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Bakgrundsinformation 

Område: Området Korsbron sydväst om Kapellby, sydväst om korsningen mellan riksväg 6 
och Lovisavägen 

 avgränsat till dessa vägar. Området omfattar ca 72 hektar. 
Syfte: Att undersöka om fasta fornlämningar eller andra arkeologiska kulturhistoriska 

rester som bedöms vara skyddade finns inom planens område. 
Arbetstid: Terrängarbete 10.9.2021. 
Beställare: Lappträsk kommun 
Utförare: Mikroliitti Oy, Timo Jussila. 
Resultat I området och kring det finns inte tidigare kända fornlämningar eller andra 

arkeologiska objekt. I området har det aldrig funnits historisk bosättning på basis av 
gamla kartor. Tvärs över området går en gammal väg, som bl.a. märkts ut på 
kungskartan 1796–1804, till Lovisa längs den nuvarande Korsbrovägens 
sträckning. En kort del av den har övergetts efter att den nuvarande anslutningen 
till Lovisavägen färdigställdes i början av 2000-talet. I nordöstra hörnet av området 
finns en kort sträcka av den del av den gamla vägen som övergavs på 1960-talet. 
Dessa vägsträckor ansågs inte behövas skyddas på grund av deras obetydlighet 
och för att de är i dåligt arkeologiskt skick. På andra håll i området såg jag inget 
som tyder på fornlämningar. I området finns inga fornlämningar eller andra 
arkeologiska skyddsobjekt. 

 
Det undersökta området är grönfärgat 

Koordinaterna och kartorna finns i koordinatsystemet ETRS-TM35FIN. Kartorna är från Lantmäteriverkets 
terrängdatabas i september 2021, om inte något annat nämnts. Registret över fornlämningar har granskats 
9/2021. Fotografier har inte sparats i något officiellt arkiv och de har ingen samlingskod. Fotografierna är 
digitala och finns på Mikroliitti Oy:s server.   
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Kartor 

   
Det undersökta området har avgränsats med en grön linje. 

  
Till vänster ett utdrag ur kungskartan 1796–1805, där husen har bekräftats med rött och det undersökta 
områdets läge har visats med blårött. Till höger utdrag ur sockenkarta från år 1842, där det undersökta 
området avgränsats med grönt. Kartan har till denna del lappats och sammanfogats, vilket innebär att 

området har en något oproportionerlig form. ”Gränspolen”, som har märkts ut på sockenkartan, finns vid 
småavfallsstationen och har försvunnit. Den på kartan antecknade bygränsen mellan Kapellby (östra 

sidan) och Lappträsk by har ändrats på denna punkt sedan 1840-talet.  
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Utdrag ur senatkarta som utarbetats på 1890-talet.  

 

  

Inventering 

I Lappträsk kommun pågår planeringen av området kring Korsbron och uppdateringen av 
detaljplanen för Korsbron som blev färdig 2009. Borgå museum gav ett utlåtande om projektet 
(PoM104/2021, 13.8.2021), där museet förutsatte att en arkeologisk inventering görs i området. 
Lappträsk kommun beställde en arkeologisk inventering av området av Mikroliitti Oy. Timo 
Jussila gjorde inventeringen som terrängarbete 10.9.2021, under förhållanden som var utmärkta 
med tanke på arbetet. 

Det undersökta området ligger i området mellan riksväg 6 och Lovisavägen, sydväst om 
anslutningen. Det finns inga uppgifter om huruvida fornlämningar tidigare har inventerats i 
området. I området och kring det finns inte tidigare kända fornlämningar eller andra arkeologiska 
objekt. De närmaste bostäderna från stenåldern ligger på mer än 2–3 kilometers avstånd söderut 
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i Lovisaåns dal och öster om Tessjöåns dal, där de ligger på 25–32 meters höjd. 

Det undersökta området är på 30–50 meters höjd, huvudsakligen på nivån 35–45 meter. Som 
lägst är terrängen vid Nyåker, där det vid kanterna kan finnas boplatser från slutet av den 
mesolitiska stenåldersperioden. Denna nivå på ca 29–32 m är en långvarig vattennivå under 
Litorinahavets transgression (ca 6000–5000 fKr. med några meters höjdskillnader). Nivåerna 
ovanför den är vattennivåerna i Ancylussjön ca 7400–8400 fKr. (vattennivåerna i slutskedet av 
Ancylus har hamnat under transgressionen), där det i princip kan finnas boplatser från tidig 
mesolitisk tid. Skärgårdsboplatser från den tiden känner man dock inte till mer än en (Pukinkallio 
i Mäntsälä). 

Enligt kungskartan från slutet av 1700-talet och till största delen på basis av storskifteskartor (till 
den del sådana finns) har det inte funnits någon bosättning alls i området enligt sockenkartan 
från 1840-talet och senatkartan från 1890-talet. Alldeles sydväst om området och nordväst om 
Korsbron har det i slutet av 1700-talet funnits enstaka hus, men de placerar sig utanför området. 
Tvärs genom området, vid den nuvarande Korsbrovägen har gått bl.a. huvudvägen till Lovisa, 
som antecknats i kungskartan från 1796, såsom den var till början av millenniet, vilket innebär att 
det är fråga om en betydande gammal väglinje. Den del av den gamla vägen från Lappträsk till 
Liljendal och Mörskom som har märkts ut på kungskartan och som övergavs på 1960-talet har 
gått i nordkanten och nordvästra hörnet av området. 

I den terrängskuggningskarta som gjorts med laserskanningsmaterial (Lantmäteriverkets 
kartplatsfönster) syns inte något arkeologiskt särskilt intressant i området. Några av de 
fördjupningar nära Korsmalm som syntes där och väckte uppmärksamhet visade sig vara 
naturliga ytbildningar. 

Terrängen i området består till största delen av steniga moränblock och mellan klipporna av 
fuktig och stenig ödemarksskog. I två områden finns det dock terräng som lämpar sig som 
boplats under stenåldern: i den nordöstra delen av området finns det i arkeologisk bemärkelse 
lämplig terräng, en sandig sluttning på 40–35 meters nivån, även om marken är relativt stenig 
och nedanför dessutom fuktig och utan särdrag. Ur en arkeologs synvinkel finns det 
utomordentlig terräng i sydvästra delen av området i Korsmalm, genast väster om Lovisavägen, 
på 40– 45 meters nivå, där det finns stenfattig sandmark mellan den gamla sandgropen (sydväst) 
och klippbacken (nordväst) på ett c. 170 meters område på en sluttning som något lutar mot 
öster. Höjdnivåerna i dessa terränger är alltså strandnivåer från tidig mesolitisk tid, då 
bosättningen ännu har varit mycket gles. Jag gjorde tiotals provgropar i båda områdena, men jag 
såg inget som tyder på något från förhistorisk tid. 

Gamla vägar 
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Av den gamla Lovisavägen, som övergavs i början av 
millenniet, finns en liten övergiven vägsnutt väster om 
korsningen mellan Korsbrovägen och Lovisavägen. I 
laserskanningsmaterialet syns en hög vall på dikets sydvästra 
sida. Det är inte en väg, utan vägen och dess kanter har på 
denna plats avlägsnats genom att man knuffat ytmark och den 
gamla väggrunden till en vall, så att det vid den gamla vägen 
finns en smal vall. Vid diket och på nordöstra sidan av vägen 
har asfalten avlägsnats, men dit har förts makadam 
uppenbarligen för skogsmaskiner. 

Den gamla vägen urskiljer sig vid 
terrängskuggning  
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Rester av den gamla vägen som vall i sydvästra änden av den tidigare övergivna 
Lovisavägens väglinje  

 

 
Vallformad vägrest vid diket och en enhetligare, skalad gammal väggrund på dikets nordöstra sida.  

 

  

I nordvästra hörnet av området finns som stig den gamla vägen från Lappträsk till Mörskom och 
Liljendal. Vägen är införd i kungskartan. Denna vägsträcka har uppenbarligen blivit oanvänd när 
riksväg 6 har byggts på nuvarande ställe på 1960-talet. Den återstående vägen ligger inte helt på 
den ursprungliga linjen, öster om området finns bl.a. en uträtad kurva. Det är inte helt säkert att 
det är den ursprungliga vägen. 

22.10.2021 

Timo Jussila
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Foton 

Typisk terräng för området; ovan västra delen norr om Nilsåkern och nedan i områdets östra del 

 

Arkeologiskt sett god terräng i Korsmalm och områdets östra del, där den sandiga marken dock ställvis 
är stenig och längre ner blir fuktig granskog. 


