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Sammanfattning

Figur 1. Översiktskarta med de aktuella delsträckorna 
markerade. Skala 1:50000.

Under perioden augusti-december år 2020 genom-
fördes en arkeologisk undersökning i form av schakt-
ningsövervakning i anslutning till fornlämning samt 
inom fornlämningsområde till fem stenåldersbo-
platser i Grödinge och Sorunda socknar i Botkyrka 
och Nynäshamns kommuner. Undersökningen föran-
leddes av nyförläggning av fi berkabel. Uppdragsgi-
vare var Länsstyrelsen Stockholm och företagare var 
IP-Only Networks AB. Schaktningen var uppdelad på 
fem delsträckor vilka tillsammans uppgick till cirka 
1,15 kilometer. 

Inom delsträcka 1 (L2017:4025) påträff ades två 
lösfynd i form av ett  kvartsavslag samt en löpare/
knacksten inom fornlämningen.

Även inom delsträcka 2 (L2017:4607) påträff ades två 
lösfynd i form av en löpare/knacksten och ett  fl intav-
slag, båda utanför fornlämningens befi ntliga avgräns-
ning. Boplatsens utbredning i Kulturmiljöregist-
ret (KMR) har justerats mot sydväst för att  omfatt a 
fyndplatsen för fl intavslaget. Knackstenen hitt a-
des på ett  större avstånd från fornlämningen och har 
därför registrerats som en ny fyndplats i KMR, med 
lämningsnummer L2020:8043. 

Inom delsträcka 3 (L2017:4182) påträff ades tre 
lösfynd av knackstenar/löpare  på 5 respektive 17 
och 80 meters avstånd från fornlämningens avgräns-
ning. Gränsen för L2017:4182 har justerats för att  
omfatt a de två närmast liggande fynden. Det tredje 
fyndet påträff ades cirka 80 meter från fornlämningen 
och har registrerats som en ny fyndplats i KMR med 
lämningsnummer L2020:8748. 

Inom delsträcka 4 (L2017:4606) påträff ades ingen-
ting av antikvariskt intresse. 

Den mest omfatt ande insatsen gjordes inom delsträcka 
5 (L2015:5738) där två kulturlager och fyra gropar 
påträff ades och delundersöktes. Vid undersökningen 
framkom främst fynd av slagen kvarts men även av 
grönsten och röd porfyr. Inom fornlämningen påträf-
fades även ytt erligare lösfynd. En av groparna kunde 
genom en 14C-analys dateras till mellanmesolitikum. 
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Bakgrund

Antikvarisk bakgrund 

IP-Only Networks AB planerade att  under år 2020 
utföra schaktningsarbeten för nyförläggning av fi ber-
kabel i anslutning till fornlämning L2017:4607, 
L2017:4025, L2017:4182 och L2015:5738 samt 
inom fornlämningsområdet till fornlämningen 
L2017:4606. Lämningarna är belägna inom fastighe-
terna Östra Bröta 1:21, Bröthagen 3:1, Pipartorpet 
4:1 och Lundby 1:83, i Botkyrka och Nynäshamns 
kommuner i Stockholms län. De initialt planerade 
sträckorna uppgick sammanlagt till cirka 1,4 kilome-
ter (delsträcka 1–5, fi g. 1-4). Delsträckorna 1-4 var 
belägna inom Grödinge socken i Botkyrka kommun 
medan delsträcka 5 var belägen vid Pipartorp i 
Sorunda socken, Nynäshamns kommun. Samtliga 
planerade schakt var förlagda till åkermark, tomtmark 
och vägområden. 

Länsstyrelsen Stockholm bedömde att  de aktuella 
fornlämningarna inte var av sådan betydelse att  de 
utgjorde hinder för arbetsföretaget under förutsätt -
ning att  berörda delar av fornlämningarna under-
söktes och dokumenterades. Länsstyrelsen beslu-
tade därför att  en arkeologisk undersökning i form av 
schaktningsövervakning skulle genomföras i anslut-
ning till ovan nämnda fornlämningar (Länsstyrelsens 
beslut 431-14095-2020).

Topografi  och fornlämningsmiljö

Grödinge och Sorunda socknar är belägna centralt 
på Södertörn, i ett  område som fortfarande är rela-
tivt opåverkat av Stockholms expansion. De äldsta 
boplatserna på Södertörn har daterats till cirka 8000–
7800 f. Kr. (Pett ersson & Wikell 2013:76). Områ-
det utgjorde då en gles ytt erskärgård och de högsta 
höjderna där förhistoriska fynd har påträff ats ligger i 
anslutning till den dåtida strandlinjen,  över 80 meter 
över dagens havsnivå (Pett ersson & Wikell 2013:74). 

Topografi skt utgör området ett  sprickdalslandskap 
med uppodlade dalgångar omgivna av kuperade 
skogs- och hällmarker samt partier med berg. Väst 
om Bröta ligger Kaggfj ärden och i området fi nns även 
fl era sjöar. I nära anslutning till delsträcka 3 och 4 

ligger Östra Brötas naturreservat med äldre naturskog 
i form av barr-och lövsumpskog (SKS).

Nedan redogörs övergripande för den kända fornläm-
ningsbilden i anslutning till delsträckorna 1-5. 

Bröta, delsträcka 1-4
Inom Brötaområdet med omnejd präglas fornläm-
ningsbilden framförallt av boplatser och spår av 
aktiviteter från mesolitikum och neolitikum. Inom 
en dryg kilometers radie från de två områden där 
delsträckorna 1–2 respektive 3-4 är belägna återfi nns 
utöver de här berörda lämningarna ett  tiotal regist-
rerade boplatser (bl a L2017:4181, L2017:3857, 
L2017:4009 och, L2017:3949) samt fyndplatser 
för stenartefakter såsom yxämnen (L2013:9138), 
knackstenar (L2013:9139), stenyxor (L2017:7770), 
kvartsavslag, skrapor och dylikt (t ex L2017:3681, 
L2017:4109). Samtliga lämningar är identifi erade 
genom inventeringar där ytfynd har hitt ats i åkermar-
kerna. Inga arkeologiska undersökningar har tidigare 
genomförts inom Brötaområdet.

Kända lämningar från brons- respektive järnålder i 
området är färre. I Västra Bröta återfi nns dock bland 
annat ett  gravfält med tre högar och tolv runda sten-
sätt ningar (L2017:7904), cirka 700 meter sydväst om 
L2017:4025 (delsträcka 1). I Östra Bröta fi nns två 
närbelägna högar (L2017:4076, L2017:3945) cirka 
420–430 meter sydöst om L2017:4607 (delsträcka 2). 

Registrerade lämningar från historisk tid är än mer 
sparsamma men förekommer, bland annat i form en 
husgrund (L2017:4715) belägen vid Lövvreten, cirka 
600 meter söder om delsträcka 2, samt en kolnings-
anläggning (L2017:3932) belägen knappt 750 meter 
väster om L2017:4606 (delsträcka 4). 

Bröta gård (Brötöö) nämns i ett  brev från år 1369 
(SDHK 9393). Det äldsta skrift liga belägget för byn 
Bröta (brøtha) är från år 1450 (SOFI). Från 1600-
talet omnämns de två separata byarna Östra och 
Västra Bröta (SOFI). Dagens bebyggelse härrör från 
1800–1900-talen.   
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Pipartorp, delsträcka 5
Det äldsta skrift liga belägget för byn Pipartorp är från 
år 1602 (ISOF). Marken där boplatsen L2015:5738 
är belägen odlades under 1890-talet upp till åker 
och trädgårdsland i samband med att  lägenheterna/
småbruken Norsborg och Rensätt ra etablerades i 
området (Andersson 2018:6). 

Området kring Pipartorp är, liksom Brötaområ-
det, fornlämningstätt . Inom en kilometers radie 
från L2015:5738 återfi nns ett  antal stenåldersbo-
platser (t ex L2015:6754), fyndplatser för sten-
artefakter såsom yxor (L2012:318, L2013:8970, 

L2013:8969, L2013:8937), yxämnen (L2015:6236) 
och övriga föremålstyper (L2015:6796, L2015:7993, 
L2015:6797). Samtliga stenålderslämningar är iden-
tifi erade genom inventeringar vid vilka fynd hitt ats 
ytligt i åkermarkerna och arkeologiska undersök-
ningar har tidigare endast genomförts inom boplatsen 
L2015:5738 (se nedan). 

De få registrerade fornlämningarna från brons- 
respektive järnåldern i området utgörs av en ensamlig-
gande högliknande stensätt ning (L2019:1874) belä-
gen cirka 550 meter sydväst om delsträcka 5, samt ett  
gravfält bestående av fem runda stensätt ningar belä-

Figur 2. Karta över lämningar registrerade i KMR i anslutning till delområde 1 och 2 vid Östra Bröta. Planerade 
undersökningsområden markerade med svart linje. Skala 1:10000.

Fornlämning

Övrig kulturhistorisk lämning/
möjlig fornlämning

ej kulturhistorisk lämning
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get knappt 1,3 kilometer mot nordöst (L2015:6907, 
ej redovisad i karta). Stensätt ningen påträff ades i 
samband med en arkeologisk förundersökning vid 
torpet Högdal (L2015:6307) år 2019 och då påträf-
fades även två härdar (L2019:1883, L2019:1875) i 
nära anslutning till denna. Härdarna bedömdes som 
ensamliggande, möjligen tillhörande någon aktivi-
tet associerad med stensätt ningen (Bornfalk Back 
2019:12). 

Inom en kilometers radie från L2015:5738 åter-
fi nns även ett  fl ertal lämningar från senare tidsperio-
der i form av bland annat husgrunder, torplämningar, 
gränsmärken och kolningsanläggningar. 

Sammanfatt ningsvis vitt nar fornlämningsbilden 
kring Brötaområdet och Pipartorp om en omfatt ande 
närvaro och intensiva aktiviteter under mesolitikum 
och neolitikum. Dessa förefaller sedan ha avtagit 
under brons-och järnålder, för att  återigen intensifi e-
ras under medeltid och historisk tid då ny mark tagits 
i anspråk för bebyggelse och odling. 

Tidigare undersökningar

Inga arkeologiska undersökningar har tidigare genom-
förts vid fornlämningarna inom delsträckorna 1-4.

Vid delsträcka 5 genomfördes år 2013 en arkeologisk 
förundersökning i form av en schaktningsövervakning 

Figur 3. Karta över lämningar registrerade i KMR i anslutning till delområde 3 och 4 vid Östra Bröta. Planerade 
undersökningsområden markerade med svart linje. Skala 1:10000.

Fornlämning

Övrig kulturhistorisk lämning/möjlig fornlämning
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inom del av boplatsen L2015:5738 inför nedläggning 
av en jordkabel samt anläggning av en ny nätstation 
och ett  kabelskåp (Lindblom 2014:7). I samband 
med det eft erföljande rapportarbetet analyserades 
och registrerades även de fynd från boplatsen som 
tidigare omhändertagits vid inventeringar utförda 
under 1970- och 1980-talen (Lindblom 2014:7). I 
de ledningsschakt som grävdes framkom indikatio-
ner på fornlämning på fl era ställen. Dessa omfatt ade 
delar av kulturlager, tre gropar och ett  fl ertal fynd av 
slagen kvarts, knackstenar och en kvartskärna (Lind-
blom 2014:10ff ). Det omfatt ande fyndmaterial som 
vid tidigare inventeringar samlats in från åkrarna 
sammantaget med resultaten från förundersök-
ningen tolkades indikera att  platsen utgör ett  omfat-

tande boplatsområde med stor vetenskaplig potential 
(Lindblom 2014:13). 

År 2018 genomfördes en arkeologisk undersökning 
i form av en schaktövervakning i anslutning till, och 
delvis inom, boplatsen L2015:5738 inför uppföran-
det av en ny maskinhall inom fastigheten Lundby 
1:83, på platsen för en äldre ekonomibyggnad vid 
fornlämningens sydvästra kant (Andersson 2018:5). 
Inga förhistoriska fynd eller anläggningar påträff ades 
vid schaktningen (Andersson 2018:5).

Figur 4. Karta över lämningar registrerade i KMR i anslutning till delområde 5 vid Pipartorp. Planerat 
undersökningsområde markerat med svart linje. Skala 1:10000.

Fornlämning

Övrig kulturhistorisk lämning/
möjlig fornlämning

ej kulturhistorisk lämning



1 2

Genomförande

Syfte och målgrupper

Syft et med den arkeologiska undersökningen i form 
av schaktningsövervakning var att  med vetenskapliga 
metoder dokumentera berörda lämningar och kultur-
lager.

Målgrupper för undersökningen var Länsstyrelsen 
Stockholm och IP-Only Networks AB.

Metoder och arbetsmoment

Arkiv- och kartor
Initialt genomfördes en översiktlig genomgång av 
befi ntligt arkiv- och kartmaterial kopplat till de 
berörda lämningarna i Kulturmiljöregistret (KMR), 
Riksantikvarieämbetets öppna arkiv SAMLA samt 
Forndok, SGU:s tematiska jordarts- och berggrund-
skartor, Skogsstyrelsens Skogens Pärlor-register, 
Ortnamnsregistret (ISOF) samt Svenskt Diplomata-
riums huvudkartotek över medeltidsbreven (SDHK).

Schaktningsövervakning
Mot bakgrund av lämningarnas karaktär och hur tidi-
gare fynd påträff ats besiktigades de berörda ytorna 
initialt inför schaktningsarbetena. Lösfynd av antikva-
riskt intresse som låg ytligt exponerade omhänder-
togs i samband med besiktningen.

Schaktningsarbetet inom respektive delsträcka över-
vakades av arkeolog. Schakt grävdes med grävma-
skin försedd med smalskopa/kabelskopa till en bredd 
av 0,4–0,5 meter och ett  djup av 0,5–1,0 meter bero-
ende på markanvändning (fi g. 5). Schaktningen över-
vakades till maxdjup vid samtliga sträckor. Vid behov 
utvidgades delar av schakten i syft e att  avgränsa 
påträff ade anläggningar. Grävda schakt rensades vid 
behov för hand med fyllhammare. I de fall det ansågs 
nödvändigt för en antikvarisk bedömning fi nrensades 
delar av schakten med skärslev.

Påträff ade anläggningar grov- och fi nrensades med 
fyllhammare respektive skärslev och framtagna delar 
av kulturlager/anläggningar undersöktes för hand.

Figur 5. Schaktning med smalskopa inför nedläggning av fi berkabel inom delsträcka 5 vid Pipartorp. Foto fr ån N.
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Dokumentation

Övervakade schakt och påträff ade kontexter/fynd 
mätt es in med RTK-GPS med en standardavvikelse 
på 0,02 meter samt beskrevs i text och fotografera-
des. Samtliga inmätningar gjordes i projektionen 
SWEREF 99 TM med höjdsystemet RH 2000. Vid 
inmätningstillfället erhöll alla objekt ett  unikt ID-nr. 

Digital information har lagrats och sammanställts i det 
digitala dokumentationssystemet Intrasis och bearbe-
tats i QGIS. Insamlad mätdata har utgjort grund för 
skalenliga och koordinatbestämda planer samt för 
registrering i KMR. 

Beskrivningar av schakt, kontexter och fynd har 
sammanställts i tabellformat (bilaga 1- 3).

Fyndstrategi

Fynd insamlades och hanterades med utgångspunkt 
från undersökningens syft e och ambitionsnivå. Fynd 
som i fält bedömdes sakna antikvariskt intresse 
omhändertogs ej. 

Fynden har omhändertagits enligt Riksantikvarie-
ämbetets anvisningar i "Fysiskt omhändertagande 
av arkeologiskt fyndmaterial" och "Vägledning för 
tillämpning av kulturmiljölagen Uppdragsarkeologi". 

Tillvaratagna fynd har registrerats digitalt, beskrivits 
och sammanställts i en tabell (bilaga 3) och ordnats i 
enlighet med Statens historiska museers rekommen-
dationer inför fyndfördelning och inlämning till det 
museum Riksantikvarieämbetet anvisar.  

Analyser

Genomförda analyser omfatt ar vedartsanalys samt 
14C-analys för datering av påträff ade kontexter (bilaga 
4 och 5).

Rapportering, registrering och distribu-
tion

Resultaten av undersökningen presenteras i denna 
rapport, i enlighet med Länsstyrelsens förfrågning-
sunderlag och Generellt förfrågningsunderlag för 
2020. Genomförda insatser och resultat har eft er 
godkännande av Länsstyrelsen Stockholm registre-
rats i Kulturmiljöregistret (KMR). Rapporten fi nns 
lagrad och tillgänglig digitalt via Riksantikvarieäm-
betets e-arkiv och tjänst för lagring av arkeologiska 
rapporter - Forndok.
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Resultat

Fynd eller kontexter av antikvariskt intresse påträff a-
des vid fyra av fem delsträckor. Endast vid delsträcka 
4 observerades ingenting av antikvariskt intresse. 
Nedan redogörs närmare för resultaten. 

Delsträcka 1 - L2017:4025

Delsträcka 1 var belägen inom fastigheten Östra Bröta 
1:21 och berörde fornlämning L2017:4025, en sten-
åldersboplats (fi g. 6 och 7). Enligt Kulturmiljöregist-
ret (KMR) rapporterades under 1980-talet in fynd av 
fem yxor, fyra yxämnen, ått a knackstenar, fyra slipste-
nar, en skrapa, ett  spetsredskap, sju kvartskärnor samt 
avslag av kvarts och grönsten. 

Boplatsen är belägen i äldre åkermark som numera 
används som beteshage och korsas av en väg. Mark-
nivåerna uppgår till cirka 47–55 m ö h. Under meso-
litikum var boplatsen lokaliserad till den västra stran-
den av ett  smalt sund som band samman två fj ärdar, 
idag motsvarade av Uringedalen i norr och Brötadalen 
i söder (Broström 2016:1). Under 1980-talet inven-
terades åkermarken eft er varje plöjning, men eft er att  
åkern lades till vall på 1990-talet har inga nya fynd 
gjorts (Broström 2016:1).

Ursprungligen skulle delsträckan omfatt a cirka 230 
löpmeter schakt. De två ytorna inom fornlämnings-
området till L2017:4025, norr och söder om fornläm-
ningens avgränsning i KMR (S156, S163), hade dock 

redan grävts och återfyllts av arbetsföretaget utan 
antikvarisk övervakning. Endast ytan inom fornläm-
ningen kom därmed att  grävas under övervakning av 
arkeolog. En översiktlig skadebesiktning av de redan 
grävda ytorna genomfördes i samband med schakt-
ningsövervakningen. Inga ytfynd eller skador på forn-
lämningen kunde iaktt agas inom de ytor som schak-
tats utan övervakning (fi g. 7).

På grund av tät vegetation vid  schaktningstillfället var 
en inledande okulär besiktning inte möjlig att  genom-
föra. Inga ytfynd påträff ades inom delsträckan. Ett  
cirka 175 löpmeter långt (cirka 80 m2) och 0,7–0,8 
meter djupt schakt (S102) grävdes i N-S riktning 
inom en beteshage, knappt tre meter öster om och 
parallellt med den grusväg som korsar boplatsen i N-S 
riktning (fi g. 6 och 7). I schaktet påträff ades ett  kvarts-
avslag (F1) och en löpare/knacksten (F2, fi g. 23) på 
cirka 0,3–0,4 meters djup.

Delsträcka 2 - L2017:4607

Delsträcka 2 var belägen inom fastigheten Östra Bröta 
1:21 och berörde fornlämning L2017:4607, en sten-
åldersboplats (fi g. 8). Enligt KMR påträff ades under 
1980-talet vid besiktning i nyplöjd åkermark fynd i 
form av en yxa, en mejsel, två yxämnen, två slipstenar, 
fyra knackstenar, två kvartsredskap samt ett  yxfrag-
ment. De första fynden gjordes dock redan år 1974 
i samband med inventeringar av stenåldersboplatser i 
södra Grödinge socken (Broström 2017:1). 

Boplatsen är belägen i åkermark. Marknivåerna 
uppgår till cirka 42–54 m ö h. Under mesolitikum 
låg boplatsen vid den östra stranden av ett  smalt sund 
som band samman två fj ärdar som idag motsvaras av 
Uringedalen i norr och Brötadalen i söder (Broström 
2017:1). Fynd av fl era stora grönstensavslag indikerar 
att  man på platsen ägnat sig åt stenhantverk (Broström 
2017:1).

Ett  cirka 170 löpmeter långt (cirka 70 m2) och 0,7–1,0 
meter djupt schakt (S170) grävdes i SV-NNÖ riktning 
genom en smal remsa tätt  beväxt med gräs mellan en 
brukad åker och ett  skogsparti med lövskog (fi g. 8 och Figur 6. Schaktning vid delsträcka 1. Från N.
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9). Vegetationen försvårade den inledande okulära 
besiktningen och inga ytfynd observerades. 

I schaktet påträff ades två fynd i form av ett  fl intavslag 
(F3, fi g. 24) respektive en knacksten/löpare (F4), på 

cirka 0,3–0,4 meters djup. Flintavslaget F3 påträff a-
des cirka 13 meter sydväst om den i KMR då befi nt-
liga avgränsningen för boplatsen L2017:4607. Utifrån 
karaktären av tidigare fynd inom området bedöms 
F3 höra till samma boplats. Eft er avslutad undersök-

Figur 7. Övervakad/besiktigad schaktsträcka och fynd inom delsträcka 1. Skala 1:1500.
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ning har utbredningen för L2017:4607 i KMR därför 
justerats mot sydväst för att  även omfatt a positionen 
för F3. Knackstenen/löparen F4 påträff ades cirka 50 
meter sydväst om boplatsens registrerade avgränsning 
i KMR. På grund av det stora avståndet till boplatsen 
har fyndet registrerats som en ny lämning i form av 
en fyndplats med antikvarisk status övrig kulturhisto-

risk lämning. Fyndplatsen har erhållit lämningsnum-
mer L2020:8043 i KMR. 

Delsträcka 3 - L2017:4182

Delsträcka 3 var belägen inom fastigheten Brötha-
gen 3:1 och berörde fornlämning L2017:4182, en 

Figur 8. Övervakad schaktsträcka och fynd inom delsträcka 2, samt ny utbredning för L2017:4607. Skala 1:1500.
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stenåldersboplats (fi g. 12). Enligt KMR har tidigare 
påträff ats fynd i form av ett  yxfragment (grönsten, 
spetsnackig), en mejsel och två yxämnen av gröns-
ten, en slipsten, två knackstenar, ett  fl intavslag och 
två brända fl intavslag. I registret omnämns även riklig 
förekomst av slagen kvarts samt sparsam förekomst av 
slagen grönsten. Boplatsen är belägen i åkermark, vid 
en moränslutt ning mot sydöst cirka 55 m ö h (fi g. 10). 
Vid besiktning i nyplöjd åker har tidigare en möjlig 
brynsten även iaktt agits i boplatsens nordvästra del. 

Ett  cirka 140 löpmeter långt (cirka 60 m2) och 0,7–0,8 
meter djupt schakt (S409) grävdes i SV-NÖ riktning 
i åkerkanten mellan en vägslänt beväxt med fl era 
lövträd och en brukad åker (fi g. 10 och 12). Schak-
tet löpte till största del parallellt med ett  äldre teleka-
belschakt och det framkom ställvis tydliga spår av tidi-
gare markingrepp, exempelvis redan kapade rött er. 

Ingenting av antikvariskt intresse påträff ades i schak-
tet. I direkt anslutning till det planerade schaktspå-
ret påträff ades dock, i samband med en besiktning 
inför schaktningen, två lösfynd av knackstenar/löpare 
(F5, F6). Knackstenen/löparen F5 påträff ades cirka 
17 meter från boplatsens registrerade begränsning i 
KMR och F6 knappt fem meter utanför densamma. 
Eft er avslutad undersökning har utbredningen för 
L2017:4182 i KMR justerats mot sydväst för att  även 
omfatt a de två nyfynden. Ytt erligare ett  lösfynd av en 
löpare/knacksten (F7, fi g. 25) påträff ades cirka 80 
meter sydväst om boplatsen. På grund av det stora 
avståndet till boplatsen har F7 registrerats som en ny 
lämning av typen fyndplats med antikvarisk status 
övrig kulturhistorisk lämning i KMR. Fyndplatsen har i 
registret erhållit lämningsnummer L2020:8748.

Delsträcka 4 – L2017:4606

Delsträcka 4 var belägen inom fastigheten Brötha-
gen 3:1 och berörde fornlämningsområdet till forn-
lämning L2017:4606, en stenåldersboplats (fi g. 13). 
Enligt KMR rapporterades under 1970-talet in fynd 
i form av en pilspets i fl inta med tånge, ett  fl intavslag 
och en bit keramik. Boplatsen är belägen i åkermark 
vid en slutt ning mot sydöst med blandad lera och mo 
cirka 50 m ö h (fi g. 11). Enligt ett  tillägg i KMR från år 
1999 har vid ytletning av en amatörarkeolog, mellan 
åren 1977–1992, påträff ats knackstenar, keramikskär-
vor, fragment av grönstensyxor och slipstenar, vilka 
har lämnats in till Statens historiska museer (SHM). 

Ett  cirka 180 löpmeter långt (cirka 80 m2) och 

Figur 9. Schakt 170 inom delsträcka 2. Från N.

Figur 10. Schaktning inom  delsträcka 3. Från N. Figur 11. Boplatsen L2017:4606 vid delsträcka 4. Från N.
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0,7–0,8 meter djupt schakt (S478) grävdes invid ett  
trädgårdsland i anslutning till en bebyggd tomt, samt 
i åkerkanten mellan en vägslänt och en brukad åker 
(fi g. 13). I schaktet påträff ades närmast trädgårdslan-
det recent material i form av tegel, oglaserat rödgods, 
järnskrot och planglas. Ställvis framkom även sprängs-
ten. Ingenting av antikvariskt intresse påträff ades.

Delsträcka 5 - L2015:5738

Delsträcka 5 var belägen inom fastigheterna Pipartor-
pet 4:1 och Lundby 1:83 och berörde fornlämning 
L2015:5738, en stenåldersboplats där det eft er inven-
teringar inom åkermarken under 1970–1980-talen 
rapporterades in över 600 fyndposter (fi g. 14 och 

Figur 12. Övervakad schaktsträcka och fynd inom delsträcka 3, med ny utbredning för L2017:4182. Skala 1:1500.
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15). Fynden utgörs av såväl enstaka keramikskärvor 
och fl intavslag som knackstenar, kvartsredskap och 
en stor mängd mejslar och yxor av varierande utform-
ning och storlek (Lindblom 2014:7–8). Flertalet av 
fynden härrör från mesolitikum men kan även dateras 
till neolitikum (Lindblom 2014:13). 

Boplatsen är belägen på marknivåer mellan cirka 
48–55 m ö h i en sandig västslutt ning, som mot norr 
avgränsas av en bäck i Ö-V riktning. Under mesoliti-
kum bör platsen ha varit särskilt att raktiv ur bosätt -
ningssynpunkt på grund av dess skyddade läge i form 
av en västvänd strand på en större ö inom Södertörns 
skärgårdslandskap (för en mer utförlig genomgång 

Figur 13. Övervakad schaktsträcka inom delsträcka 4. Skala 1:1500.
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Figur 14. Övervakade/besiktigade schakt, fynd och kontexter inom delsträcka 5. Skala 1:1500.
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av platsens topografi , se Lindblom 2014:8ff ). Stora 
delar av ytan är idag uppodlad och bebyggd (fi g. 15). 
Fornlämningen är också kraft igt skadad av sandtäkt i 
nordöst, strax söder om bäcken, samt av befi ntliga hus 
och vägar.

Ett  cirka 480 löpmeter långt (cirka 210 m2) och 
mellan 0,5–0,8 meter djupt schakt grävdes i fl era etap-
per (S545) inom delsträckan (fi g. 5 och 14). Schaktet 
grävdes genom åkermark, vägar och gårdsuppfarter 
och följde i princip de befi ntliga vägarna Pipartorps-
vägen och Rensätt ravägen i tre riktningar (mot V, N 
och S). Inom fornlämningen och fornlämningsom-
rådet fi nns fl era bebyggda tomter och en maskinpark 
och schaktet rundade bland annat en nätstation och 
ett  sentida odlingsröse. 

Undersökningsområdet omfatt ade ursprungligen 
cirka 550 meter men förkortades i och med att  tre 
planerade tomtschaktningssträckor uteblev. Den 
tomtschaktning som skulle göras i den nordöstra 
delen av undersökningsområdet projekterades om 
av entreprenaden och förkortades därmed avsevärt. 
Eft ersom den nya sträckningen skulle kedjegrävas 

till ett  djup av 0,3 meter och löpa genom tomtmark 
som på historiska fl ygfoton från 1960-och 1970-talen 
utgjordes av en infartsväg till ett  bostadshus bedömde 
Länsstyrelsen att  sträckan ej behövde övervakas av 
arkeolog (Länsstyrelsen Stockholm, muntligen 2020-
12-10). En av de två planerade tomtschaktnings-
sträckorna i den sydvästra delen av undersöknings-
området utgick vidare och den andra visade sig redan 
ha grävts av markägaren vid fältarbetets start. En del 

Figur 15. Del av boplatsytan L2015:5738 vid Rensätt ravägen. Från Ö. 

Figur 16. Schakt 749. Från N.
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av skarvschaktet låg öppet med exponerade elkablar 
synliga (S749, fi g. 14, 16 och 22). I schaktmassorna 
intill schaktet låg ett  kvartsavslag synligt, vilket tillva-
ratogs (F8). 

Kontexter
Till stora delar löpte schaktet inom eller direkt intill 
det befi ntliga elschakt som grävdes under arkeologisk 
övervakning år 2013 (Lindblom 2014). I de delar som 
grävdes utanför det äldre schaktet framkom totalt sex 
anläggningar i form av två förhistoriska kulturlager 
(501, 535, fi g. 17, 18 och 20) och fyra gropar (526, 
620, 635, 743, fi g. 18, 19, 21 och 22). För att  undvika 
större ingrepp i fornlämningen än vad som var moti-
verat av fi berschaktningen undersöktes endast de i 
schaktet framtagna delarna av kontexterna.

Kulturlager 501 framkom direkt söder om en nätsta-
tion vid Pipartorpsvägen och motsvarar troligtvis det 
kulturlager som benämndes ”lager 202” i samband 
med den arkeologiska förundersökningen år 2013 
inför anläggandet av nätstationen. Det då framtagna 

lagret avgränsades inte men delundersöktes genom 
grävning av nio provrutor om totalt 2,25 m2, varifrån 
slagen kvarts och knackstenar insamlades (Lindblom 
2014:10–11). 

Totalt framtogs och undersöktes vid föreliggande 
undersökning cirka 5,7 m2 av kulturlager 501 (fi g. 17 

Figur 18. Detaljplan över kontexter och fynd i den norra delen av schakt 545. Skala 1:200.

Figur 17. Lager 501 i schakt 545. Från V.
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och 18). I lagrets västra del iaktt ogs en sotkoncen-
tration som vid undersökning visade sig vara toppen 
av en grop (526) med diff usa nedgrävningskanter 
som överlagrats av kulturlagret. Därav kom fynd från 
kontaktytan mellan lager 501 respektive grop 526 att  
samlas in som en gemensam fyndpost (F14). 

I direkt anslutning till de nordöstra delarna av  lager 
501, nära korsningen Pipartorpsvägen/Rensätt ra-
vägen, påträff ades vid nästa schaktetapp ytt erligare 
ett  kulturlager (535, fi g. 18 och 20). Av lagret fram-
rensades och undersöktes 2,8 m2. Dett a var till inne-
håll och karaktär likt kulturlager 501, bortsett  från att  
det innehöll mindre kol, var tunnare och mer fl am-
migt. Sannolikt är båda lagren delar av ett  större och 
sammanhängande kulturlager, där lager 501 utgör en 
välbevarad koncentration medan lager 535 represen-
terar en mer förstörd yta. Dett a kan sannolikt förkla-
ras av att  ploglagret här var betydligt tunnare med 
fl era spår av infi ltration från ploglagret ned i underlig-
gande nivåer. Sammanlagt tillvaratogs ått a fyndpos-
ter (F9-14, 16, 17), omfatt andes cirka 40 fynd, från 
kulturlagren. 

De påträff ade groparna varierade i framtagen stor-
lek mellan 0,08–0,34 m2 (bilaga 2). Groparna 526, 
635 innehöll rikligt med slagen kvarts medan det 
i groparna 620 och 743 istället endast påträff ades 
ett  kvartsavslag vardera (F18, F23). Grop 526, 620 
och 635 innehöll även sot och kol och tolkades med 
ledning av fyndmaterial och fyllningskaraktär vara 
förhistoriska. Det avvikande innehållet i grop 743 
samt det obrända trä som låg i bott en indikerar att  
denna anläggning troligtvis inte hör till boplatsen 
utan snarare utgör en sentida konstruktion, eventuellt 
för en ledningsstolpe. Det är i dagsläget mycket svårt 
att  tolka groparnas funktion utan ytt erligare natur-
vetenskapliga analyser. Med tanke på fyndmaterialet 
utgör de sannolikt någon typ av avfallsgropar. Grop 
635 (fi g. 21), där enstaka skärvig sten framkom, skulle 
eventuellt kunna utgöra resterna av en härdgrop. 

Fynd 
Tolv fyndposter, främst av slagen kvarts, insamla-
des från anläggningarna. Utöver dessa påträff ades i 
schakt 545 även lösfynd i form av ett  yxämne av grön-
sten (F15, fi g. 27), två möjliga knackstenar (F22, 25), 
samt ett  kvartsavslag (F19). Totalt registrerades 16 

Figur 19. Grop 526 i lager 501. Från V. Figur 20. Lager 535. Från N.
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fyndposter påträff ade inom schakt 545, samt ett  från 
schakt 749. Ett  kvartsavslag påträff ades även liggande 
exponerat i ytan, centralt inom fornlämningen men 
utanför schaktet (F24, fi g. 14). Sammanlagt har 
därmed 18 fyndposter tillvaratagits från delsträcka 5. 
Fyndmaterialet uppvisar stora likheter med de tidi-
gare fynd som tillvaratagits från boplatsen. 

Analyser
Vid tidigare delundersökningar av boplatsen 
L2015:5738 vid delsträcka 5 har inga naturveten-
skapliga analyser genomförts. I dialog med Länssty-
relsen Stockholm utvaldes eft er avslutat fältarbete ett  
kolprov från gropen 526 för vedarts- och 14C-analys, i 
syft e att  erhålla ett  säkrare dateringsunderlag.  

Figur 21. Detaljplan över kontexter och fynd i den mellersta delen av schakt 545. Skala 1:200.
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Vedartsanalys 
Vedartsanalysen genomfördes i syft e att  erhålla ett  
lämpligt dateringsunderlag inför 14C-analys. Från fyll-
ningen i grop 526 (fi g. 18) valdes förkolnade hassel-
skal ut för 14C-analys (bilaga 4).  

14C-analys
Provet från gropen 526 daterades vid en 14C-analys 
till 6744–6506 f. Kr., 2 sigma, eller 6682–6595 f. Kr., 
1 sigma (Ua-69084, bilaga 5). Anläggningen kunde 
därmed dateras till  mellanmesolitikum. 

Tolkning/diskussion L2015:5738
Den befi ntliga bebyggelsen samt vägar, sandtäkt, plöj-
ning och andra tidigare markingrepp bedöms kraft igt 
ha skadat delar av fornlämningen L2015:5738. Resul-
tatet av schaktningsövervakningen inom delsträcka 5, 
tillsammans med tidigare arkeologiska insatser, talar 
dock för att  många anläggningar och fynd trots allt 
kvarligger inom de ”orörda” delarna av lämningen. 

Mesolitiska boplatser på Södertörn med dateringar 
före 5500 f. Kr. är i dagsläget få och kunskapen om 

denna äldsta nytt jandefas är ännu att  betrakta som 
begränsad (Sundström et.al. 2020:12). Den mellan-
mesolitiska dateringen av gropen från boplatsen 
L2015:5738 vid Pipartorp styrker därför den tidi-
gare bedömningen av boplatsens höga vetenskapliga 
potential.

Fyndmaterialet

Sammanlagt har 25 fyndposter (totalt 71 fynd) regist-
rerats från delsträcka 1–3 samt 5 (bilaga 3). Fynden 
utgörs i stort sett  uteslutande av stenartefakter, främst 
i form av slagen kvarts. 

Inom delsträcka 1 framkom två fynd, likaså inom 
delsträcka 2. Fynden utgörs av bergartsartefakter i 
form av löpare/knackstenar (F2 (fi g. 23), F4), samt 
avslag av kvarts respektive fl inta (F1, F3). Flintan F3 
utgörs av så kallad "kritfl inta" eller "Danienfl inta" - en  
mycket högkvalitativ fl inta med relativt glaslikt utse-
ende (fi g. 24). Ursprungsområdet är sannolikt sydväs-
tra Skåne eller sydvästra Själland (muntlig uppgift  
Matt ias Pett ersson, Arkeologhuset). 

Figur 22. Detaljplan över kontexter och fynd i den södra delen av schakt 545 och i anslutning till schakt 749. Skala 1:200.
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Vid delsträcka 3 påträff ades tre lösfynd i ytan inför 
schaktningen, samtliga bergartsartefakter av knack-
stenar/löpare (F5, F6, F7, fi g. 25). Fynden förefaller 
vara sparsamt använda och är något osäkra. 

Flest fynd påträff ades inom delsträcka 5, där 18 fynd-
poster (F8-25) har registrerats. Sex av dessa påträff a-
des utan observerbar koppling till anläggningar eller 
lager, i schakten eller ytligt inom fornlämningen (F8, 
15, 19, 22, 24, 25). Övriga fynd påträff ades i kulturla-
ger eller anläggningar. 

Enstaka fyndposter inom delsträcka 5 utgjordes av 
sentida fyndmaterial (F11, F16) påträff ade ytligt i 
kulturlager 501 och 535, sannolikt ett  resultat av infi l-
tration från ploglagret. Majoriteten av de fynd som 
påträff ades inom L2015:5738 utgörs av slagen kvarts 
i form av avslag, mikrospånsliknande avslag och split-
ter (fi g. 26). Kvartsen bedöms vara högkvalitativ och 
uppvisar en stor variation vad gäller form, färg och 

opacitet. Materialet omfatt ar allt mellan mjölkvit 
opak kvarts, rökkvarts, rosenkvarts till närmast glaslik-
nande genomskinlig kvarts. 

Särskilt nämnvärda fynd från delsträcka 5 är slutligen 
ett  yxämne av grönsten (F15, fi g. 27) samt ett  något 
retuscherat avslag av röd porfyr vilket till form och 
storlek liknar en skrapa (F13, fi g. 28). 

Med hänvisning till tidigare inrapporterade fynd 
från de berörda lämningarna, vad gäller material och 
omfatt ning, är resultaten att  betrakta som förvän-
tade. Vid eventuella framtida markingrepp inom och 
i anslutning till de berörda lämningarna kan sanno-
likt förväntas avsevärda ytt erligare fynd av samma 
 karaktär.

Figur 24. Danienfl inta F3 fr ån delsträcka 2. 

Figur 25. Knacksten/löpare F7 fr ån delsträcka 3. Fyndet 
har registrerats som en ny lämning i KMR med nr 
L2020:8748.

Figur 26. Kvarts F12 fr ån lager 501 inom delsträcka 5. 

Figur 23. Knacksten/löpare F2 fr ån delsträcka 1. 
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L nr ID Delsträcka Lämningstyp Egenskapsvärde Antikvarisk bedömning Beskrivning

L2020:8043 F2 2 Fyndplats Övrig bergart/mineral Övrig kulturhistorisk
lämning

Fyndplats för 1 knacksten. Påträffad
på 0,3 0,4 m djup i åkermark. Ca 8
cm i diam.

L2020:8748 F7 3 Fyndplats Övrig bergart/mineral Övrig kulturhistorisk
lämning

Fyndplats för 1 löpare/knacksten.
Påträffad i åkermark. Ca 8 x 7 cm st.

Figur 28. Tabell över nyregistrerade lämningar i KMR i samband med schaktningsövervakningen. 

Nyregistreringar och justeringar i KMR

Två nya lämningar har eft er avslutad undersökning 
registrerats i KMR (fi g. 29). Dessa utgörs av två fynd-
platser (L2020:8043, L2020:8748, fi g. 8, 12 och 25). 

I två fall har de berörda fornlämningarnas utbred-
ningar justerats i KMR för att  omfatt a nypåträff ade 
fyndplatser (L2017:4607, L2017:4182, fi g. 8 och 12). 

För samtliga berörda lämningar gäller att  beskrivning-
arna i KMR har reviderats för ökad läsbarhet, i enlig-
het med Riksantikvarieämbetets rekommendationer 
för kvalitetshöjning. 

Figur 27. Yxämne av grönsten F15 fr ån delsträcka 5.

Figur 28. Retuscherat avslag av porfyr F13  fr ån delsträcka 5.
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Utvärdering av undersökningsplan

Syft et med den arkeologiska undersökningen i form 
av schaktningsövervakning var att  med vetenskapliga 
metoder dokumentera berörda lämningar och kultur-
lager. Fynd eller anläggningar av antikvariskt intresse 
framkom vid fyra av fem delsträckor och dessa hante-
rades i enlighet med undersökningens syft e och ambi-
tionsnivå.

En mindre avvikelse skedde vid delsträcka 1 i och 
med att  arbetsföretaget redan hade schaktat delar 
av den sträcka som skulle övervakas utan övervak-
ning. Vidare utgick vid delsträcka 5 de tre sträckor 
som skulle schaktas inom tomtmark. I övrigt gjordes 
endast mindre justeringar av de planerade schaktstrå-
ken. 

Undersökningens syft e anses med hänvisning till 
presenterade resultat vara uppfyllt. Inga avsteg har 
gjorts från undersökningsplanen. 

Resultaten av undersökningen har sammanställts i en 
digital rapport vilken har tillgängliggjorts via KMR/
Forndok, för alla som önskar ta del av resultaten.
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Bilaga 1. Schakttabell

Nr Area (m²) Djup (m) Beskrivning Anläggning Fynd Delsträcka M. ö. h.
102 ca 80 0,7 0,8 Schaktet innehöll överst grästorv och myllig silt (ca 0,3–0,5

m tj, ploglager). Därunder fanns i schaktets S del ljusbrun
gulbeige, kompakt sand (upp till 0,2 m tj), därunder
ljusbrun brun, kompakt lera (C horisont). Inom schaktets N
del där marken var något högre, framkom lera direkt under
ploglagret. Där framkom också rikligt med rötter och spår
av rotbränder, då ytan intill är beväxt med lövträd. Genom
hela schaktet påträffades stenar (<5 % av materialet i
schaktet) av blandat material, ca 0,05–0,3 m st (något mer
koncentrerade till schaktets högsta parti i N). Ett äldre
telekabelschakt påträffades på 0,7 m djup i schaktets mitt
(NÖ S) och där var marken hårdgjord; grus och småsten
(<0,05 m st) framkom direkt under grästorven. Enstaka
bränd lera kunde iakttas i de översta 0,5 m av schaktet och
recent material (glas m.m., ej tillvarataget) påträffades i
ploglagret.

F1, F2 1 44,5 50

156 Schaktsträcka inom fornlämningsområdet till L2017:4025
vilken redan hade grävts och återfyllts utan övervakning.
S102 anslöt till denna yta i N. Inga ytfynd eller något annat
som indikerar att fornlämningen skadats kunde iakttas.

1 50,5

163 Schaktsträcka inom fornlämningsområdet till L2017:4025
vilken redan hade grävts och återfyllts utan övervakning.
S102 anslöt till denna yta i S. Schaktet löpte här även
genom en grusväg (i V Ö riktning), dikesslänt samt in i
ytterligare en beteshage, och ett kopplingsskåp har
monterats i vägkanten. Inga ytfynd eller något annat som
indikerar att fornlämningen skadats kunde iakttas.

1 44,5 45

170 ca 70 0,7 0,8 Schaktet innehöll överst grästorv och brun, myllig silt (ca
0,3–0,4 m tj, ploglager). Därunder fanns brun, kompakt lera
som ställvis var ljusgul beigegrå med järnutfällningar ända
ner i schaktets botten (C horisont). SV halvan av schaktet
grävdes genom lägre belägen mark, som steg mot NÖ (ca
12 m höjdskillnad mellan schaktets högsta och lägsta
partier). I SV änden var silten markant rödbrun, multnat trä
framkom i V schaktkanten, och marken var mycket blöt
under ploglagret här framkom blålera med inslag av grus
mot schaktbotten (C horisont). I schaktets N ände fanns
under ploglagret ljusbrun, fin sand. I N delen av schaktet
framkom även mycket rötter ytligt och ställvisa rotbränder.
Enstaka block (över 1,2 m st), enskilda större stenar upp till
0,3 m st, samt enstaka småsten förekom genom hela
schaktet (<5 %, av blandat material). Recent material
påträffades sparsamt ytligt inom plöjan (glas, plast m.m.,
tillvaratogs ej). I mitten av schaktet framkom ett
dräneringsrör i tegel på ca 0,7 m djup (SÖ NV).

F3, F4 2 41,5 53

409 ca 60 0,7 0,8 Schaktet innehöll överst grästorv, därunder brun, myllig,
siltig sand (0,3–0,4 m tj, ploglager), därunder ljusgul beige
ljusgrå, fin, kompakt sand, vilken var ljusare mot botten (C
horisont). Ca 50 meter in i schaktet (SV NÖ) framkom ett ca
30 (?) m långt parti där orange rostfärgad, lucker morän,
framkom direkt under ploglagret. Moränen övergick
därefter till ljusbrun gul i resterande del av schaktet.
Genomgående framkommycket rundad sten i schaktet,
0,05–0,2 m st, enstaka upp till 0,6 m st. I SV änden fanns
mycket rötter samt spår av rotbränder i de översta 0,5 m.
Ingenting av antikvariskt intresse påträffades i schaktet.

3 57,5 62,5



Nr Area (m²) Djup (m) Beskrivning Anläggning Fynd Delsträcka M. ö. h.
478 ca 80 0,7 0,8 Schaktet innehöll överst grästorv, därunder brun, myllig

kompakt lerig silt (ca 0,3–0,4 m tj, ploglager). Därunder
framkom ljusgul orange, fin sand, vilken från 0,5 m djup
blev ljusare. I schaktets botten fanns vitgrå, mycket fin och
kompakt sand (C horisont). Vid schaktets SV ände var
materialet lösare och här fanns mycket rötter p.g.a. de
lövträd som växer i vägkanten. I denna del framkom ställvis
även sprängsten samt berghäll på 0,6 m djup.
Genomgående framkommycket sten i schaktet, 0,05–0,2 m
st, (främst rundade) samt enstaka större stenar, upp till 0,5
m st. Rikligt med recent material (tegel, oglaserat rödgods,
järnskrot, planglas m.m., ej tillvarataget) påträffades ner
på 0,6 m djup, framförallt i schaktets NÖ del invid ett
trädgårdsland intill en bebyggd tomt. På 0,7 m djup
framkom även ett dräneringsrör i tegel. Ingenting av
antikvariskt intresse påträffades i schaktet.

4 52 55,5

545 ca 210 0,5 0,8 Schaktet grävdes i flera etapper. Huvudparten (ca 285
löpmeter) grävdes i N S riktning i åkerkanten direkt V om
Rensättravägen. Resterande delar grävdes i Ö V riktning S
(ca 68 m) respektive N (ca 127 m) om Pipartorpsvägen. Till
stora delar löpte schaktet inom eller direkt intill det
befintliga elschakt som grävdes under arkeologisk
övervakning år 2013 (Lindblom 2014). Schaktet innehöll i
de delar som löpte genom åkermark överst grästorv,
därunder ett 0,2–0,5 m tjockt ploglager av brun, myllig,
siltig sand, därunder gul orange brun, fin sand med inslag
av småsten (<0,1 m st, <10 % av innehållet). Under
ploglagret fanns i de delar som ej följde det äldre
elschaktet vitgrå, fin, kompakt sand med ställvisa roströda
fläckar (C horisont). Där schaktet rundade odlingsröset
(centralt inom boplatsen) framkom flera mycket kraftiga
stenar, upp till 1,0 m st. Inom de delar av schaktet som
löpte genom gårdsuppfarter och vägar fanns överst ett ca
0,3–0,4 m tjockt modernt bärlager av grus och makadam,
ställvis med markduk under, därunder flammig orange
sand. I schaktets N och S delar framkom ställvis mycket
rötter där schaktet löpte intill skogspartier. Schaktets N
ände grävdes genom en uppbyggd vägbank över bäcken.
Sanden i schaktet var genomgående ställvis relativt
flammig med gråbruna fläckar av varierande tjocklek vilka
sannolikt utgör rester av sentida lager, äldre odlingslager
och rotbränder. Schaktet korsade även 2 smala diken samt
1 täckdike. Ställvis, exempelvis direkt V om nätstationen i N
samt inom schaktets S ände, framkom recent material i
form av odekorerat flintgods, tegelkross och tegelstenar i
ploglagret (tillvaratogs ej).

501, 526,
535, 620,
635, 743

F9 F25 5 48,5 55

749 ca 6,7 0,8 Skarvschakt inom tomtmark. En av de två planerade
tomtschaktningssträckorna i SV som visade sig vid
fältarbetets start redan ha grävts av markägaren. Ett elskåp
är monterat i V kanten. I schaktmassorna intill schaktet låg
ett kvartsavslag.

F8 5 54,5 55



Bilaga 2. Kontexttabell

Nr Typ L x B (m) Djup (m) Status Beskrivning Fynd Delsträcka X koordinat Y koordinat M. ö. h.

501 Kulturlager ca 14 x 0,4
0,45 (SV
NÖ)

0,05 0,2 Delundersökt.
Endast framtaget i
schakt, ej
avgränsat

Kulturlager. I schaktet framtogs och
undersöktes ca 5,7 m² av lagret,
vilket framkom på 0,3–0,4 m djup
(direkt under ploglagret). I plan
brungrått/brunsvart flammigt med
koncentrationer av sot och kol mot
den omgivande orange gulbruna
sanden. Innehöll enstaka småstenar
(<0,05 m st, av blandat material).
Ytligt i lagret och i dess översta 0,1
m framkom rikligt med slagen kvarts
m.m. Lagret var tydligast och
tjockast i V delen och överlagrade
där grop 526. Det tunnade ut mot Ö,
där det även blev mer flammigt. I Ö
delen framkom enstaka fragment
yngre rödgods ytligt (sannolikt
infiltration från ploglagret). I Ö
änden skars det även av ett äldre
odlingsdike. Under lagret framkom
ljusbrun/beige vitgrå mjäll sand (C
horisont).

F9 F14 5 6555216,67 667586,48 54

526 Grop ca 0,6 x 0,4
(Ö V)

0,2 0,4 Delundersökt.
Endast framtagen
i schakt, ej
avgränsad

Nedgrävning, närmast
oval/oregelbunden. Fyllning av
gråbrunsvart sand med sot och kol
samt småsten (<0,05 m st, blandat
material). I gropen hittades slagen
kvarts, främst i de översta 0,2 m.
Ojämn botten. Underlagras av
vitbeige, kompakt sand (C horisont).
Fortsätter utanför schaktet i N och S.
Först synlig som en sotkoncentration
i kulturlager 501 men visade sig vid
undersökning vara en grop med
mycket diffusa nedgrävningskanter,
vilken överlagrades av kulturlagret
(på ca 0,5 m djup). Daterad till
mellanmesolitikum genom ¹ C
analys.

F14 5 6555213,93 667580,32 53,5

535 Kulturlager ca 7,5 x 0,4
(NV SÖ)

0,05 0,15 Delundersökt.
Endast framtaget i
schakt, ej
avgränsat

Kulturlager. I schaktet framtogs och
undersöktes ca 2,8 m² av lagret.
Framkom på 0,2–0,3 m djup (direkt
under ploglagret vilket här var
förhållandevis tunt) och var
brungrått brunsvart och flammigt
med enstaka kolfnyk i den
omgivande orange gulbruna sanden,
samt innehöll enstaka småstenar
(<0,05 m st, av blandat material).
Ytligt i lagret framkom flera
kvartsavslag och 1 bit tegel
(sannolikt infiltration från
ploglagret). Svåravgränsat. I SÖ
änden fanns betydligt färre kolfnyk
samt ett stort inslag av grus, samt
recent skrot (järntrådar, tegelkross)
och lagret var här diffust och
infiltrerat. Under kulturlagret fanns
orangegul, mycket mjäll sand (C
horisont). Sannolikt är lagret en
uttunnande del av kulturlager 501.

F16, F17 5 6555218,09 667595,30 54,5 55



Nr Typ L x B (m) Djup (m) Status Beskrivning Fynd Delsträcka X koordinat Y koordinat M. ö. h.

620 Grop ca 0,45 x 0,4
(N S)

0,35 0,4 Delundersökt.
Endast framtagen
i schakt, ej
avgränsad

Nedgrävning, rundad/oval.
Framkom på 0,6–0,7 m djup.
Fyllning av mörkgråbrun, flammig
sand med sot, kol och enstaka
småsten (<0,05 m st, blandat
material). 1 kvartsavslag påträffades
ytligt vid rensning. Diffusa
nedgrävningskanter med en relativt
plan men något ojämn botten. Mot
botten framkom mycket sot och kol.
Gropen underlagras av kompakt,
mjäll, ljusbrun beige sand (C
horisont). Fortsätter sannolikt i
schaktväggen åt Ö, som är något
flammig.

F18 5 6555179,49 667593,56 55

635 Grop ca 0,75 x 0,5
(NV SÖ)

0,2 Delundersökt.
Endast framtagen
i schakt, ej
avgränsad

Nedgrävning, oval. Framkom på ca
0,35 m djup. Fyllning av mycket
mörk gråbrun svart flammig sand
med sot, kol och enstaka skärvig
sten samt småsten (<0,05 m st,
blandat material). I gropen
påträffades ytligt och i de översta
0,05–0,1 m flera kvartsavslag. Mot
botten framkom mycket sot och kol.
Nedgrävningskanterna var tydliga
och relativt ”mjuka” och botten var
ojämn. Underlagrades av kompakt,
mjäll, ljusbrun beige sand (C
horisont). Fortsätter i
schaktväggarna åt Ö och V, som är
något flammiga.

F20, F21 5 6555155,57 667572,55 54,5

743 Grop 0,35 x 0,3 (N
S)

0,15 0,2 Undersökt och
borttagen. Helt
framtagen,
avgränsad

Nedgrävning, rundad. Framkom på
0,7 m djup. Fyllning av myllig och
lucker mörkbrun sand och innehöll
inget sot, kol eller stenmaterial. 1
kvartsavslag påträffades ytligt vid
rensning. Mycket skarpa
nedgrävningskanter. Gropens form
var konisk med ett mot botten
avsmalnande tvärsnitt. Botten var
endast 0,15 m bred. Den var grävd
genom den vita sand som utgör C
horisonten. Mot botten påträffades
en ca 0,1 m lång pinne/obränt trä.
Sannolikt en sentida grop (ev. för
någon typ av stolpe) där ett
kvartsavslag sedan har hamnat
sekundärt, då det inom boplatsen
finns rikliga mängder kvarts.

F23 5 6555121,08 667573,15 54,5



Bilaga 3. Fyndtabell

Nr Kontext L nr Delsträcka Material Sakord Antal Fragm.gra
d

Vikt Beskrivning M. ö. h.

1 Schakt 102. L2017:4025 1 Kvarts Avslag 1 Komplett 3,8 Åderkvarts. 27 x 19 x 10 mm st. 48
2 Schakt 102. L2017:4025 1 Bergart Malsten 1 Intakt 407,1 Löpare/knacksten i granit. 84 x 64 mm st. 49
3 Schakt 170. L2017:4607 2 Flinta Avslag 1 Fragment 8,6 Del av skrapa? 42 x 30 mm st. Mycket vass egg. 44
4 Schakt 170. L2020:8043 2 Bergart Knacksten 1 Intakt 507,1 Knacksten/löpare. Knackspår och antydan till slipade

sidor. 83 x 68 x 62 mm st.
42

5 Upplöjt lösfynd L2017:4182 3 Bergart Knacksten 1 Intakt 893,6 Knacksten (?) Rundad sten i granit, 93 mm i diam. En
möjlig slipyta och eventuella knackspår. Sparsamt
använd.

62

6 Upplöjt lösfynd L2017:4182 3 Bergart Knacksten 1 Intakt 591 Knacksten/löpare (?) Rundad sten i granit, 76 mm i
diam. 3 något slipade ytor. Sparsamt använd.

62

7 Upplöjt lösfynd L2020:8748 3 Bergart Malsten 1 Intakt 384,4 Löpare/knacksten (?) Oval/rundad sten i granit, ca 78 x
67 x 54 mm st. 2 slipade sidor och möjliga knackspår på
kortändarna. Sparsamt använd.

62

8 Ytligt lösfynd i
dumpmassor från
schakt 749

L2015:5738 5 Kvarts Avslag 1 Intakt 2,2 Kvartsavslag, 21 x 17 x 5 mm st. Mjölkvit kvarts. 59

9 Kulturlager 501 L2015:5738 5 Bergart Knacksten 1 Fragment 271,7 Del av knacksten i granit. 82 x 60 x 40 mm st. 4
facetterade sidor.

54

10 Kulturlager 501 L2015:5738 5 Grönsten Avslag 1 Intakt 25,2 Grönstensavslag, 55 x 40 x 12 mm st. 54
11 Ytligt i kulturlager

501
L2015:5738 5 Keramik Fat 1 Fragment 1,6 1 fragment yngre rödgods. 22 x 11 x 8 mm st. Del av

brätte med spår av brun glasyr.
54

12 Kulturlager 501 L2015:5738 5 Kvarts Avslag 19 Intakt 92,3 19 kvartsavslag varav 5 st mellan 12 20 mm st. Övriga är
upp till 50 mm st. 2 tydliga plattformsavslag, övriga
bipolära. Varierar mellan mjölkvit till närmast
glasliknande genomskinlig kvarts och rökkvarts. 1 avslag
av rosa rosenkvarts, 30 x 24 x 15 mm st.

54

13 Kulturlager 501 L2015:5738 5 Porfyr Bearbetat 1 Intakt 16,1 Avslag av röd porfyr. 45 x 33 x 10 mm st. Ser något
retuscherat ut. Vass kant, möjligen en skrapa?

54

14 Kulturlager 501 och
toppen av grop 526

L2015:5738 5 Kvarts Avslag 10 Intakt 39,7 9 kvartsavslag, 21 34 mm st, samt 1 närmast splitter, 9 x
5 mm st. Bipolär metod. Varierar mellan opak vit till
närmast glasliknande genomskinlig kvarts.

54

15 Schakt 545 i
anslutning till
kulturlager 501

L2015:5738 5 Grönsten Bearbetad 1 Defekt 629 Yxämne av grönsten. 110 x 65 x 55 mm st. Eldpåverkad? 55

16 Ytligt i kulturlager
535

L2015:5738 5 Bränd lera Tegel 1 Fragment 1,7 1 bit rödorange bränd lera, sannolikt tegel. 17 x 14 x 10
mm st.

55

17 Kulturlager 535 L2015:5738 5 Kvarts Avslag 6 Intakt 18,1 6 kvartsavslag, 12 30 mm st. Bipolär metod. 4 mjölkvita
avslag, 2 av något mer opak oren kvarts.

55

18 Grop 620 L2015:5738 5 Kvarts Avslag 1 Intakt 1,8 Kvartsavslag, 22 x 17 x 5 mm st. Mjölkvit kvarts. Ev. 1
något retuscherad kant.

55

19 Schakt 545 L2015:5738 5 Kvarts Avslag 1 Intakt 2,9 Kvartsavslag, 32 x 18 x 4 mm st. Mjölkvit kvarts. 54
20 Grop 635 L2015:5738 5 Bergart Avslag/avfall 1 Defekt 19,2 1 bit grönsten, 46 x 35 x 10 mm st. 1 skarp kant, övriga

rundade. Avfall?
54

21 Grop 635 L2015:5738 5 Kvarts Avslag 15 Intakt 39,2 15 kvartsavslag. 8 av dessa är mellan 11 20 mm st, de
minsta är närmast mikrospånsliknande. Övriga är upp till
40 mm st. 2 plattformsavslag, övriga bipolära. Varierar
mellan mjölkvit opak till närmast glasliknande
genomskinlig kvarts. 4 avslag av rosa rosenkvarts, 16 25
mm st.

54

22 Schakt 545 L2015:5738 5 Bergart Knacksten 1 Intakt 200,8 Knacksten? 70 x 56 x 33 mm st. Granit med stort inslag
av biotit. Möjliga knackspår i kortändarna. Osäkert fynd.

55

23 Grop 743 L2015:5738 5 Kvarts Avslag 1 Intakt 4,4 Kvartsavslag, 28 x 19 x 7 mm st. Mjölkvit något rosa
kvarts.

54

24 Lösfynd inom
fornlämningen

L2015:5738 5 Kvarts Avslag 1 Intakt 0,7 Kvartsavslag, 20 x 10 x 4 mm st. Mjölkvit kvarts. 53

25 Schakt 545, i
fyllning till äldre
kabelschakt

L2015:5738 5 Bergart Knacksten 1 Intakt 168,4 Knacksten? 63 x 49 x 37 mm st. Granit. Möjliga
knackspår i ena kortändan. Osäkert fynd.

55



Bilaga 4. Vedartsanalys

Ulf Strucke 2020 08 31, reviderad 2021 01 15

ProjektId 2393

Södermanland, Nynäshamns kommun, Sorunda socken, Lundby 1:83, L2015:5738 (Sorunda 772:1),
Boplats

Grop, A526.
Träkolet floterades ur ett jordprov om 1 liter. Materialet var sandigt med inslag av mo. Endast ett
fåtal oförkolnade fina rottrådar noterades. Tallen kom från stam med rikligt förkommande
hartskanaler. Även björken var tydligt vresvuxen. För datering skickades förkolnade hasselskal.
Vikt (g) Analyserad vikt (g) Fragment Analyserat antal Björk Hasselskal Tall*

0,2 0,2 26 26 8 14 4

* Ej tillvarataget



Bilaga 5. 14C-analys
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Resultat av 14C datering av träkol från Nynäshamn,
Södermanland. (p 3401)

Förbehandling av träkol:

1. Synliga rottrådar borttages.

2. 1% HCl tillsätts (10 h, under kokpunkten) (karbonat bort).

3. 1% NaOH tillsätts (10 h, under kokpunkten). Löslig fraktion fälls genom tillsättning av konc.
HCl. Fällningen som till största delen består av humusmaterial, tvättas, torkas och be-
nämns fraktion SOL. Olöslig del, som benämns INS, består främst av det ursprungliga
organiska materialet. Denna fraktion ger därför den mest relevanta åldern. Fraktionen
SOL däremot ger information om eventuella föroreningars inverkan.

Före mätningen av 14C-innehållet i acceleratorn förbränns det tvättade och intorkade materialet,
surgjort till pH 4, till CO2-gas som i sin tur grafiteras genom en Fe-katalytisk reaktion. I den
aktuella undersökningen har fraktionen INS daterats.

RESULTAT

Labbnummer Prov δ13C‰ V-PDB 14C ålder BP
Ua-69084 Sorunda 772, A526 −26,6 7 810 ± 37

Med vänliga hälsningar

Karl Håkansson/Daniel Primetzhofer
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Karl
Håkansson

Elektroniskt undertecknad 
av Karl Håkansson 
Datum: 2021.03.31 
11:25:48 +02'00'



Kalibreringskurvor
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Ua-69084: 7810 ± 37 BP
68.2% probability
BC 6682 - BC 6670 (9.3%)
BC 6653 - BC 6595 (58.8%)

95.4% probability
BC 6744 - BC 6724 (2.1%)
BC 6697 - BC 6563 (87.3%)
BC 6551 - BC 6506 (5.9%)

IOSACal v0.4.1; Atmospheric data from Reimer et al (2020)
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Uppdrag arkeologi i Sverige AB. www.uppdragarkeologi.se. info@uppdragarkeologi.se

En arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 
har under 2020 genomförts inom Grödinge och Sorunda socknar 
i Botkyrka respektive Nynäshamns kommuner, Stockholms län. 
Övervakningen föranleddes av arbete för nedläggning av ny 
fi berkabel och berörde fem sedan tidigare kända fornlämningar 
i form av stenåldersboplatser. I samband med arbetena 
påträffades och dokumenterades förhistoriska kulturlager, 
anläggningar eller fynd vid fyra av de fem delsträckorna. Det 
omhändertagna fyndmaterialet omfattade huvudsakligen olika 
stenartefakter och avslag av kvarts, fl inta, grönsten och porfyr. 
I Kulturmiljöregistret har registrerats två nya fyndplatser. Två av 
de berörda lämningarnas utbredning har justerats och samtliga 
berörda lämningars beskrivningar har i registret uppdaterats i 
enlighet med Riksantikvarieämbetets rekommendationer. 


