I Platåområdet kom fynden från ett hårt packat rött sandlager. Allt 

fyndmaterial från Åkern kom från ploglagret. Inga förhistoriska kontexter påträffades på Åkern. 

Alla rutor på Åkern grävdes inte ut ned till sterilt lager på grund av tidspress och att materialet var 

hårt packat (Fornander 2011:12). 

Tabell 1. Fyndfördelningen från de olika schakten år 2010 

Område Yta Anläggningar Keramik Ben Sten Föremål 

Åkern (A)  99 2 2,4 0,138 10,8 40 

Skogsbacken (B) 25,25 50 59 0,628 24,5 81 

Sänkan (C) 2 3 1,49 0,173 0,18 

Platån (D) 14 10 21,7 0,15 2,8 18 

Strandschaktet (D) 4,8 0,69 0,1 22 10 

Summa 145,05 65 85,28 1,189 60,28 149 
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Stenmaterialet, 60 kg, bestod främst av avslag och avslagsfragment främst från kvarts, vidare var 

grönsten, sandsten och kvartsit rikligt representerade. En mångfald av andra råmaterial påträffades 

också, exempelvis granit, gnejs, porfyr, ryolit, grönsten, skiffer och flinta. En stor mängd 

slipstensfragment av sandsten påträffades i Skogsbacken. Övriga artefakter från utgrävningen 

bestod av skrapor, glätt- och knackstenar, löpare, yxfragment, skifferspetsar, flintspån, ett möjligt 

mejselfragment i grönsten samt ett skifferhänge. Den dominerande stenteknologin var 

plattformsteknik. I mindre omfattning identifierades den bipolära tekniken. 

 

Keramikmaterialet, 85 kg, var i första hand av gropkeramisk karaktär och påträffades främst i 

Åkern och Skogsbacken. I Skogsbacken framkom mest keramik i de nedre delarna av det röda 

LC4 lagret (Fornander 2011:25). I botten av schaktet var keramikskärvorna större än i de högre 

liggande lagren. Två skärvor har lipidanalyserats från Sänkan. Från dessa påvisades oxiderade 

lipider vilket indikerar att Skogsbacken kan ha varit en vattenmättad miljö under neolitikum. 

Vidare fanns spår från akvatiska produkter. Sänkan tolkades därmed som en mindre våtmark där 

främst kärlbottnar har deponerats. Detta resultat, skiljde sig från lipidanalyserna från Skogsbacken 

och Platån där lipiderna kom från landlevande djur (Fornander 2011:34). På Åkern dominerade 

det fasta godset (Fornander 2011, Bilaga 7 sid 5) vilket skiljde keramiken från övriga områden där 

den porösa keramiken var betydligt vanligare (Fornander 2011:35). På Åkern påträffades en 

stridsyxekeramikskärva, Malmers typ F (se Malmer 1962) samt en bergartsmagrad mynningsbit 

som till sin karaktär är lik stridsyxekeramik eller tredje gruppen. Vidare framkom en skärva av 

tidigneolitisk karaktär och en skärva keramik från äldre järnåldern (Fornander 2011, Bilaga 7 sid 

4). I Skogsbacken tillvaratogs en omslipad skärva, en lerplatta och 17 skärvor från miniatyrkärl. 

En lerplatta påträffades i Platån. Övriga fynd var ett bearbetat horn, en lerpärla samt möjliga 

fragment av figuriner, bränd lera, harts, ockra?, ett förkolnat hasselnötsskal och ett frö. Från 

Åkern påträffades slagg och ett mindre antal recenta föremål exempelvis tegelfragment, porslin, 

spik och kritpipor. Ingen begränsning av lokalen, vid Åkern i sydöst, kunde göras utifrån 

undersökningen (Fornander 2011:34).  

 
Markkemiska analyser, i form av lipid- och elementanalyser från prov tagna vid utgrävningen 

2010 har utförts vid Arkeologiska forskningslaboratoriet. Syftet var att undersöka om det fanns 

skillnader i användningen av olika områden på lokalen utifrån de markkemiska analyserna. 

Elementanalysen antyder att det fanns en rumslig samvariationerna mellan anläggningarna, vilket 

kan tolkas som tecken på att anläggningarna härrör från likartade mänskliga aktiviteter inom 

området. Det går dock inte att identifiera vilka aktiviteter som skett vid de olika ytorna.  

Lipidresterna i provet från Schakt D antyder att fettet huvudsakligen kom från växtmaterial. Ett 

undantag, prov PD90 antyder fett från terrestriska animalier . Detta reslutat indikerar en 

uppdelning i lokales användningsområde, så tillvida att däggdjur företrädesvis har hanterats i 

Skogsbacken. I området D har främst vegetabilier hanterats, med ett undantag. Denna skillnad kan 

ha kronologiska eller rumsliga förklaringar (Fornander 2011, Bilaga 9).  

 

 

Sammanfattning av resultaten från den osteologiska analysen från Korsnäs 
2010 (ej tidigare rapporterat)   
Det totala benmaterialet från undersökningarna vid Korsnäs 2010 uppgick till 936,09 gram 

fördelat på 5091 fragment. Syftet med den osteologiska analysen var att undersöka benmaterialets 

sammansättning och förbränningsomständigheter i olika schakt, rutor och lager samt att undersöka 
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eventuella skillnader i anatomisk representation för obrända och brända ben. Den största andelen 

av benen påträffades vid Skogsbacken. Materialet var starkt fragmenterat. Obrända och 

eldpåverkade ben påträffades vid Platån, Åkern samt det största antalet vid Skogsbacken. I 

Strandschaktet påträffades endast ett benfragment. Ben identifierades av människa, land- och 

havslevande däggdjur, fågel och fisk. Säl var den vanligast förekommande arten följt av svin. Ett 

fragment av älg och ett av rådjur påträffades vid Platån respektive Skogsbacken. Benen var 

obrända, eldpåverkade eller vitbrända, dock är benen från de flesta landlevande däggdjuren samt 

fågel och fisk nästan uteslutande vitbrända. Undantaget är hovdjuren, något som troligtvis kan 

förklaras med en senare inblandning i materialet. Inga obrända ben identifierades från fågel eller 

fisk. I det eldpåverkade materialet framträder gädda, abborre och sik som de vanligaste arterna I 

anläggningarna var andelen obrända benfragment större än i de omkringliggande lagren baserat på 

vikt (se vidare Molnar & Storå 2012, Bilaga 5 i denna rapport) .  
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Inför årets utgrävning kvarstod de övergripande frågorna för hela projektet, samt särskilda frågor 

för benmaterialet och fosfatkarteringen. Vidare fanns det specialfrågor för varje område, 

respektive område. Fosfatkarteringens frågeställningar och resultat presenteras i Bilaga 8. 

Keramik tillvaratogs för lipidanalyser och jordprov insamlades för markkemiska analyser. År 

2011 genomfördes utgrävningar i tre områden, Åkern, Sänkan och Skogsbacken, dessutom 

genomfördes en fosfatkartering på Höjdplatån (Svedin 2012:47, samt Bilaga 8).   

Frågeställningar inför årets utgrävning: 
Har utgrävningarna 2009-2011 genererat kunskap om deponerings- och/eller aktivitetsmönster i 

de olika områdena av lokalen? 

Vilka djurarterarter eller grupper av arter kan belägga i de olika områdena? 

Kan olika kronologiska faser identifierats i området? 

Har olika topografiska ytor använts på olika sätt? 

Visar utgrävningarna i områdena som ej störts av avbaningen på skillnader mot materialet från 

utgrävningarna från det avbanade området?  

Kan lokalens utbredning i sydöst och sydväst begränsas?  

Kan olika aktivitetsytor utskiljas?   

Fanns det olika aktivitetsytor i olika topografiska lägen?  

Hur var relationen mellan ytor med människoben och övriga ytor?  

Skiljer sig ytorna som inte avbanats från de ytor som avbanats? 

Kan olika kronologiska faser identifieras inom lokalen?  

Finns det intakta neolitiska kulturlager under ploglagret i den sydöstra delen av lokalen? Kan 

dessa i så fall knytas till den stridsyxekeramikskärva som tidigare påträffats på Åkern?   

Har olika djurben deponerat på skilda sätt inom olika rumsliga kontexter? 

Hur skiljer sig analyssvaren från fettsyraanalyserna från de osteologiska analyserna i fråga om 

dieten i Korsnäs? 

Hur är fördelningen av olika dekorelement, kärltyper och gods inom de olika delarna av lokalen?  

Vilka råmaterial användes för redskapstillverkning? 

Metoder och genomförande  

Avtorvning av ytorna utfördes manuellt med spade, därefter handgrävdes ytor med skärslev i m2 

rutor. Allt material sållades i 4 mm såll. Lagren grävdes i 10 cm skikt, ned till kulturellt 

opåverkade lager. Alla anläggningar undersöktes separat. Anläggningar och schakt 

dokumenterades i plan och profil. Fynden registrerades utifrån lagertillhörighet i m2-rutor. För 

djupa lager delades sorterades fynden vidare fynden in stratigrafiskt i 10 cm stick.  

Syftet med undersökningen av sten- ben och keramikmaterialet var att få en uppfattning om 

karaktären inom varje schakt i fråga om fyndens fördelning i de olika lagren och rutorna samt att 

få en känsla för sammansättningen av fynden respektive benen. Förhoppningen är att resultaten 

från år 2009 och 2010 skall kunna jämföras med resultaten från 2011. Det omfattande keramik- 
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och stenmaterialet och den relativt begränsade tid som fanns till förfogande för bearbetning av 

material och rapportskrivning har begränsat möjligheterna till mer omfattande analyser i 

rapporten. Allt fyndmaterial har bearbetats och bedömts av författaren. Jordprover och 

keramikskärvor, från de olika schakten, insamlades för framtida makro-, markkemiska och 

lipidanalyser på Arkeologiska forskningslaboratoriet.  

 

 

Keramikmaterialet 
All keramiken har räknats och vägt. En okulär keramikanalys avseende godsets fasthet, respektive 

porositet samt dekorelement har genomfört. En uppskattning om godset är fast eller poröst, samt 

dekorelement har gjorts per fyndpost. I förekommande fall har även kärldelar, så som mynning, 

botten, hals och skuldra noterats. Ingen särskild registrering av bukdelar har gjorts. Från övriga 

rutor har endast keramik som avviker från Fagervik III och IV keramiken, samt miniatyrkärl och 

tummade ler- och keramikföremål noterats. I förekommande fall har det noterats om ytan varit 

växtbestruken eller glättad. 

 

Syftet med keramikanalysen har varit att få fram kronologiska skillnader mellan områdena, utifrån 

dekor och godsets kvalitet. Vidare var det även önskvärt att få fram ett jämförelsematerial till 

tidigare års analyser. För att det skall bli möjligt att jämföra keramikanalyserna från 

utgrävningarna år 2009 och 2010 har ett urval av rutor i schakten skett på ett likvärdigt sätt, i 

respektive område och/eller schakt. All keramik från Åkern, 19 m2, har analyserats samt ett 

slupmässigt urval av rutor från Sänkans schakt, 16, m2, och Skogsbacken 16 m2, har gjorts. Ett 

urval av keramikskärvor och tummad lera har fotograferats och finns i Bilaga 9.  

 

 

Stenmaterialet 
All sten har räknats och vägts från alla schakt, därefter har all sten översiktligt undersökts okulärt, 

med syfte att identifiera redskap, kärnor, avslag, splitter, avfall samt stensorter, i förekommande 

fall har även teknik noterats. Stenarterna har endast identifierats grovt i kategorierna kvarts, 

grönsten, sandsten, granit, kvartsit, profyr och ryolit. I vissa fall har även granit, kvartsit och gnejs 

noterats. Övriga stenarter som ej har varit möjliga att kategoriserat har fått ingå i samlingsnamnet 

bergart. Stensorterna har endast registrerats per fyndpost. Ett urval av stenartefakter har 

fotograferats och finns i Bilaga 9.  

 

 

Benmaterial 
Allt benmaterial från 2010 och 2011 har räknats och vägts samt bedömts av kandidatstudenter i 

osteoarkeologi under ledning av Jan Storå. Den osteologiska analysen och fyndlistorna år 2010 

redovisas i denna rapport (se ovan sid 14, samt Molnar & Storå, Bilaga 5 och 6). Bilagan från 

2010 kommer även bifogas Korsnäsrapporten från 2010 i ATA (Fornander 2011). En 

sammanfattning av det osteologiska materialet från 2011 kommer att finnas under varje område 

samt i Bilaga 4 och 7 (Molnar & Storå). Arter eller grupper av arter, benslag eller del av benslag 

bedömdes, dessutom identifierades vilken sida benet kom från när så var möjligt. Förutom art, 

ålder och bendel har även förbränningsgraden av benen bedömts. Antal individer per art 

beräknades per ruta och lager (Bilaga 8).   
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Anläggningar 
Fynden från alla anläggningar har analyserats separat.  

 

 

Prov 

Lipid-, element-, makro- och organiska prover av togs av studenterna från Arkeologiska 

forskningslaboratoriet. Varje prov utgjordes av ca 1,5 dl jord. Lipidproverna lindades in i 

aluminiumfolie och placerades därefter i perforerad plastpåse. Målet var att använda så rena 

verktyg som möjligt. Ett urval av stora mynningsbitar samlades in. Ingen rengöring av keramiken 

skedde i fält. Proverna hanterades så lite som möjligt med rena verktyg och handskar. Skärvorna 

lindades in i aluminium. I fält saknades möjlighet att frysa in keramikskärvorna. Skärvorna och 

jordproven förvaras på Arkeologiska forskningslaboratoriet för att analyseras i undervisningen.  

 

Nomenklatur på områden samt fyndnummer 
Fynden numrerades löpande vid varje schakt, utom i Skogsbacken där de båda schakten hade 

en gemensam fyndlista. För att kunna separera fyndnumren mellan de olika områdena i 

databasen som konstruerades efter avslutad utgrävning, gavs respektive område namnen 

Åkern (A), Sänkan (SN) och Skogsbacken, schakt 1 (SB1) och schakt 2 (SB2).  Området i 

Skogsbacken hette under utgrävning område C, vilket det också hade hetat år 2010. För att 

kunna skilja på de osteologiska fynden från 2010 och fynden från i årets fynd i område C var 

det nödvändigt att ändra namnet på schaktet till Skogsbacken. Det samma gällde för schakten 

på Åkern 2010 och 2011.  
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Syftet med undersökningen av Åkern 

Den primära målsättningen för undersökningen av Åkern var att finna intakta lager 

och/anläggningar från neolitikum, under ploglagret, samt att nå en ökad kunskap om de 

fyndförande lagrens karaktär, sammansättning och stratigrafiska förhållanden. Vidare fanns 

förhoppning om att kunna avgränsa fornlämningens utbredning i sydöst. I och med att 

stridsyxekeramik och äldre järnålderkeramik tidigare påträffats på Åkern, år 2002 och år 2010, 

fanns förhoppningen att få bättre kunskap om de kronologiska förhållandena i området, främst de 

neolitiska. Schaktets placering bestämdes delvis av resultaten från fosfatkarteringarna.  

Figur 6. Åkerschaktet från år 2011, blåfärgat. Runt schaktet finns en grön fosfatram från 2011 

utsatt. Vidare finns övriga schakt och undersökningar på Åkern utmärkta på kartan. Fjolårets 

schakt A och B på Åkern är mörkgula. Runt dessa schakt finns två gröna fyrkanter, som 

markerar området för fosfatkartering från år 2010. Tre små gula fyrkanter, inneslutna i gula 

ringar, i sydöstra hörnet markerar Stockholms Länsmuseum undersökningar från år 2002 

2002. Norr om Åkern finns Korsnäs gård, med RAÄ:s turkosafärgade schakt utsatta (karta 

efter underlag från Graufeld (Olson et al 1994) och Wertwein 2002, rektifierad av Svedin 

2012). För uppfattning om kartans skala, så är det mörkgula långa schaktet är 50 m långt. 

Årets blåa schakt är 13 m långt.  
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På Åkerområdet undersöktes ett schakt på 19m2. Schaktet var placerat i nordöstra delen av 

området, i NS riktning, söder om parkeringsplatsen, på en terrasserad yta som sluttar svagt mot 

söder (Figur 6). Schaktens placering baserades delvis på resultat från en fosfatkartering utförd av 

studenter i laborativ arkeologi (Figur 6, 8 och, Bilaga 9). Schaktet lades ut i två etapper (Figur 7). 

Först togs ett kvadratiskt schakt om 9 m2 upp (rutorna 1-9).  Schakt placerades över en yta där en 

variation i uppmätta fosfatvärden hade identifierats. Schaktet omfattade i ytan topografiskt nivåer 

på ca 30 m ö h. Det ursprungliga kvadratiska schaktet utvidgades med två sökschakt, ett i norr 

(ruta 10 -12) och ett i söder (ruta 17-19) i direkt anslutning till den kvadratiska rutan i väster. I 

ruta 12 påträffades ett sandlager L3. För att avgränsa sandlagret i norr, förlängdes det norra 

sökschaktet med 4 rutor (13-16). Lager 3 visade sig vara beläget mellan L1 och L2 och fanns 

endast i rutorna 7, 12, 13 och 14. Möjligen bestod L3 av ett påfört lager. 

 
16 

   

R1 650614 660074  

R2 650613 660074  

R3 650614 660075  

R4 650613 660075  

R5 650615 660076  

R6 650614 660076  

R7 650617 660077  

R8 650616 660077  

R9 650615 660077  

R10 650614 660077  

R11 650617 660078  

R12 650616 660078  

R13 650615 660078  

R14 650614 660078  

R15 650615 660079  

R16 650614 660079  
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Fosfatkartering av Åkern 

Innan och under 2011 års undersökning av fornlämningen Korsnäs utförde studenter från 

arkeologiska forskningslaboratoriet fosfatkarteringar på en terrasserad yta på Åkern söder om 

Korsnäs gård (Figur 9 och Bilaga 3). Karteringsområdet lades ut längs med terrasskanten 

under det översta ploglagret. Sammantaget undersöktes 162 m
2
. Värdena som uppmättes var 

höga, mellan 315 och 1220 ppm (Figur 8). Det gick ej att avgränsa något område med högre 

världen.  

  

  

  
Schaktet Koordinater 

 

Figur 7. Schematisk illustration över 2011 års schakt vid Åkern med rutnummer och 

koordinater (förlaga Molnar 2012). 
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Figur 8. Uppmätta fosfathalter på Åkern i 

ppm (karta Tomas Engerdahl). 

Figur 9. Placering av Åkerschaktet 2011, 

grönmarkerade i förhållande till 2010 års 

gulmarkerade schakt. De röda markeringarna är 

från utgrävningen/undersökningen år 2002. 

Fosfatramarna från 2011 och 2010 är utmärkta 

med grönt (karta Svedin). 

Stratigrafi 
Det översta marklagret utgjordes av ett vegetationsskikt ca 0,05-0,1 m. Direkt under 

vegetationslagret kom det fyndförande ploglagret L1, bestående av en mellanbrunt 

humusinblandad sandlager med inslag av siltig lera (Figur 10). Ploglagret var ca 0,05–0,44 m 

tjockt. Lager 1 var tunnast i rutorna i norr och djupast i söder. Flest fynd framkom i L1, så som, 

stenartefakter, slaget material och restprodukter från tillverkning av föremål samt relativt kraftigt 

fragmenterad keramik. Ett begränsat antal artefakter från 1700 – 1900-talet samt en mindre mängd 

brända och obrända ben tillvaratog. Fynd framkom i alla rutorna i lagret.  

Lager 2 bestod av ett hårt packat ljust lager av grågul sandblandad glaciallera, ca 0,1 m tjock. 

Lager 2 ”sluttade” kraftigt ned mot syd. Från ruta 7 sluttade lagret ner mot ruta 3, vilket var en 

skillnad på ca 15 cm från det NV hörnet på ruta 7 till det SÖ hörnet på ruta 3. Lagrets var porösare 

i de norra rutorna för att bli hårdare packat i den södra delen av schaktet ändrade konsistens, från 

de nordliga rutorna (7, 8 och 9) till de södra (1, 2 och 3) genom att bli hårdare packat. Färgen och 

konsistensen ändrades efter hand och efter 0, 5–0,1 cm framkommer inga fynd. Längs den västra 

kanten av schaktet var lutningen jämn, mellan 30,08 m.ö.h. i nordvästra hörnet på ruta 16, och 
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28,94 m.ö.h. i sydvästra hörnet av ruta 19. Fynden i lager 2 var med två undantag (beslag i järn 

och en skärva yngre rödgodskeramik) från neolitikum. Betydligt mindre fynd framkom i detta 

lager i jämförelse med lager 1. Fynden uppträdde främst i rutorna 1 och 3–12. Lager 3 bestod av 

ett ljust poröst sandigt lager, 0,01-0,2 m djupt, vilket framkom i rutorna 7, 12, 13 och 14. Lagret 

innehöll förhållandevis få fynd av uteslutande neolitisk karaktär.  

 

 

 
 

Figur 10. Profil av Lager 1 och 2 från det norra från det norra sökschaktet på Åkern. Foto 

taget från öster (okänd fotgraf).  

 

 

 

Anläggningar 

Inga anläggningar påträffades i schaktet.  

 

Fynd  

Fyndmaterialet från Åkern härrör, främst från ploglager LA1 (Tabell 2). Det dominerande 

materialet var keramik, både till vikt och antal (Tabell 3). Fyndmaterialet bestod främst av 
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neolitiskt material med en mindre mängd historiska och recenta fynd från 1700–1900-talet. Det 

historiska och recenta materialet kom främst från L1. Från lager 3 kom endast neolitiska fynd. 

 

Tabell 2. Fyndfördelning per lager i Åkerschaktet. 

 

Lager Fyndposter 

LA1  269 
LA2 28 
LA3  6 

Lösfynd 1 

Totalt 304 
 

 

 

Keramik  

Den neolitiska keramiken bestod av10382 skärvor och fragment föredelat på 81 fyndposter till en 

total vikt av ca 16,3 Kg. Majoriteten av keramiken kommer från LA1 (Tabell 4). I och med att 

keramiken från Åkern uppvisade en stor kronologisk spännvidd (stridsyxe- eller tredje gruppens 

keramik samt järnålders- och historiskkeramik) har all neolitisk keramik från Åkern, 19 m2, 

analyserats. Även år 2010 analyserades alla keramik från Schakt A och B på Åkern, totalt 49 m2.    

 

Tabell 3. Sammanställning av fyndmaterialet från Åkern 

 

Material Antal  
Vikt 
(g) 

Keramik 10382 16246 
Stenmaterial (varav 22 
artefakter) 782 4001 
Ben 67 128 
Bränd lera 2 3,22 
Recent material 31 124 
Yngre röd- och stengods 11 82 

 

 
 

 

Keramiken var relativt ojämt fördelad i schaktet. Rutor med högt antal keramikskärvor och 

fragment låg intill rutor som innehöll mindre mängd keramik. Den största mängden 

keramikfragment framkom i den södra halvan av schaktet, rimligen beroende av att L1 var 

betydligt tjockare i rutorna 17, 18 och 19 än i de övriga rutorna (Figur 11). Den största mängden 

keramik, utifrån vikt, uppträdde i det ursprungliga fyrkantiga schaktet, främst i rutorna 4 och 5. 

En lägre frekvens keramik påträffades i det nordliga sökschaktet. Keramiken bestod till ca 77 % 

fast och 23 % poröst gods. Fragmenteringsgraden av keramiken var relativt hög i hela schaktet. 

De största skärvorna framkom i de norra rutorna, 12–16.  
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Tabell 4. Keramiken på Åkerns fördelat per vikt, antal skärvor och fragment per lager. 
 

Lager Keramik 

vikt (g) 
Antal  

 

L1 15485,2 9943 

L2 600,87 300 

L3 272,7 139 

Summa 16254,57 10382 
 

  

 
Dekoren domineras av gropar och korta linjer, varav en stor del av linjerna är vinklade. En mindre 

mängd av keramiken har stämplade linjer, nagelintryck, långa linjer eller är växtbestrukna. 

Enstaka skärvor har dekorelement som bestod av ristade linjer, rund cirkelformade stämpel 

ornamentik eller diagonala rutor och trianglar.  Relativt många mynningar, identifierades, två 

bottnar samt en skuldra. I kategorin mynningar kan det även ingå delar av halsen. Botten från ett 

litet kärl, F49, identifierades också. Ingen medveten registrering av bukbitar har gjorts. 

På Åkern identifierades fyra neolitiska skärvor vars karaktär avviker från fyndmaterialet i övrigt. I 

L1 påträffades en skärva, F1, vars ornering av trianglar, bestående av dubbla parallella rader av 

stämpelintryck, i rader kombinerat med gropornering möjligen kan placeras in i kategorin 

stridsyxekeramik eller ingå i den sk. tredje gruppen (se vidare Graner & Larsson 2004). En skärva 

F231c, med ”riststämplade” diagonala rutor som liknar Fagervik II keramik (Bagge 1951) 

påträffades i även i L1. Ytterligare en skärva F200, som uppvisar likheter med ornamentiken på 

F231c, framkom i lager L3. Vidare tillvaratogs en skärva från ett miniatyrkärl påträffades F115 . 

För fotografier på utvalda keramikskärvor se Bilaga 9.  

 

 

 

 
 

Figur 11. Keramikmängd i vikt (kg), per ruta i Åkerschakte 
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Figur 12. Fördelning av identifierade dekorelement på Åkern. 
 

 

Keramiken består främst av Fagervik III och IV keramik, eventuellt med några få inslag av tidig 

mellanneolitikum. Den största gruppen av dekorelement var kärlväggsgropar (Figur 12). Yngre 

rödgodskeramik från tidigmodern tid samt recent fajans och porslin tillvaratog också (Tabell 7). 

Ingen järnålderskeramik identifierades. Den största mängden keramiken påträffades i de första 

rutorna som togs upp. Mest keramik kom i ruta 5 följt av ruta 4 och7. Rutorna 1- 3 hade också en 

relativ jämn mängd keramik. En halv lerkula F207b, med ett mönster som eventuellt skulle kunna 

tolkas som hår, vilket tidigare påträffats på Åland (Wyszomirska 1984). Två skärvor tidig 

neolitisk keramik av typen Fagervik II, F1 och F200 samt ytterligare en skärva som skulle kunna 

tillhöra tredje gruppen påträffades också. Det var inte möjligt att avgränsa fornlämningen på 

Åkerområdet utifrån årets undersökning.  

Stenmaterial  

Stenmaterialet bestod av 783 föremål, fragment, råmaterial, avslag, avfall och splitter till en total 

vikt av ca 4 kg. Majoriteten av stenmaterialet kommer från LA1 (Tabell 5). Allt stenmaterial från 

årets schakt har okulärt analyserats. Även år 2010 analyserades allt stenmaterial från Schakt A 

och B på Åkern.  

 

Tabell 5. Stenmaterialets föredelning per lager, i Åkerschaktet 

 

Lager Antal Vikt (g) 

LA1 756 3895 
LA2 18 57 

LA3 7 34 

Lösfynd 1 15 

Totalt 782 4001 
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Merparten av stenmaterialet härrör från de södra rutorna, 17–19, samt från det ursprungliga 

kvadratiska schaktet. Den östra och södra delen av schaktet innehöll en större mängd keramik än 

de västra och norr rutorna, med undantag för ruta 10. En mycket låg frekvens stenmaterial 

framkom i rutorna 15 och 16 (Figur 13).   

 

 
 

Figur 13. Stenmaterialets fördelning över rutor i Åkerschaktet (i gram). 
 
Stenmaterialet från Åkerns schakt bestod främst av avslag och avslagsfragment, samt en mindre 

mängd avfall och splitter. Ett brett spektrum av råmaterial fanns representerat. Den dominerande 

stenarten var kvarts följt av grönsten och bergart (samlingsnamn för gnejs, granit m.m.). Ett 

mindre antal fragment av sandsten, kvartsit, skiffer, sydskandinavisk flinta och profyr 

identifierades. Totalt har 27 artefakter eller fragment av artefakter tillvaratagits (Tabell 6), 

bestående av bland annat pilspetsar i skiffer F94 och F172b, slipstensfragment av sandsten F121b, 

F130c, F218, F226c och F228c, en tågepilspets av sydskandinavisk flinta som sekundärt har 

omarbetats till en skrapa F183, ett fragment från en porfyryxa F265 samt ett retuscherat spån som 

omarbetats till en skrapa F89. Tre stycken kärnor och en eventuell kärna framkom också bland 

stenmaterialet på Åkern. Plattformstekniken dominerade men bipolär teknik har även noterats.  

 

Tabell 6. Stenartefakter från Åkern. Merparten av redskapen har sekundärt används som 

råmaterial 
 

Stenredskap Antal 

Yxa 10 
Yxa? 1 
Yxråämne? 1 
Slipsten 5 
Slipsten? 1 
Skrapa 2 

Skrapa? 2 
Pil 3 
Kniv? 1 

Knacksten? 1 

Totalt  27 
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Benmaterial  

Cirka 67 gram ben, varav omkring en tredjedel var obrända, medan övriga var eldpåverkade eller 

vitbrända tillvaratogs. Benen kom från alla fyra lager. Största mängden ben tillvaratogs i det 

omrörda ploglagret AL1. Troligtvis är majoritet majoriteten av de obrända benen, såsom idisslare, 

mindre/större däggdjur och obestämda ben recenta. De obrända (och det svagt eldpåverkade) 

fragmenten av säl tillhör troligtvis stenålder. En del av benen i AL1, exempelvis de vitbrända 

benen av säl och grönlandssäl samt troligen också svinbenen härrör från stenåldern. Det är svårare 

att avgöra de kronologiska omständigheterna för de ben som inte kunnat identifieras till art. Det 

begränsade antalet benfragment försvårar närmare tolkningar om aktiviteterna på platsen. 

Förutom ben från däggdjur identifierades ett ben av gädda och två från fågel, alla i lager AL1. För 

en mer detaljerad genomgång av benmaterialet (se bilaga 6 Korsnäs osteologi 2011, Molnar & 

Storå).  

 

Övrigt fyndmaterial 

Övrigt fyndmaterial bestod av en tummad lerbit F112a vilken möjligen kan vara ett förarbete till 

en kruka eller en figurin. Vidare påträffades ena delen av en rundad kula F207b, vars dekor bestod 

av rader av intryck. Föremålet påminner om ett huvud från en lerfigurin där dekoren skulle kunna 

tolkas som hår. Liknande föremål har tidigare påträffats på Åland (Wyszomirska 1984).  

Historiskt fyndmaterial i form av bland annat yngre rödgods, stengods, hästskosömmar, 

handsmidda spikar, kritpipfragment, kakel, en liten slipad stenkolspärla samt järnbeslag och 

recent glas m.m. påträffades i L1 (Tabell 7).  Det historiska materialet kan utifrån fynden dateras 

till 1700–1900-tal med en tyngdpunkt på början av perioden. Keramiken från 1700–1800-tal 

bestod av glaserat yngre rödgods, F8b, F29, F62b, F76b, F149b, F170b, stengods, F124b, F242b 

och en liten stenkolspärla F22b (1900-tal) samt kritpiporna, F165 och F162, daterad till 1700-tal, 

vilka ingår i materialet som sändes till SHM. Resten av det historiska materialet bestående av 

tegel, glas, järnföremål och en modern fajansskärva, F124c, gallrades ut.   

 

Tabell 7. Recent material från Åkern. 
 

Åkern 
Recent 
material 

Beslag, järn 4 

Beslag, cu 1 

Hästskosöm 5 

Bricka. järn  1 

Spik  7 

Kakel 3 

Kritpipa 2 

Nål, järn 1 

Kärl 9 

Tegel 1 

Summa  34 
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Prover  

Tre jordprover för makrofossilanalyserna togs på vardera 2 liter. Två av dessa togs i lager 2, ruta 1 

och ruta 7, och den tredje togs i lager 3, ruta 15 (P156, P157, P223). Fyra mynningsbitar av 

gropkeramik insamlades för lipidanalys (P64, P113, P118, P119). Keramikskärvorna och 

jordproven förvaras på Arkeologiska forskningslaboratoriet för att analyseras vid ett senare 

tillfälle av studenter i laborativ arkeologi.  
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Syfte 
Den primära målsättningen för undersökningen av Sänkan var att nå en ökad kunskap om de 

stratigrafiska förhållandena i området. Den tidigare utgrävningen, ruta D6 år 2010, visade att 

Sänkan avvek från övriga provrutor och schakt vid Platån och Skogsbacken, genom avsaknaden 

av tydliga kulturlager samt en mindre mängd fynd (Figur 14). Området runt Ruta D6 tolkades 

hypotetiskt som att den hade varit en havsvik eller vattenmättad miljö, under mellanneolitikum. 

Tolkningen baserades på att de analyserade lipidproven var oxiderade (Fornander 2010 bilaga 7). 

Vidare befann sig marknivån och schaktbotten i ruta D6, 28, 3 m i ytan och 27,7 m. ö. h, vilket väl 

överensstämmer med den mellanneolitiska havsnivån. Förutom dessa indicier hade två  upp och 

nedvända krukbottnar framkommit i ruta D6, vilka hypotetiskt tolkades som medvetet deponerade 

i en vatten mellanneolitikum. Årets undersökning syftade till att belägga eller förkasta hypotesen 

om att Sänkan varit en vattenmättad miljö. Vidare fanns förhoppningen om att påträffa ytterligare 

deponerad keramik i anslutning till de upp och nedvända keramikskärvor som påträffades i D6 år 

2010. För att få en överblick, samt att undersöka om de stratigrafiska förhållandena och 

fyndfrekvensen i Sänkan avvek från Skogsbacken var det viktigt att öppna upp ett större schakt. 

 

 

 

 

  

 

 
 

Figur 14a och b.  

Sänkans och Platåns schakt samt 

Strandschaktet från 2010 är gulmarkerade. 

Året schakt är mörkblått. Observera att Ruta 

D6 från år 2010 ligger i direkt anslutning till 

årets schakt, knappt synlig gul markering på 

västra delen av schaktet. Vidare syns en 

markering för RD7 från förra året NV om 

schaktet. Den turkosa markeringen visar den 

schaktövervakning som RAÄ utförde på 

1970-talet. Skalan är i meter.  
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Området för årets schakt var placerat i en naturlig sänka i lokalens östra del.  Schaktet, 15, 25 m2, 

var en utvidgning av förra årets ruta D6. För att ansluta det nya schaktet till ruta D6 togs en ca 0, 

25 m stor ruta upp, i direkt anslutning till ruta D6 södra begränsning. Övriga meterrutor togs upp 

mot söder, sydöst och öster (Figur 15). En stenpackning framkom i västra delen av schaktet, 

varvid schaktet även utvidgades åt väster.  
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Figur 15. Schematisk illustration av Sänkans schakt SN, 2011 samt koordinaterna. 

Observera att Ruta D6 från år 2010 endast är schematiskt illustrerad. Rutan sträckte sig ned 

över nuvarande ruta 5. Årets ruta 5 bestod därmed endast av 0,25 m2. Se vidare planritning 

över schaktet Bilaga 1 (figur Petra Molnar).   
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Stratigrafi 

Schaktet bestod, förutom det översta vegetations- och humuslagret, av ytterligare tre lager. Lagren 

i schaktet var homogena till, färg och konsistens, i hela schaktet, även om lagrens tjocklek 

varierade något. När lager 4 var grävt till botten, grävdes ett antal gropar under lager 4 för att 

förvissa sig om att det inte fanns ytterligare fyndförande lager. Under lager 4 framkom en 

olivbrun, glacial finkorning, hård packad sand utan fynd. Förutom en hästskosöm F27, som 

framkom i den översta delen av LA1 direkt under torven, har endast neolitiskt material påträffats i 

schaktet.  

Det översta vegetationsskiktet var endast ett par centimeter tjockt. Under detta framträdde ett 

humusinblandat mörkt gråbrunt sandlager. Lager 1, vilket täckte hela schaktet. Djupet på lagret 

varierade mellan ca 0,1–0,38 m. En rotvälta påträffades i ruta 16. Den dominerande fyndkategorin 

bestod av kraftigt fragmenterad keramik, vidare påträffades slaget stenmaterial och mindre 

benfragment. Lagret tolkades som ett naturligt humuslager med inslag av fynd.  

Direkt under torv- och mullagret framkom lager 2, ett gulorange sandlager ca 0,15– 0,32 m djupt. 

Lagret täckte hela schaktet. En mörkfärgning i ruta 12 och en anläggning i ruta 3 påträffades. 

Vidare framkom en gles stenhorisont som sträckte sig som ett ca 0,17 m brett band, i NV-SÖ 

riktning, över mittparitet av schaktet. Endast ruta 2 i sydväst, ruta 15 i nordöst samt ruta 7 och 11 i 

norr saknade stenar. Stenarna var mellan 0,03–0,3 m diameter. I fält tolkades inte stenhorisonten 

som en anläggning, men när de jämförs med utgrävningarna från 2010 finns möjligheten att 

stenhorisonten kan ha ingått i någon slags konstruktion. Merparten av fynden härrör från Lager 2. 

Lagret tolkades som ett ackumulerat kulturlager. 

Under detta lager uppträdde ett ljust gulgrått lager av sandig silt som täckte hela schaktet.  Lager 3 

var ca 015–0,29 m djupt och bestod av lera, silt och sand. Spritt i den västra delen av schaktet, 

mot botten av lager 3, framkom ett tiotal stenar, ca 0,02–0,22 m i diameter. Ett mindre antal fynd 

härrör från detta lager. Keramikskärvorna var färre till antal, men större än i lager 1, 2 och 3. 

Lagret tolkades som ett ackumulerat kulturlager.  

Slutligen framkom, Lager 4, ett ljusgrått – ljusbrunt lager, ca 0,1–0,2 m djupt, som till stor del 

bestod av hårt packad sandig lera. Lagret var svårt att gräva och sålla och fyndmängden avtog 

markant. Få föremål framkom i detta lager. Lager 4 tolkades som bottensediment från en 

sankmark eller sjö.  

 

Anläggningar  

Fem anläggningar framkom i Sänkan. Anläggningarna bestod av mer eller mindre otydliga 

mörkfärgningar, med eller utan fynd. Tre stolphål, A4, A5, A7, en L-formad stenrad A3, samt en 

nedgrävning, A6 identifierades. Anläggning A3 tolkades som en osäker anläggning. Anläggning 

A3, A4 och A5 framkom i lager 2. De två resterande anläggningarna A6 och A7 påträffades i 

Lager 3.  

 

 



32 

 

 
 

Figur 16. Stratigrafi Sänkan, Ruta 8. Foto mot öst (foto Sarah Eriksson).  

 

Fynd  
Majoriteten av fynden från Sänkan härrör från sandlagret, LA2, samt, i lägre frekvens, från LA3. 

Det dominerande materialet var keramik, både till vikt och antal (Tabell 8) följt av slagen, 

bearbetad sten och avfall samt ben. En mindre mängd organiskt material (nötskal), kol och bränd 

lera framkom också.  

 

Tabell 8. Fyndfördelningen i Sänkan. Stenartefakternas  

vikt ingår i totala vikten (i gram) av stenmaterialet 
 
 

Fynd Antal Vikt  

Keramikmaterial 7878 8535 

Stenmaterial (varav 27 
artefakter) 1119 5479 
Ben 205 1296 
Bränd lera 12 28,57 

Figurin? 3 5,86 

Harts 1 1,52 

Hasselnötsskal 1 0,03 

Kol 12 32,6 

Totalt  9231 15378,58 



33 

 

 

 

 

Keramikmaterialet 
Keramiken bestod av 7879 skärvor och fragment till en total vikt av drygt 8,5 kg. Majoriteten av 

keramiken, räknat i vikt, framkom i Lager 2, (71 %), samt i mindre omfattning i Lager 3, (22 %) 

(Tabell 9). Lager 1 och Lager 4 innehöll tillsammans endast 7 % keramik. Keramiken fördelade 

sig mycket ojämnt över schaktets yta. Hälften av rutorna innehöll ingen keramik, eller en ytterst 

liten mängd keramik (Figur 17). Den sydvästra delen av schaktet innehöll mest keramik 

(undantaget ruta 1 och 3). Rutor med mycket eller relativt mycket keramik låg bredvid rutor utan 

keramik. I Sänkan var majoriteten av keramiken från Fagervik III och IV, med ett mindre antal 

skärvor av tidigneolitisk trattbägarkeramik.  

 

Tabell 9. Fördelning av keramikmaterialet i Sänkans  

schakt per lager, utifrån vikt och antal, samt anläggningarna. 
 

Keramik Antal  Vikt 

LA1 292 139,73 
LA2 5179 5409,91 
LA3 1545 1818,19 

LA4 832 1081,83 

Anläggningar 31 97,98 

Totalt 7879 8547,64 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 17. Keramikmaterialets fördelning i Sänkan per ruta baserat på vikt (i gram). 
 

 

Alla keramikfyndposter från Sänkan har okulärt bedömts, avseende den relativa andelen fast och 

poröst gods. Keramiken i schaktet bestod till ca 58 % fast och 42 % poröst gods. Den porösa 

keramikens relativa högre andel var markant störst i Lager 1 och 2. Även i Lager 3 fanns en 

relativt liten övervikt för det porösa godset. I det understa lagret, Lager 4 var det fasta godset 

dominerande (Figur 18). Fragmenteringsgraden var högre i Lager 1, 2 och 3 än i Lager 4 där de 

största skärvorna påträffades.  
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Figur 18. Föredelningen av, fast och poröst gods, per lager, i procent, från Skänkan. I det 

fasta och det porösa materialet kan det även finnas icke identifierat intermediärt gods. 
 

 

 

År 2010 analyserades keramiken i Sänkan från två provrutor, totalt 2 m2. För att ge en vidare bild 

av keramikmaterialet från Sänkan valdes ett större antal slumpmässiga rutor, om totoalt ca 9,25 

m2, ut (Figur 19). 
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Figur 19. Schematisk bild av Sänkans schakt. De analyserade rutorna är blåmarkerade. 
 

 
Kärlväggsgroparna dominerade ornamentiken, följt av dragna linjer och streck- eller 

prickstämplar. Från Sänkans schakt tillvaratogs även skärvor med tvärsnoddsdekor (Figur 20). 
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Vidare påträffades två skärvor tidigneolitisk trattbägarkeramik F365, vilka kunde passas samman. 

Skärvorna hade en ovanlig dekorvariant. Den horisontella tvärsnoddsdekoren på halsen avslutas 

med en bård av trianglar. Det kan möjligen finnas paralleller till denna dekor på Vestlandet i 

Norge. Liknande mönster finns på F5 (på mynningen) och F128. Möjligen härstammar de från 

samma kärl. Även F196, magrad med krossad bränd bergart skulle ursprungligen kunna ha tillhört 

kärlet ovan. Ytterligare en skärva, F380 hade också karaktär av tidigneolitisk trattbägarkeramik. 

Vidare framkom två eventuella kragflaskskärvor F245 och F369 samt en möjlig lerskiva F230b. 

Skärvor från två miniatyrkärl F303b och F359 tillvaratogs också. En halv ”lerkula”, F406 av 

ovanlig lersort framkom. Lerkulan var rispad, vilket skulle kunna tolkas som hår på en liten 

antropomorf figur. 

 

 
 

Figur 20. Dekorelementens fördelning på keramiken i Skänkan. 
 

 

 

Stenmaterial 
Stenmaterialet från Sänkan uppgår till ca 5,4 kg kg (Tabell 10), främst bestående av avslag och 

avslagsfragment, samt en mindre mängd avfall och splitter. Ett brett spektrum av råmaterial fanns 

representerat. Den dominerande stenarten var kvarts följt av grönsten och bergart (samlingsnamn 

för gnejs, granit m.m.). Ett mindre antal fragment av sandsten, kvartsit, skiffer, sydskandinavisk 

flinta, porfyr och ryolit identifierades också. Den övervägande majoriteten, både till vikt och 

antal, framkom i LA2. Mängden stenmaterial, räknat i vikt per ruta, varierade kraftigt i schaktet. 

Merparten av stenmaterial framkom i den östra delen av schacket, ruta 12, 14, och 15. I rutorna 

16, 13, 11 och 9, vilka låg i anslutning till rutorna med högst mängd sten, framkom betydligt 

mindre mängd stenmaterial. I den sydvästra delen av schaktet var fördelningen av stenmaterialet 

jämnare (Figur 21). 
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Tabell 10. Stenmaterialets fördelning i de olika lagren, baserat på vikt och antal, samt 

stenmaterialinnehållet i anläggningarna.  

 

Lager  Vikt (g) Antal  

LA1 160 71 
LA2  4085 943 
LA3  641 98 
LA 4 97 11 
Anläggningar 43 23 

Lösfynd 453 1 

Total 5479 1146 
 

 

 

 

 
 

Figur 21. Stenmaterialets fördelning i de olika rutorna i Sänkan per vikt (i gram). 

 

 
 

Totalt har 27 artefakter eller fragment av artefakter tillvaratagits (Tabell 11). Den största mängden 

föremål utgörs av yxfragment av olika stenslag, exempelvis fragment från en miniatyr yxa i 

grönsten F348 och flera slipstensfragment, i företrädesvis i sandsten. Flera pilar eller pilfragment i 

olika stenarter identifierades, exempelvis en tvärpil i grönsten F248, en spånpil i flinta, F274, samt 

en skifferpilspets F283. Vidare framkom ett lösfynd vid schaktet, F639, av en sten med polerad 

yta som sekundärt kan ha använts som knacksten. Bland övriga artefakter identifierades brynen, 

knackstenar och en eventuell borr i bergart F442a, samt en skarpa i kvartsit F447b. Sammanlagt 

tillvaratogs 17 kärnor. De största fyndkategorierna utgjordes av avslag, avslagsfragment och 

splitter. Ett brett spektrum av råmaterial, så som kvarts, kvartsit, grönsten och granit samt en 

mindre mängd av porfyr och ryolit identifierades. 
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Tabell 11. Artefakter och artefaktfragment i sten.  
 

Artefakter Antal  

Borr? 1 

Yxa och yxråämne 7 
Pil 3 
Bryne 2 
Polersten 2 
Knacksten 2 
Slipsten 8 

Skrapa 1 

Redskap 1 

Totalt 27 
 

 

 

Benmaterial  
Den största mängden ben. 48 %, från årets utgrävning, baserat på vikt framkom i Sänkan (se 

vidare Molnar & Storå, Bilaga 7 sidan 2). Totalt samlades 204,88 gram ben in fördelat på 1296 

fragment. Benmaterialet härrör från alla fyra lager samt från två anläggningar. Exempelvis 

tillvaratogs benen från en mellanstor hund, hare, mård, fåglar och fiskar, samt säl och svin.  

Övrigt fyndmaterial 

Övriga fynd bestod av bränd lera (8 st), en figurin, F199, en eventuell figurin F261b, samt en 

tummad bränd keramik, F171c, vilken eventuells skulle kunna ha vara ett förarbete till en 

lersträng. Kol, harts F136A5 och ett hasselnötskal F320, samt harts F36A4 från en anläggning, 

tillvaratogs också. 

Prov  

Nitton mynningsbitar tillvaratogs för lipidanalyser, vidare togs 6 makrofossil-, 7 lipi- och 8 

elementprov, varav två element och två lipidprov togs i anläggning 5.  
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Syfte  
Området i Skogsbacken har undersökts år 2009, Schakt 1, och år 2010, Schakt C. I nära 

anslutning, och i direkt anslutning, till det tidigare utgrävda Schakt C placerades två schakt, 

Skogsbacken Schakt SB1 (8m2) och Skorgsbacken Schakt SB2 (8m2) se Figur 22 för relationen 

mellan årets schakt och tidigare undersökningar i området. För rutnummer och koordinater se 

Figur 23. 

 

Årets placering av schakten bestämdes utifrån frågeställningar från förra årets utgrävning (Figur 

24). 

 

  

 
 

 

  

Figur 22. Årets schakt i Skogsbacken, det västra SB1, och det östra SB2 är färgade i 

mörkgröna och ansluter till det gulfärgade Schakt C, från år 2010 och det rosafärgade Schakt 

C år 2009. De turkosgröna schakten och besiktningar är utförda av RAÄ-Uv mellan 1970–

1991. Rödfärgade kryss är Stockholms högskolas undersökningar från 1964. De mörka 

romberna markerar det avbanade området år.  

 

  

  



40 

 

 
       

SB2 

       

  6 4 

  

          7 5 3 

 

              8(7) 2 

SB1   2010         1 

7 8               

 
5 6         2009   

 
3 4               

 
1 2               

 
 

 

 

Koordinater 
 

 

SB1 SB2 
  

R1 x6560639,00 y660150,46 

R2 x6560639,00 y660151,46 

R3 x6560640,00 y660150,46 

R4 x6560640,00 y660151,46 

R5 x6560641,00 y660150,46 

R6 x6560641,00 y660151,46 

R7 x6560640,00 y660150,46 

R8 x6560640,00 y660151,46 
 

R1 x6560643,00 y660159,90 

R2 x6560644,00 y660159,90 

R3 x6560645,00 y660159,90 

R4 x6560646,00 y660159,90 

R5 x6560645,00 y660158,90 

R6 x6560646,00 y660158,90 

R7 x6560645,00 y660157,90 

R8 x6560644,00 y660158,90 
 

 
Figur 23. Schematisk illustration av schakten från Skogsbacken år 2009-2011 inklusive 

koordinaterna. Ruta 8 grävdes delvis ut år 2010. Rutan hette år 2010 Ruta 7. Ett träd stod i 

nordöstra delen av Ruta 7 och i sydöstra delen av Ruta 6 samt i nordvästra hörnet av Ruta 5, 

varvid Ruta 7, 5 och 6 endast delvis grävdes ut (figur Petra Molnar).   
 

 
 

Schakt SB1 

År 2010 identifierades en koncentration av stolphål, som en halvcirkel i den sydvästra delen av 

Schakt C (rutorna 18-26, se Figur 24). Vidare hade förhöjda fosfatvärden uppmätts, väster om en 

rad av stolphål (Fornander 2011:21), vilka avgränsade ”stolphålshalvcirkeln” i öster. Schakt SB1 

placerades i väster om, i nära anslutning till 2010 års schakt C. Förhoppningen inför årets 

utgrävning var att påträffa ytterligare stolphål, som skulle kunna knytas samman med ”de 

halvcirkelformade” stolphålen som påträffades år 2010 i Schakt C.  
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Figur 24. Årets Schakt SB1 i väster. i sydvästra delen av 2010 års Schakt C (blåfärgat) är åtta 

mörkmarkerade stolphål utsatta. i nordöstra delen av Schakt C, är AC60 utsatt. Strax under 

denna anläggning i Schakt 1 (grön) är grav A12 (från undersökningen 2009) utsatt.   
 

 
 

Stratigrafi i Schakt SB2  

År 2010 påträffades i det NO hörnet av Schakt C, i Lager LC40, en diffus nedgrävning av brungul 

mellan till grovsand med inslag av rödare fläckar (Figur 24). Anläggning AC60 och AC58 

undersöktes ej inte i sin helhet år 2010, på grund av tidsbrist. Ett fåtal keramikskärvor framkom i 

fyllningen samt några få mörkfärgningar, exempelvis AC59 och mörkfärgade linser. Den 

exponerade delen av AC58 och AC59 undersöktes till ett djup av 0,2 m. Den förmodade 

anläggningen var synlig i schaktkanten och fortsatte vidare norr och öster om det NÖ hörnet på 

schaktet. Strax söder om och sydöst om detta område har gravar tidigare påträffats (A3 i Olsson 

1970, A12 Fornander 2010:11). Schakt SB2 placerades i direkt anslutning till 2010 års Schakt C, 

nordöstra hörn. Syftet med Schakt SB2 var att undersöka om AC60, AC58 eller AC59 fortsatte 

norr eller öster om 2010 års schaktkant. Förhoppningen var att påträffa fynd som skulle kunna 

knytas till AC58 eller AC59.  
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Stratigrafi år 2010 och år 2011  

Lagerföljden, är delvis lika i schakten, men det finns även vissa skillnader, varvid lagren beskrivs 

separat för schakten. I fält fick lager som påminde om varandra olika namn i respektive schakt. 

Inga namn på lagerföljden från förra årets utgrävning användes under årets utgrävning. 

Lagerföljde i Schakt SB1 och SB2 beskrivs separat. Vidare tillhandahålls en schematisk 

illustration över relationen mellan de båda schaktens lager och anläggningar och fjolårets 

utgrävning (Figur 25).  
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Figur 25. Schematisk illustration och jämförelse mellan lagerföljd och anläggningar i Schakt 

SB1 och SB2 samt fjolårets Schakt C (efter förlaga av Caroline Strandberg, Evelina Sandell, 

Siri Sandquist bearbetad av Svedin 2012).  
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Lagerföljd i Schakt SB1  

Direkt under det tunna vegetationsskiktet, 0,01-0,02 m djupt, framkom ett tunt påfört ljust 

humusinblandad mörkt sandlager 0,01-0,08 m. Lagret LC1, innehöll endast ett fåtal fynd. 

Keramiken var starkt fragmenterad. En recent hästskosöm, F27 påträffades direkt under det överst 

vegetationsskiktet. Övriga fynd var neolitiska. Under det översta lagret påträffades ett sandigt 

fyndförande lager LC3, 0,08–0,15 m djupt. I lagret framkom en anläggning, AC8 vilken tolkades 

som en eventuell härd. Lager LC10 bestod av sand med inslag av lera, samt mörkare fläckar och 

kol, särskilt i den södra delen av schaktet. Ett tiotal större stenar, 0,25–0,3 m framkom i lagret 

(Figur 26). Vidare identifierades sex anläggningar, varav fem stolp- eller störhål, AC16, AC17, 

AC18, AC21, AC22 och en nedgrävning, AC14. Stolphålen framkom främst i södra delen av 

schaktet. Det understa svagt fyndbärande lagret, LC19 var 0,01–0,015 m djupt. Lagret bestod av 

en ljus rödaktig sand, varvad med glacial sand. Fyndförekomsten avtog snabbt, varvid endast ett 

stick grävdes. I delar av schaktet provgrävdes djupare kontrollgropar. I lagret påträffades en 

anläggning, AC24 vilken tolkades som ett stolphål.  

 

 

 
 

Figur 26. Skogsbackens, Schakt SB1 lager LC3, stick 2. Foto taget från syd. Stenarna i 

nordvästra och sydvästra hörnet är fortfarande synliga, medan stenarna i sydöstliga delen har 

avlägsnats (foto Evelina Sandell).  
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Lagerföljd i Schakt SB2  

Direkt under det tunna vegetationsskiktet, framkom ett tunt påfört mörkt humusinblandad 

sandlager 0,01-0,1 m. Lagret LC2 innehöll endast ett fåtal fynd. Keramiken var starkt 

fragmenterad. Lager LC4 framkom direkt under vegetationsskiktet, LC4 bestod av en ljus V-

formad sandbank. På samma nivå som LC4 påträffades lager LC6, ett finkornigt sandlager, med 

brunröda inslag och svarta fläckar. Lager LC5 kom direkt under LC4 och LC6 och bestod av en 

rödaktig sand, 0,01–0,38 m djup. Flest fynd tillvaratogs från detta lager. Under LC5 påträffades 

lager LC11 som bestod av en porös, ljusgul sand (Figur 27). Lagret var fyndfattigt men innehöll 

bränd lera.0,2–0,66. I lagret framkom rester av anläggning AC60, en nedgrävning som delvis 

grävdes ut år 2010. Lager LC17 tolkades först som en anläggning, men omtolkades senare som ett 

lager. Ett fåtal fynd påträffades i lager LC17. Det understa lagret LC15 bestod av ljus sand som 

gradvis blev rödfärgat och varvades med glacial sand. Lager LC15 var svagt fyndförande. I delar 

av schaktet grävde djupare provgropar för att konstatera att lagret under var sterilt. I Schakt SB2 

påträffades endast neolitiska fynd.  

  

 

 

  

Figur 27. Schakt SB2. Lagerföljden i norra profilen Ruta 6 och 4. Trädets placering i 

nordöstra delen av schaktet i Rutorna 6, 5 och 7. Observera att endast en del av Ruta 7 
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kunde grävas ut på grund av trädets placering. Foto taget mot norr (foto okänd).  
  

 

Anläggningar 

Nio anläggningar framkom av dem påträffades åtta anläggningar i Schakt SB1. En eventuell härd, 

AC8 i var lokaliserades i lager LC3. I lagret LC10, identifierades fyra stolphål samt två 

nedgrävningar. Slutligen framkom, i det understa lagret LC19, en nedgrävning. I Schakt SB2 

framkom inga anläggningen förens i det understa lagret LC11, då AC60 påträffades.  

 

 

Fynd  
Fyndfördelningen mellan schakten i lagren var något olika. Majoriteten av fynden (Tabell 12 och 

13) från Skogsbackens Schakt SB1 och Schakt SB2 framkom i det röda sandlagret, LC10 och 

LC5. I Schakt 1 påträffades även en stor mängd fynd i lagret, LC3, som överlagrade LC10. Detta 

förhållande hade ingen motsvarighet till Schakt SB2. I Schakt SB2 framkom det en större mängd 

fynd i översta LC2 lagret. I lagren, LC6 och LC4 i Schakt SB2, vilka överlagrade LC5, och 

motsvarades av lager LC3 i Schakt SB1, framkom endast ett fåtal fynd. Det ojämna förhållandet 

mellan schakten, gäller även för de understa lagren LC19 i Schakt SB1 och lagren LC11, LC17 

och LC15 i Schakt SB2. I Schakt SB1 lager LC19 framkom relativt många fynd, medan endast ett 

fåtal fynd tillvaratogs i det motsvarande lagret, LC11 i Schakt SB2. Majoriteten av fynd, både till 

vikt och antal tillvaratogs i Schakt SB1. Denna skillnad mellan schakten kan delvis förklaras med 

att flera rutor i Schakt SB2 inte grävde ut fullständigt. Ruta 7, 5 och 6 grävdes delvis ut på grund 

av att ett träd som stod i vid schaktkanten, bredvid dessa rutor riskerade att falla. I och med Ruta 8 

nästan hade grävts ut helt under år 2010 (som Ruta 7) var fyndfrekvensen låg i denna ruta. Även 

om dessa förhållanden beaktas verkar fyndfrekvensen vara lägre i Schakt SB2 än i Schakt SB1.  

 

   

Tabell 12. Antal fyndposter per lager,  

Schakt SB1, Skogsbacken 

 Tabell 13. Antal fyndposter per lager,  

Schakt SB2, Skogsbacken 

   

Skogsbacken Schakt SB1 

 Lager Antal  

LC1 9 
LC3 43 
LC10 89 

LC19 18 

Totalt  159 
 

 Skogsbacken Schakt SB2 

Lager Antal  

LC2 13 
LC6 och LC4 3 
LC5 25 
LC11 1 
LC17 1 

LC19 1 

Totalt  44 
 

   

   
 

Direkt under det översta vegetationsskiktet, LC1 i Schakt SB1, tillvaratogs en hästskosöm, F27. 

Det dominerande fyndmaterialet bestod av keramik, både till vikt och antal (Tabell 14, 15 och 16), 
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följt av slagen, bearbetad sten och avfall samt ben. En mindre mängd organiskt material och bränd 

lera (endast i Schakt SB1) påträffades också.  

 

  

Tabell 14. Fyndfördelning per material, i vikt 

(gram) och antal, från Skogsbacken, Schakt 

SB1. 

Tabell 15. Fyndfördelning per material, i vikt 

(gram) och antal, från Skogsbacken, Schakt 

SB2. 
  

Skogsbacken Schakt SB1   

Material Antal Vikt  

Keramik 31510 30489 
Stenmaterial  317 7751 
Ben 852   
Figurin/föremål lera 5 8,5 
Hästskosöm 1 6,58 
Bränd lera 7 8,05 

Hasselnötsskal 2 0,11 

Totalt  32694 38263,24 
 

Skogsbacken Schakt SB2   

Material Antal Vikt 

Keramik 12962 18798 
Stenmaterial  141 4343 
Ben 149 

1,51  Bränd lera  3 

Figurin/föremål lera 2 5,29 

Totalt  13257 23146,29 
 

  

  

  

  

 

Tabell 16. Den totala mängden fynd, per material (vikt i gram) från Skogsbackens båda 

schakt.   
 

Skogsbacken Schakt SB1 och SB2   

Material Antal Vikt 

Keramik 44472 49287 

Stenmaterial  458 12095 

Ben 1002 135,15 

Figurin/föremål lera 7 13,79 

Hästskosöm 1 6,58 

Bränd lera 10 9,54 

Hasselnötskal 2 0,11 

Totalt  45952 61547,17 
 

 

 

 

Keramikmaterialet 

Keramiken från Schakt SB1 och SB2, var av gropkeramisk karaktär och bestod av 44472 skärvor 

och fragment till en total vikt av drygt 49 kg. I Schakt SB1 framkom ca 30 kg keramik. 

Majoriteten av keramiken, räknat i vikt, från Schakt SB1, tillvaratogs i lager LC10 (85 %), samt i 

mindre omfattning i lager LC3 (10 %). Lager LC1 och LC11 innehöll endast 1 % keramik. 

Noterbart är att hela ca 4 % av keramiken, härrör från anläggningarna (Tabell 17). I Schakt SB2 
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tillvaratogs ca 19 kg keramik. Majoriteten av keramiken, räknat i vikt, från Schakt SB2, framkom 

i lager LC5 (88 %), samt i mindre omfattning i lager LC11 (9 %) och lager LC2 (2 %). Lager 

LC11, LC17, LC15 samt anläggning AC60 innehöll under 1 % keramik.  

 

  

Tabell 17. Keramikmaterialet från Schakt 

SB1, fördelat per lager, i procent. 

Tabell 18. Keramikmaterialet från Schakt 

SB2, fördelat per lager, i procent. 

  

SB1   

Lager Keramik 

LC10 85 
LC3 10 
LC1 och LC11 1 

Anläggningar 4 
 

SB2   
Lager Keramik 

LC5 88 
LC11 9 
LC2 2 

LC11, LC17, LC15 och  AC60 1 
 

  

  

 
Alla rutor innehöll keramik i Schakt SB1 och SB2, förutom Ruta 8 i SB2, även om spännvidden 

var relativt stor mellan rutorna (Figur 27). Andelen keramik per ruta i Schakt SB1 (Tabell 18), 

baserat på vikt, var, något lägre än i Schakt SB2. Majoriteten av rutorna innehöll mellan 2–4 kg, 

utom Ruta 3 i SB1 som innehöll hela drygt 8 kg keramik. Även Ruta 5 i SB1 utmärker sig med 

sina 5 kg keramik. Noterbart är att Ruta 3 i Schakt SB2, endast innehöll 1,1 kg keramik, vilket är 

betydligt lägre än övriga rutor i SB1 och SB1. I Schakt SB1 innehöll Ruta 1 den lägsta mängden 

keramik, räknat i vikt (2,2 kg). Om Ruta 7 och 8 undantas på grund av att dessa rutor endast 

delundersöktes var keramikförekomsten per ruta relativt jämförbart mellan Schakt SB1 och SB2.  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

Figur 27. Keramik per ruta i Skogsbacken, i vikt (kg). Schakt SB1 (blått) och SB2 (rött) 

Ruta 7 i SB2 innehåller endast 0,019 kg keramik. 

 

  

  
Två rutor från Schakt 1, Ruta 1 och 6 samt två rutor från Schakt 2, Ruta 1 och 4 valdes 

slumpmässigt ut för keramikanalys (Figur 28). En relativt stor del av keramiken från Skogsbacken 

har analyserats, år 2009 och 2010 (Fornander 2011 Bilaga 7). Sammantaget kommer årets och 

tidigare års analyser bilda ett gott kunskapsläge om keramikens sammansättning i Skogsbackens 

område.  
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Figur 28. De undersökta schakten i Skogsbacken från 2009, 2010 och 2011. År 2009 

analyserades all keramik från Schakt 1 (ljusblå markering). År 2010 analyserades keramiken 

från fem rutor, (grönmarkerade) i Schakt C. Årets analyserade rutor från Schakt SB1 vill 

vänster och SB2 till höger är rosamarkerade (efter förlaga av Molnar 2012).  

 

 
I Schakt SB1 dominerade det fasta godset, 59 %, såväl som i Schakt SB2, 68 %. I Skogsbacken 

var det dominerande dekorelementet kärlväggsgropar. Fördelningen av dekorelement på 

keramiken var likartad i SB1 och SB2 (Tabell 29 och 30).  

 

 
 

Figur 29. Dekorelement, Skogsbacken Schakt 1, Ruta 1 och 6.  
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Figur 30. Dekorelement, Skogsbacken Schakt SB2, Ruta 1 och 4.  

 

 
En eventuell botten till en miniatyrflaska F300b och ett miniatyrkärl F278 påträffades (Figur 31). 

Vidare tillvaratogs en rund lerkula F475b, fyra tummade bitar lera F300b, F495, F499, F483b, tre 

eventuella figuriner F122c, F152b, F155b samt bränd lera F9, F93, F238, F206, F310, F312, 

F495, F499 och F312.  

 

 
 

Figur 31. Minikärlet F278 från Skogsbacken (foto Caroline Strandberg)  
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Stenmaterial 

Den totala mängden stenmaterial från båda schakten i Skogsbacken uppgick till 458 fyndposter 

till en vikt av drygt 12 kg. Den största mängden stenmaterial framkom i Schakt SB1 med 314 

fyndposter till en vikt av drygt 7,7 kg (Tabell 19). I Schakt SB2 var motsvarande siffra 141 fynd 

på ca 4343 gram (Tabell 20). I Schakt SB1 påträffades 68 % av stenmaterialet i LC10. I lagret 

över LC10, lager LC3, framkom 26 % av stenmaterialet och i lagret under LC10, lager LC19, 

innehöll 4 %. Det översta lagret LC1 och anläggning AC7 och AC8 framkom under 2 % av det 

totala stenmaterialet.  

Tabell 19. Stenmaterialet i Skogsbackens 

Schakt SB1, i vikt (gram) per lager 

Tabell 20. Stenmaterialet i Skogsbackens 

Schakt SB2, i vikt (gram) per lager 

SB1 

Lager  Vikt 

LC1 9,54 
LC3 2042,75 
LC10 5277,73 
LC19 338,61 

Anläggningar 82,53 

Summa 7751,16 

SB2 

Lager Vikt 

LC2 21,98 
LC6 0,75 
LC5 4051,86 
LC11 0,91 
LC17 0 

LC15 0 

Summa 4075,5 

Den största mängden stenmaterial i Schakt SB1, drygt 5 kg, framkom i rutorna 3, 4 och 6 (Figur 

32). I Schakt SB2 framkom 99 % av stenmaterialet i det fyndförande lagret LC5. Resterande 

stenmaterial, 21,98 gram tillvaratogs i det översta lagret LC1 och 0,91 gram framkom i lagret 

LC11, under lager LC5. Inget stenmaterial påträffades i LC17 eller LC15 (Figur 33). I SB2 fanns 

det endast en ruta som innehöll en större mängd stenmaterial, Ruta 6 med drygt 2 kg. Övriga rutor 

innehöll under 600 gram. 

Figur 32. Stenmaterialet från Skogsbacken SB1, i vikt (gram) per ruta.  
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Figur 33. Stenmaterialet från Skogsbacken SB2, i vikt (gram) per ruta 

 

 
Från Skogsbackens båda schakt har 31 artefakter eller artefaktfragment identifierats, fördelade på 

19 stycken artefakter från SB1 och 11 stycken från SB2 (Tabell 21). Flera slipstensfragment i 

sandsten F62, F69, F102, F112, F236, F294, F388, F429 och knackstenar i granit F65, F70, F81 

samt bergart F159 tillvaratogs. Vidare framkom en tvärpil i kvarts F287b, ett hänge i skiffer F377, 

ett grönstensavslag med retusch (eventuellt en skrapa) F471, en spets av porfyr F137 med retusch 

(eventuellt en borr eller mejsel). Vidare identifierades en skrapa F527 och en glättsten som 

sekundärt kan ha används som knacksten F387.  Det slagna materialet dominerade till vikt och 

antal. Kvarts var det mest framträdande råmaterialet men en bred variation av andra bergartssorter 

förekommer också, så som grönsten, kvartsit, skiffer, flinta, porfyr och marmor och porfyr. 

Tretton kärnor identifierades. 

 

Tabell 21. Stenartefakter från båda Skogsbackens schakt SB1 och SB2 

 

Artefakt antal 

Slipsten 9 
Knacksten 5 
Pil 1 
Redskap 5 
Skrapa 3 

Kniv 1 

Yxa 2 
Pil/skrapa  1 
Borr 1 
Pil 1 
Glättsten 1 

Hänge 1 

Totalt 31 
 

 

 

Benmaterial  
Totalt tillvaratogs ca 135,15 gram ben fördelat på 1002 fragment. I schakt SB1 påträffades mest 

ben i Ruta 2 och 8, framför allt i LC10, samt i anläggning AC14, där det mesta av materialet var 

obränt. I Schakt SB2 påträffades den största mängden ben i Ruta 2 och 3 och lager LC5, samt 

även en del i lager LC10. Skogsbacken uppvisar det mest varierade obrända osteologiska 

materialet, där arter såsom säl, svin, flera fiskarter och även ett fragment av tumlare ingår. Två 
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ben av människa identifierades vid Skogsbacken, Schakt SB1, i lager LC3 och LC10 samt 

ytterligare ett i Schakt SB2 (se vidare Molnar & Storå, Bilaga 6).   
 

 

Övrigt fyndmaterial  
Det övriga fyndmaterialet från Skogsbackens bestod främst av bränd lera. En rund lerkula 475b 

och fyra tummade bitar lera F300b, F495, F499, F483b framkom, vilka kan vara förarbeten till i 

kärltillverkning. Övrigt material bestod av tre eventuella figuriner F122c, F152b, F155b samt 

bränd lera F9, F93, F206, F238, F310, F312, F495 och F499. En hästskosöm F27, påträffades i 

Schakt SB2 i det översta lager LC2. Fyndet har gallrats. Inga andra recenta fyndmaterial eller 

anläggningar framkom i Skogsbackens schakt. 

 

 

 Prover 
Markkemiska prover togs i lager LC3, LC4, LC5 samt i anläggningarna AC8, AC16, AC18 

och AC60  

Fosfatkartering av Höjden 

För att undersöka om det eventuellt skulle finnas en boplatsyta på en av terrasserna norr om 

Korsnäs gård utförde studenter från arkeologiska forskningslaboratoriet en fosfatkartering. Sex 

söksträngar lades ut, med en längd mellan 21 och 30 meter. Fyra placerades, parallellt i NS 

riktning med 2 meters mellanrum. En av söksträngarna placerades på en mindre, lägre liggande 

terrass (Figur 34 0ch 35 och Engerdahl Bilaga 7). Det är intressant att notera att fosfatkarteringen 

uppvisar förhöjda värden, vilka kan vara intressanta att undersöka i en kommande utgrävning.  

  

 

 

Figur 34. Fosfatkarteringen av höjden, 

rödmarkerad, höjdkurvor grönmarkerade 

(karta upprättad av Tomas Engerdahl). 

Figur 35. Uppmätta fosfatvärden i PPM från 

Höjden (figur upprättad av Tomas 

Engerdahl).  
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Diskussion  

De resultat som undersökningar på Åkern givit år 2010 och 2011 har inte besvarat projektets 

frågeställningar. Fyndmaterialet kommer huvudsakligen från ploglagret. Det har inte framkommit 

några anläggningar från neolitikum i år. Det har inte varit möjligt att avgränsa fornlämningen i 

sydöst. Årets schakt var placerad över en terrasskant där stratigrafin sluttade kraftigt. Majoriteten 

av fyndmaterialet tillvaratogs vid terrassen och i den södra delen av sökschaktet. I det norra 

sökschaktet tillvaratogs betydligt färre föremål. Den ojämna fyndspridning kan beror på att jord 

och fynd hasat ned områdena i norr till den plattare terrassen. Även i år påträffades några skärvor 

som möjligen kan placeras in i kategorin stridsyxekeramik eller ingå i den sk. tredje gruppen samt 

en skärvor som liknar Fagervik II keramiken. Det betyder att det även på Åkern finns inslag från t 

Fagervik II. Keramik daterad från denna period har tidigare tillvaratagits i området N om Åkern 

på Korsnäs gård. Keramiken kan tyda på att området vid Korsnäs gård samt Åkern även användes 

tidigare än i områden vid Skogsbacken. I och med årets avslutade undersökningar har en stor yta 

ca 117 m2 undersökts på Åkern, men tyvärr har dessa utgrävningar inte lyckats besvara projektets 

frågeställningar.  

 

Sänkan avvek från övriga provrutor och schakt vid Platån och Skogsbacken år 2010, genom 

avsaknaden av tydliga kulturlager samt en mindre mängd fynd. Det fanns även indikationer på att 

området varit en vattenmättad miljö under neolitikum. Några upp och nedvända kärlbottnarna som 

påträffades i Ruta D6år 2010 väckte frågan om det skulle kunna finnas fler kärl som deponerats på 

liknande sätt. Vid undersökningen i år kunde inte dessas hypoteser inte bekräftas. Sänkans schakt 

liknar i stort sätt Skogsbacken även om lagren inte är lika distinkta. I Sänkan finns det inte några 

påförda sandlager, vilket det finns i Skogbacken. Fyndmaterialets sammansättning avviker inte 

nämnvärt mellan Sänkan, Skogsbacken eller Åkern. Sänkan skiljer sig från Skogsbacken och 

Åkerns i och med att det framkommit en något mindre mängd fyndmaterial i Sänkan. Flest 

tillvaratogs dock i Sänkan. Vidare har inget historiskt material framkommit i Sänkan, vilket också 

skiljer området från Åkern och Skogsbacken. Även om det endast varit en mindre mängd recenta 

föremål som framkommit i de översta lagren vid Skogsbacken.  

 

Mängden stenmaterial, räknat i vikt per ruta, varierade kraftigt i Sänkans schakt. Merparten av 

stenmaterial framkom i den östra delen av schacket, medan den sydvästra delen innehöll mest 

keramik. Hur denna skillnad skall tolkas är osäkert men det kan tyda på att olika aktiviteter har 

reserverats för olika ytor i Sänkan. Möjligen har olika ytor används för stenbearbetning och 

deponering av stenmaterial, medan andra mest användes för att deponera keramik. I Sänkan var 

majoriteten av keramiken från Fagervik III och IV, med inslag av ett mindre antal skärvor av 

trattbägarkeramik. Detta tyder på att området i Sänkan troligen har börjat användas redan i 

tidigneolitikum, vilket är indikerar en tidigare närvaro och användning än området vid 

Skogsbacken. Inga recenta föremål påträffades vid Sänkan. I Sänkan framkom en handfull 

stolphål, en stenrad samt spridda stenar i ett av lagren. 

 

Stolphålen som identifierades år 2010 i sydvästra delen av Schakt C, i Skogsbacken föranledde 

årets att ett av årets schakt anlades väster om Schakt C. År 2009 också påträffades också stophål i 

västra delen av Schakt 1. Även i år framkom flera stolphål i sydvästra delen av Schakt SB1. 
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Sammantaget finns en förtätning av stolphål i den sydvästra delen av Skogsbackens område. Det 

är möjligt att dessa kan ha ingått i någon form av konstruktioner. Måhända kan de ha haft ett 

samband med gravarna som påträffats väster om SB1, i Schakt C samt längre väster ut, 

exempelvis för att avgränsa olika områden från varandra eller markera området med gravar. I år 

hittades inga gravar eller deponeringar av mänskliga kvarlevor, men två ben från människa 

framkom spritt i schaktet. Skogsbacken skiljer sig därmed från området i Sänkan och på Åkern 

genom sin förekomst av gravar och människoskelettdelar i området. Detta kan indikera att 

området vid Skogsbacken haft en särskild betydelse för att deponera och begrava döda. Det finns 

en viss skillnad mellan fyndfrekvensen i Skogsbackens två schakt. Majoriteten av fynden 

tillvaratogs i Schakt SB1. Även detta kan tolkas som att det fanns en indelning i av området i 

Skogsbacken som inte bara handlade om hur de döda behandlades utan även av deponering av 

restprodukter och andra aktiviteter som kan ha ingått i områdets användning. 

 

Förra året framkom 50 anläggningar från Skogsbackens Schakt C, 26 m2. .I år framkom endast 9 

anläggningar i Skogsbackens båda schakt, totalt 16 m2. Årets utgrävning resulterade därmed i 

betydligt färre anläggningar. Orsaken till denna skillnad är svår att tyda. Möjligen är det ett utslag 

av att det kan finnas olika kriterier för vad som skall tolkas som en anläggning, eller så finns det 

skillnader inom Skogsbackens område. Även i Skogsbacken är fördelningen av ben ojämn 

mellan rutorna, vilket liknar fördelningen av keramik och stenmaterialet. Ruta 8 som innehöll 

exceptionellt mycket sten, drygt 8 kg, innehöll också mest ben. Det är även intressant att vissa 

anläggningar i Skogsbacken innehöll en stor del obränt benmaterial. 

 

 Det fanns även ett antal mellanstora stenar i Schakt SB1 vilka kan ha ingått i aktiviteterna, kanske 

som konstruktioner tillsammans med stolphålen. Skogsbacken uppvisar det mest varierade 

obrända osteologiska materialet, där arter såsom säl, svin, flera fiskarter och även ett fragment av 

tumlare ingår. Elementanalyserna styrker att det fanns likartade handlingsmönster på Korsnäs när 

anläggningarna uppkom. Lipidanalyserna styrker att det fanns en skillnad mellan Sänkan och 

Skogsbacken i vilka djur som hanterades på respektive område. Däggdjuren har företrädesvis 

hanterats i Skogsbacken, medan proverna indikerar på att fettet kommer från vegetabilier i 

Sänkan.  

 

Även om det osteologiska materialet till stora delar påminde om varandra mellan områdena 

fanns det skillnader. Skogsbacken uppvisar det mest varierade obrända osteologiska 

materialet, där arter såsom säl, svin, flera fiskarter och även ett fragment av tumlare ingår. I 

Sänkan framkom mest fisk- och sälben i den sydöstra delen, medan svin- och fågelben var 

vanligare i den östra delen. Det är intressant att förekomsten av olika djurarter per ruta, i 

Sänkan, uppvisar ett liknande mönster som sten- och keramikmaterialets fördelning mellan 

olika de olika rutorna i Sänkan. Det skulle kunna vara fruktbart att fortsätta analysera dessa 

samband och skillnader inom respektive schakt.  

 

En jämförelse av det osteologiska materialet mellan år 2011 och de tidigare årens utgrävning i 

projektet framförs i Bilaga 7. Där besvaras även de frågor som ställts i projektet angående 

djurbensmaterialet, exempelvis artfördelning mellan schakten, fragmenteringsgrad, vitbrändhet 

m.m. För att komma vidare och svara på projektets frågor skulle en jämförelse med resultaten från 

Korsnäs behöva göras med andra gropkeramiska boplatser. Det är dock slående att det endast har 
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framkommit ett enda benredskap från utgrävningarna i projektet i år. Detta är en stor skillnad mot 

det resultat som framkommit vid sållningen av dumphögarna. Det tycks därmed vara så att de 

områden som Stockholms universitet undersökt markant har skilj sig, i fråga om förekomsten av 

benartefakter, från de centrala avbanade området.  

 

Fosfatkartering på Höjden indikerar att det skulle kunna finnas spår av förhistoriska aktivister i 

området, vilket skulle vara intressanta att undersöka i en kommande utgrävning.  
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Tekniska och administrativa uppgifter 

Landskap: Södermanland  

Kommun: Botkyrka 

Socken: Grödinge  

Fastigheter: Snäckstavik 3:94 / Svalsta 2:1 

Fornlämningsnummer: Raä 447  

Fornlämningstyp: Stenåldersboplats  

Markägare: DeLaval Hamra Gård AB / Strängnäs stift 

Terrängkartan blad: 606 Södra Stockholm 

Dnr:  Länsstyrelsen i Stockholms län beslut dnr: 431-6088-2011 

Undersökt yta: 51 m2  

Undersökningsperiod: 2011-05-09 till 2009-05-31  

Ansvarig vid undersökningen: Sven Isaksson, Arkeologiska forskningslaboratoriet. 

Ansvarig för fyndhantering och rapport: Marie Svedin. 

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

Anders Carlsson och Lena Holmquist (fältansvariga lärare) samt Rachel Howcroft  och Anna 

Macvitt fältansvariga doktorander. Undersökningarna genomfördes av studenter i allmän 

arkeologi (grund-, magister-, masterkurs), laborativ arkeologi (masterkurs) samt 

osteoarkeologi (masterkurs).  

Originaldokumentation: Förvaras på Arkeologiska forskningslaboratoriet, Institutionen för 

arkeologi och antikens kultur. Stockholms universitet.   

Geodetiskt referenssystem: SWEREF 99 

Höjdsystem: RH 00  
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Bilaga 1 Profilritningar  

 

Profilritningar Åkern 

 

 
 

Profilritning mot väster Ruta 7, 4 och1. Lager 1 och 4.  Profilen är 3 meter lång.  

 

 

 

 
 

Profilritning mot norr (NV-NÖ) Ruta 7, 8 och 9. Profilen är 3 m lång. 
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Skogsbacken profilritningar SB1 
 

 
 

SB 1. Profilritning, mot söder. Ruta 2 och Ruta 1.   

 

 

 

 
 

SB1. Profil mot norr. Ruta 7 och Ruta 8. Profilen är 2 meter lång. 
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Skogsbacken SB2 

 

 

 

SB2. Profil mot öster 

 

 

 
 

SB2 Profilritning mot norr Ruta 4. Skalstocken är felaktig.  
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Skogsbacken SB1planritningar  
 

 
 

SB 1 hela schaktet. LC3 efter att stick 1 avlägsnats.  
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Lager LC9 och LC3 i Ruta 7. Rutan är en kvadratmeter. Observera att norr är nedåt på bilden.  
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SB 1 LC10 stick 1. Ruta 3, 656040 y 660150,46 och Ruta 5,  656041 y 660150,46  
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Planritning över SB1. Stenarna ligger i Ruta 6.  
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Sänkan profilritningar 
 

 
 

Profilritning mot norr. Ruta 7 och 8. Profilen är två meter lång.  

 

 

 

 

Profilritning mot söder. Ruta 6 och 10. Profilen är 2 meter lång. 
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Profil mot öster. Ruta 15 och 16. Profilen är två meter.  

 

 

 

 

Profil mot väster. Rutorna 7, 8 och 9. Profilen är tre meter lång.  

 

 

 

 

Profil mot söder. Ruta 2 och 4. Profilen är två meter lång.  



69 

 

 

Bilaga 2. Anläggningsbeskrivningar  

Skogsbacken 

Anläggning AC8  
 

 
 

Planritning AC8 

 

 
 

Sektionsritning AC8 

 

Läge: x: 6560640 y 660151,46 

Beskrivning: Stensättning bestående av tre stora stenar samt mörkfärgad sand och kol.  

Fynd: F125,F128,F148,F236,F326,F328,F378,F452,F453,F454,F468,F515,F505-507 

Prov: P203-206,P455,P456,P512,P215 

Tolkning:  Härd?  
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Anläggning AC14 
 

 
Sektionsritning från väster AC14 

 

Läge: x:6560642,1 y:660151,97, z:32.93 (topp mått) 

Beskrivning: Något flammig, lik LC10, oval i plan. Oregelbundet formade sidor och rundad 

botten. Fyllning: Jord och sand. 

Fynd: F338,F393,F394 

Prov: P365,P366,P368,P375 

Tolkning: Nedgrävning?  

 

 

 
 

AC14 planritning.  
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Anläggning AC16 

 
Läge: x: 6560639 y: 660150,46 z: 32.93 (topp mått) 

Beskrivning: Rund något spretig i plan. 8-10cm i diameter. Något flammig svart och röd 

LC10 jord. Sot, sand och kol 

Fynd: F465,F466 

Övrigt:  

Prov: P420 P421 

Tolkning: stolphål/mörkfärgning 

 

 

 

Anläggning AC17 
 

 
 

Läge: x: 6560646, y: 660158,9, z: 32,36 (topp mått) 

Beskrivning: Rund i plan, 6x20 cm i diameter hål, konformad mörk bottenfläck, 5x11 cm i 

diameter bottenfläck. Konisk i profil. Mörkare sand 

Fynd: F451 

Tolkning: Stolphål/störhål (lutad eller omsatt)  
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Anläggning AC18 
 

 
 

Läge: x: 6560640, y: 660151, z: 32,65 (topp mått) 

Beskrivning: rund i plan 9,5x9 cm i diameter. Mörkare sand. 

Fynd: F442,F443 

Prov: P446,P447,P450 

Tolkning: Stolphål 

 

 

 

Anläggning AC21  
 

Läge: x: 6560642, y: 660151,46, z: 32,36 (topp mått) 

Beskrivning: Potentiell nedgrävning, antagligen ej ett stolphål. Det finns inga andra 

indikationer på mörkfärgning i profilväggen. fetare jord än kringliggande lager. Rundad i plan 

men går in i profilväggen. Rund, konkav ned mot botten i sidoform. Flammig grund botten 

Fynd: F500 

Prov: Nej 

Tolkning: Mörkfärgning/nedgrävning 
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Anläggning AC22  
 

Läge: x: 6560640,8, y: 660150,66, z: 32,36 (topp mått) 

Beskrivning: Rund, oregelbunden 10x120 cm i diameter. Flammig. sand, rötter, kol 

Fynd: Mej 

Övrigt:  

Prov: Nej 

Tolkning: Stolphål 

 

 

 

 

Anläggning AC24  
 

 
 

Läge: Ruta 3, x: 6560640, y: 660150,46, z: 32,54(topp mått) 

Beskrivning:  

Fynd: Nej 

Prov: Nej 

Tolkning: Stolphål 
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Planritning av AC24 

 

 
 

 Planritning av AC24, stick 2, i Ruta 3, x: 6560640, y: 660150,46,  

 

 

 

Anläggning AC60 
 

Läge: x: 6560644,4, y: 660159,1, z: 32,65(topp mått) 

Beskrivning: Mörkfärgningen var diffus, tolkades tillsammans med LC15 som ev. grav 2010 

men vi omtolkade den rödaktigare jorden som rostjorden. I väntan på osteologernas 

bedömning och jordprovs analysen avskrivs gravtolkningen. Kvar står tolkningen som 

nedgrävning. Grund och oregelbunden sido- och bottenform. Fyllning mörkfärgning 

Fynd: F416, F417. 

Prov: P410, P411 

Tolkning: Nedgrävning 

 

 

Från Skogsbacken avskrevs följande anläggningar: AC7 AC12 AC13 AC20 AC23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

Sänkan  
 

Anläggning 3  
 

  
 

 

Läge: Rutorna 1-4, lager 2, stick 1-2 

Beskrivning: En enkel, L-formad stenrad, med måtten 125 cm i NS riktning och 125 cm i ÖV 

riktning. Längs sidorna på anläggningen fanns mindre stenar. Fyndkoncentrationen var högre 

i anläggningen än i de omgivande lagren. 

Fynd: Keramik SN264A3, Brända ben SN263A3, avslag i sandsten SN264A3, splitter i kvarts 

SN265A3, samt en tångepilspets SN268A3.  

Övrigt: Under anläggningen framkom ett stolphål, A7. 

Prov: Element, P143, P145 och P147, lipid P144, P146 och P148, samt växtfossilprov P255. 

Kol, SN266A3 och SN267A3.  

Tolkning: Anläggningen tolkades som osäker. 
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Planritning Sänkans schakt 

 

 
 

Planritning av Sänkans schakt, med Anläggningarna A4, A5 och A6. Se vidare om respektive 

anläggning nedan.  

 

Anläggning 4 
 

Läge: I södra delen av ruta 11, lager 1 och 2. 

Beskrivning: En cirkulär anläggning, 0,21 diam. och djup 0,29 m. Sidorna sluttade in mot 

mitten.  

Fyllning: Mörkfägning med inslag av grå sand. I botten ökade halten av silt. 

Fynd: Keramik SN311. 

Prov: – 

Tolkning: Stolphål.  
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Anläggning 5 

 

Läge: I nordöstra delen av ruta 12, lager 1 och 2.   

Beskrivning: En oval konstruktion, 0,31 x 0,20 x 0,29 m djup. Sidorna var vertikala och något 

sluttande i sydväst. Rundad botten. Runt kanten låg små stenar. I sydvästra delen av 

anläggningen låg några stenar i en halvcirkel runt ovalen. Anläggningen var svår att avgränsa 

i sydväst, möjligen beroende på en sekundär störning.  

Fyllning: Grå, sandig jord. 

Fynd: Ett grönstensavslag med retusch SN134, harts SN136A5 och keramik SN135A5.  

Prov: Element- (P102, P103) och lipidprov (P104, P105) togs.  

Tolkning: Stolphål.  

 

 

Anläggning 6 
 

 
 

Planritning av A6. Stenarna är streckade.  

 

Läge: Ruta 9 och 13, lager 2 och 3 NV-SÖ riktning.  

Beskrivning: Oval oformlig anläggning 1,01x1,15 m med lätt sluttande sidor. Rundad botten. 

Fyllningen: Gråbrun siltig sand och stenar 0,5–0,7 m.  

Fynd: Ben 401A6, 411A6, kärl 412A6, avslag 412A6 och 613A6. 

Prov: Element- P386, lipidprov P386 och växtfossilprov P385 samt kol F399. 

Tolkning: Grop. Sekundärt omrörd möjligen av rötter.   
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Anläggning 7 
 

 
 

Planritning av A7. Den ovala anläggningen till öster om A7 består av en lera och bedömdes 

inte vara en anläggning 

 

Läge: Norra delen av ruta 4, lager 2 och 3.  

Beskrivning: Grund, cirkulär till oval, anläggning 0,3 m diam.    

Fyllningen: Gråbrun siltig sand med inslag av kol.  

Fynd: Ben 397A7 och kärl 396A7. 

Prov: – 

Tolkning: Botten av ett stolphål.  
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Bilaga 3. Fosfatkartering  

 

Fosfatkartering 

Innan och under 2011 års undersökning av fornlämningen Korsnäs RAÄ 447:1 utförde 

studenter från arkeologiska forskningslaboratoriet fosfatkarteringar på två ytor inom 

fornlämningsområdet. Den ena ytan var lokaliserad till terrassen belägen på åkern S om 

Korsnäs går. Det andra området omfattade ett antal terrasser N om Korsnäs gård (se figur 1 

och 2). 

 

Samtliga prover analyserades med ett fältkit, ” Merck reflectoquant phosphate test strips”, i 

fält och på arkeologiska forskningslaboratoriet. Metoden går i korthet till på så sätt att 1 ml 

jord blandas i 2 min i 5 ml vatten där 10 droppar reagens tillsatts. Därefter doppas en 

fosfatsticka i lösningen och tillåts reagera i 90 sek innan den placeras i en fotometer som läser 

intensiteten på den blåfärgning stickan får. Resultaten ges i ppm PO4
3-

 lösligt i 0,2 M H2SO2. 

Detta resultat multipliceras därefter med 5 för att erhålla fosfathalten i provet. 

 

 
 
Figur 1) Översiktskarta av lokalen med årets schakt, fosfatkarteringarna samt höjdkurvor tagna från 

fastighetskartan.  
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Figur 2) Fostatkarteringar från 2010 (röd markering) och 2011 (grön markering) i förhållande till 

tidigare fosfatkarteringar (karta redigerad efter Fornander 2011 av Tomas Engerdahl) 
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Fosfatkartering av terrassen på Åkern 

Den undersökta ytan var 162 m
2
 och lagd på så sätt att ytans ena långsida följde terrasskanten. 

Jordprover till fosfatanalysen samlades in med hjälp av sticksond, och togs direkt under det 

översta, omrörda ploglagret. Prover togs var tredje meter, med en förskjutning på 1,5 meter 

varannan provtagningslinje. Provtagningslinjerna låg på ett avstånd av 1,5 meter från 

varandra. Eftersom prover togs på djup som följde lagrens stratigrafi varierar 

provtagningsdjupet kraftigt. 

 

De fosfatvärden som erhölls från analysen varierade mellan 315 och 1220 ppm. Detta är höga 

värden, och innebär att ingen avgränsning av ett område med förhöjda värden gjordes. 

Resultatet visar istället på en variation inom en förhöjning. De högsta värdena uppmättes i 

ytans SÖ hörn. Även i ytans SV kant uppmättes en förhöjning (Se nedan samt appendix 1). 

Endast provytans fyra hörn mättes in i SWEREF99 och resterande mått togs utifrån 

rektangelns origo. 

  

 

 

Figur 3) Fosfatvärden på Åkern i ppm, vänstra bilden. Till höger visas placeringen av 

fosfatkarteringen på Åkerns (kartorna upprättade av Tomas Engerdahl).  

  

  
 

Fosfatkartering av terrassen N om Korsnäs gård 

Under utgrävningen framkom idéer om en eventuell boplatsyta på en av terrasserna N om 

Korsnäs gård. Med anledning av detta gjorde studenter från arkeologiska 
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forskningslaboratoriet även en fosfatkartering av denna yta. Karteringen fokuserades främst 

till den större terrassen där ett antal söksträngar lades ut. En söksträng placerades även på en 

mindre, lägre liggande terrass. Totalt lades 6 söksträngar ut, vars längder varierade mellan 21 

och 30 meter. De tre första lades med intentionen att finna en eventuell fosfathöjning och de 

tre sista lades ut för att avgränsa den förhöjning som återfanns på söksträng 2. Fyra av dessa 

lades ut parallellt i N-S med 2 m mellanrum. Proverna togs direkt under matjordslagret, vars 

medeldjup uppgick till 5 cm. 

 

Fosfatvärdena från provtagningslinjerna varierar mellan <25 och 140 ppm. En förhöjning 

finns parallellt längs två av de fyra parallella linjerna. Förhöjningen ses centralt i den 120 m
2
 

stora yta de fyra parallella linjerna bildar. Värdena runt omkring är låga med ett mindre 

område av något högre värden i ytans NÖ hörn (Se nedan samt appendix 2 för värden). Endast 

fosfatlinjens start och stopp mättes in i SWEREF99 och utifrån dessa punkter skapades den 

120 kvm stora provkartan för linje 2,4,5 och 6. 

 

 

 

Figur 4) 

Fosfatkarteringens placering på Höjden, till vänster. Fosfatvärdena (i 

ppm) från Höjden till höger (kartan och figuren är upprättade av Tomas 

Engerdahl).  
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Appendix 1. 

 

*= Provet 7:2 exkluderades för undersökningen och togs enbart för att det var en intressant skiftning i 

jordmånen som i slutändan inte visade sig vara av intresse rent värdemässigt. 

 

 

 

’ 

Fosfatprovsnr Rad X Y Mätresu

ltat 

Justerat 

PPM 

resultat 

Fosfatprovsnr Rad X Y Mätres

ultat 

Justerat 

PPM 

resultat 

1 1 0 0 109 545 24 4 10.5 4.5 86 430 

2 1 3 0 92 460 25 4 13.5 4.5 119 595 

3 1 6 0 111 555 26 4 16.5 4.5 118 590 

4 1 9 0 87 435 27 5 0 6 105 1050 

5 1 12 0 111 555 28 5 3 6 101 505 

6 1 15 0 94 470 29 5 6 6 80 400 

7:1 1 18 0 113 565 30 5 9 6 101 505 

7:2* 1 18 0 98 490 31 5 12 6 74 370 

8 2 1.5 1.5 106 530 32 5 15 6 108 540 

9 2 4.5 1.5 90 450 33 5 18 6 104 1040 

10 2 7.5 1.5 100 500 34 6 1.5 7.5 101 505 

11 2 10.5 1.5 96 480 35 6 4.5 7.5 79 395 

12 2 13.5 1.5 60 600 36 6 7.5 7.5 123 615 

13 2 16.5 1.5 75 375 37 6 10.5 7.5 104 520 

14 3 0 3 126 630 38 6 13.5 7.5 64 320 

15 3 3 3 92 460 39 6 16.5 7.5 107 535 

16 3 6 3 63 315 40 7 0 9 100 500 

17 3 9 3 72 360 41 7 3 9 121 605 

18 3 12 3 82 410 42 7 6 9 82 410 

19 3 15 3 66 330 43 7 9 9 91 455 

20 3 18 3 119 595 44 7 12 9 94 470 

21 4 1.5 4.5 84 420 45 7 15 9 121 605 

22 4 4.5 4.5 103 515 46 7 18 9 122 1220 

23 4 7.5 4.5 109 545       
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Appendix 2 

Linje Prov Provutslag Värde X Y Z Notis Linje Prov Provutslag Värde X Y Z Notis 

1 1 low <20 6560747,603 660198,162 41,4 Start 3 13 8 40 

1 2 low <20 3 14 10 50 

1 3 7 35 3 15 7 35 6560766,972 660236,268 46,89 Stopp 

1 4 7 35 4 1 7 35 6560778,921 660227,91 47,63 Start 

1 5 low <20 4 2 7 35 

1 6 low <20 4 3 12 60 

1 7 low <20 4 4 low <20 

1 8 low <20 6560731,513 660211,589 40,7 Stopp 4 5 low <20 

2 1 12 60 6560779,431 660225,826 47,7 Start 4 6 low <20 

2 2 11 55 4 7 6 30 

2 3 11 55 4 8 7 35 

2 4 10 50 4 9 low <20 

2 5 9 45 4 10 5 25 

2 6 14 70 4 11 low <20 6560759,001 660226,636 46,63 Stopp 

2 7 28 140 5 1 9 45 6560779,698 660223,893 48 Start 

2 8 10 50 5 2 low <20 

2 9 low <20 5 3 low <20 

2 10 7 35 5 4 7 35 

2 11 9 45 5 5 low <20 

2 12 low <20 5 6 5 25 

2 13 5 25 5 7 26 130 

2 14 low <20 5 8 low <20 

2 15 low <20 5 9 9 45 

2 16 low <20 6560749,618 660224,704 45,3 Stopp 5 10 6 30 

3 1 6 30 6560786,623 660217,025 48,9 Start 5 11 7 35 6560759,836 660223,013 46,9 Stopp 

3 2 7 35 6 1 7 35 6560779,643 660221,849 47,89 Start 

3 3 15 75 6 2 8 40 

3 4 11 55 6 3 low <20 

3 5 11 55 6 4 low <20 

3 6 20 100 6 5 low <20 

3 7 10 50 6 6 low <20 

3 8 9 45 6 7 8 40 

3 9 8 40 6 8 low <20 

3 10 6 30 6 9 11 55 

3 11 7 35 6 10 low <20 
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3 12 low <20         6 11 6 30 6560759,984 660221,248 46,89 Stopp 
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