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Figur 1. Karta över norra delen av botkyrka socken 
med området för förundersökningen markerat med en 
stjärna. © Lantmäteriet Gävle 2006. Medgivande I 
2006/1600

Figur 2. Karta över RAÄ 131 och omgivande fornlämningar. © Lantmäteriet Gävle 2006. 
Medgivande I 2006/1600

Inledning
Arkeologiska Forskningslaboratoriet (AFL) vid 
Stockholms universitet har under juni månad 
2006 utfört en förundersökning av RAÄ 131:4 
i Botkyrka sn. RAÄ 131:4 är registrerad som 
en terrass i Fornminnesregistret. Lokalen är 
belägen söder om Alby och väster om Elvesta 
gård i norra delen av Botkyrka kommun. Syftet 
med förundersökningen var att ta reda på om 
RAÄ 131:4 är en husterrass. Om det visar sig 
att det stått ett hus på terrassen, företrädesvis 
från skiftet äldre järnålder – yngre järnålder, 
finns det planer på att förlägga en kommande 
seminariegrävning med studenter från AFL till 
RAÄ 131:4.

Topografi och fornlämningsmiljö
RAÄ 131 ligger i ett för östra Mälardalen 
karakteristiskt sprickdalslandskap med 
uppodlade smala dalgångar med mellanliggande 
skogsklädda höjdpartier av berg och morän. 
Området mellan sjön Aspen och Albysjön/
Tullingesjön består av ett flertal lerfyllda 
sprickdalar och morän/bergshöjder som främst 
går i öst-västlig riktning. Höjdryggarna når ca 
55-80 m.ö.h., och åkerarealerna i dalgångarna 
ligger till stora delar under 25-meterskurvan. I 
öster avgränsas bygden av en förkastningsbrant 
öster om Albysjön och Tullingesjön. Inom 
området har en stor mängd fornlämningar från 
främst bronsålder och järnålder registrerats. 
En genomgång av fornlämningsbilden i 
Botkyrka socken skulle uppta alltför stor plats 
för att redovisa här och istället koncenteras 
genomgången till de lämningar som ligger på 
samma höjd som RAÄ 131, se figur 2.  

I fornminnesregistret nämns, förutom 
terrasseringen, två skärvstenshögar samt en 
stensättningsliknande anläggning inom RAÄ 
131. Den stensättningsliknande anläggningen 
har jag inte kunnat återfinna och de två 
skärvstenshögarna ser idag snarare ut som högar 
från tidigare delen av yngre järnålder.

RAÄ 132 består av ett antal stensättningar och 
stensättningsliknande lämningar. Det är endast 
fem tydliga stensättningar men man kan ana att  
det finns ett flertal anläggningar däremellan. 
Vid RAÄ 332 finns det tre älvkvarnsstenar. 
Inom den grå ytan i figur 2 har det  hittats fyra 
löparstenar, brynen och flintbitar. RAÄ 132 och 

5 km
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Figur 3. Flygfoto över RAÄ 131. Platsen för förundersökningsschaktet och terrassens 
placering är markerad.

332 kan båda kopplas till sen bronsålder och 
äldre järnålder. Till samma period hör säkerligen  
de tre stensättningarna vid RAÄ 333.

Något yngre är förmodligen gravfälten RAÄ 130 
och RAÄ 124. RAÄ 130 består av tio gravar, 
både stensättningar och högar. RAÄ 124 består 
av tjugofem högar och fyrtiofem runda eller 
närmast runda stensättningar. Gravformerna 
på de båda gravfälten liknar varandra och 
kan troligen dateras till senare delen av äldre 
järnålder och yngre järnålder. Det är möjligt att 
de två gravfälten egentligen hör ihop och att det 

har funnits fler gravar i åkern mellan gravfälten. 
Möjligen tillhör även de två högarna vid RAÄ 
131 samma gravfält.

Bosättningarna tillhöriga gravfälten har troligen 
legat i åkermarken. Hypotetiskt kan man 
utifrån gravarnas läge och lösfynden gissa att 
bosättningarna under sen bronsålder och äldre 
järnålder främst legat väster om impedimentet 
medan de under yngre järnålder även legat 
norr och öster om impedimentet. Troligen även 
nedanför terrassen RAÄ 131.

Undersökningen
Terrassen befinner sig på en naturlig höjd 
bestående av berggrund och morän, se figur 3. 
Terrassen ligger i nordostlig-sydvästlig   riktning. 
Ovanpå terrassen finns en plan yta på ca 20 x 
5-9 meter där ett hus kan ha stått. Det är främst 
i nordost som terrassen är uppbyggd, i sydväst 
ligger den plana ytan direkt på den ursprungliga 
markytan. Utmed kanten i nordväst kan man 

följa en ca 6 meter lång stenrad. Terrassen 
är inte en typisk husterrassering förlagd i en 
sluttning där en långsida eller en gavel av huset 
är uppbyggt. Om man tänker sig att det legat ett 
långhus ovanpå terrassen så har det varit synligt 
från flera håll och uppbyggnaden i nordost gör 
att huset kanske snarare kan liknas vid ett hus 
på en platå snarare än på en terrass.  
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X 1 616 466
Y 6 569 396,3

X 1 616 467,8
Y 6 569 393,88

X 1 616 464,5
Y 6 569 391,4
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Y 6 569 393,9
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Figur 4. Förundersökningsschaktet med anläggningar. Schaktet är 4 x 3 meter.

Förundersökningsschaktet placerades ganska 
mitt på terrassen, något förskjutet mot öster sett 
till platåns längsgående mittlinje. Anledningen till 
det var att det bedömdes som att det då var större 
chans att stöta på stolphål efter ett eventuellt 
hus. Schaktet lades sydväst om den uppbyggda 
delen av platån. Detta för att undvika man skulle 
stöta på alltför mycket påfört material vilket 
skulle försvåra förundersökningen. En liten 
utvidgning gjordes i nordost för att säkerställa 
formen på ett stolphål (A 1) som framkom vid 
schaktkanten.

I schaktet kunde två lager iakttas ovanpå 
morängruset. Direkt under ytlagret (som främst 
bestod av förmultnade eklöv och rotmatta från 
brännässlor) påträffades ett brungrått siltigt 
lerlager som var något hårdare packat än 
ytlagret. Lagret benämns som L 1 och täckte 
hela schaktet. Under L1 påträffades ett lager 
med mer sten och grus. Lagret som benämns L 
2 har samma färg som L 1 men samma fyllning 
av siltig sand med inslag av grus och sten som i 
toppen av det underliggande morängruslagret. I 
båda lagren fanns inslag av kol. Morängruslagret 
bestod av gulbrun siltig sand. I toppen var det 
något mer sten (4-20 cm i diameter), längre ned 
var det främst silt och sand men även enstaka 
större stenar. Alla anläggningar som undersöktes 
iakttogs först under L 2.

Sammanlagt iakttogs och undersöktes fem 
stycken anläggningar. Anledningen till att alla 
anläggningar undersöktes var att det var alltför 
svårt att i ytan avgöra om det verkligen var en 
arkeologisk anläggning eller om den var skapad 
av naturen. Orsaken till att det ibland var svårt 
att bedöma om det rörde sig om en arkeologiskt 
intressant anläggning eller inte berodde på att 
färgningar i morängruslagret skapade av rötter 
var väldigt lika anläggningarna i ytan. Faktum 
är att utav de fem anläggningar som undersöktes 
så är det bara en där man helt kan utesluta att 
den har skapats av rötter.

I figur 4 visas alla anläggningar. Koordinaterna 
anges i RT 90 2,5 g V. Anläggning 1 är ett 
stolphål som är tillräckligt stort för att ha ingått 
i en takbärande konstruktion till ett treskeppigt 
hus. Anläggning 2 har tydliga kanter men är 
svårtolkad. Fyllningen är väldigt lik L 2. De tre 
övriga anläggningarna A 3 – A 5 är alla ganska 
likartade. Alla var runda i ytan med en diameter 
strax under tio centimeter med ett djup på cirka 
15 centimeter.

2 meter
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Fynd
Enstaka fynd av brända ben (3 st) och av bränd 
lera (4 st) påträffades både i lager 1 och lager 
2. Eftersom det inte gick att se vad det var för 
ben eller några avtryck i leran så säger fynden 
egentligen ingenting. Om det har brunnit på 
platsen, vilket det troligen har gjort någon 
gång de senaste 1000 åren, skulle eventuella 
ben eller lera som finns naturligt på platsen ge 
samma resultat som de fynd jag har påträffat. 
Ett av fragmenten av bränd lera är väldigt lätt 
och troligen har leran värmts upp till sådan 
temperatur att den har sintrat. Om så är fallet 
är det troligare att människor varit inblandade 

Anläggningarna
Anläggning 1 är ett stolphål som är tillräckligt 
kraftig för att ha ingått som takbärare i ett 
treskeppigt hus, se figur 5 och 6. Diametern 
på stolpgropen är 60 centimeter och djupet på 
anläggningen är 56 centimeter från den nivå 
där det först iakttogs. Fyllningen i mitten av 
anläggningen (fyllning 1 i figur 6) bestod av 
ljusgrå siltig sand. Denna fyllning omgavs delvis 
av en fyllning (fyllning 2 i figur 6) med en hel 
del smågrus. Jag tolkar det som att stolpen har 
tagits bort ur stolphålet och stolpen har stått där 
fyllning 1 nu är. Fyllning 2 kan vara rester efter 
jord som tillförts för att stödja stolpen.

Anläggning 2 är mer svårtolkad och det är oklart 
om den är skapad av naturliga processer eller 
inte. I figur 7 visas hela sektionen. Anläggningen 
är en del av en sänka som var synlig redan 
innan undersökningen. Denna sänka kan man 
se fortsätta även utanför schaktet mot nordväst. 
Möjligen kan det röra sig om en gammal rotvälta. 
Endast fortsatta undersökningar kan avgöra om 
det är en  anläggning som skapats av människan 
eller inte.

Morängrus

Lager 1
Lager 2

Anläggning 1

12

2

1 meter

1 meter

Morängrus

Lager 1
Lager 2

Anläggning 2

eftersom det krävs en hög temperatur för att lera 
ska sintra. Det enda fynd där man kan utesluta 
naturliga orsaker är ett järnföremål. Föremålet är 
mycket starkt korroderat och det är omöjligt att 
avgöra vad det en gång kan ha varit. Föremålet 
är trasigt och i två delar men var ursprungligen 
ca 7 centimeter långt. I ena änden är det tre 
centimeter brett och i den andra 1 centimeter 
brett. I brottsytan kan man se att korrossionen 
runt själva järnföremålet är lika tjock som 
själva föremålet. Ett försök till rengöring och 
konservering ska göras men chanserna att se vad 
det är för föremål bedömer jag dock som små. 

Figur 6. Sektionsritning av anläggning 1.

Figur 5. Foto på sektionen av anläggning 1.

Figur 7. Ritning av nordvästra 
sektionen med anläggning 2.
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5 meter

Figur 9. Förslag på hur de bärande delarna i ett eventuellt hus kan ha varit placerade på 
terrassen. Detta är givetvis endast ett hypotetiskt förslag eftersom det i dagsläget inte är känt 
om det har stått ett hus på terrassen. Den ljusgråa ytan visar den ungefärliga avgränsningen 
för den plana ytan. Den mörkgråa ytan visar den uppbyggda terrassen i nordost och sten-
raden i nordväst. Norr är uppåt i figuren.

Förundersöknings-
schaktet

20 cm

A 3 A 5I figur 8 visas anläggning 3 och 5. Anläggningarna 
var synliga först i morängruset och det är oklart 
om det rör sig om störhål eller om det är ett 
resultat av rötter. Samma sak gäller för dessa 
anläggningar som för anläggning 2, det vill säga 
endast fortsatta undersökningar kan ge svar. 
Kan man iaktta fler liknande anläggningar och 
ingår de i något mönster?

Slutsats
Syftet med förundersökningen var att ta reda 
på om det kan ha stått ett treskeppigt hus på 
terrassen och om det finns tydliga kulturlager 
kvar. Som ofta vid små undersökningar så har 
det inte varit möjligt att få några definitiva 
svar. Resultatet pekar mot att det med största 
sannolikhet har stått ett treskeppigt hus på 
terrassen. Några kulturlager som kan ha varit 
ett golvlager har inte kunnat konstateras. 
Däremot är det troligt att ytan av lager 2 varit 
i nivå med golvet. Inga daterande fynd har 

påträffats men en trolig datering kan sättas till 
perioden mellan ca 400-800. Ett förslag till en 
rekonstruktion, som självklart är väldigt osäker 
eftersom det trots allt bara finns ett stolphål, 
visas i figur 9. Den byggnad som stått vid 
RAÄ 131:4 har troligen inte varit ett vanligt 
bostadshus. Bostadshusen har troligen legat 
någonstans i åkern nedanför. Om det legat ett 
hus på terrassen talar dess placering för att det 
har haft en  särskild funktion.

Figur 8. Sektionsritning av anläggning 3 och 5.
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Tekniska och administrativa uppgifter

Landskap: Södermanland
Kommun: Botkyrka
Socken: Botkyrka
Fastighet: Botkyrka Alby 15:32
Fornlämningsnummer: 131:4
Länsstyrelsens dnr: 431-06-44947
Undersökt yta: 12 m2

Undersökningstillfälle: 2006-06-29 - 07-04
Förundersökningen utförd av: Björn Hjulström, AFL
Läge: X 1616464; Y 6569391
Koordinatsystem: RT 90 2,5 g V





ISSN 1653-2910


