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Sammanfattning

Figur 1. Översiktsplan med de omnämnda objekten inritade. Skala 1:5000

I samband med fastställandet av en ny detaljplan inom fastigheten 
Kolmården 1:6 har Arkeologgruppen i Örebro AB gjort en särskild 
arkeologisk utredning inom fastigheten. 

Utredningen bestod av två moment, i etapp 1 gjordes arkiv- och kartstudier 
samt en fältinventering och i etapp 2 gjordes utredningsgrävningar. 
Tonvikten på undersökningen lades på fältinventeringen samt 
utredningsgrävningen.
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Utredningsområdet är beläget strax väster om Krokeks samhälle och öster 
om Torsjön. Området karaktäriseras av höjder upp till 80-85 meter över 
havet. I ett äldre landskap har dessa höjder bildat öar i ett 
skärgårdslandskap. Vartefter vattnet dragit sig tillbaka i och med 
landhöjningen har havsvikar bildats och till exempel Torsjön har snörpts av 
till insjö. En för Kolmården karaktäristisk fornlämning är 
stenåldersboplatser. Därför specialinventerades området med hänsyn tagen 
till den typen av lämningar. 

Utredningsområdet uppgår till en yta av 520.000 m2. Inom ytan drogs 
sammanlagt 69 stycken schakt på strategiskt utvalda platser. Utöver 
schakten grävdes 25 provgropar för hand. Två ytor undantogs från den 
arkeologiska utredningen i samråd med fastighetsägaren och 
Länsstyrelsen. Det rörde sig dels om det inhägnade område som 
disponeras av Kolmårdsanstalten med vidhängande rekreationsområde 
samt överläkarvillans inhägnade tomt. 

Sammantaget återfanns vid den arkeologiska utredningen fyra nya 
kulturhistoriska objekt, de bestod av en husgrund (objekt 1), en stenmur 
(objekt 4) samt två militärhistoriska anläggningar (objekt 2 och 3). Utöver 
det hittades också två fyndplatser för slagen kvarts (objekt 5 och 10) och en 
mesolitisk boplats (objekt 9).
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Bakgrund
Inför fastställandet av en ny detaljplan inom fastigheten Kolmården 1:6 har 
Arkeologgruppen i Örebro AB genomfört en särskild arkeologisk utredning 
inom detaljplaneområdet. Undersökningen genomfördes i två etapper där 
den första etappen bestod av kart- och arkivstudier samt fältinventering av 
utredningsområdet. Etapp två bestod av utredningsgrävning med maskin. 
Arbetet utfördes under augusti månad år 2010 av Helmut Bergold, Annica 
Ramström och Roger Wikell. Uppdragsgivare var Länsstyrelsen i 
Östergötland och projektet bekostades av Mattssons Fastighetsutveckling 
AB, Norrköping.

Figur 2. Utredningsområdets läge i förhållande till omkringliggande städer och samhällen. 
Området är markerat med rött.

Utredningsområde och kulturmiljö
Utredningsområdet är beläget mellan Krokeks samhälle i väster och Torsjön 
i öster. Ytan uppgår till cirka 520.000 m2. Området präglas av skogsmarker 
med markerade höjdpartier som uppgår till 80-85 meter över havet. På ett 
flertal platser inom området har havsvikar gått in under stenåldern. Området 
har legat under Högsta kustlinjen, och har genom landhöjningen först bildat 
en gles vindpinad skärgård, vilket strandvallar i ursvallade sediment visar 
på den västra högsta toppen i området. Vartefter landhöjningen fortskridit 
har djupa vikar bildats, senare har själva kolmårdsbranten kommit upp och 
bildat en lång kustlinje med mjukt buktande vikar. Det är här vi finner 
boplatserna. Höjden indikerar grovt en ålder på 8000 till 9000 år sedan, 
förutsatt att de har varit strandbundna. Något som är mycket sannolikt. 
Markerna består till stora delar av berg i dagen, blockrik morän och 
klapperstensfält. Dessa områden är bevuxna med gles tallskog som delvis 
är gallrad. Delar av området, speciellt i den norra delen där en havsvik gått 
in, är fortfarande mycket sankt. I utredningsområdets mellersta parti har ett 
större område glesats ur 
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för att ge fri siktlinje mot Bråviken. Detta gjordes i samband med att ett 
sanatorium för tuberkulossjuka anlades i början av 1900-talet. På den 
urglesade ytan har odling förekommit, det har också funnits en anlagd 
trädgård, delvis bestående av en fruktträdgård.  Sanatoriet lades ner i 
mitten på 1950-talet. Sanatoriet används idag som kriminalvårdsanstalt 
men i området finns ytterligare några institutioner samt hyreshus. Under 
senare år har den södra delen av ytan, mot Bråviken, vuxit igen med på 
sina ställen kraftig sly. Den norra delen av ytan är markberedd och där finns 
stora gräsmattor.

Figur 3. Överläkarvillan från sanatoriets tid. Foto: Helmut Bergold

Den del av utredningsområdet som kriminalvårdsanstalten förfogar över 
undantogs från utredningen i samråd med fastighetsägaren. Det gäller dels 
det område som anstalten är belägen inom, dels det område som används 
för motion och rekreation för interner. Det vill säga direkt öster om själva 
anläggningen där det idag löper en motionsslinga. Även tomtmark och 
anlagda gräsmattor i området undantogs från utredningsgrävning. Den 
undantagna ytan motsvarade cirka 35.000 m². 

Inom utredningsområdet fanns inga fornlämningar registrerade i FMIS. 
Däremot fanns en stenåldersboplats RAÄ 111 direkt utanför områdets 
nordöstra hörn. Boplatsen går inte in utredningsområdet, då en ravin löper 
mellan boplatsen och utredningsområdet och skiljer dessa från varandra. 
Norr om utredningsområdet vid Porsgata finns ett flertal ensamliggande 
stensättningar, RAÄ 10, 62, 64, 65 och 66  Här finns också ett röse, RAÄ 9, 
högt beläget invid Torsjön. Väster om utredningsområdet finns en grotta, 
RAÄ 82, med namnet Rövaregrotttan. Sydöst om området finns en 
stenåldersboplats, RAÄ 112, som förundersöktes år 2004. Samtliga RAÄ nr 
är inom Krokeks socken.
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Figur 4. De i texten omnämnda fornlämningarna norr om utredningsområdet. Skala 1:12000

Syfte och metod
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa om 
fornlämning/ar kommer att berörs i samband med den planerade 
detaljplaneläggningen av området. Ytterligare syfte var att resultatet av den 
arkeologiska utredningen skulle kunna användas som ett fullgott 
underlagsmaterial i en fortsatt besluts- och planeringsprocess. 

Utredningen genomfördes i två etapper 
• etapp 1 bestod av kart- och arkivstudier samt fältinventering
• etapp 2 bestod av utredningsgrävning

Utredningens huvudfokus låg på fältinventeringen i etapp 1 och 
utredningsgrävningen, dvs. etapp 2. Inom den första etappen genomfördes 
kart- och arkivstudier samt en fältinventering. Vid de övergripande
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arkivstudierna hämtades uppgifter från ATA (Antikvarisk-Topografiska 
arkivet), Statens Historiska Museums föremålsdatabas samt från FMIS 
(Fornminnesregistret). Berörda historiska kartor har studerats via 
Lantmäteriets digitala tjänster på Internet. 

Vid den påföljande fältinventeringen inventerades undersökningsområdet. 
Syftet var att klargöra om det finns fornlämningar och kulturhistoriska 
lämningar ovan mark samt att lokalisera  lägen för fornlämningar som inte 
var synliga ovan mark. En riktad fältinventering mot stenåldersboplatser 
genomfördes av Roger Wikell. Tidigare erfarenheter från utredningar inom 
Kolmården har visat att stenåldersboplatser, framförallt mesolitiska, är en 
signifikativ fornlämning för Kolmården. Att kunna läsa landskapet som en 
skärgård och se var goda naturhamnar legat är en nyckel för att hitta 
boplatslägen. Kolmården präglas av strandbundna lokaler även om andra 
lägen förekommer. Fältinventeringen uppsökte även hällmarker och 
bergsbranter för att se om kvarts- och grönstensbrott kunde identifieras. 
Även hällmålningar eftersöktes.  Under inventeringen uppmärksammades 
även andra kulturlämningar. 

Inom etapp två gjordes utredningsgrävningen, dels med hjälp av 
traktorgrävare,  dels för hand. Syftet med utredningsgrävningen var att 
klargöra om det fanns fornlämningar som inte var synliga ovan mark. De 
resultat som framkom från etapp 1 låg  till grund för var schakten 
placerades. Speciell hänsyn togs till ytor som indikerade mesolitiska 
boplatslägen. Till vissa delar kom inventeringen och utredningsgrävningen 
att gå ihop, då vissa platser var så otillgängliga att en traktorgrävare inte 
kunde ta sig dit. I de fallen grävdes  provytor i samband med inventeringen. 
De schakt som togs upp med maskin provgrävdes samtliga också för hand 
för att i första hand identifiera anläggningar och slagen kvarts. Maskinen 
användes för att försiktigt ta bort det översta lagret av skogstorv. De 
mesolitiska fynd som tidigare identifierats i Kolmården har legat 
förhållandevis ytligt därför lades vikt vid att gräva så mycket som möjligt för 
hand. 

De ytor som inte utredningsgrävdes har av terrängmässiga skäl bedömts 
vara obrukbara och olämpliga som boplatslägen. Det rör sig om branta 
stup, storblockiga moränområden, sankområden samt klapperstensfält.  

Fornlämningar, misstänkta fornlämningar och boplatslägen mättes in med 
GPS och beskrevs skriftligt. Samtliga schakt mättes likaledes in med GPS.  

                                                     
Dokumentationen av schakten skedde med hjälp av skriftliga beskrivningar 
och fotografier. Registreringen har gjorts i programmet Intrasis, där all 
dokumentation har samlats.

Resultat och åtgärdsförslag

Resultaten från den arkeologiska utredningen etapp 1 och 2 presenteras 
nedan. I enlighet med undersökningsplanen gjordes endast en mindre 
insats när det gäller arkivstudierna.
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Etapp 1

Arkivstudier
Varken genomgången av ATA, FMIS eller Historiska museets fynddatabas 
gav några arkeologiska träffar på utredningsområdet. En liten extra insats 
lades på det historiska kartmaterialet då det kom till vår kännedom att det 
fanns medeltida byar som försvunnit i området (muntlig uppgift Kenneth 
Svensson, Arkeologikonsult). En extra genomgång av kartmaterialet 
gjordes för att eventuellt upptäcka lägen för försvunna hus eller gårdar via 
namnformer eller kartfigurer. Terrängen i området är dock sådan att den 
enda platsen som skulle kunna vara möjlig för en medeltida bosättning är 
platsen för Kolmårdens kriminalvårdsanstalt, vilken undantogs från 
utredningen.

Inventering
Vid fältinventeringen inventerades hela området utom 
Kriminalvårdsanstaltens inhägnade område och motionsslinga. Vid 
specialinventeringen av stenåldersboplatser kunde 3 områden identifieras. 
Två av dessa var förhållandevis ytmässigt omfattande då det rörde sig om 
havsvikar som dragit sig tillbaka i och med landhöjningen. Område C var 
kraftigt beväxt med sly i den södra delen vilket gjorde att endast delar av 
läget var möjligt att fältinventera före utredningsgrävning.

Figur 5. Översikt mot Bråviken. Foto: Annica Ramström.
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Figur 6.  Översiktskarta med de i texten nämnda områdena. Skala 1:6000

Vid inventeringen framkom utöver stenålderslägena två övriga 
kulturhistoriska lämningar, en stenmur, objekt 4, och och en husgrund, 
objekt 1, se fig.1. Muren som var belägen i den södra delen av 
utredningsområdet, löpte i nord-sydlig riktning med en svag böj mot väster i 
den norra delen där muren slöt an mot ett berg. Muren som var kallmurad 
var cirka 1,5 meter hög och välbyggd i upp till sex skift av röd granit. Väster 
om muren fanns ett stenblock där stenarna till muren huggits ur, här fanns 
även en bearbetningsplats. Då den västra sidan om muren bestod av 
storblockig morän samt bearbetningsplatsen för tillverkningen av huggen 
sten till muren verkar muren vara tänkt att upplevas från den östra sidan.

Husgrunden var belägen i ett krönläge mot Bråviken i utredningsområdets 
södra del. Grunden bestod av tre glest lagda syllstenar i söder och i den 
östra delen har berget använts som underlag. Centralt beläget i husgrunden 
fanns ett spisröse som var cirka 3 meter i diameter bestående av 
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övertorvade och övermossade tegelstenar delvis bestrukna med kalkbruk. 
Huset finns inte  på varken det yngre eller äldre kartmaterialet från området 
och går därmed inte att placera i tid. Det är också oklart om huset och 
stenmuren härrör från samma kontext. 

Etapp 2

Utredningsgrävning
Inom utredningsområdet grävdes sammantaget 69 stycken schakt, om 
sammanlagt 304 löpmeter, med maskin och cirka 25 provgropar för hand i 
samband med inventeringen. Schakten som grävdes med maskin 
fördelades på i huvudsak tre områden A, B och C, se fig. 6.

Figur 7. Schaktplan område A. Skala 1:1200

Område A var beläget väster om Torsjön och innehöll tre objekt, objekt 5, 
objekt 6 och objekt 7, samtliga i form av topografiskt bra lägen för 
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stenåldersboplatser. Genom området har det under stenåldern funnits en 
havsvik där dagens Torsjön ingått som del, i och med landhöjningen har 
Torsjön med tiden snörpts av. Runt havsviken har landskapet bestått av 
högre partier och mellan dessa högre partier och vattnet har det funnits 
stränder, dels sandstränder men också stränder bestående av grus. 
Samtliga objekt var belägna på sandiga eller grusiga partier som tidigare 
utgjort stränder i kombination med mindre vikar i den större havsviken. 
Inom objekt 5 gjordes ett fynd av slagen kvarts.

För område A föreslås inga ytterligare arkeologiska åtgärder.

Figur 8. Schaktplan område B. Skala 1:1200

Område B var beläget i en i dag uppgrundad havsvik som dragit sig tillbaka 
i etapper, här återfinns objekt 8. Idag omges det före detta havsviksområdet 
av berg i öster och väster. Mot berget i väster består terrängen av delvis 
storblockig morän i den nordvästra delen, medan den i sydväst består av 
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klapperstensfält. Den västra sidan har inte utgjort något bra läge för 
bosättningar.

Den östra delen av havsviken har däremot haft en annan karaktär, här finns 
strandvallar och platåer av grus och sand vilket gjorde hela den östra sidan 
till ett presumtivt boplatsläge. 

 För område B föreslås inga ytterligare arkeologiska åtgärder.

Figur 9. Schaktplan område C. Skala 1:2000

Område C var det största av de tre uppgrundade havsvikar som bedömdes 
som intressanta. Precis i område B har viken dragit sig tillbaka söderut och 
på väster och öster sida om om den före detta viken finns i dag 
bergspartier. Även här består den nordvästra delen av storblock morän 
medan den sydvästra i huvudsak består av klapperstensfält. I den 
sydvästra delen finns en stenmur, objekt 4. Invid stenmuren drogs två 
schakt i syfte att lokalisera en eventuell bosättning till muren. I området 
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fanns ett antal plana ytor som skulle kunna ha utgjort huslägen men inga 
indikationer av att så skulle ha varit fallet kunde iakttas.

Söder och något sydväst om den före detta överläkarvillan och den 
inhägnade trädgården återfanns en mesolitisk boplats, objekt 9. Boplatsen 
var belägen på en förhållandevis plan yta och delvis ner mot den 
uppgrundade havsviken. Partiet var fritt från större stenar och bestod i 
stället av sand och grus under skogstorven. I tre schakt, nr 251, 252, 271 
och 273 , hittades slagen kvarts. Inga anläggningar var synliga i schakten. I 
schakt 251, 252 och 271 låg kvartsen delvis direkt under skogstorven men 
också i sanden och gruset. När det gäller schakt 273  hade området odlats 
vilket gjorde att den kvarts som hittades här låg cirka 0,3 meter under 
odlingslagret. Möjligen har jord förts på i den här delen för att skapa 
möjligheter för odling. Detta gör att den inbördes topografin och terrängen 
varierar inom objektet.

Något hundratal meter söder om objekt 9 återfanns en fyndplats för slagen 
kvarts, schakt 262. Den här delen av området präglas av berg i dagen och 
storblockig morän. I skydd mot en bergshäll fanns en sandig platå där 
avslaget hittades. Då det endast rörde sig om ett avslag bedömdes detta 
inte vara en boplats utan snarare ett enstaka fynd.  

För område C föreslås en arkeologisk förundersökning för objekt 9. I övrigt 
föreslås inga åtgärder i området.

Sammanfattande resultat och åtgärdsförslag
Sammantaget återfanns vid den arkeologiska utredningen fyra nya 
kulturhistoriska objekt, två fyndplatser för slagen kvarts och en mesolitisk 
boplats.

För de kulturhistoriska objekten föreslås ingen åtgärd för de militärhistoriska 
lämningarna,objekt  2  och 3. Om det är möjligt vore det bra att bevara 
stenmuren, objekt 4, som en del i naturmiljön kring de nya bostäderna men 
om detta inte är möjligt föreslås ingen åtgärd. För husgrunden, objekt 1 
föreslås en mindre förundersökning, om den kommer att beröras av 
byggnation, för att utröna objektets ålder.

För de två fyndplatserna för slagen kvarts, objekt 5 och 10, föreslås ingen 
ytterligare åtgärd och för den mesolitiska boplatsen, objekt 9, föreslås en 
arkeologisk förundersökning. På platsen har slagen kvarts hittats. 

Utvärdering av undersökningsplanen
Den arkeologiska utredningen följde i huvudsak den undersökningsplan 
som upprättats. Det fanns dock två avvikelser. Den ena rörde utrednings 
omfattning och den andra rörde arkivmaterialet. 

I samråd med fastighetsägaren och länsstyrelsen kom två ytor att undantas 
från utredningsområdet, det rör sig dels om den yta som 
kriminalvårdsanläggning disponerar i form av den inhägnade anstalten samt 
vidhängande rekreationsområde, samt den yta som utgjordes av en 
inhägnad gräsmatta söder om överläkarvillan. När det gällde 
kriminalvårdsanläggningen så skulle den inte komma att beröras av 
nybyggnation. Det betyder att om eventuell byggnation ska ske inom 
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området kan en ny arkeologisk utredning behöva göras. När det gäller den 
inhägnade gräsmattan söder om villan gick det inte komma in med maskin, 
alla befintliga öppningar var för trånga. Möjligen kan detta påverka objekt 9 
då en gräns mot norr inte har kunnat identifieras. Samråd om att inte 
utredningsgräva inom inhägnaden i det här skedet togs med länsstyrelsen.

När det gäller arkivmaterialet kom ett lite större fokus att läggas på det 
historiska kartmaterialet än vad som var tänkt från början. Det hängde 
samman uppgifterna om gårdar i Kolmårdenområdet som försvunnit. Den 
extra genomgången av arkivmaterialet påverkade inte projektets budget 
eller tidsplan utan rymdes inom ramen för dessa. 
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 Adminstrativa uppgifter
Arkeologgruppens ärendenummer: 2010_07.

Länsstyrelsens dnr: 431-2241-10.

Projektnummer: 2010:07.

Undersökningstid: I omgångar mellan 100809-100827. 

Projektgrupp: Annica Ramström, Helmut Bergold och Roger Wikell.

Exploateringsyta: ca 52 hektar.

Undersökt yta: 304 löpmeter.

Läge: Ekonomiska kartan, blad 9G 1g, Strömsfors

Koordinatsystem: RT 90 .

Koordinater för undersökningsytans sydvästra hörn: 

Dokumentationshandlingar som förvaras i Antikvarisk-topografiska 
arkivet (ATA), RAÄ, Stockholm: 5 planritningar i varierande skala samt 8 
stycken digitala foton.

Fynd:  1-17.
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Bilaga 1.

Objektbeskrivningar

Objekt 1
Område: C
Typ: Husgrund.
Status: Övrig kulturhistorisk lämning.
Storlek:cirka  8x4 meter
Beskrivning: På ett markerat krönläge riktat mot Bråviken återfanns en 
husgrund med spisröse. Grunden bestod av syllstenar i storleken 0,35-0,4 
meter i diam. Den ena väggens syll utgjordes av en bergkant. I husets norra 
del fanns ett spisröse som var ovalt till formen, cirka 3 meter i diameter och 
0,5 meter högt, bestående av övertorvade tegelstenar och brockor. Vissa av 
tegelstenarna som var handslagna var bestrukna med kalkbruk.

Objekt 2
Område: C
Typ: Militär lämning.
Status: Övrig kulturhistorisk lämning.
Storlek: 3,0x0,6x0,6 meter.
Beskrivning: Gjutet cementblock beläget i terrassering mot Bråviken. 
Parallellt och norr om objekt 3. Delvis övermossad.

Objekt 3
Område: C
Typ: Militär lämning.
Status: Övrig kulturhistorisk lämning.
Storlek: 1,0x0,6x0,6 meter.
Beskrivning: Gjutet cementblock beläget i terrassering mot Bråviken. 
Parallellt och söder om objekt 2.

Objekt 4
Område: C
Typ: Stenmur.
Status: Övrig kulturhistorisk lämning.
Storlek:  19x0,8 och cirka 1,5 meter hög.
Beskrivning:Löper i nord-sydlig riktning med en svag böj mot väster, i den 
norra delen där muren sluter an mot ett berg. Kallmurad, vällagd i upp till 
sex skift. Företrädesvis har huggna stenar i röd granit i storleken 0,3-0,4 
meter använts. Muren är delvis övermossad. Öster om muren finns en 
slagplats där murens stenar har huggits till, här finns även ett berg av röd 
granit där blocken till muren har huggits ur. Muren bedöms vara äldre än 
sanatoriet och inte ha någon anknytning till detta.

Objekt 5
Område: A
Typ: Topografiskt bra läge för stenåldersboplats.
Status: Fyndplats.
Storlek: cirka 50x30 meter



Beskrivning: Beläget i utredningsområdet nordöstra del. Läget utgjordes av 
en sandig platå i ett område som i övrigt var blockrik. Norr om platån fanns 
ett berg som skydd och i söder har en forntida havsvik gått in. Idag finns ett 
mindre kärr på platsen. Den södra delen av platån ha grävts bort i ett 
tidigare skede vid anläggandet av en körväg och byggandet av en mast.
På platån drogs ? schakt som samtliga visade att  direkt under skogstorven 
vidtog sand och enstaka naturliga stenar. Inga indikationer på någon 
boplats kunde iakttas.

Objekt 6
Område: A
Typ: Topografiskt bra läge för stenåldersboplats.
Status: Ej fornlämning.
Storlek: 75x30 meter
Beskrivning: Boplatsläget låg söder om samma forntida havsviks om objekt 
5. Även detta boplatsläge låg på en sandig platå med omgivande blockrika 
marker. Läget har skjutit ut som en udde i viken och varit omgiven av vatten 
i söder, norr och väster. Mot öster fanns ett mindre höjdparti. Enstaka block 
var synliga på ytan. Boplatsläget genomkorsades av körväg. 

Objekt 7
Område: A
Typ: Topografiskt bra läge för stenåldersboplats.
Status: Ej fornlämning.
Storlek: 60x50 meter
Beskrivning: En sandig platå i en norrsluttning ner mot dagens Thorsjön. 
Läget var ganska brant och visade sig bestå av svallad sten.  Den platå 
som först uppfattats som sandig visade sig var för stenig.

Objekt 8
Område: B
Typ:Topografiskt bra läge för stenåldersboplats.
Status: 
Storlek: 20x12 meter
Beskrivning: I forntiden en lång havsvik mellan två höjdpartier. I den östra 
delen av den forna viken är terrängen blockrik och mindre lämplig för 
boplatser. I den västra delen är terrängen också blockrik men inte lika stora 
block. Stora delar av viken består idag av klappersten men man kan skönja 
avsatser där marken är mer sandig och grusig. Objekt 8 är beläget i ett 
sådant parti.

Objekt 9
Område: C
Typ: Stenåldersboplats.
Status: Fornlämning.
Storlek: 50x60 meter
Beskrivning: Hela dalen mellan de två höjdpartierna i öster och väster har i 
forna tider varit större havsvik. Objekt 9 är beläget på ett sandigt parti 
cirka ? m över havet med ett skyddande höjdparti i väster. Vikens västra 
sida har varit den sida som bestått av sand medan den östra sidan är 
blockrik eller består av klappersten.
Fynd: Kvartsavslag.
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Objekt 10
Område: C
Typ: Topografiskt bra läge för stenåldersboplats
Status: Fyndplats
Storlek: 10x10 meter
Beskrivning: Område med berg i dagen samt storblockig morän. 
Fyndplatsen låg strax söder om ett mindre bergsparti i ett skyddat läge där 
en vik gått in från den större havsviken. Här kunde en mindre sandig platå 
skönjas och i det sandiga partiet hittades ett kvartsavslag.
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 Bilaga 2. 

Schakttabell
Sch-nr L/m Dj/m Beskrivning Fynd
215 5 0,1 Under 0,03 m skogstorv vidtog sand.
216 4 0,1-0,2 Under 0,04 m skogstorv vidtog sand.
217 4 0,1-0,15 Under 0,05 m med grästorv vidtog sand.
218 4 0,1-0,15 Under skogstorven 0,04 m vidtog sand. Kvartsavslag
219 4 0,1-0,2 Skogstorv 0,08 m och därefter sand.
220 6 0,1-0,15 Under skogstorv 0,06 vidtog sand.
221 7 0,1 Skogstorv 0,1 därunder sand med naturligt inslag av 

sten i storleken 0,3-0,4 m i diam. 
222 4 0,1 Skogstorv till ett djup av 0,05-0,08, därunder sand.
223 4 0,1 Skogstorv 0,1 och därunder sand.
224 4 0,1 0,05-0,08 med skogstorv och därunder sand.
225 4 0,1 Under 0,08 m skogstorv vidtog sand.
226 4 0,1 Under 0,05 m skogstorv fanns grus och mindre 

stenar. Naturliga inslag av kvarts.
227 5 0,1 Skogstorv 0,1 därunder sand och grus.
228 4 0,1 Under 0,1 m skogstorv fanns i botten ett tätt lager 

med natursten i storleken 0,1-0,4 m i diam.
229 4 0,1 Skogstorv 0,1 under fanns grus och klappersten.
230 5 0,1 Under 0,1 med skogstorv fanns naturlig sten med 

inslag av sandiga partier.
231 4 0,1 Skogstorv 0,1 och därunder sand.
232 4 0,1 Under 0,1 m skogstorv fanns naturlig sten och 

sandpartier. I schaktets nordöstra hörn återfanns 
kvartsavslag.

233 5 0,1 Skogstorv 0,1 och därunder naturlig stenar blandat 
med sandpartier.

234 2 0,05 Under skogstorven 0,05 återfanns klappersten.
235 4 0,05 Under skogstorven fanns vattensvallad sten.
236 2 0,05 Under 0,05 m skogstorv fanns klappersten.
237 5 0,1 Under 0,05 m skogstorv fanns i botten sand med 

inslag av enstaka stenar.
242 5 0,05 Skogstorv 0,1 och i botten klappersten.
243 2 0,05 Skogstorv 0,05 och därunder klappersten.
244 4 0,1 Under 0,1 m skogstorv fanns sand med inslag av 

sten i den östra delen.
245 3 0,1 Skogstorv 0,1 och därunder sand.
246 4 0,05 Under 0,05 m skogstorv fanns sand.
247 4 0,05 Skogstorv 0,05 och därunder sand.
248 12 0,4 Under ett 0,3 m tjockt odlingslager fanns ett 

bottenlager av sand.
Fajans, glas, ej 
tillvarataget

249 12 0,4 Under ett 0,2-0,3 m tjockt odlingslager fanns en 
0,05 m tjock sandlins och under denna fanns en 
0,05 m tjock horisont av förmultnade växter, 
därunder sand.

250 10 0,3 Under ett 0,2 m tjockt odlingslager fanns ett 0,1 m 
tjockt lager med sten och grus. I botten fanns rikligt 
med svallad sten.

251 4 0,2 Grästorv 0,1 och därunder sand. Kvartsavslag
252 6 0,2 0,1 m odlingslager och därunder sand. Kvartsavslag
253 5 0,2 Under ett 0,1 m odlingslager fanns ett bottenlager 

av sand, grus och svallad småsten.
254 5 0,2 Odlingslager 0,15 och därunder ett lager med 

förmultnade växter 0,05. Bottenlager av grus och 
svallad småsten.

255 4 0,3 Under ett 0,3 m tjockt odlingslager fanns en botten 



av grus och svallad sten i storleken 0,1-0,2 m i diam.
256 10 0,1-0,3 Odlingslager 0,1-0,3 och därunder grusig sand och 

svallad småsten.
257 4 0,2 Under ett 0,15 m tjockt odlingslager fanns grus och 

svallad småsten.
258 2 0,05 Skogstorv 0,05 och därunder rikligt med svallad grus 

och sten, naturliga inslag av kvarts.
259 2 0,1 Under 0,05 m skogstorv fanns ett bottenlager av 

sand och grus med svallad småsten.
260 6 0,1 Skogstorv 0,1 och därunder svallad grus i söder och 

större ej svallade stenar i norr med en diam av 0,3-
0,4 m.

261 7 0,1 Under 0,1 m skogstorv fanns sand med enstaka 
stenar i storleken 0,3-0,4.

262 7 0,1-0,15 Skogstorv 0,1-0,15 och därunder berg i norra delen 
av schaktet med det i söder fanns sand.

Kvartsavslag

266 5 0,05 Skogstorv 0,05 m och därunder klappersten.
267 7 0,03 Under 0,03 m med skogstorv vidtog klappersten.
268 5 0,15 Under 0,15 m skogstorv fanns sand och sten i 

storleken 0,05-0,15 m i diam.
269 12 0,1 Under 0,1 m skogstorv fanns ett blockrikt parti i 

söder med sten i storleken 0,3-0,4 m i diam.  I 
mellanparitet fanns svallad sten i storleken 0,1-0,15 
i diam och i norr grus och mindre sten blandat med 
sand.

270 4 - Endast omrörda massor förmodligen i samband med 
anläggandet av skogsvägen.

271 9 0,1-0,15 Skogstorv 0,1-0,15 m under det sand. Kvartsavslag
272 2 - Omrörda massor, nedgrävning för vattenledning 

som ligger ca 0,3-0,4 m ner.
273 9 0,4 Under ett 0,3 m tjockt odlingslager fanns sand. Kvartsavslag
274 3 0,4 Odlingslager 0,3 och under fanns sand. I 

odlingslagret fanns inslag av sopor. I den västra 
delen av schaktet löpe ett dike som var ca 1 m brett 
och fortsatte in i västra schaktväggen.

275 8 0,1-0,15 Skogstorv 0,1-0,15 därunder berg i norr och grus 
och svallad småsten i söder.

276 9 0,15 Under skogstorven fanns i öster grus och svallad 
småsten medan det i väster fanns svallad sten i 
storleken 0,08-0,15 m i diam.

278 4 0,4-0,5 Under 0,1 m skogstorv fanns en dumpmassor 
bestående av byggavfall och jord. I botten sten.

279 3 0,3 Skogstorv 0,1 m och under det en dumphög av jord 
och i öster berg. Marken var mycket blöt och 
sumpig. I botten lera.

280 3 0,3 Under 0,3 m skogstorv vidtog lera. Även här var 
mycket blött då avrinningsvatten från berget samlats 
här.

281 4 0,4 Under 0,2 m skogstorv fanns i botten grus och sand.
282 3 0,3-0,4 Skogstov 0,3 och under detta fanns i botten sand 

och grus.
283 3 0,4 Skogstorv 0,3 och därunder botten av sand. 

Schaktet var mycket blött.
284 3 0,1-0,15 Under 0,1 m skogstorv fannd i botten sand och grus 

med inslag av svallad sten 0,1-0,15 m stora.
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Bilaga 3.

Fyndlista
Fnr Material Sakord Vikt/gr Ant Metod Anm Kontext
1 Kvarts Avslagsfragment 1,1 1 S218

2 Kvarts Avslag 1,1 1 S251

3 Kvarts Avslag 1,28 1 PF Tät kvarts 
(ultramylonit?), 
nodulyta.

S251

4 Kvarts Avslagsfragment 2,1 1 S251

5 Kvarts Splitter 2,1 1 S251

6 Kvarts Avfall 1,4 1 S251

7 Kvarts Avslagsfragment 1,6 1 Nodulyta S252

8 Kvarts Avslagsfragment 1,1 1 S252

9 Kvarts Kärnfragment 1,4 1 BP Stavformat och 
fyrsidigt, ett 
gångjärnsbrott

S262

10 Kvarts Avfall 1,4 1 Oren kvarts S262

11 Kvarts Kärna 1,2 1 BP S271

12 Kvarts Avslagsfragment 2,4 1 PF S271

13 Kvarts Avslagsfragment 1,1 1 S271

14 Kvarts Avfall 1,7 1 S271

15 Grönsten 1,15 1 Nodulyta S271

16 Kvarts Avslagsfragment 2,3 1 S273

17 Flinta Splitter 1,1 1 Bränd? S273

Metod: PF = plattform, BP = bipolär. 

Registreringen av kvarts följer den förenklade basregistreringen av kvarts 
som utarbetats för de stora mängder kvarts som ofta framkommer vid 
undersökningar i östra Svealand. Den grundar sig på kvartsens 
diagnosticerbara delar vid reduktionen av ett stycke kvarts. Ett tänkt chain 
de operatoire innebär att kvartsen registreras i följande sakord: kärna, 
kärnfragment, avslag, avslagsfragment, splitter och avfall. Tre tekniker har 
identifierats i material från regionen: plattform, städ och bipolär metod. 
Dessa är också nämnda i den tänkta ordning de har genomförts. Förutom 
dessa noteras också eventuell förekomst av retuscher, nötning, svallning, 
cortex (nodul/åderkvalite), bränd etc.

Fynden är karaktäristiska för boplatser (i ordets breda betydelse) för östra 
Mellansverige. Det är mest kvarts och endast en grönsten och en flinta. 
Både plattform och bipolär metod finns representerat. Att kärnorna är 
bipolära är typiskt mesolitiskt. De bestämbara avslagen är slagna med 
plattformsmetod och  känns igen från andra motsvarande platser. Kvartsen 
som har nodulytor pekar på att man i dessa fall använt strandstenar. 
Sammantaget ger materialet ett mesolitiskt intryck, vilket också stöds av 
terrängläget.
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