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Inledning 

Följande rapport avser arkeologiska undersökningar av lämningar från äldre järnålder inom 

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

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

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

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

mejerihantering. Undersökningarna våren 2017 är en uppföljning av de undersökningar som gjordes 

under 2016, både i fält och i laboratoriet. Undersökningarna utfördes under huvudmannaskap av 

Arkeologiska forskningslaboratoriet, Institutionen för arkeologi och antikens kultur vid Stockholms 

universitet, och ingick i fältutbildningen för doktorander i arkeologi med laborativ inriktning. 

Syfte 

Syftet i stort med undersökningarna var samma som tidigare (Isaksson & Fjellström 2016); att utforska 

boskapsskötselns betydelse inom den så kallade stensträngsbygden under äldre järnålder i södra 

Uppland. Efter undersökningarna 2016 kvarstod några frågor obesvarade varför vi under maj 2017 

genomförde ytterligare undersökningar.  

Undersökningen av schaktet på terrass 2 (se nedan under Bakgrund) syftar till att igen pröva om det 

finns spår av byggnad och boende på terrassen. Undersökningen av terrass 1 syftar till att undersöka 

funktionen av terrassen, dels genom att kontrollera om där finns spår efter byggnader samt dels för att 

försöka finna ett motsvarande keramikmaterial som det på terrass 3 (se nedan) i syfte att undersöka om 

där finns någon rumslig skillnad i kärlanvändning på lokalen. 

Bakgrund 

Under äldre järnålder uppstår den stensträngsbygd som återfinns i Uppland och Västmanland och som 

kan indelas i ett flertal geografiskt avgränsade mindre bygder (Essen & Ramström 2007:73). En av 

dessa har sitt centrum mellan det som idag är sjön Fysingen och Vallentunasjön, med en utbredning 

också söder och öster om sistnämnda sjö. Ett utsnitt av den sydliga delen av denna bygd undersöktes 

inför byggandet av Norrortsleden (jfr Johansson & Lindgren 2005; Olausson (red.) 2008). I de fall där 

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

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

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

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

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

skärgårdsmiljö. Mycket av det som idag är lerjordar utgjorde havsbotten eller småsjöar och kärr, av 

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

 b) 

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

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

markerar undersökningsområdet. Övriga röda markeringar är registrerade fornlämningar, inklusive 

stensträngar. Karta framställd av Andreas Viberg utifrån geodata (©Lantmäteriet). b) Utsnitt ur 

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

undersökningsområdet. 

Observera den innerskärgård som finns norr om undersökningsområdet och som kommer att bli det 

centrala området i den lokala stensträngsbygden under äldre järnålder (Fig. 1a). Mellan sjön Norrviken 

och Vallentunasjön (Fig. 1b) förefaller det ha varit en öppen vattenförbindelse, liksom mellan sjöarna 

Fjäturen och Norrviken (Essen & Ramström 2007:73-75). Fjäturen stod i förbindelse med Rösjön, 

vilken åtminstone i början av äldre järnålder var förbunden med Edsviken och därmed havet. I 

samband med Norrortsledsundersökningarna genomfördes en vegetationshistorisk undersökning av 

X 

X 

Vallentunasjön 
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sedimentprover ur sjön Fjäturen (Karlsson & Risberg 2006). De äldsta spåren efter ett beteslandskap 

finns från omkring 700 f. Kr. och de äldsta spåren efter odling finns från omkring 300 f. Kr. Spåren 

efter bete försvinner tillfälligt från omkring 100 e. Kr., återkommer omkring 600-800 e. Kr., och finns 

med kontinuitet in i nutid från omkring 1200 e. Kr. Odlingsspåren upphör omkring 500 e. Kr. och 

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

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

vara den norrut, dvs. mellan Fjäturen och Norrviken. 

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

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

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

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

användningsområden (Essen & Ramström 2007:71). Genom att analysera jordprover med organisk-

geokemiska metoder, tagna på var sida om en stensträng vid RAÄ 62 i Sollentuna, med förmodad 

odlingsyta på ena sidan men inte på den andra, har vi kunnat korroborera denna hypotes (Isaksson & 

Fjällström 2016).  

 

Topografi och närmaste fornlämningsmiljö 

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

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

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

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

framåt (Essen & Ramström 2007:75). I jämförelse med dessa så är stensträngsområdet vid Södersättra 

och Påtåker (Sollentuna RAÄ 58, 62, 66,180 samt 423) i östra Sollentuna (Fig. 2) relativt ostört. 

 

 
Figur 2. Karta över undersökningsområdet och dess närmaste omgivningar. De arkeologiska 

utgrävningar som avhandlas i denna text har utförts inom Raä 62. Skala enligt skalstreck. Från 

http://www.fmis.raa.se. 

 

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

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

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

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

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

berör ”stensträngslandskapets” uppkomst och upphörande”. 
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Fornlämningarna i det valda undersökningsområdet är till övervägande delen av äldre 

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

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

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

tid har området utgjort utmark mellan bylandskapen i Sollentuna och Täby. De lämningar från yngre 

järnålder som finns i området är knutna till kommunikationssystem, till exempel runstenarna i 

Sollentuna (RAÄ 74:1) och Täby (RAÄ 113:1, 114:1). Fast bebyggelse fick området av allt att döma 

igen först under medeltid eller nyare tid. Under perioder däremellan kan förstås området ha utnyttjats 

extensivt och ortnamnsändelsen –sättra kan, enligt Grönwall & Höglin (2006: 18-19), kopplas till 

någon form av fäbodfunktion.  

Den västra delen av undersökningsområdet, omfattande fornlämningarna RAÄ 58, 66, 180 och 423 

vid Södersättra (Fig. 2), har varit föremål för tidigare utredning av Länsmuseet. Grönwall och Höglin 

presenterar en tolkning, utifrån stensträngarnas utbredning, av markens uppdelning och organisation: 

betesmark, inägomark och boplats. Området har till del brukats också i historisk tid (Grönwall och 

Höglin 2006: 18). 

Undersökningar 2016 

I den östra delen av området vid Påtåker, RAÄ 62: 1-4, utfördes 2016 prospektering, inventering och 

detaljkartering samt utgrävningar av Arkeologiska Forskningslaboratoriet, Stockholms universitet. Det 

östra området har besvärligare vegetation men förefaller mer orört än lämningarna vid Södersättra. 

Enligt RAÄs inventeringsuppgifter, som verifierats och kompletterats vid våra egna rekognoseringar, 

innehåller detta fornlämningsområde såväl agrara lämningar som bebyggelselämningar, vissa med 

säregna drag. Vi har påvisat fler bebyggelselämningar och fler agrara lämningar än de som redan fanns 

beskrivna i Riksantikvarieämbetets fornminnesinformationssystem (FMIS), och vi har också kunnat 

konstatera att den tidigare registrerade utsträckningen av stensträngar inte stämde. Detta har 

rapporterats och är nu korrigerat (Fig. 3). 

 

 
Figur 3. Karta över lämningarna vid Påtåker. Raä 62 är det större blåmarkerade 

fornlämningsområdet centralt på kartan. De av oss registrerade lämningarna är på denna bild 

markerade med rött. Se figur 4 och 5 för mer detaljer. Skala enligt skalstreck. 
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Det stod snart klart att här finns ett ovanligt väl bevarat gårdsläge med minst tre olika 

bebyggelselämningar, varav en är belägen på en mycket framträdande platå. Minst en fägata, med ett 

tillhörande komplex av omgivande stensträngar, leder in till gårdsläget. Innan de arkeologiska 

utgrävningarna genomfördes, 2016, gjordes en detaljerad inventering och kartering av lämningarna 

inom RAÄ 62 (se figur 4). Denna kartering gav oss anledning att tro att bebyggelselämningarna inom 

RAÄ 62 fortsatt åt nordost, där det idag är öppen mark, som tidigare odlats. Denna åkeryta finns med 

på den häradsekonomiska kartan från 1901-1906 men saknas på generalstabskartan från 1873 varför 

ytan torde ha tagits i bruk någon gång mellan dessa tidpunkter. Vi valde att fokusera den geofysiska 

karteringen med hjälp av georadar i detta område. En mindre yta på platån (T2) inne på RAÄ 62 

karterades också med georadar. Georadarunderökningen på åkern visar att stensträng 3 troligen fortsatt 

med en sträckning så som den är markerad i figur 5. På ytans nordvästra kvadrant påträffades 

dessutom en möjlig kvadratisk formation. Direkt söder om georadarundersökningen, i direkt 

anslutning till och omedelbart väster om stensträng 3 finns en avgränsad flackt konkav yta som 

tolkades som en möjlig fossil åkeryta. Här lades ett schakt tvärs över stensträngen och ut över denna 

på båda sidor i syfte att undersöka spår efter markanvändning.  Den undersökta ytan på terrass 2 gav 

inga resultat i georadarundersökningen, i den meningen att inga tydliga strukturer kunde observeras. 

Vi beslöt därför att lägga ett schakt tvärs över två av de svackor som syntes i ytan av terrass 2 för att 

undersöka om de kunde vara spår efter stolphål. 

 

 

 

Figur 4. Översiktskarta över lämningarna i Påtåker RAÄ 62. De grå ytorna med streckade 

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

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

långstreckade linjer markerar nederkant på hak i terrängen. 

T1 
T2 

T3 

S3 

S2 

S1 

S4 

S5 S6 

S7 
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Figur 5. Resultat av georadarundersökningen. Gula streckade linjer markerar tolkningar av möjliga 

strukturer under mark. 

En bedömningsbaserad provtagning av jordprover för multielementanalys med hjälp av 

röntgenfluorescensdetektor (pXRF) genomfördes också. Syftet med detta var att karakterisera olika 

möjliga aktivitetsytor. Det bedömningsbaserade angreppssättet innebar att antalet prover och 

provpunkternas lägen bestämdes utifrån subjektiva bedömningar grundade på förhandskunskaper om 

de synliga lämningarna i landskapet. Nio grundämnen valdes ut, sedan tidigare kopplade till mänskliga 

aktiviteter (se nedan under Geokemisk kartering av terrass 1); mätvärdena standardiserades (se nedan), 

data analyserades med klusteranalys och klustrens rumsliga fördelning analyserades. Prover med 

relativt hög halt av flera ämnen, karakteristiska för hushållssysslor och hantverk fanns representerade 

på terrass 3 varför vi valde att koncentrera undersökningarna till denna terrass. 

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

utsträckning med skillnader i både jordmån och markkemiska parametrar, vilka tydligt visar på 

skillnader i markanvändning på de olika sidorna av stensträngen. Vi hittade också positiva belägg för 

att åkerytan gödslats. 

Undersökningarna av terrass 3 visar att denna har haft en byggnad av något slag, den har varit anlagd 

på en stenpackning. Inom undersökningsytan finns lämningar av ett stolphål som kan ha fungerat som 

takbärare, och flera möjliga mindre anläggningar i kanten kan ha fungerat som väggar eller andra 

former av avgränsare. Undersökningen resulterade bland annat i fynd av keramikskärvor som 

sedermera analyserats med avseende på användning. Resultaten visar spår efter en intensiv 

mejerihantering på denna terrass (Wehmer 2016). Fynden i övrigt bekräftar indikationerna från de 

markkemiska analyserna med spår av olika slags hushållssysslor och hantverk, säkerligen 

mejerihantering, men möjligen också något metallhantverk. 
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Terrass 2 är åtminstone till del konstruerad av människor och inte enbart en naturformation. Någon 

podsol har här inte utvecklas, men något tydligt avsatt kulturlager finns inte, ej heller tydliga 

anläggningar. Under svackorna förefaller det ha funnits grävda gropar, nu fyllda av silt och grus som 

sannolikt är resultat av att dessa lämnats öppna, för att sedan få stå och rasa igen av sig själv. Kanske 

började man här under Folkvandringstid uppföra en hallbyggnad, men såg sig snart tvungna att överge 

både detta projekt, och gården som helhet, av någon för oss ännu okänd anledning. 

Geokemisk kartering av terrass 1 

I april 2017 genomfördes en provtagning med sticksond över stora delar av terrass 1. Provtagningen 

gjordes denna gång systematiskt med prover tagna var tredje meter men med en och en halv meters 

förskjutning mellan protagningslinjerna för ökad yttäckning. Sammanlagt togs 39 prover över en yta 

på 8 x 19 meter, vilket ger en provtäthet på ca 0,26 prov per kvadratmeter.  

Flera grundämnen i marken påverkas av olika mänskliga aktiviteter (jfr Isaksson 2000; Hjulström & 

Isaksson 2007; Hjulström 2008; Hjulström & Isaksson 2009). I samband med metallhantverk kan just 

de metaller man arbetat med anrikas i jorden, exempelvis järn (Fe), koppar (Cu), zink (Zn) eller bly 

(Pb). Halten av i synnerhet kalium (K), men även magnesium (Mg) och fosfor (P), anrikas där man 

eldat mycket då dessa element utgör komponenter i träaska. Mg kan också anrikas där gödsel hanteras, 

eftersom Mg ingår i klorofyll och anrikas i avföringen från växtätare. Även P kan anrikas som resultat 

av gödselhantering, eller helt enkelt där organsikt material i en myckenhet förmultnat. Element som 

anrikats i samband med olika former av födohantering är till exempel mangan (Mn), som förekommer 

relativt rikligt i cerealier, hantering av animalier kan resultera i vissa förhöjningar av kalcium (Ca), P, 

Fe och Zn. Vi valde därför att analysera Mg, P, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn och Pb i de aktuella 

jordproverna. 

Proverna torkades i ugn vid 80°C över natt. Därefter mortlades de med hjälp av en Fritsch Vibratory 

Micro Mill, varefter de sållades genom en sikt med 0,25 mm maskvidd med hjälp av Fritsch Vibratory 

Sieve Shaker. Ungefär fyra gram av vartdera prov fördes över till provkoppar och analyserades  med 

en portabel röntgenfluorescensutrustning (pXRF). Analysen utfördes med hjälp av en Olympus Delta 

Premium DP-6000-CC, placerad i en Delta portable workbench. Instrumentet är utrustat med ett 

röntgenrör med en Rh-anod med max 4 W. Två strålar användes i den aktuella applikationen; 40 kV i 

30 sekunder och 10 kV i 30 sekunder, med en total analystid på 60 sekunder. Varje prov analyserades 

tre gånger varefter medelvärdet beräknades. Instrumentblank och metodblank (båda SiO2) samt 

certifierat referensmaterial (National Institute of Standards & Technology, USA) analyserades 

parallellt med proverna för att uppskatta kontaminationsgrad samt att precision (relativ 

standardavvikelse) och noggrannhet (avvikelse från certifierat värde) för vart och ett av 

metallgrundämnena i analysen kunde beräknas. Data samlades in och röntgenspektra kontrollerades 

med hjälp av mjukvaran Innov-X Delta. Mätdata bearbetades statistiskt med hjälp av mjukvaran 

Statistica 13 och spridningskartor producerades med hjälp av mjukvaran Surfer 8.  

Till att börja med standardiserades data för vart och ett av de grundämnen som avsåga ingå i analysen 

till det så kallade z-värdet, vilket är ett mått på hur långt en viss observation är från medelvärdet (z = 

(x - m) / s; där x är observationen som skall standardiseras, m är medelvärdet och s är 

standardavvikelsen). Detta underlättar jämförelsen av grundämnen med mycket olika halter. De 

standardiserade värdena användes sedan för att producera spridningskartor för de olika elementen. 

Vidare genomfördes en faktoranalys, där den första faktorn hade påtagliga positiva faktorbelastningar 

från framförallt fosfor och kalcium, men även i någon mån från bly och mangan. Denna faktor tolkas 

därför som att huvudsakligen återspegla avfallshantering och hushållssysslor. Detta i motsats till den 

andra faktorn som hade starka positiva faktorbelastningar från magnesium, kalium, och järn. Denna 

faktor tolkades att först och främst återspegla järnhantverk. De båda faktorernas (1, 2) rumsliga 

fördelning över terrass 1 återges i figur 6. De tre schakten på terrass 1 (1a-c) placerades från sydväst 

till nordost (Figur 6 a-b). 



 

9 

 

a) b) 

Figur 6 a) Den rumsliga fördelningen av faktor 1 (avfall och hushållssysslor) med hög 

faktorbelastning av Ca, P och Pb (och i någon mån Mn), och schaktens placering med schakt 1c 

längst i norr, 1b i mitten och schakt 1a längst i söder. b) Den rumsliga fördelningen av faktor 2 

(järnhantverk) med hög faktorbelastning av Mg, K och Fe, och schaktens placering. 

Utgrävningens genomförande 2017 

Tre mindre schakt öppnades upp på terass1, schaktens placering bestämdes utifrån resultaten från den 

geokemiska prospekteringen och från fornlämningens morfologi. Det första schaktet, T1a, placerades i 

ett område som karakteriseras av måttliga faktorvärden på faktor 1 och höga faktorvärden på faktor 2 

(Fig. 6) i södra delen av terrass 1. Schaktet placerades så att det sträckte sig över den stenrad som 

utgör terrassens avgränsning i sydväst. Det andra schaktet,  T1b, placerades så att det sträckte sig över 

den synliga avgränsningen av terrass 1 i sydväst och upp i ett område på terrassen med generellt sett 

låga halter av de undersökta grundämnena, med undantag av Ca och P. Det motsvarar ett område med 

höga faktorvärden på faktor 1 och låga värden på faktor 2 (Fig. 6). Det tredje schaktet, 1c, placerades 

så att det gick över den stensatta nordösta kanten av terrass 1, längre norr ut i jämförelse med de båda 

andra schakten och in över ett område med måttliga förhöjningar av aktivitetsindikerande 

grundämnen. Det är ett område som karaktäriseras av måttliga till höga värden i faktor 1 och måttliga 

värden av faktor 2 (Fig. 6). För att öka förståelsen av aktiviteterna  på terrass 2, öppnades ett schakt, 

2b, placerat central på terrassen mellan synliga svackor. Syftet var att se om några härdrester eller 

andra centrala anläggningar stod att finna (Fig. 7). 
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Figur 7. Översiktskarta över västra delen av RAÄ 62 med undersökta schakt markerade. Schakt 

Terrass 3 (T3) och Terrass 2a (T2a) undersöktes 2016 och har rapporterats tidigare (Isaksson & 

Fjellström 2016). Föreliggande rapport avhandlar undersökningarna av schakten T1a, T1b, T1c samt 

schakt 2b på terrass 2. 

Under grävningsarbetet undersöktes lager och möjliga anläggningar löpandes. I undersökningen av 

möjliga anläggningar användes single-context och löpande matriser. Samtliga kontexter som 

påträffades registrerades med totalstation.   

Fynd som gjordes registrerades med totalstation. Både digital registrering och manuell, med 

dokumentationspärm och fyndlista, gjordes i fält. Därmed återstod endast att väga fynden efter 

utgrävningen.   

Dokumentationstekniken anpassades till kontexternas (anläggningarnas, lagrens) natur. Sektioner och 

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

olika stadier av undersökningen, och när avgörande detaljer blottlagts. Prover för makrofossil, 
14

C-

datering samt olika typer av kemiska analyser har tagits ur flera kontexter. 

  

T1c 

T1b 

T1a 

T2a 

T2b 

T3 

S6 
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T1a  

Områdesbeskrivning 

Utgrävningsplatsen är belägen på södra delen av terrass 1 innanför den rundade stensträngen S6 (Fig. 

4 och 7) och är ca 16,5 m ö h. Området innanför stensträngen är till stor del fritt från någon växtlighet. 

I övrigt är växtligheten gles och domineras av granskog med inslag av hassel. Det fanns egentligen 

ingen torv att tala om.     

Fältarbetet 

Grävningsarbetet utfördes som lagergrävning och utfördes helt för hand med skärslev. Schaktet var 4 

m
2 
stort (4 x 1 m), där själva stensträngen, som var ca 1,5 m bred, korsade schaktets yta på den västra 

delen. Då syftet med undersökningen var att jämföra spår av markanvändning mellan ut- och insida, 

samt utanför terrass 1 togs prover i de lager som påträffades. En långsektion dokumenterades genom 

ritning (se sektion 11, bilaga 3). 

T1b 

Områdesbaskrivning 

Utgrävningsområdet Terrass 1b placerades i mitten av södra halvan på terrassen. Elementanalysen 

visade förhöjda fosfor- och kalciumvärden i det här området. Det observerades även en lätt 

nivåskillnad mellan östra och västra delen av terrassen, då den västra delen låg lite lägre. Den 

närmaste växtligheten dominerades av hasselbuskar med lite eller ingen undervegetation. Inom 

schaktytan sluttar terrängen neråt från NO till SV. Sluttningen är som kraftigast ca 2,5 m från den 

södra schaktkanten. Här syns även ett större stenblock ovan markytan som senare visade sig ingå i den 

inre terrasskanten (kontext 40). Därefter planar terrängen ut. I södra delen inkluderar utgrävningsytan 

tre större stenblock som bildar terrassens yttre begränsning (kontext 41). 

Fältarbetet 

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

tornfotograferades och sektioner ritades (sektion 16, bilaga 3). Schaktet var 1,5 m brett i V-Ö riktning 

och 7 m långt i N-S riktning.  

T1c 

Områdesbeskrivning 

Schaktet placerades längs terrassens nordöstra långsida så att det täckte in dess stensatta kant. Ytan 

sluttade mot nordost. Schaktet omgavs av flera stora hasselbuskar. Undervegetationen var mycket 

sparsam.  

Fältarbetet 

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

ca 2 x 6 m. I sydväst rundade undersökningsytan en hasselbuske varför den undersökta ytan blev ca 11 

m
2
. I detta schakt påträffades sedermera en stensatt gropanläggning. När denna undersöktes placerades 

ett stationärt fototorn ovanför anläggningen. Anläggningen kunde därmed dokumenteras successivt 

genom digital fotografering, med bilder som bearbetades i efterhand för att återskapa anläggningen.  
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T2b  

Områdesbeskrivning 

 

Utgrävningsplatsen är belägen ca 20 meter öster om terrass 1, på terrass 2, ca 19,6 m ö h, i början av 

en åsrygg av antropogen karaktär som fortsätter längre åt SÖ. Terrassen är omringad av ett större antal 

anlagda stora stenar som markerar anläggningens storlek i en halvmåneform. På terrassen finns tydliga 

försänkningar i marken, spår efter vad som skulle kunna vara rester av sex stycken stolphål. Direkt 

söder om anläggningen finns terrass 3 och i norr öppen mark, tidigare odlingsmark tillhörande Påtåker. 

Växtligheten är gles och domineras av granskog med inslag av hassel. Det fanns ingen egentlig torv att 

tala om. 2016 undersöktes terrassen med ett tvärgående schakt över två av de sex groparna för att 

undersökta terrassens utsträckning. Ett nytt schakt anlades under årets utgrävning i mitten av terrassen 

där en förhöjning av olika grundämnen kunde konstateras. Syftet med detta var att kontrollera om det 

finns ett avsatt kulturlager, härdrester eller rester efter andra anläggningar som kan ge ledtrådar till 

terrassens användning och ålder.         

Fältarbetet 

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

Schaktets yta var 6 m
2
 och placerades i mitten av terrassen över två av försänkningarna, samt över ett 

område där metalldetektorn givit ett flertal utslag, i samband med en systematisk 

metalldetektorundersökning av terrass 2 som genomfördes våren 2016. 

Undersökningens resultat 

Schakt T1a  

Lagerföljd 

Schakt T1a uppvisar ett flertal lager. Det finns i stort sett ingen torv att tala om. Ett kulturlager som 

definieras som en gråbrun mellanlera med inslag av grus och mindre stenar täcker hela schaktets yta 

(kontext 28) och syntes redan efter rensning. Förutom fynd av brända ben, bränd lera, trä, keramik och 

skiffer fanns även ett inslag av skörbränd sten intill kontext 32, i den nordöstra delen av schaktet (Fig. 

8). 

I den östra delen av schaktet fanns först en antydan till ett sotigare lager som så småningom blev ett 

allt mer sotigare och lerigare antropogent lager med inslag av kol, bränd lera och slagg (kontext 32). 

Lagret kunde avgränsas mot väster men eftersom det fortsatte in i sektionen kunde det inte avgränsas 

mot sydsydost. Direkt därunder kom blekjorden.  

Stensträngen (kontext 41, samma som stensträng 6 i Fig. 7) ligger både i och strax ovanpå den 

gråbruna mellanleran. Därför måste stensträngen ha anlagts i samband med kontext 28. Stensträngen 

är en del av en större konstruktion som har ett samband med terrass 1. Den omringar ett något sånär 

obevuxet område strax sydost om terrassen (Fig. 7). Direkt intill stensträngen innanför konstruktionen 

och direkt under kontext 28 hittades ett stenskott stolphål (kontext 42, Fig. 8).  

Stolphålet är rundat med gråsvart – mörkbrun fyllning. Med stenarna är stolphålet 0,4 m i diameter 

och innanför stenarna är själva hålet 0,1 m i diameter och ca 0,6 m djupt (se bottenmått 4). Direkt 

under kommer blekjord.  
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Figur 8. Schaktplan över schakt 1a. Kontext 32 är ett sotigt, lerigt lager med skörbränd sten, kol, 

bränd lera och slagg. Kontext 41 är stensträng 6 (se figur 4 och 7) inom schakt T1a. Kontext 42 är ett 

stenskott stolphål. 

Anläggningar 

Av totalt tre kontexter kunde två definieras som säkra anläggningar (Fig. 8). Närmare beskrivningar av 

dessa finns i bilaga 1.  

Fynd 

I schakt T1a påträffades brända ben, bränd lera, trä, keramik, slagg och skiffer. Samtliga fynd finns 

redovisade i bilaga 2. En sammanställning av fyndtyper, vikt och fördelningen av fynden i procent 

redovisas i tabell 1.  

Schakt T1b 

Lagerföljd 

Schakt T1b består av ett flertal lager. Någon egentlig torv finns inte någonstans över ytan men 

däremot en relativt tydlig A-horisont. Lagerföljden skiljer sig mellan södra och norra delen av 

utgrävningsytan, separerat genom den inre terrasskanten (kontext 40, Fig. 9a). Den inre terrasskanten 

löper i mitten av schaktytan från nordväst till sydöst och verkar vara anlagd i en naturlig sluttning. Den 

består av en stenpackning varpå en större sten vilade (Fig. 9b). Stenpackningen bestod av 2-3 lager tätt 

packade stenar. Stenarnas storlek varierade, men de flesta var 0,1-0,15 m stora. Ett antal stenar hade en 

mycket speciell karaktär och skiljde sig från andra stenpackningar på den här terrassen. Bland dessa 

bör nämnas ett flertal rödaktiga stenar (med sandstenskaraktär), samt flata, svartskimrande stenar som 

hittades under stenblocket.  

Norr om stenpackningen hade A-horisonten en tjocklek på ca 0,1-0,15 m och bestod av humusrik 

sandig-siltig jord av en mörkbrun färg. Söder om stenpackningen var A-horisontens tjocklek omkring 

0,2 m och jorden hade en lerigare konsistens. Det fanns betydligt mer rötter som löpte horisontellt över 

norra delen av schaktet. Under detta lager påträffades i norra delen av schaktet en fyndhorisont 

(kontext 36, Fig. 9a). Denna horisont var 0,08-0,1 m tjock i norra änden av schaktet och tunnade ut 

söderut, fram mot stenpackningen. Kontext 36 bestod av ett gruslager blandat med ljusare sandig silt, 
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som blev mer homogent och gul-rödbrun i färgen med ökande djup. Övergången till underliggande 

morängrus var något diffus. I detta lager påträffades kolbitar och ett flertal av fynden. Direkt norr om 

stenpackningen observerades en ca en meter bred remsa av mörkare jord som löpte parallellt med 

stenpackningen. Lagret var svårt att avgränsa och dess konsistens var densamma som i kontext 36. 

Därför registrerades lagret till en början som samma kontext även om färgskillnaden redan var synlig 

under A-horisonten. Mörkfärgningen trädde fram tydligare på djupet och sedan den upptäcktes 

innehålla tydliga koncentrationer av keramik gavs den ett eget kontextnummer, nummer 51 (Fig. 10a). 

Det mörka lagret fortsätter in under norra delen av stenpackningen. Relationen och avgränsningen 

mellan kontext 36 och kontext 51 förblev oklar. Under lager 51, vid västra schaktkanten och strax norr 

om stenpackningen hittades ett stolphål (kontext 60, Fig. 10b). Stolphålet hade grävts ner i 

morängruset och har troligen varit stenskott (kontext 61). Fyllningen mellan stenarna i stolphålet var 

mörkare än den kringliggande jorden.  

a) b) 

Figur 9. Schaktplaner över schakt T1b. a) Kontext 40 och 36. b) Sten synlig efter rensning. 

a) b) 

Figur 10. Schaktplaner över schakt T1b. a) Kontext 51. b) Stolphål kontext 60 med stenskoning kontext 

61. 

När stenpackningen (kontext 40) hade avlägsnats framträde den grusiga moränen. Grusmoränen sluttar 

brant neråt i den här delen och verkar sluta strax nedanför stenpackningen. 

Mellan den inre (kontext 40) och den yttre terrasskanten (kontext 41), i den västra halvan av schaktet, 

fanns en stenkoncentration (kontext 43, Fig. 11a). Koncentrationen bestod av 1-2 löst packade lager av 

stenar som till sin storlek och karaktär liknar stenpackningen i kontext 40. Avsaknaden av en tydlig 
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form av koncentrationen, samt mittstenblockets lätt förskjutna position mot SV, tyder på att kontext 43 

troligen har tillhört den inre terrasskanten.   

Öster om stenkoncentrationen (kontext 43) observerades ett ljust, oregelbundet och kompakt lerlager. 

Lerlagret (svämlera?) stäcker sig fram till kontext 43 och har troligen tillkommit i ett yngre skede än 

kontext 43. Lerlagret kunde inte avgränsas mot SÖ, då det fortsatte in i sektionen. Både 

stenpackningen och lerlagret vilar på ett gruslager (kontext 52, Fig. 11a), som uppvisar en viss 

inblandning av kol.  

Den yttre terrasskanten (kontext 41) består av tre större stenar (ca 0,4 m). Dessa kan ha placerats i en 

grävd ränna, då jorden omkring stenarna var något mer fuktig och lerig. Söder om denna stensträng 

var A-horisonten ca 0,2 m tjock och mycket lerig. Under A-horisonten vidtog ett lager med kol och 

grusinblandningar (kontext 59, Fig. 11a), likt kontext 33 i schakt Terrass 1a. Lagret var ca 0,05 m 

tjock. Troligen går även denna in under stenraden, kontext 41.  

I sydvästra delen av schaktet, under och bredvid den västra stenen i kontext 41, hittades en del av en 

stenformation, bestående av ca 0,1 m stora stenar och en stark kolinblandning (stora fragment) 

(kontext 64, Fig. 11b). Anläggningen kunde inte grävas ut i sin helhet, då den fortsatte in i sektionen. 

Stenformationen måste föregå kontext 41 och kontext 43 och ingår troligen i en anläggning som 

befinner sig direkt NV om schakt T1b, synlig genom en liten förhöjning i terrängen. 

a) b)  

Figur 11. Schaktplaner över schakt T1b. a) Kontext 36, 40, 41, 43, 52, 59, 60 och 61. b) Kontext 64. 

Anläggningar 

Totalt har fem kontexter fördelade på två säkra och en osäker (kontext 64) anläggning undersökts i 

fält. Närmare beskrivning av dessa finns i bilaga 1. Vid undersökning i fält kunde en del av 

kontexterna konstateras vara antropogena. Detta gäller för kontext 40 och 41, som tolkas som den inre 

respektive yttre terrasskanten. Även kontext 60 (och 61) är konstruerade och tolkas som ett stenskott 

stolphål. Kontext 64 tolkas som del av en möjlig anläggning. 

Fynd 

De flesta fynd från schakt T1b gjordes inom den inre terrasskanten i kontext 36 och 51. Främst bestod 

dessa av keramikskärvor och ett antal spikar och nitar. Ett av dessa föremål är en nit med rombisk 

nitbricka. De tidigare äldst daterade fynden av denna typ av föremål är så vitt vi vet från romersk 

järnålder, närmare bestämt från mitten av andra århundradet e. Kr (Larsson 2007:83; Lundh & 

Rasch 1991:287). Här finns också fynd av lerklining. Samtliga fynd finns redovisade i bilaga 2. 

Kon 52 
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Schakt T1c 

Lagerföljd 

Schakt T1c bestod av inte mindre än tolv olika stratigrafiska enheter som helt eller delvis undersökts 

och dokumenterats. Samtliga kontexter finns beskrivna i bilaga 1. Någon torv finns egentligen inte att 

tala om men ändå ett markant matjordslager (A-horisont, kontext 29). Direkt under denna kom i 

schaktets södra del en mörkfärgning (kontext 34, Fig. 12a) som sedermera skulle visa sig överlagra en 

större gropanläggning (kontext 38, 53 och 55, se nedan). I nordost, precis innanför den stensatta 

terrasskanten (kontext 47, Fig. 12) kom ett rödbrunt flammigt lerlager med inslag av långsträckta 

kolkoncentrationer (kontext 35, Fig. 11a). Båda dessa kontexter överlagrade kontext 31 som bedömdes 

som ett avsatt kulturlager (Fig. 12b). I sydvästra delen av schaktet kommer ett mörkt rödaktigt brunt 

lerigt lager (kontext 48, Fig. 12c) direkt under kontext 31. Kontext 48 överlagrar i sin tur kontexter 

som ingår i ett stolphål (kontext 56 och 57, se nedan). Under stora delar av kontext 31 kommer en 

humös siltig sand benämnd kontext 62. Denna har inte undersökts men tolkas som spår efter en äldre 

A-horisont, den nivå ovanpå vilken konstruktionerna uppförts.  

a) b) 

c) d) 

Figur 12. Schaktplaner över schakt T1c. a) Kontext 34, 35 och 47. b) Kontext 31. c) Kontext 48. 

d)Kontext 38, 53, 55, 56 och 57 samt störmärken. 

Anläggningar 

Längst i norr finns den stensatta terrasskanten (kontext 47). Direkt innanför denna finns det 

rödbrunflammiga lerlagret, kontext 35. Detta tolkas som väggrester och i/under kulturlagret kontext 31 

finns antydningar till störmärken (Fig. 12d), vilka tillsammans med de långsträckta 

kolkoncentrationerna visar på en ursprunglig lerklinad konstruktion som delvis brunnit.  
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I schaktets södra och östra del finns en stor stensatt grop bestående av kontexterna 38, 53 och 55 (Fig. 

12d och Fig. 13). Kontext 38 är en inre stenkonstruktion, noga kallmurad längs kanterna men fylld 

med tydligt lösare sten. Ojämnt fördelad mellan dessa stenar finns mörkt gråaktig jord (kontext 53). 

När denna lösare, sannolikt sekundära fyllning tagits bort återstår ett utrymme med en diameter om ca 

0,35 m mellan de tätt lagda stenarna längs kanterna. Längst ned i botten på anläggningen finns ett 

lerigt sotigt skikt inom vilken finns en kolkoncentration med småstenspackning (kontext 55). 

Anläggningen är ca 0,5 m djup. Fynden av kol och slagg (se nedan) är belägg för eldverksamhet.  

 

Figur 13. Projicerad planritning av den stensatta gropanläggningen som består av kontexterna 38, 53 

och 55. Planritningen är baserad på en serie om åtta lodfotografier. Skala enligt skalstock och norr 

enligt nordpil. 

Strax sydväst om ovan beskrivna anläggning och under lerlagret, kontext 48, dök en stolpgrop 

(kontext 56) med tillhörande stolphål (kontext 57) upp (Fig. 12d och 13). I botten på stolphålet 

påträffades vitbrända ben av större däggdjur, möjligen nötkreatur. Placeringen i botten på detta sätt ger 

ett starkt intryck av avsiktlighet.  

Den stratigrafiskt första händelsen är anläggandet av stolphålet, därefter avsätts eller anläggs ett 

lerlager, därefter avsätts kulturlagret, sedan rasar väggen in över kulturlagret, i en något svävande 

samtidighet anläggs den stensatta gropanläggningen, som slutligen fylls igen. I detta är det möjligt att 

separera två faser. I en första fas anläggs terrassen med stolphål (kontext 56/57) och 

terrassavgränsning (kontext 47). I den andra fasen avsätts kulturlageret (kontext 31) innanför väggen 

(kontext 35) och i samband med detta anläggs och används den stensatta gropanläggningen (kontext 

38, 53 & 55). De båda faserna åtskiljs rent fysiskt av det mörkt rödbrunaktiga lerlagret (kontext 48) 

som möjligen kan utgöra en destruktionsrest av fas 1.  
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Fynd 

I det avsatta kulturlagret kontext 31 fanns en hel del keramikskärvor och en del slagg. Slaggen var lätt 

och skumartad till sin karaktär. Samma typ av slagg finns också i kontext 34. Även där kontext 31 

överlagrades av väggresterna (kontext 35) påträffades keramik. I jordfyllningen (kontext 53) i den 

stensatta (kontext 38) gropanläggningen påträffades bränd lera och slagg som liknar ovan nämnda. I 

botten på stolphål kontext 57 påträffades som sagt bränt ben från större däggdjur. Samtliga fynd 

redovisas i bilaga 2. 

Schakt T2b 

Lagerföljd 

Schakt T2b består av ett flertal lager. Över hela schaktets yta var det ett tunt lager torv (se sektioner 14 

& 15, bilaga 3) (kontext 58) med fläckvisa inslag av annan jord vilket tyder på omrörda lager. Direkt 

ovanpå i den nordvästra delen av ytan hittades en recent laddram till ett gevär. Direkt under och till 

viss del i torven var A-horisonten, en gråbrun – mörkbrun siltig sand med inslag av grus och mindre 

stenar, som sträckte sig över större delen av schaktet (kontext 49).  

Direkt under torven och ovanpå A-horisonten, i den norra delen av schaktet fanns en antydan till ett 

kulturlager med gråsvart till mörkbrun lerig silt med inslag av mindre stenar ca 0,3 m djupt (kontext 

45, Fig. 14). Detsamma råder i den södra delen av schaktet med en gråbrun silt med inslag av grus och 

förekomst av kol. I A-horisonten intill kontext 54 hittades det enda fynden på terrass 2, ett mindre 

fragment keramik.     

Under A-horisonten och kontexter 45 och 54 var en gulbrun sand – grus med inslag av mindre stenar 

(ca 0,15-0,2 m stora) som fanns över hela ytan.  

 

Figur 14. Schaktplan över schakt T2b, med kontexterna 45 och 54 markerade. 
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Anläggningar 

Totalt undersöktes fem kontexter varav ingen kunde säkerställas. Det råder ingen tvekan om att lagren 

påverkats men huruvida det är av någon större antropogen karaktär är svårt att säkerställa från de få 

fynden. Närmare beskrivningar av kontexterna finns i bilaga 1. 

Fynd 

Ett enda fynd, ett fragment keramik, gjordes vid undersökningen av Schakt T2b.  

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

fördelningen av fynden i procent för samtliga undersökta ytor redovisas i tabell 1.  

Tabell 1. Sammanställning av fynd från samtliga schakt undersökta 2017. 

Sakord Typ Material Vikt (g) vikt % Antal 

Bränd lera Fragment / Sintrad Lera 72,4 5,2 16 

Brända ben Fragment Ben 16,02 1,1 27 

Keramik Fragment Keramik 852,1 60,9 90 

Järnföremål Nit / Spik Järn 47,4 3,4 5 

Slagg  Slagg 82,8 5,9 28 

Skiffer  Skiffer 132,2 9,4 7 

Trä Stolpe? Trä 196,3 14,0 1 

Organiskt ? Organiskt 0,6 0,0 1 

  Summa 1399,8 100,0 175 

 

Diskussion 

Variationen i såväl anläggningar som fynd mellan schakten på terrass 1 indikerar att olika aktiviteter 

ägt rum på olika delar av terrassen. Lämningarna i schakt T1a för tankarna till metallhantverk. En av 

slaggbitarna funna här (fynd nr 98) har formen av en bottenskålla; en slaggprodukt från järnsmide som 

bildas i den grop som grävts för ässjan. Denna slagg är tung och en preliminär analys med pXRF visar 

att den innehåller uppåt 40 % järn i vissa delar.  

Fynden i schakt T1b har dels med sammanfogat virke att göra (nit, spik) samt avfall från mathantering 

(keramik), antingen konsumtion eller produktion. Nit och spik kan vara spår av en vägg i närområdet, 

eller inredning, och keramiken från avfallshantering. Spår av vägg kan även ses i fynden av lerklining.  

I schakt T1c finns också spår efter en vägg och i fyndmaterialet en hel del keramik, men också den 

skumformade, lättvägande slaggen och den stensatta gropanläggningen. Anläggningen var ca 0,5 m 

djup under mark men utgör troligen ett fundament för något som varit uppbyggt ovan mark. Det 

centrala hålrummet utgjorde ett vertikalt, förhållandevis smalt (ca 0,35 m Ø) utrymme. Förekomsten 
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av kol och slagg leder tanken till ett ugnsrum och att detta i så fall är den nedre delen av en schaktugn. 

Schaktugnens främsta egenskap är att den för värmen från värmekällan uppåt genom det långsmala 

ugnsrummet med ett gott värmeutnyttjande som resultat. Nära till hands är att tänka på blästugnar för 

järnframställning men denna lämning påminner inte om sådana. Den är inte så hårt eldad som dessa 

brukar ge intryck av. Här finns heller ingen tung järnslagg, som den i schakt T1a, bara lätt skumartad 

slagg. Preliminära analyser (av fynd nr 161 och 164) med pXRF visar att denna slagg domineras av 

kisel (Si) följt i varierande grad av aluminium (Al: ca 4,4-8,4 %), kalcium (Ca: ca 0,6-7,2 %), och järn 

(Fe: ca 2,8-6,0 %).  

En likhet schakten emellan på terrass 1 är att konstruktionsdetaljer i form av stolphål påträffats i alla 

tre. De är dock av olika karaktär och härrör antagligen inte alla från samma konstruktion. Stolphålet i 

schakt T1a är påtagligt mindre än de båda andra. Stolphålet i schakt T1b kan utgöra en gavelstolpe i 

söder och det i T1c kan utgöra en takbärande stolpe i ett hus som sträcker sig i längdriktningen på 

terrass 1,på dess NV del (jfr Fig. 7). Tar vi området med låga faktorvärden för faktor 2 från den 

markkemiska analysen (se Fig. 6b) som spår efter en avgränsning ger detta en byggnad som är 

maximalt 15 meter lång, vilket är att betrakta som ett kort hus (jfr Schütz & Frölund 2007: 158). Med 

resterna efter en inre terrasskant i schakt T1b och de brända väggresterna i schakt T1c blir det en 

byggnad med en maximal bredd på ca 7 meter. Avståndet mellan väggresten och stolphålet i schakt 

T1c är 3,4 meter. Detta motsvarar det tänkta husets halva bredd varför det i så fall skulle röra sig om 

en tvåskeppig byggnad med mittstolpskonstruktion. Denna konstruktionstyp är vanligt förekommande 

under neolitikum och bronsålder, men eftersom lämningarna ligger cirka 16 meter över havet så är en 

datering äldre än sen bronsålder inte möjlig. Det finns dock exempel på tvåskeppiga hus från både 

förromersk och romersk järnålder, även fast de är ovanliga, och då de förekommer så är de ofta 

tolkade som ekonomibyggnader (Göthberg 2007: 405). Det har också påträffats hybrider med en 

kombination av en tvåskeppig och en treskeppig del i samma byggnad. Eftersom vi inte undersökt hela 

terrass 1 kan denna konstruktionstyp inte uteslutas. Funktionen för dessa ovanliga hus har föreslagits 

vara av en mer religiös och social beskaffenhet (Schütz & Frölund 2007: 166f), knuten till utövandet 

av kult och kulinarisk representation. Att ett kraftigt bränt rörben (bränt vid ~800 °C av färg och textur 

att döma), möjligen nedre delen av ett lårben, från ett större däggdjur (t.ex. häst eller nötkreatur) 

påträffades deponerat i botten av stolphålet i schakt T1c stärker intrycket av byggnadens speciella 

karaktär. Det vore spännande om det verkligen var ett ben från just nötkreatur som placerats som ett 

byggnadsoffer här på terrass 1, med tanke på den stora dominansen av spår efter mejeriprodukter i 

keramiken på terrass 3 (Wehmer 2016). 

Det stenskodda stolphålet i schakt T1a är som tidigare nämnt mindre än de i schakt T1b och c. 

Samtidigt ligger det alldeles intill stensträngen (S6 i Fig. 7) som sträcker i NV-SO längs efter kanten 

på terrass 1, och som sydost om schakt T1c med en avrundning viker av i nordlig riktning mot ett 

större block. Fynden och anläggningarna i schakt T1a antyder en yta där metallhantverk förekommit. I 

syfte att pröva detta genomfördes en geokemisk prospektering av en 15 x 15 meter stor yta i sydöstra 

delen av terrass 1, parallellt med terrass 2 och upp mot terrass 3 (Fig. 15) som ett examensarbete på 

kandidatkursen i laborativ arkeologi hösten 2017 (Eriksson 2017). Resultatet visar en förhöjning av 

halten järn i marken inom den rundade stensträngen söder och sydväst om stenblocket på terrass 1, 

sydost om schakt T1a. Förhöjningen verkar också fortsätta utanför mot ostsydost, men det kan också 

vara en separat förhöjning.  

Undersökningarna av terrass 2 gav åter igen inga tydliga tecken på spår efter vare sig byggnad i form 

av konstruktionsdetaljer eller boende i form av tydliga avsatta kulturlager. Där finns ett undflyende 

lager med spordiska kolbitar och en keramikskärva, men detta är allt för diffust för att tas som belägg 

för bebyggelse och boende av någon mer framträdande art. Avsaknad av bevis är endast bevis för 

avsaknad om undersökningen i fråga är att betrakta som grundlig nog. Vi vill nog hävda att så är fallet 

när det gäller våra undersökningar av terrass 2. 
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Figur 15. Isaritmkarta över halten järn (Fe; svart indikerar hög halt, vitt indikerar låg halt) inom 

undersökningsytan (modifierad från Eriksson 2017). 

Med ett schakt på 8 x 2 meter tvärs över terrassen och ett schakt på 3 x 2 meter centralt placerat på 

terrassen så borde vi ha funnit spår om här funnits en byggnad. Utifrån årets och förra årets (Isaksson 

& Fjellström 2016) observationer kan vi dra slutsatsen att terrassen utgörs av en ändmorän som 

formats till en terrass av mänsklig hand. En av de sex runda svackorna uppe på terrassen har 

undersökts och de observerade strukturerna i marken under denna tolkas som lämningar efter en grävd 

grop som sedan stått och rasat igen. Svackorna ligger parvis ca 2 meter isär, med ca 4 meter mellan 

paren, terrassen i sig har en bredd på ca 9 meter (jfr Fig. 15). Om även de övriga svackorna utgör 

lämningar efter gropar och dessa gropar grävts med intentionen att rymma takbärande stolpar i en 

byggnad så skulle konstruktionen varit underbalanserad på samma sätt som är vanligt i hallbyggnader 

från yngre järnålder. Fynd från historisk tid finns också (laddram), varför sentida påverkan och 

användning av terrassen inte kan uteslutas. 

En föresats för 2017 års undersökningar var att jämföra det arkeologiska källmaterialet från det år 

2016 undersökta schaktet på terrass 3 med materialet från terrass 1. De sammanlagt undersökta ytorna 

på var och en av de båda terrasserna är mycket lika, i båda fallen ca 25,5 m
2
. Några anmärkningsvärt 

stora skillnader i de fyndförande lagrens tjocklek mellan de undersökta ytorna föreligger inte, varför 

materialen ur dessa aspekter torde vara jämförbara. Lämningarna på terrass 1 kan ges en typologisk 

datering till äldre järnålder (se ovan). Terrass 3 är ca 6 meter bred och den takbärande stolpe som 

påträffats ligger ca 2 meter in från nordöstra väggen (jfr Fig. 7). Eventuell parstolpe till denna 

takbärare ligger, om den finns, utanför det undersökta schaktet, men om man förutsätter en någorlunda 

symmetri så skulle de observerade dimensionerna stämma bäst med en byggnad med en balanserad 

konstruktion. Denna konstruktionstyp är enligt Hans Göthberg (2000) vanligast under perioden sen 

bronsålder/förromersk järnålder-romersk järnålder, från 800-700 f. Kr till 300-400 e. Kr. (jfr Karlenby 

2007:142). Utifrån hustypologin kan man därför dra slutstasen att båda terrasserna varit brukade under 

denna nästan tusen år långa samtidighet, från början av förromersk- till slutet av romersk järnålder.  

Keramiken på de båda terrasserna har varit föremål för var sin studie (Wehmer 2016; Jansson 2017) 

där ett urval skärvor dokumenterats närmare och även analyserats vad gäller användning. Resultaten 

summeras i tabell 2. Fördelningen av olika kärldelar som finns representerade i de båda stickproven är 
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allmänt sett lika. Däremot finns en skillnad i fördelningen av skattade storlekar, då det finns fler kärl 

på terrass 1 än på terrass 3 med en diameter större än 16 cm (7 av 14 i stickprovet från terrass 1 och 2 

av 16 i stickprovet från terrass 3; Fisher exakta test, tvåsidigt p = 0,0457). Halten lipidrester i 

keramiken är däremot påtagligt lägre i keramiken från terrass 1 (0,071 ± 0,043 mg/g) än i den från 

terrass 3 (0,68 ± 0,93).  

Tabell 2. Tabell över den keramik som analyserats med avseende på kärlanvändning genom analys av 

lipidrester i keramiken (Wehmer 2016; Jansson 2017), med fyndnummer, fyndkontext (för terrass 1 se 

bilaga 1, för terrass 3 se Isaksson & Fjellström 2016), del av kärl, skattad diameter, maximal 

kornstorlek för magring, halt lipidrester i milligram per gram samt kärlanvändning. T = terrestriska 

animalier, V = vegetabilier, M = mjölkfetter, H = hetta, A = akvatiska animalier, E = ”Empty” – 

lipidhalten för låg för att motsvara någon användning. 

Fyndnr Terrass Kontext Del Diameter  

(cm) 

Magring  

(mm) 

Halt 

(mg/g) 

Kärlanvändning 

F5 3 2 Buk? 20 <1 0,7 T V M H 

F14 3 2 Buk? 6 <1 0,1 T V M H 

F15 3 1 Buk? 10 <2 0,03 T V H 

F20 3 1 Buk? 12 <2 0,3 T V M H 

F28 3 2 Mynning 12 <2 0,03 T V H? 

F33 3 4 Skuldra? 14 <1 1,8 T V M? H 

F36 3 2 Mynning 11 <2 0,2 T V M H 

F52 3 2 Buk? 20 <4 0,3 T V M A? H 

F65 3 2 Mynning - <2 ≈ 0,0 E 

F66 3 18 Buk? 16 <2 0,2 T V M 

F72 3 2 Buk? - <2 1,2 T V A H 

F73 3 2/17 Buk? - <2 0,5 T V M H 

F75 3 2/17 Mynning 6-8 <3 0,5 T V A H 

F80 3 2/21 Buk? - <2 3,5 T V M A? H 

F82 3 2/21 - - - ≈ 0,0 E 

F83 3 2/21 Buk? 8 <1 1,5 T V M 

F94 1 31/34 Mynning 28 <2 0,06 T V 

F100 1 33 Buk 12 <1 0,2 T V 

F119 1 40 Buk 16 <1 0,07 T  

F114 1 36 Buk 14 <2 0,05 T V 

F127 1 36 Mynning? 18 <2 0,09 T  

F136 1 36 Buk 10 <2 0,08 T  

F138 1 36 Mynning? 20 <2 0,07 T  

F140 1 36 Mynning 17 <3 0,06 T V 

F148 1 31 Buk 8 <1 0,06 T  

F152 1 36 Mynning 24 <1 0,06 T V 

F158 1 51 Buk (Skuldra?) 12 <1 ≈ 0,0 E 

F169 1 31 Buk 30 <2 0,09 T? 

F173 1 40 Buk (Skuldra?) 20 <1 0,05 T  

F185 1 59 Buk 10 <2 0,05 T V 

 

När det gäller kärlanvändningen så är materialet från terrass 3 betydligt mer omfångsrikt med en stor 

andel kärl som uppvisar spår efter mjölkfetter, flera visar spår efter att ha varit utsatta för hetta och i 

några finns spår efter akvatiska animalier. De låghaltiga spåren i materialet från terrass 1 uppvisar på 

sin höjd spår efter terrestriska animalier, i några fall tillsammans med spår efter vegetabilier. 

Resultaten visar tydligt att det finns en rumslig skillnad i användningen av keramikkärl på lokalen. 
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Kärlen på terrass 1 kan ha haft mer med servering, kulinarisk representation, eller förvaring av mat att 

göra medan kärlen på terrass 3 har haft mer med beredning av föda att göra (Jansson 20017: 26).  

I tabell 3 och i figur 16 redovisas och jämförs fördelningen av de vanligaste föremålskategorierna 

påträffade i schakten på terrass 1 respektive terrass 3. Vi har valt att undersöka den relativa 

viktsfördelningen eftersom detta är mer talande än absolut vikt och antal. 

Tabell 3. Den relativa viktfördelningen av de vanligaste fyndkategorierna inom de undersökta 

schakten på terrass 1 och 3. 

Föremålskategori Bränd lera Brända ben Keramik Järnföremål Slagg 

Terrass 1 (vikt %) 6,8 1,5 79,6 4,4 7,7 

Terrass 3 (vikt %) 38,4 6,3 49,1 1,2 4,9 

 

Den tydligaste skillnaden i tabell 3 och figur 16 är att det är mer keramik på terrass 1 än på terrass 3 

(1,6 gånger mer). Det är alltså relativt mindre keramik i det område där kärlen använts för tillagning av 

mat, och relativt mer keramik i det område med fler stora kärl, där dessa främst använts för servering 

eller förvaring. Det är dessutom mer brända ben på terrass 3 (4,2 gånger mer) än på terrass 1. Andelen 

brända ben per keramik är därmed större på terrass 3 jämfört med terrass 1 (Tab. 4) vilket understryker 

kopplingen till beredning av föda av animaliskt ursprung på terrass 3. Påpekas bör dock att 

benmaterialet totalt sett är mycket litet (jfr Tab. 1). 

a) b) 

Figur 16. Cirkeldiagram över fördelningen av de vanligaste fyndkategorierna inom de undersökta 

schakten på terrass 1 och 3. 

En annan tydlig skillnad i figur 16 är att det är mer bränd lera (hela 5,6 gånger mer) på terrass 3 än på 

terrass 1. Orsakerna till detta kan vara många; skillnad i aktivitet, skillnad i väggkonstruktion, utsatta 

olika för brand, etc. Att där är fler kärl utsatta för hetta på terrass 3 än på terrass 1 skulle kunna hänga 

ihop med brand, eftersom den temperatur som krävs för att en del av dessa spår ska bildas är högre än 

den som vanligen uppstår i kärlväggar i samband med matlagning. Förhållandet slagg per keramik är 

väldigt lika (Tab. 4), så däri finns ingen skillnad. Men det är mer slagg per brända ben på terrass 1 än 

på terrass 3 (Tab. 4), vilket tyder på en högra grad av slaggproducerande verksamhet än djurhantering 

på terrass 1 än på terrass 3. 

Större kärl med organiska lämningar som främst pekar mot servering av mat snarare än tillredning, en 

antydan om säregen arkitektur och bebyggelseoffer i stolphål gör att vi tolkar den byggnad som stått 

på den NV delen av terrass 1 som en byggnad för kulinarisk representation och kanske kult. Sydost om 

denna, i terrassens förlängning och omgiven av stensträng (S6), finns ett metallhantverksområde.  
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Tabell 4. Den relativa förekomsten i vikt-% per vikt-% av några vanliga föremålskategorier funna i 

schakten på terrass 1 respektive terrass 3. 

Relation (vikt-% / vikt-%) Brända ben/Keramik Slagg/Keramik Slagg/Brända ben  

Terrass 1 0,02 0,10 5,1 

Terrass 3 0,13 0,10 0,78 

 

Kärlen på terrass 3 har använts flitigt till matberedning, och mejerihantering framträder som en central 

del. Öster om terrass 3 finns öppningen in till tunet mellan stensträng 2 och 3 (Fig. 4) och i 

förlängningen av terrass 3 åt SO finns fägatan mellan stensträng 2 och 1 (Fig. 4). Hur långt byggnaden 

på terrass 3 sträcker sig i denna riktning vet vi inte, men kompositionen av hägnader och öppningar åt 

detta håll är av sådan art att det stämmer väl in på en organiserad boskapsskötsel och mejerihantering. 

Den rumsliga närheten mellan dessa båda manifestationer förstärker bilden av en framträdande 

boskapsskötsel. Vi har här alltså tydliga spår av en genomtänkt rumslig organisation av denna 

bebyggelse. 

En markanvändning som låses i landskapet med hjälp av hägnader av sten ger upphov till ett starkt 

behov av gödsling för att inte odlingsmarken ska utarmas. Med de organiskkemiska analyserna av 

jordprover från odlingsytan intill stensträng 3 (Isaksson & Fjellström 2016:14f) har vi här i Påtåker 

funnit positiva belägg för gödsling. En effektiv gödsling kräver en god tillgång på gödsel, vilket en 

effektiv boskapsskötsel bidrar med. Så som ovan redovisats finns här i Påtåker tydliga spår av en 

organiserad boskapsskötsel, både i den rumsliga planläggningen av tunet och av mejerihanteringen. En 

låst markanvändning och ett starkt beroende av djurgödsel gör jordbruket oflexibelt och mer sårbar för 

oväntade förändringar, till exempel som den senantika lilla istiden 536-540 AD (Gräslund & Price 

2012). Dateringen skulle stämma bra med idén om den ofullbordade hallen på terrass 2, med det 

förbehållet att synkronisitet inte är det samma som kausalitet.  
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Bilaga 1. Kontextlista. 

NR KATEGORI TYP X Y Z BESKRIVNING ANMÄRKNING 

28 Lager/fyllning (fill) Kulturlager 6592860,35 149760,77 
16,56-
15,66 

Gråbrun mellanlera, i söder något styvare lera, fynd av bränd lera och 
kol. Med inslag av grus och mindre stenar. 

Sträcker sig över hela 
schaktet för terrass T1a. 

29 Lager/fyllning (fill) A-horisont 6592874,20 149759,43  
Sandig lerig silt som övergår till mer lerig silt/siltig ler i norr. Mörkare i 
östra kanten om södra schaktet. Rotaktivitet (hasselbuskar) i östra 
kanten. Märkbart lerigare norr om stenkant. 

Ingår i T1c. 

30 Lager/fyllning (fill) A-horisont 6592865,40 149758,97  
Sandig lerig silt. Grus i norra delen av schaktet. Mycket rötter i norr, 
färre söder om större mittsten, däremot mer lerigt. Fynd av keramik 
och kol.   

Ingår i T1b. 

31 Lager/fyllning (fill) Kulturjord 6592874,17 149758,21  
Mörkgul till brun sand med inslag av ler och silt. Samt grus och sten. 
Diffus till formen.  

Ingår i T1c. 

32 Lager/fyllning (fill) Mörkfärgning 6592860,68 149761,88 
16,33-
16,19 

Gråbrun mellanlera, mycket likt kontext 28.  Fynd av slagg och bränd 
lera.  

Norr om stensträng i T1a  

33 Lager/fyllning (fill) Kulturlager - - - 
Gråbrun mellanlera med inslag av grus. Sträcker söderut från 
stenarna avgränsing (kontext 41). Fynd av keramik och brända ben.  

Samma lager som kontext 
28. 

34 Lager/fyllning (fill) Mörkfärgning 6592873,31 149758,41 16,11 
Mycket mörkbrun sand med inslag av grus, samt lera och silt. Samt 
förekomst av sten. 

Ingår i T1c. 

35 Lager/fyllning (fill) Lera med kol 6592875,59 149760,13  

Flammig rödbrun - svartbrun lera med inslag av kol och 
kolkoncentratione (rester efter störar/pinnar). Till formen avlång med 
en jämn övergång i botten till underliggande grus. Fynd av keramik 
och slagg.  

Ingår i T1c. 

36 Lager/fyllning (fill) 
Sandblandad 

gruslager 
6592866,73 149760,66  

Gruslager blandat med ljusare sandig silt. Ljus-lerig silt och mindre 
grus/ingen grus i ”cirkelformtioner”. Bitar av kol över hela ytan, 
speciellt vid övergång från grus till sand-silt. Fynd av keramik, nit med 
bricka, nit, slagg. 

Ingår i T1b. 

37 Lager/fyllning (fill) Mörkfärgning - - - Kontext utgår. Utgår. Ingår i T1b.  

38 Konstruktion Stenpackning 6592873,34 149758,01  
Stenpackning av ca. 0,6-0,05 m stora stenar. Fler än 50 stycken, lagda 
i tät packning, något lösare i mitten. Den täta packning tolkas som 
ursprunglig medan den lösa som igenfyllning. 

Ingår i T1c. 

39 Lager/fyllning (fill) Mörkfärgning - - - 
Cirkulär grop avgränsad av 0,05 till 0,2 m stora stenar. Ljus sandig silt 
med gulaktiga fläckar. Koncentrationer av kol, speciellt vid 
övergången till gruset/stenarna. 

Utgår. Ingår i T1b. 

40 Konstruktion Stenpackning 6592865,20 149758,64  
Tätt packade stenar av olika storlekar. Sten i mitten ca 0,05 m i 
diameter. Bland stenarna mörk lerblandad sandig silt. Utspritt kol 
mellan stenar. Fynd av keramik och sintrad lera. 

Ingår i T1b. 

41 Konstruktion Stensträng 6592859,89 149760,06 15,555 Stenkonstruktion i schakt T1:a södra del med stenar till viss del Stensträng ligger ovanpå 
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(bm) synliga ovan mark. Del av en längre stensträng som omringar terrass 
1. Delar av den undersökts även i T1:b.   

kontexter 28 och 33. Sten 
längst i Ö, del av kontext 

42. Ingår i T1a. 

42 Undersökningsenhet 
Stenskott 
stolphål 

6592859,75 149760,56 
15,875-
15,375 

Rundat, stenskott stolphål med gråsvart – mörkbrun fyllning direkt N 
om kontext 41. Stolphålet är med stenarna 0,04 m i diameter och 
0,01 m i diameter innanför stenarna.  Ca. 0,06 m djupt (cf. 
Bottenmått 4). Samband med kontext 32. 

Ingår i T1a 

43 Konstruktion Stenpackning 6592864,40 149757,68  
Koncentration av tätt packade stenar i västra delen av schaktets yta. I 
den östra delen övergår stenpackningen i ett grusigt lager.    

Ingår i T1b 

44 Undersökningsenhet Mörkfärgning - - - 
Gråsvart till mörkbrun lerig mörkfärgning. Den leriga mörkfärgningen 
beror på växtligheten.   

Ingår i T2b. Utgår. 

45 Lager/fyllning (fill) Kulturlager (?) 6592864,15 149757,78  
Gråsvart till mörkbrun lerig silt med inslag av mindre stenar.  Fläckvis 
antydan till B-horisont. Ca. 0,03 m djupt.  

Ingår i T2b. 

46 Undersökningsenhet Kulturlager (?) - - - 
Gråsvart till mörkbrun silt. Lager smalnar av till S med förekomst av 
kol.  

Ingår i T2b. Utgår. 

47 Konstruktion Stenpackning 6592875,89 149760,49  Stensatt terasskant.  Ingår i T1c.  

48 Lager/fyllning (fill) Mörkfärgning 6592873,17 149757,19  Rödaktig – mörkbrun morän lättlera.  Markhorisont? Ingår i T1c. 

49 Lager/fyllning (fill) A-horisont 6592862,67 149785,08  
Grå – mörkbrun siltig sand med inslag av grus. Fläckvisa inslag av B-
horisont.  

Sträcker sig över nästan 
hela schaktets yta (T2b). 

50 Lager/fyllning (fill) B-horisont - - - Gulbrun sand – grus med inslag av mindre stenar.   Ingår i T2b. 

51 Lager/fyllning (fil) Mörkfärgning 6592865,38 149758,87  
Mörkbrun siltig sandig/grusig ler under bortplockad stenpackning 
(kontext 40). Fynd av keramik och  

Ingår i T1b. 

52 Lager/fyllning (fill) B-horisont? 6592864,82 149757,45  
Grusigt lager med sand och sten mellan och under stenpackning 
(kontext 43). 

Ingår i T1b. 

53 Lager/fyllning (fill) Mörkfärgning    
Mycket mörkgrå lera med silt, sand och grus i direkt anslutning till och 
under stenpackning (kontext 38). Fynd av bränd lera och slagg.  

Ingår i T1c. 

54 Undersökningsenhet Mörkfärgning 6592862,11 149784,97  Gråbrun silt med inslag av grus. Förekomst av kol. Ingår i T2b. 

55 Lager/fyllning (fill) Mörkfärgning 6592873,80 149758,18 15,63 
Lerig siltig skikt under kontext 38 och 53. Kolkoncentration med 
mindre stenpackning.  

Ingår i T1c. 

56 Undersökningsenhet Stolpgrop 6592873,28 149757,05  
Rundad stolpgrop (0,7-0,8 m i diameter, 0,5 m djup) fylld med ca. 15-
20 stenar (0,4 – 0,005 m i diameter). Lite sandig/grusig jord mellan 
dem tätt packade stenarna. Platt botten.  

Ingår i T1c. 

57 Undersökningsenhet Stolphål 6592873,31 149757,15  
Rund/oval stolphål med mellanbrun siltig sandig mylla. Fynd av 
brända ben. 

Ingår i T1c. 

58 Lager/fyllning (fill) Torv/A-horistont 6592862,40 149784,99 19,70- 
Mörkbrun siltig sand med inslag av grus. ”Torv”, upp till 0,005-0,01 m 
tjockt lager. Snabb övergång till kontext 49. Fynd av keramik.  

Ingår i T2b. 

59 Lager/fyllning (fill) Kulturlager 6592863,69 149756,56  
Gråbrun mellanlera med inslag av grus direkt söder on stensträng. 
Förekomst av kol och skörbränd sten. Direkt samband med kontext 33 

Ingår i T1b. 
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i T1a. Fynd av keramik, skiffer och spik.  

60 Undersökningsenhet Stolphål 6592866,19 149759,15  

Rund mörkbrun lerig silt med sand och grus. I övre kant 0,015 x 0,022 
m, i nedre kant 0,01 x 0,015 m. Djup: 0,035 m. N sidan saknar 
markerande stenar medan ett större antal packade stenar avgränsar 
kontexten i S-SÖ. Fynd av kol.  

Ingår i T1b.  

61 Undersökningsenhet Stolpgrop 6592866,17 149759,34  
Tätt packade stenar med två flata stenar som markerar kanterna i N 
och S, samt en större sten i mitten (ca. 0,03 m i diameter). Ett 30-tal 
0,04/0,05 – 0,4 m stora stenar.  

Ingår i T1b. 

62 Lager/fyllning (fill) A-horisont 6592874,26 149758,11  Humös siltig sand. Kommer under kontext 31.  Ingår i T1c. Ej undersökt! 

63 Lager/fyllning (fill) Svämlera? 6592864,21 149757,89  Ljus tät packad hård lera ojämn till formen. Inslag av mindre stenar.   Ingår i T1b. 

64 Konstruktion 
Stenkoncentratio

n 
6592864,64 149757,05  

Mellanbrun siltig lera med0,01 m stora stenar. Stora koncentrationer 
av förkolnat trä. Kontexten kan avgränsas i N men är mer diffus i S 
och V eftersom en går in i sektionen (till V).  

Ingår i T1b. 

 

Bilaga 2. Fyndlista. 

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

87 6592860,236 149761,844 16,576 28 Brända ben Fragment   Ben 0,01 1   

88 6592860,778 149761,622 16,452 28 Brända ben Fragment  Ben 0,01 3 Möjligen hasselnöt 

89 6592860,059 149761,0 16,397 28 Bränd lera Fragment  Lera 0,2 1  

90 6592866,869 149760,56 16,544 30 Keramik Kärlfragment  Keramik 4,7 2 3 fragment 

91 6592876,597 149760,635 15,785 29 Brända ben Fragment  Ben 0,5 1  

92 6592873,780 149758,71 16,100 29 Slagg Silikat  Slagg 0,7 1  

93 6592874,74 149758,421 16,021 31 Keramik Kärlfragment  Keramik 65,5 1 I fyra delar 
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94 6592873,832 149758,704 16,075 31/34 Keramik Kärlfragment Mynningsfragment Keramik 19,3 1 i två delar 

95 6592860,83 149761,921 16,321 32 Bränd lera Fragment  Lera 44,6 5  

96 6592866,602 149760,924 16,511  Keramik Kärlfragment  Keramik 12,2 1  

97 6592873,561 149758,742 16,028  Keramik Kärlfragment  Keramik 15,3 1  

98 6592860,623 149761,898 16,309 32 Slagg Järn  Slagg 46,1 1 Sintrad? 

99 6592859,911 149759,497 16,186 33 Keramik Kärlfragment  Keramik 9,8 1  

100 6592859,292 149759,469 16,183 33 Keramik Kärlfragment  Keramik 12,1 1  

101 6592859,653 149759,019 16,169 33 Brända ben Fragment  Ben 0,1 2  

102 6592874,043 149757,705 16,051 31 Keramik Kärlfragment  Keramik 13,1 1  

103 6592860,411 149760,622 16,185 28 Trä Fragment  Trä 196,3 1 Genom kontext 28 ner i blekjord 

104 6592867,477 149761,298 16,45 36 Nit + bricka Nit + bricka Hel Järn 21,8 1  

105 6592667,366 149761,137 16,453 36 Spik Spik  Järn 10,8 1  

106 6592874,711 149759,754 16.021 35 Slagg Silikat  Slagg 4,9 3  

107 6592874,852 149759,172 16,06 31/35 Keramik Kärlfragment  Keramik 14 15  

108 6592875,398 149759,494 15,977 35 Keramik Kärlfragment  Keramik 3 1  

109 6592867,096 149760,512 16,436 36 Keramik Kärlfragment  Keramik 14,3 1  

110 6592866,63 149760,706 16,488 36 Keramik Kärlfragment  Keramik 4,6 1  
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111 6592867,009 149760,347 16,451 36 Bränd lera Fragment  Lera 10,6 2 Ett fragm. med intryck 

112 6592866,695 149760,132 16,413 36 Keramik Kärlfragment  Keramik 7,8 1  

113 6592866,582 149760,162 16,442 36 Nit Nit Hel Järn 1,3 1  

114 6592865,756 149759,497 16,37 36 Keramik Kärlfragment  Keramik 14,5 1  

115 6592866,6 149760,108 16,425 36 Keramik Kärlfragment  Keramik 2,8 1  

116 6592866,146 149759,137 16,361 36 Keramik Kärlfragment  Keramik 4,4 1  

117 6592866,26 149760,627 16,462 36 Keramik Kärlfragment  Keramik 3,9 1  

118 6592865,922 149758,812 16,342 40 Keramik Kärlfragment  Keramik 10,8 1  

119 6592865,757 149758,657 16,313 40 Keramik Kärlfragment  Keramik 4,8 1  

120 6592873,235 149756,928 16,059 31 Keramik Kärlfragment  Keramik 16,8 1  

121 6592874,446 149758,243 16,046 31 Keramik Kärlfragment  Keramik 2,1 1  

122 6592874,442 149758,465 16,057 31 Keramik Kärlfragment  Keramik 3,7 1  

123 6592859,579 149757,991 16,154 33 Skiffer   Skiffer 111 2  

124 6592865,929 149758,524 16,29 40 Keramik Kärlfragment  Keramik 16,6 1  

125 6592866,49 149760,605 16,441 36 Keramik Kärlfragment  Keramik 2,2 1  

126 - - - 31 Bränd lera Fragment  Lera 3,2 2 Sållfynd 

127 6592866,057 149760,314 16,426 36 Keramik Kärlfragment  Keramik 9,2 2  
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128 6592875,189 149759,55 15,967 31 Keramik Kärlfragment  Keramik 42,5 1  

129 6592866,564 149759,645 16,372 36 Keramik Kärlfragment  Keramik 6,6 2  

130 - - - 36 Slagg   Slagg 4,7 1 Sållfynd 

131 - - - 36 Keramik Kärlfragment  Keramik 1,7 1 Sållfynd 

132 - - - 31 Slagg Sintrad  Slagg 0,8 1 Sållfynd 

133 - - - 31 Brända ben Fragment  Ben 0,3 1 Sållfynd 

134 - - - 31 Keramik Kärlfragment  Keramik 2,8 1 Sållfynd 

135 6592866,557 149759,386 16,352 36 Keramik Kärlfragment  Keramik 9,1 1  

136 6592865,856 149759,246 16,367 36 Keramik Kärlfragment  Keramik 11 1  

137 6592865,869 149759,231 16,336 36 Keramik Kärlfragment  Keramik 23,7 3 Hör ev. ihop med fnr 136 

138 6592865,652 149760,003 16,396 36 Keramik Kärlfragment  Keramik 50,4 2 Stort fragment 

139 6592865,624 149760,011 16,367 36 Keramik Kärlfragment  Keramik 8,5 2  

140 6592866,015 149759,846 16,385 36 Keramik Kärlfragment  Keramik 39,3 1 Stort fragment, ev samband med fnr 138 

141 6592865,483 149759,778 16,374 36 Keramik Kärlfragment  Keramik 4,9 2 Sten 

142 6592875,104 149761,108 14,232 36 Keramik Kärlfragment  Keramik 9 1  

143 6592866,11 149759,632 16,346 36 Keramik Kärlfragment  Keramik 35,6 2  

144 6592865,863 149760,415 16,382 36 Keramik Kärlfragment  Keramik 5,8 1  
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145 6592866,248 149759,616 16,342 36 Keramik Kärlfragment  Keramik 6,9 1  

146 6592863,342 149784,254 19,647 T2b Laddram Laddram  Järn 10,6 1 Vid avtorvning - modern 

147 6592865,873 149759,671 16,348 36 Bränd lera Fragment  Lera 5 2  

148 6592875,504 149760,191 15,866 31 Keramik Kärlfragment  Keramik 4,4 1  

149 6592866,374 149761,183 16,407 36 Keramik Kärlfragment  Keramik 4,8 1  

150 6592874,437 149757,754 15,996 31 Keramik Kärlfragment  Keramik 9,3 2 två delar av samma fragment 

151 - - - 36 Keramik Kärlfragment  Keramik 2,7 1 Sållfynd 

152 6592865,664 149759,705 16,34 36 Keramik Kärlfragment  Keramik 42,6 1  

153 - - - 48 Slagg Silikat  Slagg 0,3 1 Sållfynd 

154 6592865,051 149758,595 16,169 40 Keramik Kärlfragment  Keramik 5,2 1  

155 6592865,434 149757,967 16,162 40 Keramik Kärlfragment  Keramik 12,3 1  

156 6592864,477 149757,728 16,123 36 Skiffer   Skiffer 7 2  

157 6592865,596 149758,954 16,275 51 Keramik Kärlfragment  Keramik 5,1 1  

158 6592865,766 149758,902 16,292 51 Keramik Kärlfragment  Keramik 16 1  

159 6592865,442 149759,256 16,29 51 Keramik Kärlfragment  Keramik 12,3 1  

160 - - - 53 Bränd lera Fragment  Lera 2,5 1 Sållfynd 

161 - - - 53 Slagg Silikat  Slagg 4,2 6 Sållfynd 
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162 - - - 53 Organiskt ? ? Organiskt 0,6 1 Sållfynd 

163 6592861,954 149785,035 19,507 T2b Keramik Kärlfragment  Keramik 3,6 1  

164 - - - 34 Slagg Silikat  Slagg 21,1 14 Sållfynd 

165 - - - 34 Skiffer   Skiffer 5,7 1 Sållfynd 

166 6592873,176 149757,112 15,751 57 Brända ben Fragment Däggdjur, m.m. Ben 15,1 19  

167 6592874,858 149758,141 15,927 31 Keramik Kärlfragment Mynningsfragment? Keramik 32,9 1  

168 - - - 31 Keramik Kärlfragment  Keramik 16,2 1 Sållfynd, nära fnr 167 

169 6592874,702 149758,248 15,953 31 Keramik Kärlfragment  Keramik 29,1 1  

170 6592865,552 149758,172 16,127 40 Keramik Kärlfragment  Keramik 3,6 1  

171 6592865,659 149758,302 16,108 40 Keramik Kärlfragment  Keramik 4 1  

172 6592865,55 149758,518 16,146 40 Keramik Kärlfragment  Keramik 10,2 1  

173 6592866,233 149759,061 16,253 40 Keramik Kärlfragment  Keramik 31,2 1  

174 6592865,38 149757,937 16,155 40 Keramik Kärlfragment  Keramik 24 1  

175 6592864,657 149757,476 15,964 52 Keramik Kärlfragment  Keramik 2,4 1  

176 6592864,394 149757,472 15,978 52 Keramik Kärlfragment  Keramik - 1 Sten 

177 6592864,71 149757,089 15,921 52 Keramik Kärlfragment  Keramik 4,4 1  

178 6592863,859 149756,713 15,927 59 Skiffer   Skiffer 1,2 1  
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179 6592863,85 149756,712 15,926 59 Bränd lera Sintrad  Lera 1,7 1  

180 6592864,754 149758,076 16,027 40 Keramik Kärlfragment  Keramik 10,6 2  

181 6592864,406 149757,275 15,924 52 Skiffer   Skiffer 7,3 1  

182 - - - 59 Spik Spik  Järn 2,9 1 Sållfynd 

183 - - - 59 Keramik Kärlfragment  Keramik 3,6 2 Sållfynd 

184 6592864,729 149758,397 16,096 40 Keramik Kärlfragment  Keramik 7 1  

185 6592863,693 149756,472 15,894 59 Keramik Kärlfragment  Keramik 7,5 1  

186 - - - 59 Bränd lera Fragment  Lera 4,6 2 Sållfynd 

187 6592864,371 149756,429 15,834 59 Keramik Kärlfragment  Keramik 6,7 1  

 



 

 

Bilaga 3. Ritningar. 

 

Sektionsritning 11, mot sydost i schakt Terrass 1a.    

 
 

Sektionsritning 14, mot nordost i schakt Terrass 2b. 

 
 

 Sektionsritning 15, mot sydväst i schakt Terrass 2b. 
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Sektionsritning 16, mot sydost i schakt Terrass 1b. 

 

Bilaga 4. Tekniska och administrativa uppgifter. 

Landskap: Uppland  

Kommun: Sollentuna  

Socken: Sollentuna  

Fornlämningsnummer: Raä 62 

Fornlämningstyp: Boplats från äldre järnålder  

Markägare: Sollentuna kommun  

Länsstyrelsen i Stockholms län beslut: 2017-03-06, 43111-7595-2017 

Undersökt yta: 31,5 m
2
  

Undersökningsperiod: 2017-05-02 till 2017-05-26 

Ansvarig vid undersökningen: Sven Isaksson, Arkeologiska forskningslaboratoriet.  

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

Bettina Stolle (doktorand), Phillipa Kinch (praktikant).  

Geodetiskt referenssystem: Sweref99 18 00 

Höjdsystem: RH 00 

Dokumentationsmaterial: Såväl analog som digital information förvaras tillsvidare på Arkeologiska 

forskningslaboratoriet, Stockholms universitet. 

Fynd: Fynden förvaras på Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet, i väntan på 

fyndfördelning.  
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