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Sammanfattning

Fig. 1. Översiktskarta med undersökningsområdet markerat. 
Skala 1:200000.

Under september-november 2018 har det genom-
förts arkeologiska insatser inom fastigheten Perstorp 
1, Brännkyrka socken i Stockholms kommun. Insat-
serna har utgjorts av:

• Arkeologisk förundersökning av del av fornläm-
ningen RA Ä Brännkyrka 104:1/L2013:1782 
inom fastigheten Perstorp 1 (lst dnr 431-6302-
2018)

• Arkeologisk undersökning av del av fornläm-
ningen RA Ä Brännkyrka 104:1 /L2013:1782 
inom fastigheten Perstorp 1 (lst dnr 431‐42757-
2018)

Resultaten av samtliga moment redovisas i förelig-
gande rapport och sammanfatt as kort nedan.

Arkeologisk förundersökning

Fornlämningen RA Ä Brännkyrka 104:1 /L2013:1782 
var inför förundersökningen registrerad som ett  Grav-
fält i Fornminnesregistret (FMIS). Fornlämningen 
omfatt ade 5-8 anläggningar varav 3 fornlämningslik-
nande möjliga stensätt ningar. Under förundersök-
ningens första etapp avfärdades fyra av dessa anlägg-
ningar då de visade sig utgöra naturbildningar. Två 
anläggningar vilka tidigare bedömts utgöra stensätt -

ningar bedömdes eft er förundersökningen utgöra 
skärvstensfl ak. I dett a skede påträff ades även ett  
ensamliggande stolphål samt ytt erligare ett  möjligt 
skärvstensfl ak. 

Under förundersökningens andra etapp undersök-
tes ett  av de skärvstensfl ak som påträff ades under 
den första etappen (A293). Anläggningen daterades 
genom 14C-analys till senmedeltid/tidigmodern tid. 

Arkeologisk undersökning

Inför undersökningen kvarstod två skärvstens-
fl ak samt ett  ensamliggande stolphål. Vid undersök-
ningen påträff ades ytt erligare anläggningar i form av 
tre  stolphål vilka framkom under ett  av de två skärv-
stensfl aken. Ett  skärvstensfl ak kunde dateras till tidig 
medeltid-högmedeltid genom en 14C-analys. Inga 
fynd påträff ades vilket tillsammans med anläggning-
arnas karaktär gjorde dem svårtolkade. 

Sammantaget undersöktes under förundersökningen 
och undersökningen tre skärvstensfl ak och fyra stol-
phål. Lämningstyp för RA Ä Brännkyrka 104:1/
L2013:1782 har i och med undersökningarnas resul-
tat ändrats från gravfält till boplatsområde, och dess 
utbredning och beskrivning har justerats i Kulturmil-
jöregistret (KMR). 
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Bakgrund

I samband med planläggning inför byggnation av nya 
bostäder inom fastigheten Perstorp 1 i Farsta, Stock-
holms kommun, beslutade Länsstyrelsen i Stock-
holms län i augusti 2018 att  RA Ä Brännkyrka 104:1/
L2013:1782 skulle omfatt as av en  arkeologisk förun-
dersökning (lst dnr 431-6302-2018). Fornlämningen 
var inför förundersökningen i FMIS/Kulturmiljöre-
gistret registrerad som ett  gravfält bestående av 5-8 
stensätt ningar samt ett  ytt erligare antal fornlämnings-
liknande lämningar. Förundersökningen genomför-
des under september 2018. Med utgångspunkt från 
förundersökningens resultat beslutade Länsstyrel-
sen att  en arkeologisk undersökning skulle ske, i form 
av ett  bortt agande av den sydöstra delen av fornläm-
ningen (lst dnr 431-42757-2018). Undersökningen 
genomfördes under oktober-november 2018. Bestäl-
lare av uppdragen var Länsstyrelsen i Stockholms län 
och kostnadsansvariga var AB Familjebostäder.

Topografi  och fornlämningsmiljö

Perstorp ligger strax väster om sjön Drevviken mellan 
stadsdelarna Farsta och Sköndal i södra delen av 
Stockholms stad/kommun, i ett  område präglat av 
en relativt hög exploateringsgrad (fi g. 1 & 3). Forn-
lämningen RA Ä Brännkyrka 104:1/L3013:1782 var 
belägen direkt väst om bostadsområdet, i ett  mindre 
barrskogsområde på en slutt ande, moränbunden 
bergsavsats, cirka 36-37 m ö h. Nedanför lämningen 
ansluter väg 73 mot väster och direkt norr och söder 
om undersökningsområdet breder skogsområdet 
ut sig i en smal remsa kantad av promenadstråk och 
cykelleder. 

Området har varit exponerat över havsytan sedan 
yngre stenålder. Under bronsålder och äldre järnål-
der utgjordes området av en utskjutande udde omgi-
ven av vatt en, varav en rest ännu återfi nns i form av 
den i väster liggande sjön Drevviken (SGUs strandlin-
jenivåkarta). Drygt två kilometer söder om undersök-
ningsområdet breder sjön Magelungen ut sig. 

Markslaget utgörs av uppstickande urberg och glacial 
lera och berggrunden domineras av kvarts- och 
 fältspatsrika sedimentära bergarter såsom sandsten 

och gråvacka (SGU jordartskartan respektive berg-
grundskartan). 

Den omgivande fornlämningsbilden utgörs av en sten-
sätt ningsliknande, fornlämningsliknande bildning 
(RA Ä Brännkyrka 176:1, med antikvarisk bedömning 
”ej kulturhistorisk lämning”), en skadad stensätt ning 
(RA Ä Brännkyrka 181:1, med antikvarisk bedömning 
”bevakningsobjekt”), sammanförda lämningar i form 
av svårbedömda terrasseringar (RA Ä Brännkyrka 
181:2, med antikvarisk bedömning ”övrig kulturhis-
torisk lämning”) samt en husgrund från historisk tid 
(RA Ä Brännkyrka 110:1, med antikvarisk bedömning 
”övrig kulturhistorik lämning” enligt KMR). 

Öster om väg 73 löper Perstorpsvägen, som tidigare 
utgjorde landsvägen mot Dalarö, med en närmast 
identisk sträckning som under 1800-talet (Andersson 
2017:8). 

Omkring 100 meter sydöst om undersökningsområ-
det ligger den byggnadshistoriskt intressanta Hökar-
ängens gård, vilken tidigare tillhörde Farsta gård (fi g. 
2). Hökarängens gård omnämns redan på 1600-talet, 
men den nuvarande mangårdsbyggnaden uppfördes 
under mitt en av 1700-talet och det fi nns även bevarade 
byggnader från 1800-talet samt ett  bostadshus från år 
1915 (Bebyggelseregistret). Farsta gård omnämns i 
skrift  år 1384 och är en av de äldsta gårdarna i områ-
det, med sannolikt förhistoriska rött er. ( Johansson et. 
al. 2013). 

Fig. 2. Hökarängens gård fotograferad år 1949.                   
Foto: Gösta Selling, Stockholms stadsmuseum. 
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Fig. 3. Fastighetskartan med kända fornlämningar markerade med rött . Centralt i kartan ses läget för RA Ä Brännkyrka 
104:1/L2013:1782. Skala 1:10000. 

Tidigare undersökningar

Området runt Perstorp inventerades arkeologiskt 
mellan åren 1929–1930.  Lämningar kan eft er dett a 
ha försvunnit i samband med byggandet av tätorten, 
framför allt under 1950-talet (Andersson 2016:8-9). 

Få arkeologiska insatser har gjorts i närområdet. 
Nämnas kan dock en arkeologisk utredning etapp 1 
och 2 inom fastigheten Burmanstorp 1 m.fl ., belägen  
cirka 250 meter söder om RA Ä Brännkyrka 104:1. 
Inga fornlämningar framkom inom utredningsområ-
det (Andersson 2017:6). 

Fornlämningen RA Ä Brännkyrka 104:1 registrerades 

år 1981 i samband med en revideringsinventering och 
beskrevs då som en rund, övertorvad stensätt ning. År 
2016 genomfördes  en arkeologisk utredning etapp 1 
och 2 i avgränsande syft e inför planläggning av bostä-
der (Andersson 2016). Vid utredningen konstate-
rades fl era anläggningar fi nnas i anslutning till den 
registrerade stensätt ningen. Sammanlagt påträff ades 
sju nya anläggningar och det sammanlagda antalet 
lämningar (inräknat den tidigare registrerade stensätt -
ningen) bedömdes uppgå till cirka 5-8 stycken. Forn-
lämningen kom därmed att   ändra status i Fornmin-
nesregistret (FMIS) till ett  gravfält.
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Genomförande

Den arkeologiska förundersökningen

Syfte och frågeställningar

Syft et med den arkeologiska förundersökningen var 
att  utgöra underlag för Länsstyrelsens vidare hantering 
av ärendet och utreda eventuellt behov av en särskild 
undersökning av berörd fornlämning. Förundersök-
ningen syft ade vidare till att  fastställa och beskriva 
fornlämningarnas karaktär, tidsställning, utbredning, 
omfatt ning, sammanfatt ning och komplexitet inför en 
eventuell undersökning. 

Metoder och arbetsmoment

Inför fältarbetet avverkades förundersökningsområ-
det på träd och tätare vegetation under antikvarisk 
övervakning. Den avverkade vegetationen avlägsna-
des från ytan innan fältarbetet påbörjades. 

Fältarbetsfasen delades in i två etapper. Under den 
första etappen totalavbanades hela undersöknings-
området med hjälp av grävmaskin i syft e att  närmare 
fastställa anläggningsfrekvens och horisontell utbred-
ning. Totalt schaktades en yta om cirka 450 m2 (schakt 
253), varvid det visade sig att  ytan till hälft en bestod 
av berghäll. Öppnade ytor grovrensades för hand med 
fyllhammare för att  underlätt a förståelsen av schaktets 
innehåll. Mindre ytor och delar av påträff ade anlägg-
ningar fi nrensades med skärslev i syft e att  fastställa 
anläggningarnas status. Inför etapp 2 hölls ett  samråd 
med Länsstyrelsen rörande förutsätt ningarna att  nå 
förundersökningens syft e samt omfatt ningen av fort-
satt a insatser. Under den andra etappen var syft et att  
ett  representativt urval av osäkra anläggningar skulle 
undersökas för att  närmare fastställa fornlämningssta-
tus. Sammanlagt påträff ades fyra anläggningar under 
etapp 1, vilka utgjordes av två skärvstensfl ak (A104, 
A114), ett  möjligt skärvstensfl ak (A293) och ett  
 stolphål (A246). I samråd med länsstyrelsen beslu-
tades att  det möjliga skärvstensfl aket A293 skulle 
undersökas och tas bort. 

Dokumentation

Insamling av data skedde utifrån en kontextuell meto-
dik, där varje anläggning, och i dessa ingående kontex-
ter, tilldelades ett  unikt ID-nr till vilket fynd, textbe-

skrivningar och fotografi er kopplades. 

En övergripande avgränsning gjordes enligt veder-
tagen arkeologisk begreppspraxis på anläggnings-
nivå, där påträff ade lämningar identifi erades som t 
ex  ”stolphål” m.m. I anläggningar ingående kontexter 
avgränsades enligt samma princip på en kontextnivå 
(t ex ”brandlager” m.m). 

All inmätning skedde med RTK-GPS med en stan-
dardavvikelse på 0,02 meter. Samtliga avbanade ytor, 
anläggningar, kontexter samt eventuella topografi ska 
element av antikvariskt intresse mätt es in, tilldelades 
unika ID-nr och har lagrats i det digitala dokumenta-
tionssystemet Intrasis. Till varje ID-nr (undantaget 
topografi ska element) hör en beskrivning i text med 
uppgift er om karaktär, storlek, innehåll och kontex-
tuella relationer. Samtliga anläggningar och valda 
kontexter fotograferades. För översikts- och lodfoto-
grafering användes drönare. 

Metalldetektering 

I syft e att  utreda eventuell förekomst av fyndbärande 
kontexter och fyndfrekvens metalldetekterades hela 
undersökningsområdet. 

Fyndstrategi

Omhändertagande av fynd var restriktivt och foku-
serat mot förväntade fynd från järnålder eller äldre. 
Fynd från yngre tidsperioder skulle dokumenteras 
men ej tillvaratas. 

Naturvetenskapliga analyser

Inga naturvetenskapliga analyser genomfördes. 

Fig. 4. Flygfotografi  av undersökningsområdet 
fr ån väst. De södra och vid förundersökningen 

undersökta delarna av området, var vid den 
eft erkommande  undersökningen stängslade.
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Den arkeologiska undersökningen

Syfte och frågeställningar

Syft et med den arkeologiska undersökningen var att  
med vetenskapliga metoder dokumentera fornläm-
ningen, tillvarata fornfynd, samt att  rapportera och 
förmedla resultaten. Inom ramen för undersökningen 
skulle eft ersökas ny kunskap av relevans för myndig-
heter, forskning och allmänhet och infoga resultaten i 
ett  kulturhistoriskt sammanhang. 

Inför undersökningen formulerades fem grundläg-
gande vetenskapliga frågeställningar:

1. Till vilken/vilka tidsperioder kan lämningarna 
dateras?  

2. Vilken/vilka funktioner har lämningarna haft ?  

3. Förekommer inre konstruktionsdetaljer? 

4. Om benmaterial påträff as – är det humant eller 
animalt? Om humant - går det att  bestämma ålder 
och kön? Om animalt – vilka djurarter fi nns repre-
senterade? Rör det sig om matavfall, slaktspår? 
Inslag av marin föda i och med det strandnära läget? 

5. Finns spår av specialiserat hantverk, exempelvis vad 
gäller keramik eller metallutvinning?

Metoder och arbetsmoment

Inledningsvis grov- och fi nrensades de anläggningar 
som påträff ades under den arkeologiska förundersök-
ningen med fyllhammare respektive skärslev. Anlägg-
ningarna mätt es sedan in på nytt , beskrevs i text och 
fotograferades. De undersöktes sedan med kontex-
tuell grävmetodik. Lager vilka bedömdes kunna 
vara fyndförande sållades med fi nmaskigt rullsåll. 
 Antalet skärvsten från respektive anläggning uppskat-
tades, materialet vägdes och dess karaktär beskrevs 
 kortfatt at.

Dokumentation

Insamling av data skedde utifrån en kontextuell meto-
dik där varje kontext tilldelades ett  unikt ID-nr, till 
vilket fynd, kontextuella relationer, textbeskrivningar 
och fotografi er kopplades. En övergripande avgräns-
ning gjordes enligt en begreppspraxis på anläggnings-

nivå, där påträff ade lämningar identifi erades som t ex 
”stolphål” m.m. Kontexter ingående i anläggningar 
avgränsades enligt samma princip på en kontextnivå 
(t ex ”brandlager” m.m). 

All inmätning skedde med RTK-GPS med en stan-
dardavvikelse på 0,02 meter. Samtliga anläggningar, 
kontexter samt topografi ska element av antikvariskt 
intresse mätt es in, tilldelades unika ID-nr och har 
lagrats i det digitala dokumentationssystemet Intrasis.  

Till varje ID-nr (undantaget topografi ska element) 
kopplades en beskrivning i text med uppgift er 
om karaktär, storlek, innehåll och kontextuella rela-
tioner. Samtliga anläggningar och valda kontex-
ter fotograferades. Översikts- och lodfotografering 
skedde med hjälp av drönare. Lodfoton användes som 
underlag för digitalisering av  vissa ingående kontex-
telement (skärvsten). 3D-modeller skapades genom 
fotogrammetri som komplement till övrig dokume-
nett ion och för användning i förmedlingssamman-
hang. 

Fyndstrategi

Samtliga fynd som kunde knytas till anläggningar eller 
aktiviteter kopplade till dessa skulle samlas in, doku-
menteras och relateras till kontext/lager. Fynd av 
recent karaktär omhändertogs ej. 

Naturvetenskapliga analyser

Vid undersökningen planerades för följande naturve-
tenskapliga analyser:

Kvartärgeologisk analys

En kvartärgeologisk analys planerades i syft e att  utreda 
huruvida eventuell förekomst av "rödjord" (frågeställ-
ning 5). Analysen skulle endast ske eft er samråd med 
länsstyrelsen och endast om fältundersökningen visar 
spår som stödjer hypotesen om järnutvinning.

14C och vedartsanalys

En 14C analys planerades i syft e att  besvara frågeställ-
ning 1 (datering av lämningarna). 

Vedartsanalys 

En vedartsanalys planerades i syft e att  bestämma 
eventuella träprovers egenålder inför 14C-analys. 
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Växtmakrofossilanalys

En växtmakrofossilanalys planerades i syft e att  besvara 
frågeställning 2 (anläggningarnas funktion).  

Osteologisk analys

Analysen planerades i syft e att  besvara frågeställning 
4 (art, kön, ålder), men även frågeställning 2 (anlägg-
ningarnas funktion). 

Förmedling

Målgrupper för den arkeologiska undersökningen var 
Länsstyrelsen, AB Familjebostäder, yrkesverksamma 
arkeologer och fastighetsägare/framtida boende i 
området. Undersökningen besöktes av sammanlagt 
cirka 230 personer, varav merparten boende i områ-
det. 200 av dessa var besökare vilka kom på den 
allmänna visning som hölls under fältarbetet. 

Inför undersökningen togs kontakt med lokaltid-
ningen ”Mitt  i”, för att  informera dem om undersök-
ningen samt erbjuda dem möjligheten att  göra ett  fält-
besök. En vecka före fältarbetets start publicerades 
en artikel med information om undersökningen samt 
den allmänna visning som planerats in. Under fältar-
betsfasen besökte ”Mitt  i” även undersökningen vid 
ett  tillfälle, vareft er en längre artikel om undersök-
ningen publicerades på tidningens webbsida. De två 
artiklarna har tillsammans haft  cirka 1700 sidvis-
ningar. Det längre reportaget publicerades även i den 
tryckta tidningen Mitt  i Söderort: Farsta/Sköndal, 
vilken delas ut till cirka 9000 hushåll i Farsta (uppgift  
från Oscar Carlsson, per mail). 

Under fältarbetsfasen hölls en allmän visning på plat-
sen. Visningen förlades till en söndag klockan 13 
för att  tillgängliggöras för en bred målgrupp. Inför 
visningen skapades ett  informationsblad (se bilaga 
8) vilket särskilt distribuerades till Farsta hembygds-
förening och Brännkyrka hembygdsförening, som 
bidrog till att  sprida informationen vidare. Ett  antal 
informationsblad satt es upp på anslagstavlor runtom 
i Farsta centrum. Information om visningen spreds 
även genom ett  evenemang som skapades på Face-
book. Lokaltidningen ”Mitt  i” tipsade om visningen 
i en artikel med tips på helgaktiviteter, vilken public-
erades fyra dagar innan visningen. Visningen besök-
tes av cirka 200 personer, varav de fl esta uppgav att  
de fått  kännedom om visningen genom de tre artik-

larna i ”Mitt  i” samt evenemanget på Facebook. Under 
visningen presenterades platsen och undersökningen 
med särskilt fokus på det omgivande landskapets 
förändring genom tiden, skärvstensanläggningar och 
tolkningar av dessa, samt arkeologiskt fältarbete. 

Sammanlagt har tre inlägg om undersökningen publ-
icerats på Facebook, samt ett  inlägg på Instagram. 
Inläggen har under fält- och eft erkommande rappor-
tarbetsfas uppnått  en sammanlagd räckvidd på cirka 
6 500 personer. 

Resultaten presenteras även på ett  lätt illgängligt 
sätt  genom en populärvetenskaplig sammanfatt -
ning (bilaga 9). Denna inkluderas i rapporten men 
kommer även vara tillgänglig att  ladda ner separat från 
Riksantikvarieämbetets e-arkiv Forndok. 



Fig. 5. Plan över förundersökningsområdet med inom dett a  påträff ade anläggningar. Skala 1:300.
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Resultat

Den arkeologiska förundersökningen

Under förundersökningens första etapp kunde fyra 
av de anläggningar som vid den arkeologiska utred-
ningen år 2016 pekats ut som antikvariskt intressanta 
avfärdas (i utredningsrapporten nr A121, A129, A136, 
A143, se Andersson 2016). Anläggningarna visade sig 
i samtliga fall vara naturbildningar. 

Två anläggningar vilka tidigare bedömts utgöra sten-
sätt ningar (A104, A114) bedömdes vid förunder-
sökningen istället utgöra skärvstensfl ak. Utöver dett a 
framkom ytt erligare ett  möjligt skärvstensfl ak (A293) 
samt ett  stolphål (A246). 

Två av de anläggningar som registrerades vid utred-
ningen omfatt ades inte av förundersökningen, eft er-

som dessa var belägna utanför  undersökningsområdet. 

Undersökning av A293

Under den arkeologiska förundersökningens andra 
etapp undersöktes en anläggning med osäker status i 
form av ett  möjligt skärvstensfl ak (A293, fi g. 5, 6, 7). 
A293 bedömdes eft er undersökning som fornläm-
ning, och tolkades preliminärt, på basis av karaktär 
och topografi skt läge, vara anlagd under yngre brons-
ålder. Inga fynd påträff ades.  

Växtmakrofossilanalys

Anläggningar och kontexter förväntades initialt kunna 
dateras med utgångspunkt från påträff at fyndmaterial 
och anläggningarnas karaktär. I och med avsaknaden 
av fynd från A293 samt anläggningens diff usa karak-

Fig. 6. Plan över A293 med ingående kontexter och prover. Skala 1:50.
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Fig. 7. A293 eft er fr amrensning. Från söder. 

tär, togs tre prover för växtmakrofossil- och 14C-ana-
lys, varav prov 1031 (från lager 1238) vid den eft er-
kommande arkeologiska undersökningen valdes ut 
för analys. I provet påträff ades ett  troligt frö från en, 
samt enstaka inslag av träkol. 

14C-analys

Material från prov 1031 användes, inom ramen för 
den eft erföljande arkeologiska undersökningen, för 
14C-analys i syft e att  datera anläggningen. Analy-
sen gav en datering till 1480-1660 e. Kr, 2 sigma, 
eller 1520-1650 e. Kr, 1 sigma. Anläggningen kunde 
därmed dateras till senmedeltid/tidigmodern tid. 

Eft er förundersökningen kvarstod inom undersök-
ningsområdet två skärvstenshögar samt ett  stolphål 
(fi g. 9).

Ändring av antikvarisk status

Då fl era av de anläggningar som vid utredningen 
bedömts som gravar utgick och lämningstyper av 
boplatskaraktär istället påträff ades, kom lämningstyp 
för RA Ä Brännkyrka 104:1/L2013:1782 att  ändras 
från gravfält till boplatsområde i Kulturmiljöregist-
ret (KMR). Även fornlämningens utbredning och 
beskrivning ändrades. 

Två anläggningar inom den norra delen av RA Ä 
Brännkyrka 104:1/L2013:1782, vilka påträff ades i 
samband med den arkeologiska utredningen 2016 
(A151, A159 i Andersson 2016), omfatt ades inte av 
förundersökningen eft ersom dessa var belägna utanför 
undersökningsområdet. Dessa anläggningar är fort-
satt  bedömda som stensätt ningar men är nu registre-
rade i KMR som två separata lämningar (L2019:1489, 
L2019:1490). 
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Fig. 8. Avschaktad yta inom förundersökningsområdet. Norr uppåt i bild.
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Den arkeologiska undersökningen 

Eft er den arkeologiska förundersökningen kvarstod 
inom undersökningsområdet två skärvstensfl ak samt 
ett  stolphål. I samband med undersökningen tilldela-
des anläggningarna nya ID-nr:

• A104 = A1039
• A114 = A1000
• A246 = A1075

I samband med undersökningen av A1039 påträff a-
des även ytt erligare tre anläggningar i form av stolp-
hål, A1108, A1204 och 1100 (fi g. 9).

A1000

Anläggningen utgjordes av ett  4,3 x 2,9 meter stort 
skärvstensfl ak, och framkom direkt under vegeta-
tionsskiktet (fi g. 10). Stenpackningen var glest och 
löst lagd och majoriteten av stenarna bedömdes vara  
naturligt skärviga. Mellan stenarna var en fyllning av 
myllig, mörkbrun till röd kompakt silt. I bott en av 
anläggningen vidtog lucker stenblandad morän. En 
upp mot 0,4 meter djup bergsskreva löpte genom 
anläggningen i NÖ-SV riktning. Inga fynd påträff ades 
i anläggningen. 

Ett  växtmakrofossilprov (P1082) insamlades från 
fyllningen. Vid analys konstaterades provet innehålla 
enstaka inslag av träkol och brända örtdelar (bilaga 5).

A1039

Anläggningen utgjordes av ett  cirka 5,3 x 5,9 meter 
stort och 0,1-0,4 meter högt skärvstensfl ak (fi g. 11). 
Anläggningen hade en svagt välvd profi l och var 
anlagd direkt på en sprucken berghäll med brant väst-
slutt ning. Direkt under vegetationsskiktet framkom 
en löst liggande stenpackning bestående av skärvig 
och skörbränd sten samt naturligt skärvig sten. Fyll-
ningen utgjordes av  mörkbrun, kompakt myllig silt 
med förekomst av sot och kol. Lagrets tjocklek varie-
rade kraft igt beroende på den naturliga topografi n. I 
anläggningen kunde även konstateras spår av skogs-
brand i form av brända rött er. 

Ett  prov insamlades från fyllningen för växtmakrofos-
sil- och 14C-analys (P1084, fi g. 11). Vid växtmakrofos-
silanalysen kunde endast konstateras en mått lig före-

komst av träkol. Resultaten av en 14C-analys av träkol 
från provet anses inte vara tillförlitligt, då åtminstone 
delar av materialet härrörde från en sekundär rotbrand 
(Ua 61145, bilaga 7).

Stolphål

I den västra  delen av A1039 påträff ades och under-
söktes tre stolphål (A1100, A1108, A1204), anlagda 
i en bergskreva löpande i NV-SÖ riktning (fi g. 11, 
bilaga 3). Även den anläggning som vid förundersök-
ningen tolkades utgöra ett  stolphål, A1075, undersök-
tes i samband med den arkeologiska undersökningen 
(fi g. 9, bilaga 3).

Översiktlig skärvstensanalys

I och med avsaknaden av fynd genomfördes en över-
siktlig analys av skärvstensmaterialet från de två 
undersökta skärvstensfl aken A1000 och A1039. Anta-
let skärvsten från respektive anläggning uppskatt a-
des, stenen vägdes och materialets karaktär beskrevs 
kortfatt at. Skärvstenen kunde på dett a sätt  delas upp i 
kategorier utifrån storlek. 

A1000

Anläggningen innehöll cirka 550 skärviga stenar 
med en sammanlagd vikt av cirka 150 kg. Skärvste-
nen kunde indelas i två storleksgrupper om 0,05–
0,08 meter, respektive 0,15–0,3 meter. Cirka 70 % 
av stenen bedömdes vara  skärvad genom naturliga 
processer, till exempel frostsprängning (med reserva-
tion för att  bedömningen i fält var svår). En antydan 
till att  den mindre storlekskategorin skärvsten var mer 
eldsprängd fanns. 

A1039

A1039 innehöll cirka 750 skärviga stenar med en 
sammanlagd vikt av cirka 350 kg. Skärvstenen kunde 
indelas i två storleksgrupper om 0,05–0,08 meter,  
respektive 0,2–0,3 meter. Cirka 50% av stenen var  
skärvad genom naturliga processer, t ex frostspräng-
ning (med reservation för att  bedömningen i fält var 
svår). En antydan till att  den mindre stenen var mer 
eldsprängd fanns. 
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Fig. 10. Plan över A1000 med ingående provtagningar. Skala:1:50.

Fig. 9 (motstående sida). Översiktsplan över anläggningar 
och prover fr ån förundersökning och undersökning.      
Skala 1:100.
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Fig. 11. Plan över A 1039, A1075, A1100, A1108 och A1204, med ingående kontexter och provtagningar.                
Skala 1:50.
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Återkoppling till frågeställningar

Datering

Inför den arkeologiska förundersökningen, och även 
inför den eft erkommande undersökningen, antogs 
lämningarna preliminärt, utifrån topografi skt läge och 
karaktär, härröra från bronsåldern. Anläggningar och 
kontexter förväntades också vara möjliga att  datera 
och funktionsbestämma med utgångspunkt från fynd-
material, anläggningarnas karaktär samt planerade 
analyser. Då inga fynd påträff ades och anläggningarna 
var diff usa och därigenom svårtolkade, har dateringen 
uteslutande baserats på resultaten av utförda  14C-ana-
lyser.

Skärvstensfl aket A293 daterades vid en 14C-analys 
till 1480-1660 e. Kr, 2 sigma, eller 1520-1650 e. Kr, 
1 sigma (bilaga 7).  Skärvstensfl aket A1000 datera-
des till 1160-1270 e. Kr, 2 sigma, eller 1210-1260 e. 
Kr, 1 sigma.   Anläggningarna är därmed sannolikt 
inte samtida, utan har tillkommit under tidig medel-
tid-högmedeltid respektive senmedeltid/tidigmo-
dern tid.

Funktion

Lämningarna var påtagligt svårtolkade och inga 
direkta paralleller vad gäller anläggningarnas form, 
utseende, karaktär och datering har hitt ats. I avsak-
nad av jämförelsematerial kan därför endast möjliga 
hypoteser presenteras i diskussionsavsnitt en nedan. 
Inom undersökningsområdet saknades också före-
komst av osteologiskt material, varför initialt formule-
rade frågor med utgångspunkt från ett  sådant material 
inte har kunnat utvecklas. Inte heller har lämningar-
nas karaktär och innehåll erbjudit möjlighet att  utreda 
frågor om kopplingar till eventuella specialiserade 
hantverk. 

Inre konstruktionsdetaljer

Stolphålet A1075 tolkades i fält vara sannolikt samtida 
med skärvstenshögarna. De stolphål som påträff ades 
vid undersökningen (A1108, A1204, A1100) under-
lagrar stratigrafi skt anläggning 1039, men den krono-
logiska relationen mellan dessa har inte säkert kunnat 
bestämmas. Sannolikt har skärvstenshögen kommit 

att  överlagra stolphålen inom en relativt begränsad 
tidsrymd, då ingen markhorisont kunde urskiljas 
mellan dessa. En kritisk aspekt är att  inga 14C-analyser 
gjorts för stolphålen, i avsaknad på tillförlitligt prov-
material. 

Stolphålen är svårtolkade vad gäller eventuell 
konstruktion de kan ha ingått  i, men sannolikt rör 
det sig om någon enklare typ. Att  bevarade stolphål 
endast påträff ades i en riktning kan bero på att  dessa 
var belägna i en bergsskreva, vilket bevarat anlägg-
ningarna. Då berghällen under anläggning 1039 
hade en relativt kraft ig naturlig välvning förefaller 
det osannolikt att  stolphålen skulle ha ingått  i exem-
pelvis en huskonstruktion, eller någon annan typ av 
mer permanent bebyggelse. Eventuellt har stolphålen 
ingått  i exempelvis anläggningar kopplade till mathan-
tering, såsom torkställningar eller ett  enkelt rökhus. 
Vad som dock kan tyckas tala emot dett a är platsens 
exponerade läge, då det förefaller vara mer gynnsamt 
att  utnytt ja mer skyddade partier av slutt ningen. Före-
komsten av växtmakrofossil var även för låg för att  
kunna styrka att  sådana aktiviteter utförts på plat-
sen. En annan möjlig tolkning är att  stolphålen stött at 
träspiror för någon typ av vårdkase (se vidare nedan). 



2 3

Tolkning av resultaten

Anläggningarna

Undersökningsområdet var förhållandevis högt belä-
get (36-37 m.ö.h) och väl exponerat mot omgiv-
ningen. Anläggningarnas läge, på en avsats i en brant 
slutt ning, kan ha haft  betydelse för vilka aktiviteter 
dessa representerar. Skärvstensfl aken bör uppfatt as 
som avsatt a anläggningar, snarare än anlagda. De utgör 
spår av aktiviteter där det eldats på berghällen, vilket 
resulterat i att  denna har spruckit. En naturlig spräck-
ning av sten tolkas även ha skett  inom området och 
avsatt  material till anläggningarna. En sådan tolkning 
stöds av den översiktliga skärvstensanalysen där det 
kunde konstateras att  skärvstenen framförallt bestod 
av material från de underliggande berghällarna. Vid 
undersökningen kunde också iaktt as att  den spruckna 
berghällen ställvis var synlig mycket ytligt i framfö-
rallt A1039. Berghällarna under anläggningarna var 
betydligt mer vitt rade än närliggande och omgivande 
berghällar, vilket också indikerar aktivitet på platsen. 
Avsaknaden av kol i anläggningarna kan ha sin orsak 
i lämningarnas exponerade läge, där både skärvsten 
och underliggande jord var mycket luckra och genom-
släppliga, och eventuellt kol och växtmakrofossil kan 
antas ha lakats ur genom till exempel nederbörd. 

Skärvstensfl aket A1039 gav intryck av att  utgöra plat-
sens primära anläggning, i och med att  den var mer 
framträdande med större omfång, var mer exponerad 
samt hade en kraft igare välvning än A1000 och A293. 
Skärvstenen i A1039 var också mer eldpåverkad än i 
A1000. Eft ersom ingen tillförlitlig 14C-datering kunde 
erhållas från A1039, kan den kronologiska relatio-
nen mellan skärvstenshögarna inte utrönas. Platsens 
äldsta daterade anläggning är A1000 från tidig-hög-
medeltid, däreft er A293 från senmedeltid/tidigmo-
dern tid. Dateringarna representerar eventuellt två 
skilda perioder av aktivitet på platsen, då inga direkta 
kronologiska samband kunnat iaktt as. 

En möjlig tolkning är att  anläggningarna utgör spår av 
någon typ av vårdkase. Det skulle förklara anläggning-
arnas läge på den exponerade bergsslutt ningen samt 
varför det eldats på berget. Det som talar mot en sådan 
hypotes är dock att  den undersökta ytan inte utgör 
den högsta punkten i området, då ytorna högre upp 

i slutt ningen, strax öster om undersökningsområdet, 
når höjdvärden på ca 40 m ö h. Avsaknaden av histo-
riskt kartmaterial och ytt erligare information gör det 
svårt att  avgöra hur mycket dagens omgivning modi-
fi erats. En mer trolig hypotes är att  det eldats på berg-
hällarna i samband med någon typ av förberedande 
röjningsarbete inför bebyggelse, eller någon aktivitet 
kopplad till hushållning. 

I det prov för växtmakrofossilanalys som togs från 
A293 fanns ett  troligt frö från en. Enbär kan till exem-
pel ha använts för olika enbärsdrycker, inom slöjd 
eller för enrisrökning av kött . En möjlighet är därför 
att  A293 utgör spår av någon enkel typ av konstruk-
tion för rökning av kött , där det eldats i syft e att  få 
fram rök. 

Historisk utblick

På grund av anläggningarnas diff usa karaktär och i 
avsaknad av fyndmaterial, har eft er fältarbetet även 
genomförts en mindre komplett erande kart- och arki-
vanalys. Det historiska kartmaterial som omfatt ar 
undersökningsområdet är begränsat, men påvisar att  
platsen under historisk tid varit en del av ett  utmarks-
område. Enligt en laga skift eskarta från år 1874 
benämns marken exempelvis som ”Storängen berg”, 
och inga spår av historisk eller modern bebyggelse 
fi nns på eller i direkt anslutning till platsen (fi g. 12). 

Den äldsta daterade anläggningen utgörs av A1000,  
med datering till tidig-högmedeltid. Vad gäller en 
historisk utblick för denna tidsperiod så lämnade 
frigivna trälar då storgårdar för att  bosätt a sig i utmar-
ker (Myrdal 1999:96). Koloniseringen av utmarks-
områdena bör ha omfatt at avröjningsarbete, och en 
mycket lös hypotes skulle kunna vara att  aktiviteterna 
i Perstorp är kopplade till dessa händelser. Avsakna-
den av fyndmaterial och den låga förekomsten av växt-
makrofossil skulle då delvis kunna förklaras med att  
nytt jandet av platsen varit kortvarig. Eventuellt ansågs 
inte platsen gynnsam i och med att  den till största del 
utgjordes av berghäll, eller så kan den ha ansett s vara 
för exponerad.  

Skärvstensfl aket A293 dateras till senmedeltid/tidig-
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modern tid och utgör en annan brukningsperiod på 
platsen. En arealavmätningskarta från år 1691 samt 
en geometrisk avmätning från år 1712 indikerar att  
undersökningsområdet då kan ha hört till gården 
Sköndal, som i sin tur var underlydande Farsta gård, 
och vars ursprungliga namn ”Sjöändan” (Siöenda/
Siondæ) anspelar på dess position vid sjön Drevviken. 
Det äldsta omnämnandet av Sköndal är från 1397, 
som ”Siondæ” ( Janzon & Rahmqvist 2002:83). En 
intressant uppgift  är att  en gård, som är ’stubbejord’ 
”upptas bland Kristina Åkersdott ers (Tott ) arvegods” 
år 1543 ( Janzon & Rahmqvist 2002:84). Stubbejord 
var mark som upptagits på allmänningsmark och 
begreppet användes om jord under röjselrätt . Det kan 
alltså vara så att  området återigen togs i anspråk under 
mitt en av 1500-talet, vilket utgjorde en expansions-
period då befolkningen, jordbruksproduktionen och 

nyodlingarna ökade (Dahlström 2006:16). I och med 
dett a kan området återigen ha röjts, vilket resulterat i 
ytt erligare ackumulering av skärvsten på platsen. 

De kart- och arkivuppgift er och hypoteser som 
presenterats ovan ger en kronologisk inramning för 
möjliga tolkningar av anläggningarna i Perstorp, men 
det har inte varit möjligt att  presentera några säkra 
svar på fl era av de  frågeställningar som undersök-
ningen syft ade till att  besvara. Det enda som säkert 
kan sägas om lämningarna i Perstorp, är att  de är till-
komna genom mänskliga handlingar och att  de i och 
med dett a utgör en, om än svårtolkad, pusselbit till 
områdets historia. 

Fig. 12 . Laga skift eskarta fr ån år 1874 med platsen för L2013:1782 markerad med pil.
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Bilaga 1. Anläggningar förundersökning

Anlnr Sakord Storlek (m) Beskrivning
104 Skärvstensflak 5,0 x 5,0 Skärvstenshög med fyllning av siltig mylla med

förekomst av sot och kol samt skärvig och skörbränd
sten. Ca 0,1 0,4 m hög. En del av skärvstenen är
naturligt skärvig. Belägen direkt på sprucken
berghäll. Centralt i anläggningen finns ett mörkare
parti, eventuellt en nedgrävning eller en rotvälta.
Tecken på skogsbrand i form av brända rötter. I
norra delen är anläggningen kraftigt störd och
berghällen är blottad.

114 Skärvstensflak 4,0 Skärvstenshög med fyllning av siltigt myllblandat
material med relativt gles packning av skärvig och
skörbränd sten. Centralt i anläggningens finns en
förmultnad rot.

293 Skärvstensflak 2,4 x 3,5 Skärvstenshög/ansamling liggande inom en
samtidigt anlagd assymetrisk terrassliknande
"stenram". Ett lager med skärvig sten låg direkt mot
berghällen i botten av anläggningen. I detta lager
påträffades ett fragment av en knacksten i granit.
Bottenstenarna var markfasta och belägna i naturlig
morän, eventuellt är detta en modifierad
naturbildning. Recent material påträffades långt ner
i anläggningen dock ej i det undre skärvstenslagret.

246 Stolphål 0,35 x 0,25 Stolphål, ovalt, med skoning av 8 synliga skärviga
stenar.



Bilaga 2. Kontexter förundersökning

Intrasis ID Sakord Ingår i Storlek (m) Beskrivning
200 Lager 104 5 x 3,5 Skärvstenspackning tillhörande A104, 0,1 0,4 m hög. Innehåll av 0,05 0,25

m st skärvig sten, delvis naturligt skärvad, delvis eldsprängd. Myllig, siltig
fyllning med svag sotfärgning. Belägen direkt på berghäll.

224 Lager 114 4 x 2,5 Skärvstenspackning, relativt glest packad skärvsten (0,05 0,2 m st
skärvsten). Mylla och silt med inslag av sot i fyllningen. Ca 0,2 m hög.
Belägen direkt på berghäll.

282 Lager 104 2,0 x 0,6 Nedgrävning, synlig som mörkfärgning med sot och skärvig sten.

303 Lager 2 x 2 Lager med skärvig sten blandad med siltig mylla. Ev. naturligt.

1238 Lager 293 2,0 x 2,9 lager med skärvig och delvis skörbränd sten. Vissa stenar är naturligt
skärvade. Relativt glest förekommande och uppblandade med silt,
blandad med mylla. Centralt är lagret placerat direkt på berghäll. Vid
sidorna överlagrar lagret en större "stenram".

1251 Lager 293 "Stenram" bestående av 0,2 0,4 m stora stenar, runda och skarpkantade.
Lagda samtidigt som lager 1238, då stenen ibland är överlagrande och
ibland överlagrar 1238.



Bilaga 3. Anläggningar undersökning

Anlnr Anlnr FU Sakord Storlek (m) Djup (m) Kontexter Beskrivning
1000 114 Skärvstensflak 4,3 x 2,9 0,05 0,15 Skärvstensflak/lager, 4,3 x 2,9 m st. Anläggningen framkom

direkt under vegetationsskiktet. Fyllning av myllig,
mörkbrun/röd kompakt silt, steril av ljusbrun (ljusgul centralt
i anläggningen) lucker stenblandad morän. Relativt liten
mängd skärvig sten, glest och löst lagd, majoriteten naturligt
skärvig. Bergsskreva (upp mot 0,4 m djup) löper genom
anläggningen i NÖ SV. Centralt i anläggningens finns en
förmultnad rot (1010). Påbättrad naturlig anläggning där
man lagt märke till bergets naturliga skärvning och bättrat på
denna? Verkar ej vara en anläggning som byggts upp under
längre tid.

1039 104 Skärvstensflak 5,3 x 5,9 0,15 0,2 1085, 1117 Skärvstensflak/lager, ca 5,3 x 5,9 m, 0,1 0,4 m hög,
innehållande löst packad skärvsten och skörbränd sten, varav
en stor andel naturligt skärvig sten. Framkom direkt under
vegetationsskiktet, med fyllning av mörkbrun, kompakt
myllig silt med förekomst av sot och kol. Svagt välvd profil,
anlagd direkt på sprucken berghäll med brant sluttning
västerut. Lagrets tjocklek varierar kraftigt beroende på den
naturliga topografin. Flera spår av skogsbrand (brända
rötter). Två tallstubbar i Ö och S delen.

1075 246 Stolphål 0,3 x 0,33 0,2 Ovalt stolphål med stenskoning bestående av 10 skärviga
stenar (ca 0,1 m st). Ytterligare skärvig sten genom hela
anläggningen, ända ner mot berghällen på 0,2 m djup.
Framkom direkt under vegetationsskiktet. Ingen tydlig
nedgrävningskant eller urskiljbar fyllning, jorden utgjordes av
myllig mörkbrun kompakt silt, mot botten rödbrun
stenbemängd mer lucker morän.

1100 Stolphål 0,25 x 0,3 0,2 1197 Rundat stolphål med stenskoning av 6 skärviga stenar synliga
i plan före undersökning (ca 0,05 0,15 m st) lagda omlott i
bergsskreva under 1039. Skärvig sten (varav en del naturlig
skärvsten) genom hela anläggningen. Överst myllig mörkbrun
kompakt silt, därunder rödbrun kompakt morän, underlagras
av ljusgulbrun sandig stenblandad morän. Sannolikt ett
stolphål för en tvärställd stolpe.

1108 Stolphål 0,4 x 0,38 0,16 1130 Oregelbundet format stolphål med stenskoning av ca 5 6
tvärställda skärviga stenar (ca 0,05 0,2 m st) lagda omlott i
bergsskreva i V sluttning, under 1039. Ytterligare skärvig
sten påträffades genom hela anläggningen. Sannolikt ett
stolphål med tvärställd stolpe. Överst myllig kompakt
mörkbrun silt, därunder rödbrun mer kompakt morän, steril
av ljusbrungul lucker stenfylld morän blandad med vittrat
berg.

1204 Stolphål 0,35 x 0,4 0,25 Runt stolphål med skoning av 7 skärviga stenar (ca 0,08 0,2
m st), påträffad i bergsskreva i berghällens V sluttning, under
1039. En tvärställd sten stod direkt på den underliggande
berghällen (ca 0,3 m st). Ingen tydlig nedgrävningskant.
Överst myllig kompakt mörkbrun silt, därunder rödbrun mer
kompakt morän, steril av ljusbrungul lucker stenfylld morän
blandad med vittrat berg.



Bilaga 4. Kontexter undersökning

Kontext ID Sakord Ingår i Storlek Djup Beskrivning
1085 Lager 1039 1,2 x 1,0 0,05 Eldpåverkat lager efter en rotbrand. Innehåll av myllig silt

blandad med morän, sot och kol. Innehöll även
skörbränd sten samt skärvig sten av mindre storlek än
kringliggande material. Beläget direkt på berghäll.

1117 Lager 1039 1,0 x 0,5 0,12 Sot och kolbemängd mörkfärgning underlagrad av
ljusgul sand och stenblandad morän. Innehåller skärvig
sten. Lagret var synligt ytligt i 1039 men kunde avgränsas
först när 1039 undersökts. Tveksam anläggning, ev.
rotsystem, annars spår av brand.

1130 Lager 1108 0,3 x 0,2 0,16 Oval nedgrävning/fyllning (i stolphål 1108), synlig som en
rundad mörkfärgning mellan två tvärställda stenar (varav
en 0,3 x 0,13 m st, en ca 0,12 x 0,16 m st). Inga spår av
brand. Fyllningen utgörs av myllig brun kompakt silt,
därunder steril i form av ljusbrun/gul stenblandad lucker
morän.

1197 Lager 1100 0,15 x 0,22 0,2 Rundad mörkfärgning (nedgrävning/fyllning i stolphål
1100), bestående av mörkbrun myllig kompakt silt
innehållande kol (kol påträffades genom hela lagret, en
stor del sannolikt från rotbränder). En tvärställd skärvig
sten (0,3 x 0,15 m st) stack ner ca 0,1 m. Underlagrades
av ett tunt lager ljusgul/brun sandig morän. Den
underliggande berghällen är naturligt skärvig.

1066 Stensamling 1039? 0,05 0,07 Fem skärviga stenar (0,1 0,2 m st) i grund
skreva/nedsänkning på berghäll. Sannolikt ursprungligen
en del av 1039.



Bilaga 5. Växtmakrofossilanalys

INSTITUTIONEN FÖR ARKEOLOGI OCH ANTIKENS HISTORIA 
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Bilaga 6. Vedartsanalys

Ulf Strucke 2018 11 29

ProjektId 558, Uppland, stockholms kommun, Brännkyrka socken, Perstorp, fornlämning 104,
gravfält

A1000, PM1082
Grov gren

Vikt (g) Analyserad vikt (g) Fragment Analyserat antal Tall 

0,1 0,1 1 1 1 

A1039, PM1084
Grövre örtstam

Vikt (g) Analyserad vikt (g) Fragment Analyserat antal Växtdelar 
(ört) 

0,1 0,1 1 1 1 



Bilaga 7. 14C-analys









Bilaga 8. Flygblad distribuerat under fältarbetet

   

Arkeologisk utgrävning i Perstorp 
 

Under vecka 44 och början av vecka 45 är arkeologer från Uppdrag arkeologi på 
plats i Perstorp för att undersöka boplatslämningar från bronsåldern eftersom 
området ska bebyggas.  

   
Söndagen den 4e november hålls en öppen visning för 
alla nyfikna. Välkommen!  

Samlingstid: Söndag den 4e november klockan 13.00  

Plats: Parkeringsplatsen utanför Farsta sjukhem  

Kontaktperson: Lars Andersson, 073-662 34 01 

Tänk på att ha ordentliga skor och kläder efter väderlek. 
Terrängen är oländig och ej lämpad för den som har svårt att ta sig fram. 

 

Undersökningsområdet från ovan. Foto: Richard Grönwall. Skärvig sten. Foto: Lars Andersson. 

Vill du veta mer om vårt arbete? 
Följ oss genom: 

 www.uppdragarkeologi.se  
 Facebook: Uppdrag 

arkeologi 
 Instagram: 

uppdrag_arkeologi 
 Sketchfab: 

uppdrag_arkeologi 
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Bilaga 9. Populärvetenskaplig sammanfattning

Under hösten 2018 genomförde arkeologer från 
Uppdrag arkeologi undersökningar på en bergsslutt -
ning vid Perstorp, i Farsta söder om Stockholm. Här 
skulle nya bostäder byggas, och eft er en arkeologisk 
utredning två år tidigare, där historiska kartor stud-
erats och området inventerats visste vi att  det fanns 
fornlämningar på platsen. Då tolkades lämningarna 
som gravar från järnåldern, baserat på deras form och 
karaktär. 

Vid den första undersökningen – förundersökningen 
– som genomfördes under september 2018 för att  få 
mer kunskap om lämningarna, visade det sig dock att  
gravarna istället var fl ak av skärvig sten. Skärvig sten, 
eller skärvsten, är sten som har blivit upphett ad och 
sedan spruckit. Samlingar av skärvsten dateras oft a till 
bronsåldern (1700-500 f. Kr) och de kan innehålla 
fl era typer av fynd. Vanligast är keramik, ben, före-
mål av olika bergarter eller föremål som kan kopplas 
till metallhantverk. Skärvstenshögar tolkas oft a som 
avfallshögar, men ibland innehåller de också gravar 
eller spår av rituella aktiviteter, som matoff er. Den 
bergsslutt ning lämningarna låg på är belägen mellan 
36-37 meter över havet och har under bronsåldern 

varit en del av en udde som omgavs av det som idag 
utgör sjön Drevviken i tre riktningar. Platsen måste ha 
varit väl synlig under lång tid, även eft er det att  landet 
höjde sig mot dagens nivåer. 

Sammanlagt hitt ade vi under förundersökningen i 
Perstorp tre skärvstensfl ak och ett  ensamt stolphål. En 
av skärvstensfl aken undersöktes, men inga fynd som 
kunde förklara vad den använts till hitt ades. Ett  jord-
prov samlades in för analys, i förhoppning om att  en 
arkeobotaniker skulle hitt a växtmakrofossil (bevarade 
fröer och växtdelar) och att  en 14C-analys skulle kunna 
ge lite mer information.   

Däreft er var det dags för den andra arkeologiska under-
sökningen, då vi skulle undersöka alla lämningar. Inte 
heller då hitt ade vi några fynd, men jordprover samla-
des återigen in för analys. I jordproverna från de tre 
skärvstensfl aken hitt ades brända örtfragment, träkol 
och ett  enbär. 14C-analyser daterade anläggningarna 
till 1200-tal och 1500-tal, alltså tidigmedeltid-tidig-
modern tid, vilket blev en överraskning eft ersom det 

D E N  S K Ä R V I G A  S T E N E N  I  P E R S T O R P 
Av Rebecka Jonsson

Flygfoto över undersökningsområdet i Perstorp.

En av anläggningarna med skärvsten.
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förväntade resultatet var att  lämningarna var avfalls-
högar från bronsåldern. 

Det är svårt att  förstå vilken funktion lämningarna 
kan ha haft . Med de betydligt senare dateringar än vi 
förväntade oss, har vi försökt tänka i nya banor. Den 
största delen av skärvstenarna kom från det underlig-
gande berget i samband med att  man eldat på platsen. 

Tolkningsarbetet kompliceras ytt erligare av att  det 
inte fi nns några spår av bebyggelse från historisk tid 
inom det här området, som är ett  typiskt utmarksom-
råde (ett  äldre begrepp som avser jordbruksmark och 
skog som låg utanför den egna gårdens marker). Det 
gör det svårt att  sätt a aktiviteterna på bergsslutt ningen 
i ett  sammanhang, och alla tänkbara idéer måste 
stanna vid mer eller mindre rimliga hypoteser. 

Sammanfatt ningsvis har det helt enkelt inte varit 
möjligt att  säkert svara på vad skärvstenshögarna och 
stolphålen haft  för funktion. Undersökningarna i Pers-
torp påminner om att  arkeologiska undersökningar 
oft a bjuder på oväntade överraskningar och hur många 
olika tolkningsmöjligheter det faktiskt kan fi nnas. Det 
går helt enkelt inte alltid att  förstå eller förklara de 
resultat vi gräver fram. Resultaten av undersökning-
arna är dock ytt erligare en bit till det pussel som utgör 
områdets historia. Förhoppningsvis kan resultaten i 
framtiden jämföras med de från nya undersökningar 
och forskning, och förstås i ett  större sammanhang. 
Till dess får vi helt enkelt acceptera att  spåren av histo-
riska mänskliga handlingar inte alltid kan utt olkas.  

Karta över området med kända fornlämningar markerade i rött . Platsen för undersökningen i Perstorp markerad med pil.



Uppdrag arkeologi i Sverige AB. www.uppdragarkeologi.se. info@uppdragarkeologi.se

En arkeologisk förundersökning och undersökning har genom-
förts på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm, av del av forn-
lämning RAÄ Brännkyrka 104:1/L2013:1782 i Stockholms 
län och kommun. Resultaten av undersökta lämningar i form 
av skärvstensfl ak och stolphål gav dateringar till tidig medel-
tid-högmedeltid samt sen medeltid-tidigmodern tid. I rappor-
ten redovisas och diskuteras lämningarnas karaktär, innehåll och 
övergripande kontext.


