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Sammanfattning
En arkeologisk förundersökning av fornlämning nr 359 företogs under
fem veckor (sept.- okt. 2000) vid Kornsjötjärn norr om Bjästa, Nätra
socken, Ångermanland. Bakgrunden är ett länsstyrelsebeslut som fattats
med anledning av planerna på Botniabanans sträckning genom området.
Länsmuseet Västernorrland ansvarade för förundersökningen som
bedrevs i samråd med Riksantikvarieämbetet UV-mitt vilka koordinerade
flera undersökningar i bankorridoren.
Fornlämningen påträffades i samband med en utredning året innan då
endast skärvsten påträffades inom ett ca 40x40 meter stort område i
åkermark. Förundersökningen syftade till att ge bättre underlag för vidare
beslut om slutunderökning m.m. Tanken var att skärvstenen var
lämningar efter härdar eller kokgropar som eventuellt fanns kvar intakta i
området. Det var även önskvärt med fynd och kol för att klarlägga
fornlämningens ålder och karaktär.
Ca 1600 kvm öppnades med maskin och för hand inom ett 200x120
meter stort område. Markkemiska analysera utfördes av
Miljöarkeologiska laboratoriet i Umeå. Förhöjda fosfatvärden indikerade
boplatsaktivitet och inom dessa område påträffades ett flertal sot- och
kolfläckar som troligen varit rester av härdar eller kokgropar. Ett fåtal
fynd (flintskrapa, skifferförarbete, kvarts m.m.) talar för att aktiviteterna
hör samman med en tillfällig bosättning av transitkaraktär då området
utgjorde en landbrygga till en halvö ca 4000 f Kr (65 m.ö.h.). Inom
undersökningsområdet fanns även recenta lämningar från en cirkelsåg
som lades ned på 30-talet.
En fortsatt undersökning av området bedöms inte ge särskilt mycket
mer kunskap om fornlämningen.

Inledning
Med anledning av byggandet av Botniabanan inför delsträckan JP32 har
Länsmuseet Västernorrland utfört en arkeologisk förundersökning av
fornlämning Raä 359, Nätra socken, Ångermanland. Förundersökningen
har planerats utifrån länsstyrelsens kravspecifikation (dnr. xxx ). I grova
ordalag har avsikten varit att erhålla underlag för en fortsatt
slutundersökning, alternativt konstatera att vidare undersökning ej är
ändamålsenlig.
Fornlämning Raä 359 registrerades i samband med etapp 2- utredningen
sommaren 2000 då det i den plöjda åkermarken påträffades enstaka
skärvstenar över en ca 40x40 m stor yta i bansträckningens mitt. Ett
mindre schakt upptogs i samband med utredningen i syfte att
dokumentera lagerföljden. I matjordslagret påträffades då måttligt med
skärvsten. Området betecknas som objekt 27 i utredningen (UV Mitt PM
för Arkeologisk utredning, etapp 2 Botniabanan genom Västernorrland,

delsträcka JP 32 Ångermanland, Själevad och Nätra socknar. Henrik
Runesson och Lars Z Larsson).
Föreliggande förundersökning utfördes tidsperioden 2000.09.112000.10.13 och utfördes av Lars-Göran Spång, Carina Öberg, Erik
Sandén och Maria Nordlund från Länsmuseet Västernorrland.
Fältassistent var Rune Lindström och grävmaskinister Rikard
Mårtensson, Jörgen Kallin samt Magnus Salomonsson, samtliga från
Norrböle Sten & Kross. Ida Engström var PRAO-elev från Bjästaskolan
och deltog under en vecka.

Målsättning
Enligt Länsstyrelsen kravspecifikation omfattade
bansträckningen/exploateringsområdet en bredd om ca 50 meter men vid
behov fanns möjlighet att ytterligare förundersöka fornlämningen inom
en bredd av 120 meter.
Exploateringsområdet utgjordes av åkermark som skördades dagarna före
undersökningen samt av skogsmark som till viss del avverkades inför
undersökningsstarten. Utanför exploateringsområdet, inom en bredd av
120 meter, var skogsmarken ej avverkad. För att få kunskap om
fornlämningens utbredning och karaktär var ambitionsnivån inför
förundersökningen var att undersöka omkring 15 % av ytan inom
exploateringsområdet (1500 m²) respektive 5% inom 120-meters
korridoren (800m²).
Målsättningen inom exploateringsområdet var att bedöma
fornlämningens utbredning rumsligt, få en uppfattning om
fornlämningens karaktär med avseende på kvantitativ och kvalitativ
variation av anläggningar, skärvsten, artefakter och ekofakter.
Målsättningen utanför exploateringsområdet var att avgränsa
fornlämningen rumsligt, maximalt inom angiven bredd av 120 m samt att
konstatera om fornlämningens karaktär är likartad/skiljer sig från
fornlämningen inom exploateringsområdet.

Topografi, landskap och historia
Raä 359 är belägen på en platå idag omkring 65 m ö h som vilken
omkring 3000 f Kr bildade ett sadelläge mellan en lagun och havet.
Genom detta strategiska läge medgav platsen möjligheter till dels att
nyttja resurserna i Bottenviken i öster såväl som de mer skyddade vattnen
i väster. Genom landhöjningen har den forna lagunen i väster grundats
upp och bildar idag Kornsjösjön respektive Kornsjötjärnen.

Fig 1. Karta med havsnivå 65 m.ö.h.

I dalgången mellan Kornsjösjön och Kornsjötjärn ligger böljande
odlingsmarker som kantas av skogsklädda bergssluttningar. Kring tjärnen
finns ett större område med flikiga åkrar som kantas av blandskogar med
gran, asp, björk, sälg och rönn (se omslagsbilden). Gårdarna i Kornsjö
ligger samlad på sydsluttningen och i byn finns två stora parstugor från
1700-talet vilka speglar det välstånd som byggdes upp bland annat genom
handelfärder från den här delen av Norrland till södra Sverige, så kallat
”Sörköreri”. Landskapsavsnittet där förundersökningen genomfördes
upptogs under senare tid för odling och på ömse sidor om
exploateringsområdet finns lämningar efter två torp. Ingen av dessa torp
finns belagda på historiska kartor eftersom båda har tillkommit efter laga
skiftet. Elias Persson (f.1914) berättar att torpet i S om objekt 27 byggdes
av torparen Pelle Östman som dock avled en tid före inflyttningen och
byggnaderna revs under 2:a världskriget. Av torpet återstår idag endast
grunder samt den gedigna uppkörningsrampen till logen. Norr om objekt
27 ska ytterligare ett torp ha legat enligt Elias. Torpet kallades
”Wrangens” och idag växer några kraftiga granar i den gamla
husgrunden.
Omkring de båda torpen låg förmodligen små åkerytor som successivt har
utvidgats och sedan övergivits. I det avverkade skogsområdet samt i
angränsade skogsmark öster och nordost om objekt 27 syns fossila
åkerytor samt dikessystem.

Fig. 2 Ekonomiska kartan med några platser markerade

Den rika tillgången på skog i området har under 1900-talet varit av
ekonomisk betydelse för bönderna i byn. Elias Persson (f. 1914) anlade
på 1930-talet en cirkelsåg i området tillsammans med sin bror. Sågen var
i bruk fram till mitten av 1940-talet.

Genomförande

(Fig0b) Undersökningsområdet mot Sydost

Två fixpunkter var inmätta; vid 120353,74, 7011645,24 (67,21 möh)
respektive 10395,23, 7011698,23 (65,23 möh, Botniabanans
koordinatsystem).
Inom exploateringsområdet (50-meterskorridoren) grävdes totalt 24
sökschakt med hjälp av maskin omfattande en 1095m² stor yta. Schakten
varierade i längd mellan 2,6-78,5 meter och i bredd mellan 1,3-5,5 meter.
Schaktens djup varierade mellan 0,1-1,4 meter.

Fig 3. Plan över schakt inom området. Väg och korridorgränser markerade.

I sökschakten inom exploateringsområdet lades 10 provrutor.
Provrutornas storlek varierade i längd mellan 2,2-3,7 meter och samtliga
var 1,3 meter breda. Av dessa finrensades 9 (totalt 40 m²). I många
provrutor var jordlagren mycket svåra att sålla med handsåll och det blev
därför nödvändigt att först sålla dessa med maskinsåll med maskstorlek 1
cm² för att därefter sållas med maskstorlek 4mm².
Utanför exploateringsområdet och inom 120-meters korridoren grävdes
28 sökschakt med maskin. Schakten omfattade totalt 411m². Även här
lades provrutor. Av totalt 14 provrutor lades 3 inom sökschakt (17,2 m²)
och 12 utanför sökschakt (40,2m²) Provrutornas storlek varierade i längd
mellan 2,0-4,7 m och i bredd mellan 1,3- 2,5 m. Samtliga avtorvades,
finrensades samt sållades.

Fig 4. Plan över provrutor

En översiktlig markkemisk kartering utfördes av MAL
(Miljöarkeologiska laboratoriet i Umeå) inom den största bredden av 120
meter och med en provtagningsintervall av 20 m (se bilaga: Rapport
MAL Markkemisk prospektering av objekt 27, JP 32). Med utgångspunkt
av de markkemiska resultaten förtätades schakten.

Fig 5. Plan över markkemiska provställen.

Samtliga fynd och anläggningar mättes in med totalstation och
dokumentationen genomfördes i det system som utarbetats av länsmuseet
(Rapport 1995:4)
Östra delen av undersökningsområdet avsöktes med metalldetektor. Inom
området fanns rikligt med metallföremål; järnband, hinkar, bultar etc.
Delar av åkermarken avsöktes med metalldetektor och även här
påträffades recenta järnföremål som spikar etc.
Ett urval av de i sökschakten och provrutorna framkomna anläggningarna
undersöktes till hälften och dokumenterades i plan och profil.
Provtagning för arkeobotanisk-, vedart- och C-14 analys utfördes. De
upptagna provrutorna och schakten liggande utanför
exploateringskorridoren igenlades.

Resultat
Raä 359
Merparten av fornlämningen ligger inom åkermark som sommaren 2000
till största delen var beväxt med grönfoder (havre/ärt). Ett mindre område
i norr utgjorde potatisland. Strax före inledandet av förundersökningen
skördades åkermarken. Vid förundersökningens start var åkermarken
täckt av 0,05 m hög halmstubb.

Fynd
Fyndmaterialet vid förundersökningen utgörs av sammanlagt 11
fyndnummer med 6 undernummer. Endast 1 av fynden, Fnr 6, är funnen i
anslutning till en anläggning, anl. 5, kol och sotfärgning. Övriga fynd är
funna eller framsållade i eller direkt under matjorden.
Skrapan (fnr 4) och avslaget (fnr 2) vittnar om flinttillgång och
redskapsarbete. Den bipolära stötkantskärnan (fnr 3) kan, trots
avsaknaden av avslag, visa på verkstadsarbete. Kärnan är enligt
Broadbent (1979, s. 103) karaktäristisk för Lundforsboplatsen vilken
dateras till 3 400 f Kr. Stötkantskärnor finns även på Bjurseletboplatsen
som är daterad 2000 f Kr (Knutsson, 1988, s. 95-96). Just denna typ av
små stötkantskärnor har även sekundärt använts som skrapor (Callahan
1987, s. 24).
Skifferförarbetet (fnr 6) kan ha ingått i en verkstadsplats men något bryne
eller skifferavslag har inte påträffats som skulle underbygga detta.
Möjligheten finns också att skifferfyndet är transportgods som lämnats
intill en kokgrop eller dylikt. Vid undersökning av en kustboplats 65
m.ö.h. i Kittjärn, Säbrå sn, Ång, (Bergvall, 1997) har flera fynd av delvis
bearbetad skiffer gjorts.

Spridning av skärvsten
Enligt PM för arkeologisk utredning etapp 2, Botniabanan genom
Västernorrland, delsträcka JP 32, hade åkermarken vid Raä 359 nyligen
plöjts vid besiktningstillfället sommaren 2000. Visuellt påträffades vid
detta tillfälle enstaka skärvstenar över en ca 40x40 m stor yta mitt i
bansträckningen (Runesson & Larsson 2000).
Vid tidpunkten för förundersökningen i september och oktober 2000 hade
åkermarken nyligen skördats men var ej plöjd. Skärvstenar påträffades
därför enbart i de maskingrävda schakten. Skärvstenen samlades i och
registrerades styckevis.
Utbredningen bekräftar tidigare intryck att den största koncentration
befanns vid åkerns norra del. I denna undersökning kom den största
koncentrationen i schakt 19 och i synnerhet i provruta 8. Skärvsten fanns
även i provrutorna i skogsmark i södra delen av undersökningsområdet
framförallt i provruta 4. Det är värt att notera att skärvstenen har ett annat
utbredningsmönster än de anläggningar som påträffats. Anläggningarna
synes inte ha avgett mycket skärvsten.

Fig 6. Utbredning av skärvsten (största triangeln = 63 st skärvstenar)

Anläggningar
De anläggningar som antas ha samband med fornlämningen är
uteslutande kol och sotfläckar av olika slag. De flesta påträffades i
odlingsmark och endast bottendelen var därför bevarad. Sannolikt rör det
sig om bottendelen av kokgropar av någon form, men det var få
anläggningar som innehöll skärvsten.

Fig 7. Översiktsplan anläggningar.

Inom det högre partiet mot norr påträffades ett flertal rösen som från
början såg misstänkt fornlämningslika ut. Ett röse antogs även vara
spisröse. Det visade sig emellertid att samtliga rösen kunde härledas till
fundament för en cirkelsåg som varit placerad här enligt en sagesman från
orten (Elisas Persson, se sid. 4).

Dateringar
Förutom landhöjningskurvan är kolförekomsten en tillgång för datering.
Kolprover har lämnats in från A1, A2 (2 st.), A4, A5, A6, A7, A8, A9
och A10, men resultaten är i skrivande stund ej tillgängliga.
Landhöjningskurvan ger en datering till ca. 4000 f Kr (Miller 1982)
såvida boplatsen har varit strandbundet. Fynden av flintskrapa, bipolär
stötkantskärna samt skifferförarbete är förvisso daterande men inte
tillräckligt för att säkerställa närmare precision.

Tolkningar och slutsatser
De viktigaste data som kommit fram av förundersökningen, för vidare
tolkning av resultaten är dels läget i terrängen, fyndfattigdomen,
anläggningarnas dateringar samt fosfatanalyserna.
Terrängen:
Det visade sig ganska tydligt vid själva fältarbetet att läget vara mycket
blåsigt och kallt. Förhållandena måste har varit än mer krävande när det
var öppet vatten på båda sidor om lokalen, åtminstone vintertid. Det här
är en plats som man kan uppehålla sig vid under varma och stilla dagar
utan regn. Den mjäliga marken var ganska sörjig när det var regn och en
stadig bosättning är svår att tänka sig i denna marktyp. Likaså är
exponering mot öst och väst inte optimal. Ett lämpligt sydläge finns först
när man kommer utanför bankorridoren och närmar sig objekt 26. Att det
ändå har varit aktiviteter på platsen är inte svårt att förstå med tanke på
det strategiska läget. Lokalen var den enda landbryggan på denna nivå ut
mot halvön där de övriga boplatserna var belägna som har undersökts
inom projektet (RAÄ 307, 318, 321).
Aktiviteter:
Anläggningar som antas höra samman med tillfällig bosättning eller
enbart uppehåll är de många kol och sotfläckar som påträffats. De ligger
inom ett fosfatrikt område och hör sannolikt samman med återkommande
sammankomster med slakt eller matlagning. Aktiviteterna bör under alla
förhållanden ha varit av den magnitud att de har gett spår i form av
forfatkoncentrationer.
Dateringar:
I avvaktan på analysresultat torde de forntida aktiviteterna ha ägt rum ca
4000 f Kr. Detta indikerat framförallt av landhöjningskurvan, men fynden
bekräftar i viss mån.
Slutundersökning:
En fortsatt undersökning av objekt 27 kan naturligtvis företas och än mer
fynd och anläggningar torde påträffas. Det är emellertid förenat med stor
arbetsinsats för ett relativt magert resultat, framförallt för att huvuddelen
av boplatsen ligger inom åkermark. Vår bedömning är att vidare
undersökning ej kommer att ge mycket bättre kunskap om
fornlämningen.
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Administrativa uppgifter
Riksantikvarieämbetets dnr: 422-3358-2000.
Länsstyrelsens dnr: 220-2744-00
Projektnummer: xxxxxxx.
Undersökningstid: 0911–1013.
Projektgrupp: Lars-Göran Spång (projektledare i fält och
rapportskivning), Carina Öberg, Erik Sandén, Maria Nordlund.
Underkonsulter: Miljöarkeologiska forskningslaboratoriet vid
Umeå universitet,
Exploateringsyta: 24000 m2 (120x200 m).
Undersökt yta: 1555 m2
Ekonomiska kartan: blad 19I 2g, x 7014400 y 1633500 Rn.
Koordinatsystem: Botniabanan AB.
Koordinater för undersökningsytans sydvästra hörn: 120290,
7011580 (Botniabanans koordinatsystem).
Höjdsystem: Botniabanans koordinatsystem.
Fynd: Fynd med Fnr 1– 10 är inlämnade för fyndfördelning till
Statens historiska museum (SHM).

Bilaga 1. Fynd
Fnr1
Järnkniv m tånge. längd: 144 mm, bredd:21 mm.
Utskjutande avsats mellan blad och tånge på egg- och ryggsida. Rak
rygg.
Funnen vid avbaning av schakt 19.

Fnr 2
Avslag, flinta. längd: 11 mm, bredd: 9 mm.
Litet avslag av brungrå fin flinta.
Funnen vid sållning av Dn. 1 i provruta 8.
Fnr 3
Stötkantskärna, kvarts. längd: 17 mm, bredd: 12 mm.
Bipolär med två motsatta, ryggade slagytor.
Funnen vid sållning av Dn. 1 i provruta 8.

Fig 8. Stötkantskärna, F3, teckning Maria Nordlund

Fnr 4
Skrapa, flinta. längd: 24 mm, bredd: 17 mm.
Liten, flat rektangulär skrapa m retuscherad egg. Gråvit, fin flinta.
Funnen vid sållning av Dn 1 i provruta 20.

Fig 9 Skrapa av flinta, F4, teckning Maria Nordlund

Fnr 5
:1 Keramik, recent. Kantbit av keramikfat m. gul lasyr.
:2 Porslin, recent. Kantbit.
:3 Tegelfragment
:4 Gjutjärnsfragment
Funna vid sållning av Dn 1 i provruta 1.
Fnr 6
Förarbete, skiffer. längd: 136 mm, bredd: 42 mm. Gråbrun skiffer m
glimmerinslag. Slagen. Funnen in situ i Anl. 5

Fig 10 Skifferförarbete, F6, teckning av Maria Nordlund

Fnr 7
:1 Kärna?, kvarts. längd: 16 mm, bredd: 10 mm. Ev. kluven kärna m
negativ slagbula.
:2 Kvartsbit, längd: 10 mm, bredd: 6 mm Ev. kross. Funna vid sållning av
Dn 1 i provruta 17.
Fnr 8
Gångjärn, recent.
Del av enkelt smitt gångjärn. Stark korroderad. Funnen vid avsökning
med metalldetektor.
Fnr 9
Glas, porslin, recent. Små bitar av fönsterglas, flaskglas och porslin.
Funna vid sållning av Dn 1 i provruta 23.
Fnr 10
Kärna?, kvarts. längd: 46 mm, bredd: 32 mm. Ev. kluven kärna för
ombearbetning till skrapa. Funnen som lösfynd i jordmassor från schakt
20 el. 21.

Ben
Fnr 11
Br. ben, fragm. Funna vid sållning av Dn 1 i provruta 8.
(Avvaktar analysresultat från Barbro Hårding)

Bilaga 2. Anläggningar
Anl 1
7011689.64 120426.67
+65.1
Stenpackning. Schakt 6. Stenpackning. Anläggningen bestod av en
kraftig stenpackning 2,8 m i diam och 0,3 m h bestående av 0,04-0,45 m
st stenar. Genomsnittsstorleken på stenarna var 0,13 m st. Majoriteten av
stenarna var rundade, enstaka exemplar kantstötta, 2 skärvstenar i DN2.

Fig 11. A1 från norr.

I mitten av anläggningen grävdes en 2,8 m lång 0,7 m br och 0,6 m dj
schakt. Jordarten i schaktet var genomgående sand och finsand. I
anläggningens profilvägg mot N var ett kraftigt blekjordslager synligt. I
den undre delen av blekjorden syntes den gamla markytan i form av ett
kollager. Ställvis var kraftiga rostjordslager.
Stenpackningen är en anläggning som Elias Persson byggde i början av
1930-talet när han och brodern anlade en cirkelsåg i detta område.

Fig 12. Plan över A1

Anl 2
x7011622.53 y120385.21 +68.4

Sotfläckar med kol i finsand. Schakt 27, Provruta 14.
Anläggningen består av en brunfärgad humusrik färgning som kan utgöra
resterna efter en rot. I anslutning till brunfärgningen finns sotfläckar med
kol.

Fig 13. Plan och profil över A2

Anl 4
x7011722
y120360.14 +63.8
Färgningar innehållande sot och kol i rödbrun mjäla Provruta 23.
Ett flertal 0,02-0,08 m st fläckar med sot och kol. Fläckarna ligger i en
gråfärgad mjäla som omges av en rödbrunfärgad mjäla.

Fig 14 Plan och profil över A4

Anl 5
x7011674.54 y120351.7
+64.8
Sot/kol fläckar. Schakt 45
Omgiven av gråfärgad grusig mo fanns sot 0,02-0,05 m st fläckar med
kol och. I anslutning till en större kolkoncentration 0,2x0,15 m st
påträffades ett förarbete av skiffer (Fynd nr 6).

Fig 15. Plan och profil över A5

Anl 6
x7011670.4 y120346.13 +64.6
Sot/kol fläckar. Schakt 45
I ljusbrun/grå grusig mo fanns små fläckar med sot och kol. Mellan dessa
fläckar var makytan gråfärgad och innehöll små fragment av kol.

Fig 16. Plan och profil över A6

Anl 7
x7011671.91 y120350.18 +64.9
Större yta med flera sot/kol fläckar.Schakt 45
Inom en 1,3x0,55 m st yta (SV-NV) fanns rikligt med intill 0,01-0,1 m st
fläckar med kol och sot. (2 skärvstenar Dn 2).

Fig 17. Plan och profil över A7

Anl 8
x7011658.34 y120370.63 +66.5
Färning med sot och kol Schakt 4
En kraftigt svartfärgad och fet 0,4x0,6 m st yta omgiven av grågulfärgad
sand.

Fig 18. Plan och profil över A8

Anl 9
x7011634.8 y120382.39 +67.6
Rödbrun humusrik färgning med sotig ytterkant. Schakt 27, Provruta 15.
En 1,4 m l och intill 0,4 m br (N-S). kraftigt rödbrunfärgad humusrik
färgning med sotig ytterkant. Sparsamt med fläckar med sot och kol.
Färgningen har samma riktning som plogfårorna och tolkas som en vänd
och nedplöjd torva.

Fig 19. Plan och profil över A9

Anl 10
x7011622.11 y120310.93 +65.62
Kraftig kol/sotfärgning i rödbrun mjäla. Schakt 47.
Kraftig färgning 0,5x0,3 m st med mjäla innehållande rikligt med kol och
sot. Färgningen var till mesta delen omgiven både i sidorna och under av
en rödbrunfärgad mjäla. Ytterligare partier med likartade färgningar
fanns kring den större färgningen.

Fig 20. Plan och profil över A10

Anl 11
x7011626.09 y120393.33 +67.8
Kraftig mörbrun färgning. Schakt 26, Provruta 13. En kraftigt
mörkfärgad 0,7x0,5 (N-S) stor yta med två mindre kol/sot fläckar.

Fig 21. Plan och profil över A11

Anl 12
x7011628.25 y120393.08 +68.06
Grop med inslag av kol. Schakt 26, Provruta 13. Endast dokumenterad i
profil.

Fig 22. Profil 1 och 2 över A12

Anl 14
x7011726.62 y120349.86 +63.5
Färgningar innehållande sot och kol. Provruta 24
Ett flertal intill 0,08x0,3 m st mörkfärgningar innehållande kol och sot.

Fig 23. Plan och profil över A14

Bilaga 3. Schakttabell
Nr

Längd
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
48

Djup
78,5
33,4
29
61
40
24,4
13,3
4,7
8
7,7
68
11,3
15,3
9,5
9,1
25,3
25,7
62,6
58,4
52,8
4,2
3,1
6,3
10,2
9,7
38,7
6,8
18,7
2,6
17,9
9,8
9,7
38,8
55,6
10,7
7,8
4,3
7
2
2,1
3,9
16,4
26
54
28,7
3,1

0,25
0,2
0,22
0,22
0,46
0,18
0,13
0,22
0,2
0,22
1
0,22
0,3
0,27
0,25
0,23
0,22
0,3
0,23
0,22
0,22
0,3
0,22
0,24
0,25
0,25
0,18
0,22
0,1
0,2
0,8
0,14
0,23
0,25
0,15
0,19
0,1
0,3
0,2
0,28
0,2
0,25
1
1,4
1
0,3

Jordart
Mjäla
Mjäla
Mjäla. grusig mo
Mjäla. grus
Mo. grusig mo
Finsand

Mjäla
Mo
Mjäla
Mjäla
Mjäla
Mjäla
Mjäla
Mo. grusig mo
Mjäla
Mo. mjäla
Mo. mjäla
Mo m. enst. grus
Mo
Mo
Grusig mo
Mo. finsand
Grusig finsand
Grusig mo. mjäla
Grus
Finsand
Finsand
Mo
Mo
Finsand. mjäla
Grus. sand.grovsand
Grusig sand
Sand m.grusinslag. enstaka 0.05 m st stenar
Mo
Mo
Mo
Mo
Finsand
Sandig mo. finsand
Grusig sand
mjäla
Mjäla

Bilaga 4. Provtabell
Prov Schakt Provrute
nr
nr
nr
1
6
2
27
14
3
27
14
4
23
5
45
6
45
7
45
8
4
11
9
27
15
10
47

Anl. Nr

14-C

A1
A2
A2
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10

Makrofossil
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Figurförteckning
Fig 1. Karta med havsnivå 65 m.ö.h.
Fig. 2 Ekonomiska kartan med några platser markerade
(Fig0b) Undersökningsområdet mot Sydost
Fig 3. Plan över schakt inom området. Väg och korridorgränser markerade.
Fig 4. Plan över provrutor
Fig 5. Plan över markkemiska provställen.
Fig 7. Utbredning av skärvsten (största triangeln = 63 st skärvstenar)
Fig 6. Översiktsplan anläggningar.
Fig 8. Stötkantskärna, F3, teckning Maria Nordlund
Fig 9 Skrapa av flinta, F4, teckning Maria Nordlund
Fig 10 Skifferförarbete, F6, teckning av Maria Nordlund
Fig 11. A1 från norr.
Fig 12. Plan över A1
Fig 13. Plan och profil över A2

Dendro

Fig 14 Plan och profil över A4
Fig 15. Plan och profil över A5
Fig 16. Plan och profil över A6
Fig 17. Plan och profil över A7
Fig 18. Plan och profil över A8
Fig 19. Plan och profil över A9
Fig 20. Plan och profil över A10
Fig 21. Plan och profil över A11
Fig 22. Profil 1 och 2 över A12
Fig 23. Plan och profil över A14

