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Sammanfattning

På uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm har genom-
förts en arkeologisk undersökning i form av schakt-
ningsövervakning inom fastigheten Gladö 1:3, 
Huddinge kommun, Stockholms län. Schaktningen 
genomfördes inför nedläggande av markkabel. Den 
schaktade sträckan var cirka 450 meter lång. 
Schaktet grävdes i närheten av två kända fornläm-
ningar,  gravfältet RA Ä Huddinge 50:1 och boplatsen 
RA Ä Huddinge 544. Inga iaktt agelser av antikvariskt 
intresse kunde vid schaktningen direkt kopplas till 
dessa fornlämningar.

Vid schaktningen påträff ades och undersöktes tre 
ensamliggande anläggningar i form av en härd, en grop 
och ett  stolphål. Samtliga bedömdes utifrån karaktär 
och inehåll vara äldre än år 1850. Vidare påträff ades 
och delundersöktes en större anläggning bestående 
av nedgrävda stenar samt ett  täckdike. Dessa anlägg-
ningar bedöms ha tillkommit eft er år 1850.

Fig. 1. Översiktskarta med undersökningsområdet markerat. 
Skala 1:200000.
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Vatt enfall Service Nordic AB har genomfört schakt-
ning för markkabel på uppdrag av Vatt enfall Eldistri-
bution AB. Eft ersom schaktet berörde fornlämning 
beslutade Länsstyrelsen Stockholm att  schaktningen 
skulle övervakas av arkeolog (lst beslut dnr 431-26984-
2018). Arbetet genomfördes under november 2018.

Antikvarisk och topografi sk bakgrund
Schaktet grävdes inom ett  åkergärde beläget i en 
sydväst-slutt ning. Höjden över havet varierade mellan 
24-34 meter.
På ett  impediment beläget norr och nordöst om schak-
tet, i dess norra del, återfi nns ett  mindre gravfält (RA Ä 
Huddinge 50:1/L2017:9724). Gravfältet innehåller 
sex runda stensätt ningar, varav tre är 6-7 meter i diame-
ter, fyllda och 0,3-0,4 meter höga. Övriga tre gravar är 
cirka 6 meter i diameter, fyllda och 0,2 meter höga. 
Gravfältet kan ursprungligen ha varit något större, och 
uppges delvis vara kraft igt skadat av äldre odling som 
skjuter in i gravfältet från sydöst (Kulturmiljöregist-
ret/KMR). Schaktet grävdes över denna del av det tidi-
gare impedimentet, varför det bedömdes fi nnas en risk 
att  gravanläggningar kunde framkomma.
Fornlämningen RA Ä Huddinge 544 (L2013:9685) 
var belägen cirka 20 meter väst om det grävda schak-
tet. Fornlämningen utgörs av en boplatslämning som 
påträff ades i samband med en arkeologisk utredning år 
2017 (Kulturmiljöregistret/KMR). Lämningen består 
av två kulturlagerrester. Utbredningen är 7 x 9 m stor 
(NV-SÖ).

Syfte, frågeställningar och metod
Syft et med schaktningsövervakningen var att  med 
ett  vetenskapligt arbetssätt  dokumentera eventuella 
kulturlager, konstruktioner och fynd som påträff ades 
vid schaktningen.

Genomförande
Schaktet grävdes med cirka 1,2-1,6 meters bredd i ytan 
och till cirka 0,9-1,1 meters djup. Schaktet grävdes med 
slänt. På ett  par ställen breddades schaktet på grund av 
att  större markfasta block påträff ades. I de fall anlägg-
ningar påträff ades breddades schaktet. Den totala läng-
den för det övervakade schaktet var cirka 450 meter.
Schakt samt påträff ade anläggningar, lager och 
konstruktioner av antikvariskt intresse fotograferades, 
mätt es in med RTK-korrigerad GPS samt beskrevs och 

tolkades i text. 
För de anläggningar som undersöktes användes stra-
tigrafi sk metod (”single-context”). För dessa anlägg-
ningar upprätt ades även skalenliga profi lskisser. 
Samtliga undersökta anläggningar metalldetekterades 
innan och i samband med undersökning.
Ur undersökta kontexter insamlades jordprover (ej 
analyserade).

Fynd
Inga fynd tillvaratogs. De enstaka föremål som iaktt ogs 
återdeponerades eft er bestämning och fotografering.

Analyser
Inga naturvetenskapliga analyser har bedömts nödvän-
diga.

Bakgrund
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Fig. 2. Fastighetskartan med registrerade fornlämningar (blått ) och läget 
för övervakat schaktningsarbete (rött ). Skala 1:10000.

Resultat

Den berörda åkerytan var vid undersökningstillfället 
gräsbeväxt. Grästorven hade en tjocklek av cirka 0,05-
0,1 meter. Därunder fanns en cirka 0,15-0,2 meter djup 
ploggång bestående av mylla som var mer eller mindre 
uppblandad med lera och minerogen silt. Under denna 
framkom opåverkad undergrund. Undergrunden 
bestod i schaktets nordligaste hundra meter av tjock-
varvig brun/grå lera. Däreft er av tunna varv av fi n sand, 
brun/brungrå lera och ljusgrå/vit fi n silt. 

A200/216, härd
I schaktets norra del, cirka 25 schaktmeter söderut och 
ett  femtiotal meter norr om platsen för boplatsläm-
ningen RA Ä Huddinge 544, framkom mitt  i schaktet 
under ploggången (cirka 0,25 meter under markytan) 
bott nen av en härd. Anläggningen bedömdes utifrån 
karaktären vara äldre än år 1850 och undersöktes. 

Anläggningen utgjordes av kol och sot och enstaka 
mindre skörbrända stenar samt små stycken rödbränd 
lera. 

A300, grop
Vid cirka 150 schaktmeter norrifrån påträff ades under 
ploggången (cirka 0,35 meter under markytan) en grop 
(A300). Då gropen framkom under ploggången och 
föreföll sakna innehåll av recent material,  bedömdes 
den vara äldre än år 1850 och undersöktes. Endast den 
del av gropen som låg inom schaktet undersöktes. Den 
var 0,65 x 0,85 meter stor och hade ojämt oval form. 
Fyllningen bestod av myllblandad lera med inslag av 
bränd lera och små kolfragment. I bott en påträff ades 
enstaka skärviga stenar. Nedgrävningskanterna var 
slutt ande och bott nen rundad. Djupet var 0,24 meter. 

A600, röjningssten
Vid cirka 245 schaktmeter söderut framkom under 
ploggången (cirka 0,25-0,4 meter under markytan på 
östra sidan av schaktet, cirka 0,33-0,5 meter under 
markytan på västra sidan av schaktet) en stor sten-
sätt ningsliknande anläggning som initialt bedömdes 
utgöra fornlämning (A600). Stenarna utgjordes av 
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0,3-0,9 m stora naturstenar, sammantaget iaktt ogs ett  
40-tal stenar, anlagada i 1-3 skift . På grund av att  entre-
prenören bestämde sig för att  göra en mindre korrige-
ring av schaktets riktning kom en större yta att  upptas 
här. Den synliga delen av anläggningen var cirka 2,80 x 
4,0 meter stor. Anläggningen fortsatt e utanför schaktet 
både åt väster och öster.

För den del av anläggningen som undersöktes och 
bortt ogs mätt es samtliga stenar in (övriga delar av sten-
packningen ej inmätt ).

Den bestod till cirka 60 % av sten och till cirka 40 % av 
halvkompakt, grå, något myllblandad lera med enstaka 
kolfl äckar och små och enstaka större fragment 
rödbränd lera. I schaktbredden var cirka 17 stenar 
synliga i ytan. Cirka 50 % av stenarna var oskadade, 
cirka 50 % var skadade, cirka 20 % var tydligt spräckta 
stenar/sprängsten. En sten hade ett  eventuellt borr-
märke. En tom yta i stenpackningen närmast västra 
schaktväggen var troligen ett  resultat av ett  sentida 
stenlyft  (röjning av åkern). Här påträff ades även en 
äldre järnkrok i ploggången (återdeponerad). Stenarna 
och fyllningen var anlagda i en större nedgrävning 
(1034), som var minst cirka 3,5 m bred i toppen, cirka 
0,65 meter djup och med relativt plan bott en och slut-
tande nedgrävningskanter (A1034). 

A1211, täckdike
Vid cirka 290 schaktmeter från norr påträff ades under 
ploggången (börjar antagligen cirka 0,25 meter under 
markytan, men tydligt iaktt agbart från cirka 0,35 meter 
under markytan) ett  nordöstligt/sydvästligt täck-
dike. Diket hade relativt vertikala nedgrävningskan-
ter, plan bott en och var cirka 0,35 m brett . Bott en var 
belägen cirka 0,6 meter under markytan. Dikets fyll-
ning (1216) bestod av 0,05-0,25 meter stora stenar 
(de fl esta cirka 0,12-0,15 m i diameter) och homogen, 
brungrå lera som ej kan särskiljas från den naturliga 

leran på platsen. I toppen av fyllningen i den sydöstra 
delen fanns spår av obränt trä. 

A1698, stolphål
Vid cirka 355 schaktmeter från norr påträff ades under 
ploggången (cirka 0,2 meter under markytan) ett  stolp-
hål. Anläggningen bedömdes utifrån karaktären kunna 
vara äldre än 1850 och undersöktes. Nedgrävningen 
för stolphålet hade en rundad/oval form, relativt raka/
vertikala nedgrävningskanter och plan bott en. Dock 
fanns en lutning mot nordväst, som antyder att  stol-
pen lutat mot dett a håll. Nedgrävningen var cirka 0,85 
x 0,65 m stor i toppen och cirka 0,55 x 0,37 m stor i 
bott en. Djupet var cirka 0,45 meter. Fyllningen (1600) 
utgjordes av lucker brungrå lera med något inslag av 
mylla. I fyllningen fanns också enstaka kol och små 
bitar bränd lera. I sydöstra och södra delen var kolin-
slaget ställvis rikligt.

Fig. 3. Röjningssten A600. Foto: Johan Runer.

Fig. 4. Plan över schaktad yta med 
lägen för påträff ade anläggningar. 
Skala 1:2500.
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Bilaga 1. Anläggningstabell

Anlnr Typ Beskrivning Storlek Djup Ingående kontexter Status

200/216 Härd Härdrest, ca 0,75 x 0,45 m st, bestående av kol och sot samt
enstaka mindre skörbrända stenar, 0,04 0,1 m st, påträffades
0,25 0,35 m under marken. Innehöll även små stycken
rödbränd lera. Tydligt skadad av plöjning i toppen. Den
inmätta 200 motsvarar härdrestens utbredning i ytan, 216
härdens utbredning i botten.

0,75 X 0,45 m 0,1 m Undersökt &
borttagen

300 Grop Grop, ojämnt oval, ca 0,85 x 0,65 m st, vilken går in i den S
schaktkanten. Fylld med brun myllblandad lera med inslag av
bränd lera och kolfnyk, i botten påträffades enstaka skärviga
stenar, ca 0,05 m st. Troligen förhistorisk.

0,8 5 X 0,65 m 0,24 m Delundersökt

600 Röjningssten Stenpackning påträffad direkt under ploggången, ca 0,25 0,4
m under marken på östra sidan, ca 0,33 0,5 m under marken
på västra sidan. Bestod till ca 60 % av 0,3 0,9 m stora
naturstenar och till ca 40 % av halvkompakt, grå, något
myllblandad lera med enstaka kolfläckar och små och
enstaka större fragment rödbränd lera. En sten med ett
eventuellt borrmärke. Stenpackningen belägen i en 0,65 m
djup nedgrävning (1034) med relativt plan botten. En stenfri
yta närmast västra schaktväggen troligen ett resultat av ett
sentida stenlyft (röjning av åkern). Här påträffades även en
äldre järnkrok i ploggången (ej tillvaratagen).

Minst 2,80 X 4,0 m 1034 Delundersökt

1211 Täckdike Nedgrävning, ca 0,35 m bred (1 fot?), enbart synlig i botten
på grund av fyllningssten och enstaka plankrester (se 1216),
med relativt raka nedgrävningskanter och relativt plan
botten. Fyllning (1216) bestående av stenar, 0,05 0,25 m st
(de flesta ca 0,12 0,15 m i diameter) och homogen, brungrå
lera som ej kan särskiljas från den naturliga leran på platsen.
Fyllningen ovanför stenpackningen är ej urskiljbar. I toppen
av fyllningen i den sydöstra delen finns spår av obränt trä.

Bredd 0,35 m 0,6 m 1216 Delundersökt

1698 Stolphål Nedgrävning för stolphål, rundad/oval, ca 0,85 x 0,65 m stor i
toppen, ca 0,55 x 0,37 m stor i botten, med relativt
raka/vertikala kanter och plan botten. Stolpen har lutat mot
nordväst. Fyllning (1600) av relativt lucker brungrå lera med
något myllinslag och inslag av kol (ställvis relativt riklig
förekomst i södra/sydöstra delen) samt enstaka fnyk av
lågbränd lera samt skoningsstenar.

0,65 X 0,8 m 0,45 m 1600 Undersökt &
borttagen
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3. Plan- och sektionsritningar

A200/216. Skala 1:20

A300. Skala 1:20
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A600. Skala 1:40

A1211. Skala 1:20
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A1698. Skala 1:20

A1698, sektion. Skala 1:20
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På uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm har genomförts en 
arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 
inom fastigheten Gladö 1:3, Huddinge kommun, Stockholms 
län. Schaktningen genomfördes inför nedläggande av markka-
bel. Den schaktade sträckan var cirka 450 meter lång. 
Schaktet grävdes i närheten av två kända fornlämningar,  grav-
fältet RA Ä Huddinge 50:1 och boplatsen RA Ä Huddinge 544. 
Inga iaktt agelser av antikvariskt intresse kunde vid schakt-
ningen direkt kopplas till dessa fornlämningar.
Vid schaktningen påträff ades och undersöktes tre ensamlig-
gande anläggningar i form av en härd, en grop och ett  stolp-
hål. Samtliga bedömdes vara äldre än år 1850. Vidare påträf-
fades och delundersöktes en större anläggning bestående 
av nedgrävda stenar samt ett  täckdike. Dessa anläggningar 
bedöms ha tillkommit eft er år 1850.


