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Under 2013–14 genomfördes en arkeologisk under-
sökning av Raä Botkyrka 638, belägen i en mosse
nära Rikstens gård i Botkyrka. Anledningen var
planer på att anlägga en torvtäkt och i förläng-
ningen tillverka jord av torven. Lämningen på-
träffades av en lycklig slump vid provschaktning
under en arkeologisk utredning 2010 och genom-
gick förundersökning 2013 (Grusmark & Hans-
son 2011; Wertwein 2015).

Idag är lämningen borta på grund av täktar-
betet, men vid undersökningstillfället låg moss-
ens yta på ca 49,5 m.ö.h. Vid undersökningen
schaktade vi fram ett ca 18 x 10 meter stort om-
råde med lämningar. Dessa låg 1,5 meter ner i
mossen – alltså ca 48 m.ö.h. Stratigrafiskt var
lämningen belägen ca 0,2 m ner i ett 0,7 m tjockt
gult vasslager som i sin tur vilade på ett gyttje-
lager. Tack vare den syrefattiga miljön nere i
mossen har vissa organiska material bevarats.
Som exempel kan sägas att den gula vassen ännu
knastrade när den grävdes fram och att fynd och
anläggningar av trä och annat organiskt material
fanns kvar.

Spåren utgjordes av liggande pinnar, slanor,
enstaka stående rester efter störar samt spridda
skärvstenar och ansamlingar med skärvstenar (fig.
1). Några störar var kolade i de spetsade ändarna
och andra trästycken var brända. 

Vi påträffade även fyra härdar, två störhål, en
ansamling stenar samt ett stenlager. På ytan fanns
flera hela träföremål och delar av sådana: tre bark-
flöten, en paddel, en tapp, en syl, en stör/käpp
med bearbetade ändknoppar och en möjlig bear-
betad träklyka, två fnösketickor och skärvor av
en kruka med gropkeramisk dekor (fig. 2–3). Även
sjönötter och en hasselnöt fanns inom ytans östra
del. Samtliga artefakter och ekofakter har enligt
vår bedömning förts till platsen av människor.
Man kan dock inte utesluta att redskap har till-
verkats på platsen.

Trämaterialet låg främst i koncentrationer,
men fanns även spritt över ytan. Anhopningarna
verkade kunna vara rester efter t.ex. vindskydd,
hyddor eller ställningar av olika slag. Vi kunde
urskilja strukturer där t.ex. härdarna var rumsligt
knutna till träanhopningar medan ansamlingen
med sjönötter låg på en tämligen träfri yta. 

Träprover har 14C-daterats. Resultaten visar
att platsen har besökts någon eller några gånger,
troligast under perioden 3100–2900 cal BC (Beta -
361541, Beta-361542, Beta-361543, Ua-50697, Ua-
50698, Ua-51016). Dateringen motsägs inte av
hur den gropkeramiska dekoren brukar bedömas
kronologiskt.

Lokalens placering i topografin är avvikan-
de: dels för att platsen var belägen ute i en neoli-
tisk sötvattensjö på ett lager av vass (alltså inte på
fast mark), dels för att den låg ca 48 meter över
havet, en bra bit från gropkeramikernas lägre lig-
gande havsstrand. Kända lämningar som bedöms
vara samtida med Botkyrka 638 ligger vid den
dåtida havsstranden, ca 25–30 m.ö.h (fig. 4). Mig
veterligen finns inga andra samtida kända läm-
ningar på ca 50 m.ö.h. i regionen.

I undersökningsrapporten (Wertwein 2015)
har vi gjort tolkningen att folk tagit sig in från
havsstranden upp till högre terräng för att bedri-
va insjöfiske. Detta baseras främst på fynden av
barkflötena och paddeln. Avståndet från det neo-
litiska havet i väster till Botkyrka 638 var inte stör-
re än ca 5 kilometer. Där emellan fanns sannolikt
skogklädd terräng samt flera mindre sjöar och
vattendrag. Sjöarna har underlättat transporten
från punkt A till B, förutsatt att kanoter funnits
utplacerade. Om detta stämmer kan det eventu-
ellt visa att folk organiserat och anpassat naturen
efter sina behov. Naturrummet var i så fall en för-
längning av gropkeramikernas boplatser.

Frågan är varför man tagit sig upp på höglan-
det för att fiska när tillgången till fisk bör ha va-
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Fig. 1. Plan över undersökningsytan med fördelningen av träpinnar, störar, stenar och småfynd. 
1, 4, 5) Barkflöten. 2) Trätapp. 3) Träklyka. 6–7) Fnösksvampar. 8) Käpp med ändknoppar. 9) Paddel? 10) Trä-
syl. 11) Ornerat trä? —Plan of the excavated area with its distribution of large and small wooden sticks, stones,
and objects made from wood and bark.
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rit god i havet. De vanligaste fiskarterna vars ben
identifieras på gropkeramiska platser i den dåtida
skärgården kring Södertörn är gädda och abbor-
re. Andra arter finns dock också, fastän i mindre
mängder, t.ex. karpfisk, lax, piggvar, torsk och
strömming (Gustafsson et al. 2000; Kihlstedt
2007 et al.; Fornander 2010). Det rör sig alltså
om både salt- och sötvattensarter. Gädda och
abborre är egentligen sötvattenfiskar, men kan
även tolerera Östersjöns bräckta vatten.

Under den gropkeramiska perioden utgjor-
des dagens Östersjön av det betydligt saltare Lit-
torinahavet. Det mottog större inflöde av salt-
vatten i söder, men genomgick sannolikt även
större avdunstning genom högre solinstrålning
sommartid och mottog ett mindre tillflöde av
sötvatten från floder (Andrén 2004:9). Dagens
salthalter varierar mellan södra och norra Öster-
sjön, men ligger generellt på ca 6–8 promille i
ytvattnet och 11–20 promille i bottenvattnet (www.
havet.nu/?d=43). Det är dock betydligt svårare
att bedöma salthalterna för 5000 år sedan. Ana-
lyser av fossila mussel- och snäckskal och geo-
kemiska undersökningar av sediment har visat

att halterna kan ha varit dubbelt så höga som
idag, medan analyser av syreisotoper i fossila skal
har indikerat en halt på ca 4 promille-enheter hög-
re än idag (Andrén 2004, s. 8 f). Utifrån detta kan
kanske salthalten i Littorinahavet under extrema
förutsättningar ha varit så hög som 16 promille.

Studier av gäddans tolerans av saltvatten vi-
sar att den i de sydvästra delarna av Östersjön
idag ligger på gränsen för vad den tål. Där är
fisken hänvisad till laguner och skyddade vikar.
Det har även visat sig att gäddans ägg och yngel
är anpassade till högre salthalter i dessa områden
och utan problem kan klara salthalter på 8,5
promille. Vid salthalter kring 13 promille far de
dock mycket illa. Ynglen erfar t.ex. stress och
tillväxten minskar (Jørgensen & Hansen 2010, s.
554–559). Kanske kan denna problematik även
gälla abborren som också är vanlig på grop-
keramiska boplatser?

Om vi ponerar att Littorinahavets salthalter
för 5000 år sedan låg på gränsen för, eller tidvis
till och med högre än, vad gäddan tål så måste vi
söka andra förklaringar till förekomsten av gädd-
ben på gropkeramiska lokaler. Salthalten fluk-
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Fig. 2. Träföremål: 1) Paddel. 2) Skuren tapp/kil. 3) Skuren syl. 4–5) Bark-
flöten, 6) Käpp med skurna ändknoppar. Olika skalor. Foto Arkeologistik
(1, 2, 4, 5), Acta Konserveringscentrum (3, 6). —Wooden objects from the
bog. 1) Paddle. 2) Wedge with cut marks. 3) Awl with cut marks. 4–5) Bark
floats. 6) Cane with cut ends. Various scales.

Fig. 3. Gropkeramik. Bild av
förf. —Pitted Ware pottery.
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tuerade på samma sätt under neolitikum som den
gör idag och man har sannolikt kunnat fiska en-
staka gäddor i mynningarna till de bäckar och åar
där sötvatten mötte saltvatten. Men för att kunna
fånga större kvantiteter behövde man troligen ta
sig till gäddans favoritmiljö, just till sötvatten-
sjöarna i den neolitiska skärgården. Man kunde,
då som nu, med fördel fiska stora mängder gädda
med nät framför allt under vårleken. Fisken sam-
lades i större antal på grunt vatten och var lätta
att nå. Den gropkeramiska fiskestationen i Kvarn-
sjömossen, en bra bit från de havsnära boplatser-
na, kan alltså vara en ögonblicksbild av just ett
sådant fiskafänge (fig. 5). Man har kanske fångat
stora mängder gädda för att röka och torka den
för framtiden. 

Fyndet av denna lämning är viktigt. Det visar
att man för 5000 år sedan nyttjat andra naturrum

än bara kustbandet. I litteraturen finns redan dis-
kussioner och antaganden om att man nyttjat
många olika naturresurser under gropkeramisk
tid, men här har vi möjligen ett fysiskt bevis för
sötvattenfiske. Då gäddan dominerar i det osteo-
logiska fiskbensmaterialet är det möjligt att folk
fiskade i de flesta av de större sjöarna på de neoli-
tiska öarna.
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Fig. 4. Den vita strandlinjen visar kustlinjen vid 30 m.ö.h. och de vita kryssen redovisar samtida stenåldersfynd.
Notera Botkyrka 638:s avvikande läge i relation till samtida lämningar. —Map with shoreline at 30 m a.s.l. The
white Xs mark coeval Stone Age finds in the area which tend to follow the shoreline. Botkyrka 638 was situated
at a higher elevation on an inland lake.
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Fig. 5. Arbetsbild med en del av undersökningsytan. Foto Arkeologistik. —Excavation in progress.
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