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 Yxverkstad, boskap och rituell keramik. Så levde Rikstensborna – för 4 000 år sedan.  

 STENÅLDERN WAS HERE 
 SIDAN 10 

Priserna gäller v39 fr.o.m. måndag 24/9 tom söndag 30/9 2018. Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

* Gäller ej på citygross.se, spel, tidningar, tobak, läkemedel, presentkort, pant och alkoholhaltiga drycker eller i samband med andra rabatter.Kungens Kurva Öppet alla dagar  8-22

29_ot/st

Kortpris!

Bregott
Arla 600 g, olika sorter
Jfr. pris 49,91/kg, Ord. pris 39,50/st.
Max 2 st/förmånskund

Spara
9,55/st

Spara
30:-/kgRyggbiff 

Färsk ursprung Sverige
i bit, av nöt

169· /kg 7_ot/kg

Blomkål
Sverige klass 1
Max 3 kg/hushåll
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RIKSTEN

Det bruna fältet ser kanske inte 
mycket ut för världen. Men mitt 
emot de vita trähusen längs Natur-
vägen håller just nu Rikstens, och 
en viktig del av mänsklighetens, 
historia på att grävas fram. Här, 
omgiven av den tusenåriga ursko-
gens träd bara några kilometer från 
Östersjöns strand, byggde en grupp 
människor för 4000 år sedan sitt 
hem.

– Det här är en guldgruva för oss. 
Tidigare har man framför allt hittat 
gravar från den här tiden, nu har vi 

hittat en boplats som kan berätta 
mer om hur deras liv såg ut. Det 
kommer bli en en av de viktiga plat-
serna från den här tiden, säger Lars 
Sundström, arkeolog och projektle-
dare för utgrävningen från stiftelsen 
SAU, Societas Archaeologica Upsa-
liensis.

Blev bofasta
För 7000 år sedan gick strandlinjen 
här vid Riksten. Då höll jägare och 
samlare till här för att jaga säl som 
det fanns gott av. Men de – en eller 
flera familjer – som bodde här för 

4000 år sedan hade blivit bofasta 
och börjat med jordbruk.

– Där låg åkrarna, säger Lars 
Sundström och pekar ut över det 
som är dagens Rikstensbors boplat-
ser.

Benrester från get, får eller ko har 
hittats som visar att de hade djur 
som betade på boplatsen. Här hit-
tade arkeologerna också stenar i 
cirkelformationer och utsmyckade 
keramikkrus.

– De kan ha varit rituella. När 
människan blir jordbrukare blir 
hon beroende av naturen och vädret 
och behöver be om hjälp och få en 
mening, säger Lars Sundström.

Kan förändra historien
Han går fram till ett fynd. Det oträ-
nade ögat ser inte mer än rostbrun 
jord fint utgrävd och lite stenar. Lars 
ser bostaden, ett långhus med vad 
han tror är en eldstad.

Tjugo meter bort ligger stenål-
dersmänniskornas verkstad där 

yxor och mejslar av bland annat 
grönsten och flinta tillverkades. I 
lådor i arbetsbaracken ligger kilovis 
av stenåldersverktyg som använts 
för att bygga, laga mat och skrapa 
djurhudar.

– Vi kommer kunna skriva en 
bok om hur deras arbetsytor såg ut. 
Det känns häftigt att hitta en plats 
där vi vet att kan hitta saker som 
kan förändra bilden av historien, 
säger Lars Sundström om verksta-
den.

Varför är det viktigt att vi kän-
ner till den historien?
– Alla som vill tala om för oss hur 
vi ska gå framåt använder historien. 
Då är det bra att vi vet hur det verk-
ligen var, säger Lars Sundström.

De tidiga Rikstensborna var inte 
ensamma i området. I Botkyrka har 
man hittat andra spår från den sen-
neolitiska tiden, yngre stenåldern.

– Botkyrka är en speciell plats. 
Man har hittat gravar från den yng-
re stenåldern i Alby, det som kallas 
Albykistan, säger Lars Sundström.

Den nutida människans nyfiken-
het på hur andra människor lever 
och har det verkar inte minska med 
avståndet i tid. Arkeologerna har 
hållit visningar av utgrävningen och 
intresset har varit stort.

– På den första öppna visningen 
kom 150 personer för att titta på 
utgrävningarna. Det är jättekul att 
så många är nyfikna, säger Lars 
Sundström.

Om 2,5 veckor ska utgrävning-
arna vara klara. Sen ska en ny bo-
plats byggas på den gamla boplat-
sen, åt framtida Rikstensbor.

Anna Sjögren
0704-333 586 

anna.sjogren@direktpress.se

 BOTKYRKA

STENÅLDERN WAS HERE. På fältet i riksten har en boplats från den yngre stenåldern påträffats.  Foto: CLaUDio BritoS

n n ett bostadshus, en yxverkstad, benres-
ter och mystiska stenformationer. Under en 
utgrävning inför det nya bostadsområdet i 
riksten gjorde arkeologerna en unik upp-
täckt – en 4000 år gammal boplats från 
yngre stenåldern.

Det kommer bli 
en en av de vik-
tiga platserna 

från den här tiden.

Se utgrävningen i Riksten
 �Vad? Visning av den gamla sten-

åldersboplatsen i riksten.
 �När? 25 september kl 15 och 2 

oktober klockan 13. Familjevisning 
25 september kl 17 (föranmälan 
på riksten.se).

 �Var? Vid Vandrarvägen i riksten.
 �Hur? Gratis. ordnas av rikstens 

friluftsstad.

De fann historia i Riksten

VASKAR FYND. i sanden hittar arkeologen rosanna 
Jönis rester av verktyg.  

VÄLBEVARAD BOPLATS. ”Det är bara militären som ro-
tat runt här tidigare och haft sin skjutbana här.” 

HELIG KRUKA. På en plats har utsmyckad kera-
mik hittats, troligtvis med rituell betydelse.
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