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INLEDNING

Inom ramen för de arkeologiska undersökningarna i Kungsgropen Skellefteå, sommaren 
2005, utförde Miljöarkeologiska laboratoriet en rad undersökningar och analyser. Syftet var i 
första hand att besvara frågorna kring landskapets förändring över tid samt möjligheten att 
lokalisera ett hamnläge, men även att bidra med underlag för de mer allmänna arkeologiska 
frågorna kring människor och aktiviteter på platsen (se rapportens arkeologidel för detaljerad 
projektbeskrivning). Arbetet innefattade markkemisk analys, med Johan Olofsson som 
anvarig, vedartsanalys (Roger Engelmark), makrofossilanalys, (Karin Viklund), pollenanalys 
(Jan-Erik Wallin) samt avvägning med totalstation (Johan Olofsson) av det aktuella området. 
Johan Linderholm och Åsa Zetterström var behjälpliga med bl a provtagning vid fältarbetet 
och Johan Olofsson med databearbetning och digitalisering. 

DE MILJÖARKEOLOGISKA METODERNA – BESKRIVNING 

Pollenanalys 
Jordprovtagning för pollenprofilen gjordes i schakt 2 södra delen, i schaktväggen och djupare 
ned med hjälp av sond. Analysen följde standardmetoden för pollenanrikning beskriven i t ex 
Moore et al. (1991). Resultaten redovisas i pollendiagram samt kommenteras. 

Makrofossilanalys, vedartsanalys 
Ett 50-tal jordprover togs för makrofossilanalys, de flesta i schakt 3. Dessa var i 
storleksordningen 2 liter och togs i ytor och lager som bedömdes kunna ge växtlämningar och 
annan information. De förvarades i kylrum fram till provbehandlingen, vilken bestod i 
vattensållning med sållstorlekar på 3 och 0,5 mm. Det material som togs tillvara har därefter 
undersökts under stereolupp, identifierats och tillvarataget växtmaterialet bestämts så långt 
möjligt. Samtliga ca 60 jordprover har undersökts. Ytterligare ca 15 prover av trä, träkol och 
näver har undersökts och bestämts på liknande sätt. 

Markkemi
Proverna för markkemisk analys togs ut i schakt 3 genom ytprovtagning med ett prov i varje 
grävd ruta, i de flesta fall i två nivåer, en övre nivå och en undre där sådan identifierats. 
Dessutom gjordes en analys i djupled i profil P (tidigare kallad O) samt även i ”Ulfs grop”.  
Slutligen gjordes markkemisk analys i alla jordprover som tagits för makrofossilanalys. 

Ca 0,4 dl jord användes för de markkemiska analyserna. Totalt har fem olika parametrar 
analyserats: Organisk halt är bestämd genom glödförlust (GF/LOI) efter förbränning vid 
550°C. Fosfathalten (mg P2O5/100 g torrvikt extraherad med citronsyra 2%, av jordprov före 
och efter oxidativ förbränning) anges med två värden, som Pcit (fosfatgrader), dvs oorganisk 
fosfat, och som total fosfathalt (Ptot) vilket inkluderar organiskt bunden fosfat. Magnetisk 
susceptibilitet (MS) har mätts före och efter oxidativ förbränning vid 550°C (MS550) med en 
Bartington MS2/ MS2B mätcell och susceptibiliteten anges som en SI-enhet per 10 g jord. 
MS-värdena visar jordens benägenhet att magnetiseras, något som ökar med kulturpåverkan, 
med bränning och med höga halter järn. Ett MS-värde som ökar märkbart efter upphettning 
till 550° kan betyda att jorden inte varit utsatt för bränning tidigare samt att miljön har varit 
reducerande, dvs fuktig. 
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RESULTAT 
Närmare ett 10-tal schakt maskingrävdes, dels som sökschakt i jakten på den presumtiva 
gamla hamnen, dels som ”titthål” och provtagningsplatser för analyser och dokumentation 
som kan bidra till en bild av hur Kungsgropen förändrats över tid. Resultaten redovisas nedan, 
separat för varje schakt, därefter görs en sammanfattning över iakttagelser och tolkningar 
utifrån projektets frågeställningar. 

Schakt 3 
Den markkemiska undersökningen visade på höga värden för oorganisk fosfat (Pcit) och 
relativt höga värden för MS i det övre lagret (Bil 1, 2, 3, 4). I det undre lagret är dessa värden 
generellt lägre, dock även där relativt höga. Vissa partier med högre värden för MS och 
oorganisk fosfat i övre lagret kan urskiljas, t ex i ruta N3-N4-O4. Även längs kanten mot SÖ 
har högre värden uppmätts i vissa rutor. Inslaget av organiskt material är påtagligt, i synnerhet 
i övre lagret (Bil 2), vilket kan kopplas till den stora mängden trä. 

Fig 1. Schakt 3, nivåförhållanden. 

Pkvoten, dvs relationen mellan oorganisk och organisk halt, ligger mellan 1-2 (medelvärde 
1,5) (Bil 1). Dessa är värden typiska för kulturlager, dvs lager berikade med hushållsavfall 
och liknande. Stora skillnader kan ses i värdena när det gäller exempelvis nivåer som 
benämnts ”kulturlager” respektive ”fyllnadslager”, vilket ju är att förvänta. I de flesta prover 
ökar MS-värdena betydligt efter bränning vilket tyder på att den jord som provtagits inte 
utsatts för upphettning tidigare (utesluter inte husbränder). Genom att lagrens tjocklek varierar 
och de provtagna nivåerna inte är heltäckande, och i vissa fall kan vara blandade, är det svårt 
att få en bra tidsupplösning och tydligare bild av hur platsen nyttjats. Inga särskilda platser 
med ”avvikande” värden har noterats. En återkommande kulturlagerbildning, här och var 
varvad med tydliga, naturliga eller människoskapade utfyllnadslager är vad proven visar. 
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Fig 2, Schakt 3, profil E mot väster, med omväxlande kulturlager-fyllnadslager. Foto Karin Viklund. 

Makrofossilanalysen gav vad gäller flertalet prover ett material likartad det som kommit fram 
vid fältgrävningen och sållningen, dvs icke-bränt trä, träkol, bränd lera, tegel, enstaka 
järnfragment och spikar, benfragment, näver etc (Bil 5 ). Dessutom hittades en hel del frön 
från olika växter, främst icke-brända frön. De kan vara av varierande ålder men sannolikt i de 
flesta fall relativt recenta. Obrända frön har inte stora chanser att bevaras förutom i speciella 
miljöer, exempelvis fuktig, syrefattig miljö (se t ex schakt 5). Frön från hallon och målla 
utgjorde merparten av dessa frön och det rör sig troligen om spår av naturlig vegetation. Båda 
är ju växter som trivs på näringsberikad kulturmark, hallon också där det brunnit.

I ett av proven, från ruta O6, intill en stock på nivån 9,54 m, fanns hallonfrön i sådan mängd 
att det snarare ledde tankarna till avfall från saftkok eller liknande. I samma prov hittades ett 
20-tal benfragment varav minst hälften av fisk och dessutom ett frö av hampa, Cannabis
sativa. Detta material är bränt. Från samma ruta, på nivån 9,46 och under en syllsten kommer 
ett annat fröfynd - ett 10-tal frön av sminkrot, Lithospermum arvense. Detta är främst ett 
åkerogräs men kan förekomma även på annan kulturstörd mark, gärna med kalkinnehåll 
(Svensson et al 1993:43, 54).Dessa prover kommer alltså från en relativt djupt grävt område 
med stockar och syllstenar, några eventuellt kvar på ursprunglig plats. (se rapportens 
arkeologidel)
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Fig 3. Fröna av sminkrot funna i schakt 3. Foto Karin Viklund  

Några spår av odlad spannmål hittades på nivåerna kring 9,7 möh. Jordprovet från ruta M6, 
under en stock, med ett fynd av ett bränt korn, Hordeum sp och provet från ruta K3, taget 
under/mellan bräder, som visade sig innehålla flera brända sädeskorn: 4 av havre, Avena sp
och 5 av korn samt även ett bränt ogräsfrö av våtarv, Stellaria media. 

I övrigt noterades brända granbarr i det prov från profil P som antagits vara en äldre markyta 
under syllsten, nivå 9,11 och en hel del träkol på nivån 9,5-9,8 i ruta L4, L7, M5. Granbarr 
hittades även vid tidigare grävningar och det kan stödja tolkningen till gammal markyta och 
eventuellt vara spåren av en initial röjningsfas. Fiskben fanns främst i prov från nivån 9,85-
9,54 (N5, M6,L3,N4, O6). Det träkol som bestämts i schakt 3 visade sig härröra från tall. 

Ulfs grop och profil P 
Nivåerna i dessa bägge profiler kompletterar och överlappar varandra på nivån 9,20-9,60 
Överlappningarna uppvisar närmast identiska värden (Bil 6). Däremot fanns inte de övre 
lagren som iakttagits i profil P, i Ulfs grop, vilket indikerar en nedschaktning från södra 
kanten av schakt 3 och nedåt. Detta stämmer mycket bra med antagandet, utifrån foton och 
äldre kartor, att den utgrävda platsen legat på en mindre kulle/terrass som kan ses på ett foto 
från 1930-talet och som fasades av i samband med nedschaktningarna på 30-talet. 
Sammantagna ger kurvorna från de bägge platserna en markkemisk profil med 2 meters 
djupled i detta område.  På de nivåer där det finns prover från bägge platserna, dvs ca 9,20-
9,60 finns också toppar för MS, organisk halt och fosfathalt, vilket indikerar gammal markyta 
på denna nivå. Ulfs grop grävdes ned till ca 9,05, därifrån togs proverna med sond så långt 
möjligt. Kring 8,6-8,8 fanns återigen höga värden för oorganisk fosfat och Pkvot. Ett tunt 
lager med brunt, smetigt material kom också fram (8,59) och det uppvisade mycket höga 
fosfatvärden och organisk halt (Bil 7). Detta kan vara spår av en gammal markyta/åker som 
varit gödslad, eller någon annan form av kulturjord.

Makrofossilproverna i Ulfs grop (2 st) togs i ett övre kulturlager samt under den stock som 
påträffades och togs ut för dendrokronologisk analys. Proverna hade ett innehåll likartat det 
som kom fram i det närliggande schakt 3 (Bil 5).
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Fig 4. Foto från 1930. Schakt 3 togs upp ung. på platsen för den lilla byggnaden på kullen till höger 
om det stora vita huset. (Foto tillhandahållet genom Ulf Lundström). 

Fig 5. Schakt 3 i den utjämnade sluttningen (jfr Fig 6). Foto Johan Olofsson. 
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Schakt 2 
Detta schakt togs upp med traktor i grävningens inledningsskede i riktning nord-syd, i två 
separata delar pga en rörledning, bägge schakten ca 6m långa och 2,5 m breda. Fortsatta 
undersökningar och profilritningar gjordes i den södra delen. 

Ett övre och ett undre påfyllnadslager med diverse tegel, sten, trä, etc med sammanlagt ca 1,5 
m tjocklek registrerades i schakt 2 södra delen (Bil 8). Mot botten av detta syntes på flera 
ställen utstickande risknippen (vide/rönn). Därunder kom ett lager silt och sedan den ca 1 dm 
tjocka torv- eller vegetationslins som syntes längs hela schaktet (och även i andra schakt), här 
på 1,85 meters djup (3,15 möh). Därunder fanns ytterligare ett lager silt och ett lager grus. 
Dessa två sista lager provtogs med sond. I schakt 2 S togs proverna för den pollenanalys som 
gjorts.

Grusavlagringarna i botten bör vara vattenavsatta lager från ett tidigare älvsförlopp genom 
området (kan ses även i schakt 6 och 10). Lagren av silt utgör även de vattenavsatt och 
insvämmat material. Torvlinsen visar på en avsnörning, uppgrundning och försumpning av 
området. Riset bör härröra från någon risbädd som lagts ut i syfte att hantera denna våtmark.  

Schakt 4 
Detta schakt togs upp i väst-östlig riktning. Liksom schakt 2 grävdes det i två delar, här ca 5 
meter långa och 2,5 meter breda med ett största djup på ca 2 meter.  Ett övre och ett undre 
påfyllnadslager med ca 1,5 meters mäktighet syntes även här (Bil 9). Under detta påträffades 
ett ca 1 dm tjockt vegetations-/torvskikt som vilade på ett lager humifierad torv som särskilt 
mot botten hade ökat inslag av mineralkorn. Därunder fanns ett lager svartmocka på ca 2 
meters djup (3,7 möh).  

Fig. 6.  Vegetations-/torvskiktet, här i botten på schakt 4. Foto Karin Viklund. 
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Torv-/vegetationslinsen är densamma som iakttogs i flera andra schakt. Det torvartade lagret 
under denna kan härröra från en ackumulation av växtmaterial i en tidigare strandzon vid den 
försumpade svacka som så småningom uppstår. Svartmockan representerar en äldre fas från 
när platsen utgjorde en grund havsvik.

Schakt 5
Detta schakt togs upp längre mot öster till ett djup av ca 4 meter, vattenfylldes snabbt och las 
därför snabbt igen. Här fanns ett igenfyllnadslager med lera, träkol och tegel, av samma 
karaktär som iakttagits på övriga platser, här 2,6 m tjockt. Därunder följde ett 1 dm tjockt 
vegetationsskikt  (ca 3 möh) och nedanför detta ca 60 cm sågspån. Under detta fanns 
svartmocka. Ett makrofossilprov från vegetationsskiktet gav en stor mängd frön från 
kråkklöver, Potentilla palustre, en växt vanlig på dy- och torvmarker längs stränder och 
myrar.

Fig 7. Schakt 5. dokumentation, provtagning. Foto Karin Viklund. 

Iakttagelserna tyder på att här funnits en rejäl fuktsvacka, eventuellt tjärnen som kan ses på 
äldre kartor, där man dumpat sågspån- eller där sågspån flutit in. Torv har börjat växa ovanpå 
detta och sedan har svackan fyllts igen med jordmassor. 
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Fig 8. Foto från 1914. En fuktsvacka – den tidigare tjärnen - torde finnas bakom staketet i mitten av 
bilden. Foto tillhandahållet genom  Ulf Lundström. 

Schakt 6 
Schaktet togs upp i ett senare skede av grävningen i nord-sydlig riktning där sluttningen idag 
övergår till mer plan mark. Även här måste schaktet grävas i två delar pga en vattenledning 
med nedgrävning och grusfyllning.  

Ett övre och ett undre påfyllnadslager på ca 1,5 meters djup kunde ses i bägge delarna av 
schakten (Bil 8). I det norra schaktet följde därunder en gruslins och sedan silt, bägge svagt 
sluttande mot söder. Här fanns således gamla älvssediment i form av såväl grövre som finare 
material från något/några av älvens tidigare skeden och direkt på detta har fyllnadsmaterial 
dumpats.  

I den södra delen fanns vegetationsskiktet som vi kunnat se i flera andra schakt. Det började 
drygt 1 meter söder om vattenledningen, som en smal strimma på 4,2 möh för att längst i 
söder vara ca 1 dm tjockt, här på ca 4,1 möh. Ett tunnare band av silt fanns under och över 
detta lager, sannolikt bägge från faser med insvämning av vatten. I botten syntes humifierad 
torv som kan ha samma ursprung som i schakt 4: en strandzon med driftrand som humifierats. 

Schakt 7, 8  (se rapportens arkeologidel). Avvägningar gjordes i ung. nord-sydlig riktning av 
de bägge naturliga lager, sluttande mot älven, som kunde urskiljas i schakt 8: dvs svartmocka 
och silt (ev. marin lera) (Bil 10 ). 

Schakt 9 
Schaktet togs upp i öst-västlig riktning i ett senare skede av utgrävningen, längst i öster från 
den branta nipan vid Bonnstan mot cykelvägen längs älvskanten. Detta i jakten på ett 
eventuellt hamnläge och inlopp mot denna hamn som man kunde tänka sig utifrån gamla 
kartor. Här fanns ett någon decimeter tjockt matjordslager, därefter följde ett tjockt lager silt, 
strierat med järnutfällningar i de övre delarna, längre ner ensartat gråblått. Schaktningen blev 
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problematisk pga en mängd korsande ledningar och kulvertar och måste avbrytas. Inga övriga 
kulturspår kunde ses i dessa lager som i huvudsak var naturligt (vatten) avsatta.

Fig 9. Schakt 9. Profilvägg mot norr. (Ett vattenledningsrör i botten, två dräneringsslangar mot ytan).  
Foto Karin Viklund. 

Schakt 10
Schaktet togs upp i ett senare skede av utgrävningen i nord-sydlig riktning från cykelvägen 
längs älvskanten och mot norr. Detta också i jakten på ett eventuellt hamninlopp och en 
eventuell strandskoning på ”insidan” (i linje med det som finns t ex vid gamla hamnen vid 
Backens kyrka i Umeå).  

Här fanns ett relativt tunt matjords- och igenfyllnadslager med en del ris (Bil 9). Därefter 
följde ett lager moig sand, ett lager mjäla-mo och längre ner ett skikt med rödaktig grov sand 
med järnutfällningar på ca 1,6 meters djup (ca 2,7 m ö h). Sand och därefter mjäla låg under 
detta, sedan mjäla mot botten av schaktet.  

Dessa huvudsakligen naturliga lager bör tolkas som spåren av olika faser av genomrinning 
och insvämning av material från älven. Ingen kulturpåverkan och obetydlig igenfyllnad kunde 
ses.

Pollenanalysen
Den pollenprofil som undersökts togs i schakt 2S, från vegetationsskiktet (3,17 möh) och ca 
50 cm ner. Den speglar följaktligen vegetationsutvecklingen från ca 1650 när torvtillväxten 
börjar samt bakåt i tiden. Platsen är fram till denna tid en havsvik, därefter fortsätter den att ha 
älvskontakt, vilket innebär en polleninlagring som kan vara betydligt mer oregelbunden och 
svårtydbar pga exempelvis översvämningar, än för en isolerad och ostörd vattensamling. 
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Vid en första preliminär analys undersöktes 10 nivåer på förekomst av pollen, vilket 
konstaterades, därefter gjordes en fullständig analys av pollenförekomster på dessa nivåer (Bil 
11).

Längst ned fanns ett sedimentlager med i botten grus. Pollen från träd dominerade här: tall, 
gran samt något björk och al. Även ormbunksväxter och starr är representerade, inslaget av 
jordbruksväxter är mycket obetydligt. Resultaten visar på ett skogbevuxet landskap, eventuellt 
med mycket tallskog – med förbehållet att tallpollen tenderar att driva in i havsvikar och 
därför bli överrepresenterad där. 

På detta följer ett lager silt/lera som har fortsatt hög andel av ovannämnda trädpollen och även 
inslag av värmekrävande träd som alm. Andelen gran minskar något medan björk ökar. Denna 
fas representeras av leravlagringar som även kan innefatta strata från äldre faser 
(värmeperiod) som sköljts ut, vilket inslaget av pollen från ädellövskog och höga värden för 
björk tyder på. 

I det översta lagret, ett vegetations-/torvlager, ändras bilden radikalt. Andelen trädpollen blir 
mindre medan en tydlig ökning kan ses för gräs, mållor och jordbruksgynnade växter. Här 
finns också pollen av sädesslag, huvudsakligen korn, Hordeum. Havre kan också komma 
ifråga (ingår tillsammans med vissa gräs i pollentypen ”Triticum”). 

Sista fasen visar alltså på ett öppet kulturlandskap med mindre skog och fuktmarksväxter och 
mera gräs och örter. Ett fullt utvecklat jordbrukslandskap med åkrar besådda med korn finns i 
områdets omedelbara närhet, troligen på åsen där Bonnstan ligger och mot kyrkan. Rågåkrar 
kan ha funnits på längre avstånd, då rågpollen sprids med vinden, vilket inte korn- och 
havrepollen gör.

Prover skickade för datering: 
Dendroprov 1, Kungsgropen 2005, Mkp 46. Ulfs grop 80cm 
Dendroprov 2, Kungsgropen 2005, Mkp 55. Schakt 3, Rn 5 

Träprovet från ”Ulfs grop” utgjordes av den djupast belägna och en av de största stockarna 
som hittades på grävningen. Även dendroprov 2 utgjordes av en större stock på relativt stort 
djup. Förhandsbeskedet är dock att alltför få årsringar fanns för att en bra datering ska kunna 
göras. Slutgiltigt besked förväntas inom kort. 

Till C14-datering (AMS) till Uppsala har tre prover skickats, ett från schakt 3, ett från Ulfs 
grop och ett från profil P. Lagren längre ned mot älven bedömdes för unga för C14-datering. 
Lämplig nivå, intressant kontext och låg egenålder på materialet har varit vägledande för 
urvalet: 

1) Kolprov 5, Pnr 1290: Näver, trä, bark, 59 mg, Provet är taget i det nedersta kol/sotlagret, 
90 cm ner i Ulfs grop på nivån 8, 69 över havet. 

2) Kolprov 6, Pnr 1301: Träkol, tallkvist högst 10 årsringar, 15mg. Provet är taget i ett större 
kollager under en yta med näver i ruta O4, Rn.4, på 9,84 meters höjd över havet. 

3) Makroprov 69, Pnr 1468: Granbarr, 5 mg. Provet är taget i äldre markyta under syllsten, 
profil P, på nivån 9,11 meter över havet. 
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SAMMANFATTNING

Människor och aktiviteter 
Äldre fyndmaterial eller konstruktioner in situ kom inte fram i schakten ned mot älven. I 
stället är det schakt 3 som främst gett belägg för människors vistelse på platsen. Detta schakt 
kom att läggas på platsen för en tidigare liten utplanad kulle som sedan blev avfasad och 
nedschaktad.

Fig 10. Karta från 1917 + modern karta. Schakt 3 markerat med punkter (i hörnen). Rektifiering utförd 
av Fredrik Palm, Humlab, Umeå universitet. Tillhandahållet genom Ulf Lundström.  

Den markkemiska bilden i schakt 3 – liksom den arkeologiska - ger tydliga indikationer på 
boende av mer permanent karaktär än vad som borde ha gällt för Bonnstan generellt. I dessa 
ca 1,5 m tjocka kulturlager har värden uppmätts som är fullt i klass med dem som kan ses i 
tidiga medeltida stadsbildningar i Sverige. Lagren kan vara avsatta tidigast 1100/1200-tal 
fram till 1800-tal. Även det omfattande benmaterialet med bl a flera fiskarter, några av de 
arkeologiska fyndtyperna samt det arkeobotaniska materialet, pekar på bofasthet. Fyndet av 
ett bränt hampfrö visar på hampodling i området, sädeskornen på spannmålsodling och 
jordbruk. Hampodling för material till tråd, inte minst för nät, var viktigt i norra Norrland där 
lin var svårodlat.  

Det mest spektakulära arkeobotaniska fyndet är fröna från sminkrot, en växt som var 
medicinalväxt under medeltiden men som i första hand har använts till färgning och smink.  
Det var roten som användes och från den kunde man få fram röd färg. Folkliga benämningar 
som horletta och horegräs är kända liksom Linnés kommentar till växten i sin lappländska 
resa: ”Under min resa iakttog jag huruledes i Norrland, i synnerhet i Hälsingland, behagsjuka 
flickor använde de färska, i vatten avsköljda rötterna till denna växt istället för smink” 
(Gullander 1977:27). I motsats till fynden av hampfrön och sädeskorn kan alltså kanske 
sminkroten även passa in i tillfälligt boende här en kyrkhelg….. Endast sporadiska fynd av 
detta rödlistade åkerogräs har registrerats i Västerbotten. En av platserna är Bonnstan, enligt 
uppgifter från 1880-talet (Fahlgren 1953:163). 
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Miljöarkeologiska laboratoriets rapporter 2004-00x.

Markkemin pekar på i huvudsak människors boende och deponering av avfall, inte på 
anhopning av gödsel som lämnats kvar, således knappast något stall på platsen. Då skulle 
värdena ha varit annorlunda, med i synnerhet högre Pkvot.

Landskapet och hamnen 
Med utgångspunkt i främst avvägningar och dokumentation av stratigrafier, men även med 
stöd av gammalt kartmaterial samt fotografier, kan landskapsutvecklingen rekonstrueras i 
olika faser och hamnlägen diskuteras: 

1) Tidig medeltid: Boplatslämningarna på 8,5-9,5 möh som vi noterat i schakt 3 och Ulfs 
grop kan härröra tidigast från ca 1100-1200-talet. Då stod havsytan strax nedom Ulfs 
grop. Det var möjligt att angöra här, även med relativt djupgående båtar, men det bör 
ha varit ett ganska oskyddat hamnläge, om inte området mot norr (församlingsgården-
kyrkan) var en utskjutande udde/höjd som gav lä mot vind och strömmar. 

2) Ca 1200-1500: Havsstranden stod vid ca 6-8 möh, således vid schakt 6N, schakt 8, 
delar av schakt 1. Därmed fanns möjlighet till hamn här denna tid. I dessa schakt har 
vi dock bara kunnat se naturliga lager och dumpmassor, inga gamla markytor och inga 
kulturspår. Ifall här har funnits byggnader och kaj/hamnkonstruktioner har dessa 
schaktats bort i ett senare skede. Det var seglingsbart hit upp under medeltiden, med 
ett djup på ca 2 meter. Ett hamnläge kan dock ha varit ganska utsatt (se ovan). 

3) Ca 1500-1600: Vattennivån stod vid 4-5 möh, (schakt 2 S). Det kan ha varit 
seglingsbart hitupp, men endast för fartyg med högsta djupgående på ca 1,5 m. Dock 
knappast något skyddat hamnläge. 

4) Ca 1600-1700: Hela området nedanför sluttningen låg under vatten till ca 1600. Det 
var seglingsbart och möjligt att angöra ungefär vid schakt 2 S men ej för båtar med 
större djupgående än 1,5 m. Området avsnörs från älven norrut, och hamnläget blir 
sannolikt därmed mer skyddat. Försumpning och torvtillväxt börjar omkring 1650.  

5) Ca 1700 -1800: Bassängen innanför uppgrundningen norrut och mot älven fortsätter 
att försumpas i takt med landhöjningen. En tjärn avsnörs i mitten. En liten vik blir 
kvar söderut. Den är farbar och det kan vara möjligt att landa söderifrån ungefär vid 
schakt 5, fram till 1800-talet.  

6) Ca 1800-1900: Man börjar fylla ut det fuktiga området mot älven med sågspån, ris, 
halm och det används som upplagsplats. Det är troligen möjligt att gå in med båt och 
landa i en skyddad vik nedanför Bonnstan (vid schakt 10) fram till sent 1800-tal.  

7) 1900-tal. Den ganska kuperade sluttningen mellan Bonnstan och församlingsgården 
schaktas ner och slätas ut. På 1930-talet eller senare sker den för vårt 
undersökningsresultat avgörande nedhyvlingen från schakt 3 och nedåt. 

Det mest intressanta partiet, med strandlinje under medeltid, har således befunnits vara 
förstört i de områden som undersökts. Överhuvudtaget är området ganska omvandlat. Under 
medeltid kan platsen för nuvarande församlingsgården/kyrkan ha utgjort en utskjutande udde 
norrut, och någon vik eller ravin funnits in mot denna där båtarna kunnat gå in i lä. I annat fall 
borde en dåtida hamn här ha varit ganska utsatt. Ett gott hamnläge torde ha funnits på 1600-
talet, när uppgrundningen mot norr skapar en skyddad vik – dock ganska grund och kortvarig.
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3. Schakt 3, Magnetisk susceptibilitet 
4. Schakt 3, Organisk halt 
5. Makrofossilanalys, vedartsanalys. Samtliga prover 
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12. Höjd över havet, markytan vid schakt 1, 2, 4, 6, 7, 8 
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Bil 1. Markkemi, värden, schakt 3, rutor 

MALnr 
05_42 

Horisont Djup 
cm

X(N) 
7129-  

Y(Ö)
1743

Z Fältanm MS MS550 LOI(%) P° Ptot Pkvot

:032 
Sch 3,
 ruta K3 

   10,32   492,41 9,81   14 269 26,4 385 491 1,3

   :033 K4    09,64   493,16 9,75   32 358 25,4 270 419 1,6
   :034 K5    08,98   493,92 9,63   9 665 44,6 113 274 2,4
   :035 K6    08,28   494,37 9,53   17 99 5,9 328 340 1,0
   :036 K7    07,71   495,31 9,38   14 222 21,4 124 297 2,4
   :037 L3   10,99   492,97 9,80  12 144 16,9 220 400 1,8

   :038 L4    10,28   493,80 9,76   15 209 24,6 100 218 2,2
   :039 L5    09,86   494,45 9,64   16 143 16,1 301 410 1,4
   :040 L6    09,08   495,32 9,58   15 161 18,1 929 945 1,0
   :041 L7    08,62   495,73 9,53   25 111 7,8 292 313 1,1
   :042 M3    11,67   493,89 9,78   57 174 8,8 507 490 1,0
   :043 M4    11,16   494,58 9,79   42 176 10,6 472 572 1,2
   :044 M5    10,64   495,17 9,73   28 221 17,3 342 431 1,3
   :045 M6    09,86   495,96 9,58   13 57 6,8 203 286 1,4
   :046 Mm7    09,14   496,65 9,50   10 68 10,8 191 289 1,5
   :047 N3    12,57   494,40 9,93   13 34 6,4 193 286 1,5
   :048 N4    11,85   495,16 9,85   37 175 14,5 714 713 1,0
   :049 N5    11,27   495,89 9,76   28 187 14,1 532 576 1,1
   :050 N6    10,50   496,65 9,63   18 176 17,6 308 468 1,5
   :051 NNn7    10,00   497,27 9,54   16 180 19,2 319 375 1,2
   :052 O3    13,58   494,96 10,00   25 104 12,7 783 790 1,0
   :053 Ooo4    12,92   495,69 9,92   12 177 24,0 434 571 1,3
   :054 O5    12,12   496,39 9,72   19 49 7,6 199 286 1,4
   :055 O6    11,33   497,14 9,72   18 343 22,3 633 776 1,2
   :056 O7    10,71   497,92 9,61   24 205 18,3 450 571 1,3
   :057 K6 20-25  08,28   494,37 9,53 undre k-lager 11 25 6,6 196 300 1,5
   :058 K7    07,71   495,31 9,38   11 106 18,4 512 818 1,6
   :059 M3 15-20  11,67   493,89 9,78 undre lag. Rn4 11 57 8,6 367 488 1,3
   :060 M3 25-30  11,67   493,89 9,78 undre l-lager  

Rn 3 
12 56 7,7 216 356 1,6

   :061 M4 35-40  11,16   494,58 9,79 undre k-
lagerRn 3 

11 44 7,8 238 361 1,5

   :062 M6 ca 50  09,86   495,96 9,58 Rn3 13 83 12,7 441 622 1,4
   :063 M7 45-50  09,14   496,65 9,50 undre k-lager 

Rn3 
12 49 13,8 404 674 1,7

   :064 L4 25-30  10,28   493,80 9,76   11 46 7,0 153 230 1,5
   :065 L5 25-30  09,86   494,45 9,64   9 17 6,1 206 349 1,7
   :066 L6 20-25  09,08   495,32 9,58   9 36 7,1 191 316 1,7
   :067 L7 35-40  08,62   495,73 9,53   9 77 15,0 573 804 1,4
   :068 A4         undre lag. 24 89 9,3 499 488 1,0
   :069 A5 50-55       under Rn3 10 51 8,5 430 552 1,3
   :070 N6 45-50  10,50   496,65 9,63 undre k-lager 11 39 9,2 350 512 1,5
   :071 N7 55-60  10,00   497,27 9,54 undre k-lager 10 59 15,1 562 854 1,5
   :072 O4 50  12,92   495,69 9,92 undre k-lager 16 96 14,2 653 720 1,1
   :073 O5    12,12   496,39 9,72   10 75 9,5 363 552 1,5
   :074 O6    11,33   497,14 9,72   11 70 15,4 373 589 1,6
   :075 O7    10,71   497,92 9,61   10 162 22,0 619 882 1,4



Bil 2. Schakt 3, Fosfatanalys, spridningsbild



Bilaga 3. Schakt 3, Magnetisk susceptibilitet. 



Bil 4. Schakt 3, Organisk halt 



Bil 5. Makrofossilanalys, vedartsanalys. Samtliga prover 

Mkp
nr: Pnr: Sch Anl/ruta: Anmärkning:

Analysresultat, 
Innehåll:

1 25 2 (S) V-profilen Torvlager (ca 0,5 av 2L prov) undersökt Halvhumifierade växtdelar
2 21-24 2 (S) V-profilen Ris från risbädden Rönn/sälg 

Mkp
nr: Pnr: Sch Anl/ruta: Anmärkning:

Analysresultat, 
Innehåll:

3 418 3 I5, Rn.1 Jordprov i anslutning till läderbitar (Fnr.37 o 39) 
Träkol, obr. träflis, br. lera, 
hallonfrön

13  3 K5, Rn.2 Träprov, vedart. Tall 
14  3 M5, Rn.2 Träprov, vedart. Tall 
15  3 O5, Rn.2 Träprov, vedart. Tall 
16  3 O5, Rn.2 Näver Björknäver 
17  3 M6, Rn.2 Näver Näver, sannolikt björk 
18  3 M7, Rn.2 Näver Näver, sannolikt björk 
19  3 N5, Rn.2 Näver (Fnr. 159) Björknäver 
20 1100 3 L5, Rn.3 Jordprov kring trästock (se Mkp.21) Träkol, trä 
21 1099 3 L5, Rn.3 Träprov, del av stock. Träkol, trä 
22 1101 3 N6, Rn.3 Jordprov kring sten under stock Träkol, trä hallonfrön 
23  3 L5, Rn.3 Näver Björknäver 
24  3 M5, Rn.3 Näver Björknäver 

25 1104 3 L6, Rn.3 Jordprov mellan trästockar, invid "syllsten" (?). 
Stora bitar träkol, stora 
bitar trä, br lera, br ben 

26 1106 3 N5, Rn.3 Jordprov i kolkoncentration 

Träkol, br lera, br ben, 
varav några fiskkotor, 4 
fiskkotor, 5 fiskben 

27 1108 3 K5, Rn.3 Jordprov intill trästock Träkol, trä, hallonfrön 

28 1110 3 L4, Rn.3 
Jordprov under översta trälagret, ovanpå 
tegelsten. Mycket träkol 

29 1139 3 M5, Rn.3 
Jordprov under kollager (Kpr.2), invid stock + 
käke/tänder. 

Mycket träkol, trä och 
näver

31 1141 3 L7, Rn.3  Stora bitar träkol, trä 

32 1146 3 O7, Rn.3 
Jordprov under stockar från Rn.2. Blandat 
sand, lera, mylla. Enstaka träkol. trä 

33 1145 3 O4, Rn.3 Jordprov mellan stocklager i Rn.2 och Rn.3. 
Lite träkol, br och icke 
bränd lera, enstaka br ben

34 1155 3 M6, Rn.3 Jordprov under stock från Rn.2. 

Lite träkol, näver, bränd 
och icke bränd lera, 
hallon, brända och 
ickebrända ben, 5 
fiskkotot. 1 br korn, 
Hordeum

35 1162 3 L3, Rn.3 Under träplankor från Rn.2, kollins. 
Träkol, bränd lera, hallon, 
obrända ben, 1 br fiskkota

36 1164 3 K6, Rn.3 Jordprov under trästock från Rn.2. 

Träkol, bränd och obränd 
lera, hallon, brända och 
obrända ben 

37 1165 3 M4, Rn.3 Jordprov under bräda från Rn.2. 
Mycket träkol, trä, obr 
ben, hallonfrön 

38 1166 3 O4, Rn.3 
Del av stock/planka, finns i Rn.2 o Rn.3. 
Vedart. - 



39 1173 3 M7, Rn.3 Jordprov under trästock 

Träkol, trä, br ben, 
obr/dåligt br lera, 3 br 
fiskkotor 

40 1184 3 K3, Rn.3 Jordprov under plankor Träkol, trä, obrända ben 

41
1185-
1186 3 N4, Rn.3 Träprov (med "jack"?!) - 

42  3 N4, Rn.3 Träprov från stock - 

43 1240  
Ulfs grop 
N-del 2 Jordprov, övre kulturlager 

Träkol,trä,bark,br ben, br 
lera

44 1284  Ulfs grop Markkemiserie Markkemiserie 05-0043 

45 1286 3 L3, Rn.4 
Jordprov under stock från Rn.3. Ovanpå 
näverlager. 

Träkol, bark, näver, 
enstaka br ben 

46
1292-
1293  Ulfs grop Trästock i kollager. Skickat för dendrokron.dat

47 1291  Ulfs grop Jordprov under stock (se Mkp.46). 
obr frön av målla, 
smörblomma, näver, trä,  

48 1307 3 M3, Rn.4 Jordprov under planka. Kol och brunaktig jord. 2 br ben 
49 1314 3 L7, Rn.4 Jordprov, (möjlig gödselstad???) Träkol, trä,  

50 1328 3 L3, Rn.4 Jordprov under näverlager. 
Träkol, trä, br ben, 3 br 
fiskkotor 

51
se

loggbok 3 
Alla rutor, 
1 pkt/ruta 

Markkemikartering. Övre resp undre 
kulturlager. - 

52 1349 3 O4, Rn.5 Jordprov ovanpå stock i Rn.5. Intill käke. 

Träkol, trä, br fiskben 
varav 10-tal kotor (1 
tillplattad), 2 abborrfjäll, 1 
större fiskfjäll 

53 1345 3 M4, Rn.4 
Jordprov under stock ("regel") från Rn.3. Jmf 
Kpr.7.

Stora bitar träkol, stora 
bitar ben o. tänder, br 
ben, bl.a 4. fiskkotor 

54 1361 3 K3, Rn.4 Jordprov under/mellan brädor. 

Träkol, trä, obr. ben, 
4 havre /Avena sp
5 korn/Hordeum sp
1 våtarv/Stellaria media

55 1362 3 O4, Rn.6 Träprov, bit av stock. OBS! Bra prov! - 
56 1363 3 O4, Rn.6 Jordprov under stock/planka (se Mkp.55). Trä, enstaka träkol, 
57 1364 3 O5, Rn.6 Träprov, bit av stock. Under eller tvärs Mkp.55. - 

58 1365 3 O5, Rn.6 Jordprov under stock (se Mkp.57). 
Lite träkol, trä, obr/dåligt 
br lera 

59 1366 3 L4, Rn.4 Jordprov under planka. Träkol, trä, ben 

60  3 M7, Rn.4 Jordprov under trä. 
Mycket träkol, obr. ben, 
lera, sand 

61 1378 3 O4, Rn.7 Mörkt jordlager under trästock och 10 cm sand. Enstaka smått trä o träkol 
62 1383 3 O5, Rn.7 Prov under sten (sista kulturlagret). Grus,sand 

63 1385 3 N4, Rn.3 Prov under stock. 
Träkol, trä, br lera, tegel, 2 
br fiskkotor, 1 br ben 

64 1388 3 O6, Rn.5 Intill stock 

Massor av hallonfrön, 
enstaka träkol, br. lera, 
trä,14 fiskkotor, 10-tal 
övriga, sannolikt  fiskben, 
1 frö av hampa, Cannabis 
sativa

65 1392 3 O6, Rn.6 Under syllsten(?) 

Träkol, br ben. 10-tal 
obrända frön av sminkrot, 
Lithospermum arvense,
målla Chenopodium 
album



66 1396 3 O5, Rn.9 "Kulturlagerstänk" i jämnhöjd med syllsten. Träkol, små bitar trä, 

67 1416 3 O7, Rn.6 
Kulturlager med mycket träflis/-spån, näver, 
kol, tegel, ben etc. 

Träkol, små bitar trä, 
hallonfrön

68 1467 3 Profil P Markkemistapel, toppnivå.  
69 1468 3 Profil P Äldre markyta under syllsten? Enstaka träkol, granbarr 

Mkp
nr: Pnr: Sch Anl/ruta: Anmärkning:

Analysresultat, 
Innehåll:

4
4

(Ö) N-profilen Torvlager 
Halvhum växter, strån, 
halm etc. 

5  4 (V) S-profilen Övre torvlager -”- 

6  4 (V) S-profilen Nedre torvlager 
Humifierade växtdelar, 
små flisor tegel 

Mkp
nr: Pnr: Sch Anl/ruta: Anmärkning:

Analysresultat, 
Innehåll:

7  5  Sågspån, prov 1 (2,6-2,8 djup) Sågspån 
8  5  Sågspån, prov 2 (2,5-3 djup) Provet sparat 
9  5  Vegetationsskikt. 2,6 djupt, träprov stubbe. Provet sparat 

10  5  Vegetationsskikt vid rot (se träprov Mkp.9) 

Humifierade växtdelar, 
frön av kråkklöver, 
Potentilla palustre

Mkp
nr: Pnr: Sch Anl/ruta: Anmärkning:

Analysresultat, 
Innehåll:

11  6  Risbädd 
Vide/Rönn, fragment av 
granris, granbarr, halm  

12  6  Torv - … mot norr. 
Växtdelar, lera m 
järnutfällningar 

30  10  Underkant av rött sand-/gruslager. Träkol, trä och näver 



Bil 6. Markkemiprofiler. Profil P i schakt 3 + Ulfs grop  



Bil 7. Markkemi, värden, Ulfs grop och profil P 

MALnr 
05_42 

Horisont Djup cm X(N) 

71929

Y(Ö) 

17434

Z Fältanm MS MS550 LOI(%) P° Ptot Pkvot

    :001 
Ulfs grop: 
Fyllnadslager 5-10cm 

      ovan sot/kol 46 62 2,7 79 88 1,1

    :002 sot/kollager 10cm-15         83 161 8,8 238 226 0,9
    :003 undre fyllnads 25-35         23 16 1,9 56 72 1,3
    :004 sot/kol/trä 30-35         76 254 17,8 437 467 1,1
    :005 mörkt  

kulturlager 
35-40         29 241 15,8 376 503 1,3

    :006 mörkt 
kulturlager 

40-50         30 238 15,0 326 460 1,4

    :007 kulturlager 50-55       kol,slagg 18 234 23,1 229 394 1,7
    :008   55-60         31 276 15,9 339 452 1,3
    :009   60-65         30 285 16,9 349 468 1,3
    :010   65-70         30 328 25,3 321 449 1,4
    :011   70-75         12 306 27,0 113 295 2,6
    :012   75-80         13 142 15,1 118 220 1,9
    :013   85-90         22 214 18,1 285 409 1,4
    :014   90-95         16 138 15,7 200 363 1,8
    :015   95-100         9 67 14,5 468 727 1,6
    :016   100-105       brunt, material 8 127 20,4 1280 1002 0,8

    :017   105-110         26 17 4,7 630 571 0,9
    :018   110-115         25 43 6,6 478 513 1,1
    :019   115-125         22 11 1,1 147 153 1,0
    :020 Profil P 17-22  12,30  97,32 10,21 matjord 48 222 13,7 390 545 1,4
    :021  24-29 10,14 öv.kulturl.mträ 18 140 15,5 472 705 1,5
    :022  30-35 10,08 alluvialt, 

med randighet 
11 45 7,1 434 553 1,3

    :023  37-39 10,01 brunt lager 19 81 8,2 237 349 1,5
    :024  42-45 9,97 brunt lager 15 217 15,5 541 606 1,1
    :025  50-55 9,88 kollins,tegel 19 776 34,2 658 748 1,1
    :026  69-72 9,69 sand,grus,  

under stock 
27 58 7,9 412 483 1,2

    :027  75-80 9,63 mellanstock  
och syllsten 

20 118 17,1 299 408 1,4

    :028  96-100 9,42 direkt under  
syllsten 

67 89 3,4 274 280 1,0

    :029  100-105 9,38 under syllsten, 
grå mo 

16 20 2,1 158 169 1,1

    :030  110-113 9,28 äldre markyta 
under syllsten 

12 65 14,2 296 509 1,7

    :031  115-120 9,23 steril under ä. 
markyta 

10 34 3,0 160 184 1,1



Bil 8. Markprofiler, schakt 6 och schakt 2, från norr till söder, samt höjden över havet i cm 



Bil 9. Markprofiler, schakt 4, 10, samt höjd över havet i cm 



Bil 10. Schakt 8, Svartmocka, silt (marin lera). Nivåer och provtagningspunkter 



Bil 11. Pollendiagram 
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Bil 12. Höjd över havet, markytan vid schakt 1,2,4,6,7,8,



Bil 13. Höjd över havet, markytan, schakt 2S, 10 





Bil 15. Schakt 3. Provtagningspunkter för makrofossilprov 



Bilaga 16.C14-dateringar från schakt 3, RESULTAT 

Alla dateringar blev medeltid och alla ligger på nivåer som är strandnära i medeltid (8,69-
9,84). Det som daterats är således en medeltida, strandnära, mänsklig aktivitet på platsen. 
Med landhöjningen flyttade man lite längre ned i sluttningen, att döma av dateringarna. 
Proverna kommer från lager där markkemin tydligt visar på kulturpåverkan. 

Kolprov 5, Pnr 1290, Ulfs grop: Näver, trä, bark, 59 mg, Provet är taget i det nedersta 
kol/sotlagret, 90 cm ner i Ulfs grop på nivån 8, 69 över havet. 

Atmospheric data from Stuiver et al. (1998); OxCal v3.9 Bronk Ramsey (2003); cub r:4 sd:12 prob usp[chron]
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kolprov 5 : 545±35BP
  68.2% probability
    1325AD (20.3%) 1345AD
    1390AD (47.9%) 1430AD
  95.4% probability
    1300AD (35.2%) 1370AD
    1380AD (60.2%) 1440AD

Kolprov 6, Pnr 1301, schakt 3: Träkol, tallkvist högst 10 årsringar, 15mg. Provet är taget i ett 
större kollager under en yta med näver i ruta O4, Rn.4, på 9,84 meters höjd över havet. 

Atmospheric data from Stuiver et al. (1998); OxCal v3.9 Bronk Ramsey (2003); cub r:4 sd:12 prob usp[chron]
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kolprov 6 : 790±40BP
  68.2% probability
    1220AD (68.2%) 1280AD
  95.4% probability
    1160AD (95.4%) 1290AD

Makroprov 69, Pnr 1468, schakt 3: Granbarr, 5 mg. Provet är taget i äldre markyta under 
syllsten, profil P, på nivån 9,11 meter över havet. 

Atmospheric data from Stuiver et al. (1998); OxCal v3.9 Bronk Ramsey (2003); cub r:4 sd:12 prob usp[chron]
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Mkp69 : 890±40BP
  68.2% probability
    1040AD (25.5%) 1090AD
    1120AD (10.9%) 1140AD
    1150AD (31.9%) 1220AD
  95.4% probability
    1020AD (95.4%) 1240AD


