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Fig. 1. Översiktskarta med läget för 
utredningsområdet markerat. 
Skala 1:200000.

Inledning

Bakgrund
Utredningen föranleddes av att Österåkers skyttecenter planerar anlägga ett 
nytt skyttecenter vid Brännbacken, inom fastigheten Skeppsbol 1:69. Länssty-
relsen bedömde att det inom fastigheten kunde fi nnas fornlämningar som 
inte var tidigare kända/registrerade och beslutade mot bakgrund av detta 
att en arkeologisk utredning enligt 2 kap 11 § kulturmiljölagen (1988:950) 
behövde genomföras. Uppdraget ställdes till Uppdrag arkeologi som genom-
förde utredningen under juni-juli 2018. Beställande företagare utgjordes av 
Structor miljöbyrån AB. 

Topografi och fornlämningsmiljö
Brännbacken ligger cirka sex kilometer nordost om Åkersberga centrum i 
Österåkers kommun (fi g 1 och 2). Området  utgör en del av ett större  skogsom-
råde som sträcker sig mellan Åkersberga i sydväst och Roslags-Kulla i nordost. 
Utredningsområdet, som omfattade cirka 33 hektar, utgörs av kuperad, skog-
beklädd och stenbunden terräng med ställvis uppstickande hällmark (fi g. 3).  
Marknivåerna uppgår till mellan 30-50 m ö h. I området uppträder kraftigt 
branta partier med berghällar och släntar samt mellanliggande lågpartier och 
sankmarker. Markslaget utgörs främst av sandig morän och glacial lera och 
berggrunden domineras av sura bergarter som granit och granodiorit med 
stråk av basiska bergarter såsom gabbro, diorit och diabas (SGU). 

De högst belägna partierna på mellan 40-50    m ö h utgjorde vid inled-
ningen till neolitikum (cirka 4000 f. Kr) en landtunga i ett i övrigt utpräglat skär-
gårdslandskap (SGU:s strandlinjenivåkarta). Tusen år senare, under mellan-
neolitikum, var nästan hela utredningsområdet exponerat över havet, bortsett 
från ett lågparti i sydöst, som då bildade en sjö. Under loppet av mellanneo-
litikum grundades sjön upp och på platsen fi nns idag endast ett till största 
delen uttorkat kärr. 

I anslutning till utredningsområdet ligger Österåkers skyttecenter samt 
Brännbackens återvinningscentral. Vid utredningstillfället pågick i kringområ-
dena fl era markarbeten inför anläggandet av en företagspark. Utredningsom-
rådet avgränsas mot väster och söder av en grusväg. Direkt öster om under-
sökningsområdet fi nns en större röjd yta med anslutande diken som sannolikt 
utgör spåren av en tidigare åker.

Enligt en ägomätningskarta från år 1753 utgjorde utredningsområdet 
då ett utmarksområde tillhörande godset  Margretelund-Smedby. Av den 
häradsekonomiska kartan från 1901-1906 framgår att utredningsområdet 
då utgjorde en del av det så kallade  Öster-Åkers kronopark, vilket bildats 
när Smedby säteri runt år 1900 avyttrat stora  markarealer till staten (Olson 
2013:15). Under den första halvan av 1900-talet upphör områdets status av 
kronopark och på den ekonomiska kartan från år 1952 saknas  denna uppgift. 

En sammanfattning av utrednin-
gens resultat fi nns att läsa på 
baksidan av rapporten. 
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Fig. 2. Utredningsområdet 
markerat på  fastighetskartan. 
Registrerade lämningar i  Forndok 
markerade med blått. 
Skala 1:10000.

Inom Österåkers kommun fi nns fl era registrerade lämningar från stenål-
dern. Dessa utgörs bland annat av övriga kulturhistoriska lämningar i form av 
fyndplatser med fl intavslag (till exempel RAÄ Österåker 496:1 och RAÄ Öster-
åker 516). I kommunen fi nns också ett antal fornlämningar i form av stenål-
dersboplatser, där en av de mer kända är belägen vid Lappdal (RAÄ Öster-
åker 461:1).  Vidare kan nämnas boplatserna i Nytorp (RAÄ Österåker 324:1-2), 
Högtorp (RAÄ Österåker 56:1) samt vid Översättra/Skärgårdsstad (RAÄ Öster-
åker 478:2). En särskilt uppmärksammad stenåldersboplats utgörs av den 
neolitiska boplatsen i Tråsättra (RAÄ Österåker 553) där bland annat fl era frag-
ment av fi guriner/leridoler påträff ades (Kihlstedt 2016:5). 

Inga registrerade lämningar fanns inom undersökningsområdet inför 
utredningen (fi g. 2). De närmast belägna lämningarna utgjordes av RAÄ Öster-
åker 562; ett möjligt gränsmärke bedömt som en övrig kulturhistorisk lämning, 
RAÄ Österåker 566; ett gränsmärke bedömt som en övrig kulturhistorisk 
lämning samt RAÄ Österåker 221:1; en torplämning bedömd som bevaknings-
objekt. Cirka 500 meter nordöst om utredningsområdet fi nns även resterna 
av en husgrund,  RAÄ Österåker 222:1, registrerad som  en övrig kulturhisto-
risk lämning. 
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Tidigare undersökningar
Inga tidigare arkeologiska undersökningar har genomförts  inom utred-
ningsområdet. År 2013 genomfördes en särskild arkeologisk utredning 
etapp 1 och 2 inom delar av fastigheten Skeppsbol 1:69, i direkt anslutning 
till det här aktuella utredningsområdet (Andersson & Wertwein 2013). Vid 
utredningen påträff ades 20 stycken tidigare oregistrerade lämningar i form 
av kvartsavslag, gränsmärken, en ugn efter kolarkoja, två sentida härdar 
samt tre lämningar med oklar funktion. Samtliga objekt bedömdes utgöra 
övriga kulturhistoriska lämningar (Andersson & Wertwein 2013:7f). Den lilla 
mängden fynd av kvarts tolkades indikera  en tillfällig aktivitet på platsen 
under stenåldern. 

Under 2014 genomfördes ytterligare en  kompletterande arkeolo-
gisk utredning etapp 1 och 2 inom delar av fastigheten Skeppsbol 1:69  
(Wertwein 2014). Vid utredningen framkom två tidigare oregistrerade 
lämningar i form av två  gränsmärken vilka bedömdes utgöra övriga kultur-
historiska lämningar. Två ytor pekades utifrån topografi ska förutsättningar 
ut som möjliga lägen för boplatser under stenåldern och undersöktes.  
ingaen av ytorna innehöll något av antikvariskt intresse (Wertwein 2014:7). 

Syfte
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa eventuell före-
komst av oregistrerade/okända fornlämningar inom utredningsområdet.

Metoder och arbetsmoment
Utredningen genomfördes i två etapper, där etapp 1 omfattade kart- och 
arkivanalys samt en okulär inventering av hela utredningsområdet. Inven-
teringen under etapp 1 motsvarade totalt cirka 33 hektar. I samband med 
inventeringen fotograferades området med drönare i syfte att erhålla en 
bättre förståelse för, samt möjlighet att redogöra för områdets topografi ska 
karaktär. Den efterföljande etapp 2 omfattade sökschaktning med maskin 
och handgrävning av provgropar inom antikvariskt intressanta ytor. 

Dokumentation
Samtliga upptagna schakt, provgropar och objekt mättes in med RTK-GPS, 
beskrevs i text och fotograferades. Påträff ade fynd relaterades till respek-
tive provgrop. Tillvaratagna fynd förvaras hos Uppdrag arkeologi i avvaktan 
på beslut om fyndfördelning. Efter avslutad sökschaktning och handgräv-
ning återfylldes schakt och provgropar efter önskemål från företagaren.

An  kvarisk bedömning - begrepp 
och förklaring

Fornlämning – lämning som uppfyller 
Riksantikvarieämbetets kriterier för forn-
lämning. Fornlämningar är skyddade 
enligt kulturmiljölagen, vilket innebär 
att det är förbjudet att ta bort, skada, 
fl ytta eller täcka över en fornlämning. 
Lagskyddet är automatiskt, vilket innebär 
att en fornlämning inte behöver vara 
känd sedan tidigare eller registrerad i 
fornminnesregistret för att omfattas av 
lagskyddet. Överträdelse kan innebära 
böter eller fängelse.

Övrig kulturhistorisk lämning – lämning 
som enligt rådande praxis vid regist-
reringstillfället inte utgör fornlämning 
enligt Riksantikvarieämbetets kriterier, 
men som ändå bedöms ha ett antikva-
riskt värde. Bedömningen används även 
för vissa lämningar som inte uppvisar 
fysiska spår, t.ex. plats med tradition. 

Bevakningsobjekt – en tidigare använd 
och i Forndok förekommande bedöm-
ning som innebär att man vid invente-
ringstillfället inte kunnat ta ställning till 
om lämningen är en fornlämning eller 
inte. Fornlämning med denna bedöm-
ning måste därför alltid kontrolleras 
ytterligare före markingrepp. Begreppet 
har också använts för fornlämningar 
där det exakta läget för lämningen varit 
osäkert. Bedömningen bevakningsobjekt 
används inte längre vid nyregistreringar 
i Forndok.

Ej kulturhistorisk lämning – lämning 
som inte bedöms vara av kulturhistoriskt 
värde. I Forndok förekommer bedöm-
ningen även för lämningar som har 
registrerats, trots att de inte anses ha 
något antikvariskt värde.

Genomförande
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Etapp 1
Inför fältinventeringen genomfördes en kartanalys av historiskt och sentida 
kartmaterial. Det historiska kartmaterialet visar att utredningsområdet utgjort 
ett utmarksområde från och med åtminstone 1700-tal. Ett GIS-projekt med 
kartöverlägg av ett fl ertal strandlinje- och jordartskartor från SGU samt 
terrängskuggning utifrån LiDAR-data upprättades som underlag inför invente-
ringen (fi g. 3). Efter kartstudien bedömdes fl era intressanta ytor initialt fi nnas 
vid nivåer runt 30 m.ö.h, framför allt som möjliga boplatslägen under neoli-
tikum. En arkivstudie omfattande arkiven ATA, SAMLA, FMIS och SOFI genom-
fördes. Ingenting påträff ades av relevans för utredningens syfte att eftersöka 
eventuella fornlämningar inom utredningsområdet.

Fig. 3. Utredningsområdet med 
terrängskuggad underlagskarta.  
Skala: 1:5000.

$

Resultat
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Fig. 4. Utredningsområdet med 
påträff ade objekt markerade 
med rött. Skala: 1:5000.

Objekt nr Sakord Bedömning

200 Gränsmärke Övrig kulturhistorisk lämning

203 Gränsmärke Övrig kulturhistorisk lämning

235 Gränsmärke Övrig kulturhistorisk lämning

262 Gränsmärke Övrig kulturhistorisk lämning

263 Skjutskåre Övrig kulturhistorisk lämning

264 Gränsmärke Övrig kulturhistorisk lämning

268 Gränsmärke Övrig kulturhistorisk lämning

271 Skjutskåre Övrig kulturhistorisk lämning

435 Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning

524 Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning

550 Fossil åkermark Övrig kulturhistorisk lämning
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Vid fältinventeringen påträff ades åtta objekt, utgörandes av två skjut-
skårar och sex gränsmärken (fi g. 4). Även fl era ytor belägna i skyddade 
sydsluttningar vilka bedömdes vara möjliga lägen för boplatser från sten-
åldern utpekades. De inmätta objekten avstämdes efter inventeringen mot 
kartöverlägg med strandlinjenivåkartor från SGU. 

Etapp 2
Under etapp 2 genomfördes en sökschaktning av de ytor som vid etapp 
1 bedömts utgöra möjliga boplatslägen (bilagor 2 och 4). Ett ytterligare 
objekt i form av en möjlig fossil åker påträff ades under etapp 2. Samman-
lagt grävdes 14 stycken sökschakt med grävmaskin. Samtliga sökschakt  
rensades för hand med hacka och skärslev. Ytterligare 21 stycken 1x1 
m stora provgropar grävdes för hand, varav 10 stycken förlades utanför 
maskinschaktad yta (bilaga 5). 

Sammanlagt påträff ades nio objekt i form av sex gränsmärken (objekt 
200, 203, 235, 262, 264, 268, fi g. 7), två skjutskårar ( objekt 263, 271, fi g. 8) 
samt en möjlig fossil åker (objekt 550) (fi g. 4, bilaga 1). Gränsmärkenas funk-
tion är något oklar och de tangerar inte, bortsett från objekt 235, någon 
nuvarande eller tidigare känd gräns. Ett rimligt antagande är att de till-
kommit i samband med skogsskiften. Även funktionen av den eventuella 
fossila åkerytan är oklar. En alternativ tolkning är att ytan är ett resultat av 
utdikningar i samband med skogsbruk. Lämningen bedöms vara sentida. 
Samtliga påträff ade objekt utgör övrig kulturhistorisk lämning. 

I två provgropar (435 och 524, fi g. 4) framkom två kvartsbitar i form 
av splitter (fi g. 6). Dessa påträff ades inom två avgränsade ytor på en nivå 
av 34 m.ö.h, vilket motsvarar strandlinjen under mellanneolitikum. Sanno-
likt representerar den lilla mängden fynd en kortvarig, tillfällig aktivitet på 
platsen under stenåldern. Fynden bedöms därför inte vara indikation på 
boplats utan utgör fyndplatser och klassas därför som övrig kulturhisto-
risk lämning. 

Slutsats
De påträff ade objekten bär karaktären av typiska utmarkslämningar. 
Samma typ av lämningar och fyndplatser med enstaka kvartssplitter påträf-
fades även i samband med tidigare genomförda utredningar inom delar av 
fastigheten Skeppsbol 1:69 (Andersson & Wertwein 2013, Wertwein 2014). 

Den nu genomförda utredningen bekräftar bilden av att området hyser 
spår av tillfälliga och sporadiska aktiviteter under yngre stenålder. En mer 
intensiv närvaro har avsatt spår under modern tid, framför allt i samband 
med skogsbruk. 

Utredningen har inte kunnat påvisa förekomst av fornlämning inom 
utredningsområdet.

Fig. 6. Kvartssplitter påträff ad vid 
 utredningen. 
Foto: Richard Grönwall.

Fig. 7. Gränsmärke med hjärtsten, objekt 
235. 
Foto: Lars Andersson.

Fig. 8. Skjutskåre, objekt 263. 
Foto: Lars Andersson.
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NR SAKORD STORLEK M DJUP M BESKRIVNING BEDÖMNING

200 Gränsmärke 1,4 x 0,6 ca 1,4x0,6 m. 6 löst liggande stenar. Eventuellt en 
gränsmarkering för skogsbruk.

Övrig kulturhis-
torisk lämning

203 Gränsmärke 3,0 x 3,0 Ca 3x3 m. Rest av gränsmärke, nu polygonpunkt. 
6 löst liggande skärviga stenar utspridda på 
berghäll.

Övrig kulturhis-
torisk lämning

235 Gränsmärke 1,0 x 1,0 Ca 1 m i diameter. En hjärtsten placerad centralt 
(0,45 m hög, 0,2x0,3 m stor). 2 visarstenar i när-
mast Ö-V riktning, ca 0,2 m i diameter. 

Övrig kulturhis-
torisk lämning

262 Gränsmärke 1,0 x 4,0 Ca 1x4x0,7 m. Gränsmärke bestående av ca 10 
skärviga stenar, 0,2-0,4 m stora. Övermossad. 
0,25 m (höjd).

Övrig kulturhis-
torisk lämning

263 Skjutskåre 2,0 x 2,0 Ca 2 m i diameter. Byggd med markfast block i Ö. 
0,6 m hög mur mot V. Stenfritt innandöme. Rund. 
Sammanbyggd med naturlig sten. Exponerar mot 
V belägen i ett lägre liggande område. 

Övrig kulturhis-
torisk lämning

264 Gränsmärke 0,5 x 0,5 En större rest sten på berghäll. 0,5 m hög, 0,5 m i 
diameter. Ev. löst liggande stenar som visare i V-N 
och S.

Övrig kulturhis-
torisk lämning

268 Gränsmärke 3,0 x 3,0 Ca 3x3 m. 1,8x1,0 m stor sten. 1,0 m hög. Över-
mossad bas. Rund. Ingen visare.

Övrig kulturhis-
torisk lämning

271 Skjutskåre 4,0 x 4,0 Ca 4x4 m. Något tveksam. Exponering mot S. 
Bucklig stenmur i ett skikt mot S. 0,9 m hög. Sten 
0,3-0,5 m i diameter. Naturlig stenansamling.

Övrig kulturhis-
torisk lämning

435 Fyndplats 1,0 x 1,0 0,15 Fyndplats i form av 1x1 m stor provgrop i schakt 
431 med fyllning av grästorv, förna, därunder 
ljusbrun lucker morän med riklig mängd skarp-
kantade och rundade stenar i blandade bergarter, 
ca 0,05-0,2 m stora. Steril av starkare gul, sandig, 
mer kompakt och något lerig morän med rikliga 
järnutfällningar. Ett fynd i form av ett fragment av 
kvarts (splitter). 

Övrig kulturhis-
torisk lämning

524 Fyndplats 1,0 x 1,0 0,2-0,25 Fyndplats i form av 1x1 m stor provgrop med 
fyllning av tjock grästorv med mycket rötter samt 
rester av en stubbe. Därunder ljusbrun luck-
er morän med riklig mängd stenar i blandade 
bergarter, ca 0,05-0,2 m stora. Steril av ljusgul-
brun sandig lucker morän. Ett fynd i form av ett 
fragment av kvarts (splitter). 

Övrig kulturhis-
torisk lämning

550 Åkermark 20  x 40 Ca 20x40 m. Fossil åker? Öppen yta med lerig bot-
ten. Inga synliga stenrösen eller stenvallar. Dikad 
centralt i ytan, förmodligen ett skogsdike (ca 0,5 
m djupt). Svaga vallar (0,1 m höjd) på sidan, för-
modligen maskingrävt. Diket leder mot kärr. Inga 
åkerhak. Kan eventuellt ha varit odlad i relativt sen 
tid. Lera på ytan och i botten av grävt schakt.

Övrig kulturhis-
torisk lämning

Bila a 1. ObjektBila a 1. Objekt
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Bilaga 2. Schakt och provgropar

NR SAKORD STRLK M DJUP M BESKRIVNING

400 Schakt 0,1-0,2 Schakt med fyllning av grästorv och därunder ett tunt lager mörkbrun silt. Sterilen 
bestod av ljusbrungrå kompakt lera med rikliga järnutfällningar, blandat med 
småsten (upp till 0,1 m stora). Spår av rotbrand i Ö. 2 provrutor om 1x1 m varde-
ra grävdes. Inget av antikvariskt intresse påträff ades.

407 Provgrop 1x1 0,15 Provruta 1x1 m med fyllning av grästorv och därunder ett tunt lager mörkbrun 
silt. Sterilen bestod av ljusbrungrå kompakt lera med rikliga järnutfällningar, blan-
dat med småsten (upp till 0,1 m stora). Inget av antikvariskt intresse påträff ades.

411 Provgrop 1x1 0,15 Provruta 1x1 m med fyllning av grästorv och därunder ett tunt lager mörkbrun 
silt. Sterilen bestod av ljusbrungrå kompakt lera med rikliga järnutfällningar, blan-
dat med småsten (upp till 0,1 m stora). Inget av antikvariskt intresse påträff ades.

415 Schakt 0,1-0,15 Schakt med fyllning av grästorv och därunder ett tunt lager mörkbrun silt. Sterilen 
bestod av ljusbrungrå kompakt lera med rikliga järnutfällningar, blandat med 
småsten (upp till 0,1 m stora). Inget av antikvariskt intresse påträff ades.

419 Schakt 0,1-0,2 Schakt med fyllning av lucker, ljusbrun/gul morän direkt under vegetationsskik-
tet (grästorv). Riklig förekomst av småsten (<0,05 m). Steril av rödbrun morän. 1 
provruta om 1x1 m grävdes. Förekomst av naturlig kvarts. Inget av antikvariskt 
intresse påträff ades.

427 Provgrop 1x1 0,2 Provruta i schakt 419. Fyllning av lucker, ljusbrun/gul moränunder vegetations-
skiktet (grästorv). Riklig förekomst av småsten (<0,05 m). Steril av rödbrun morän. 
Förekomst av naturlig kvarts. Inget av antikvariskt intresse påträff ades. 

431 Schakt 0,1-0,15 Schakt med fyllning av grästorv, förna, därunder ljusbrun lucker morän med riklig 
mängd skarpkantade och rundade stenar i blandade bergarter, ca 0,05-0,2 m 
stora. Steril av starkare gul, sandig, mer kompakt och något lerig morän med rik-
liga järnutfällningar. 3 provrutor grävdes, vardera 1x1 m stora. Mer fi nkornig och 
sandig morän i botten av ruta 512. Förekomst av naturlig kvarts i samtliga. Inget 
av antikvariskt intresse påträff ades.  Ca 1 m precisionsfel vid inmätning. 

435 Provgrop 1x1 0,15 1x1 m stor provgrop i schakt 431 med fyllning av grästorv, förna, därunder 
ljusbrun lucker morän med riklig mängd skarpkantade och rundade stenar i blan-
dade bergarter, ca 0,05-0,2 m stora. Steril av starkare gul, sandig, mer kompakt 
och något lerig morän med rikliga järnutfällningar. Ett fynd i form av ett fragment 
av kvarts (splitter, F1). 

439 Schakt 0,1-0,2 Schakt med fyllning av grästorv, förna, därunder ljusbrun lucker morän med riklig 
mängd skarpkantade och rundade stenar i blandade bergarter, ca 0,05-0,2 m sto-
ra. Spår av skogsbrand (brända rötter). Steril av starkare gul, sandig, mer kompakt 
och något lerig morän med rikliga järnutfällningar. 1 provruta 1x1 m stor grävdes. 
Inget av antikvariskt intresse påträff ades.    Ca 1,2 m precisionsfel vid inmätning. 

447 Provgrop 1x1 0,2 Provruta 1x1 m i schakt 439 med fyllning av grästorv, förna, därunder ljusbrun 
lucker morän med riklig mängd skarpkantade och rundade stenar i blandade ber-
garter, ca 0,05-0,2 m stora. Spår av skogsbrand (brända rötter). Steril av starkare 
gul, sandig, mer kompakt och något lerig morän med rikliga järnutfällningar. Inget 
av antikvariskt intresse påträff ades.    Ca 1,2 m precisionsfel vid inmätning. 

451 Schakt 0,1-0,15 Schakt med fyllning av grästorv, förna, därunder ljusbrun lucker morän med 
riklig mängd skarpkantade och rundade stenar i blandade bergarter, ca 0,05-0,2 
m stora. Riklig vegetation med mycket rötter. Steril av starkare gul, sandig, mer 
kompakt och något lerig morän med rikliga järnutfällningar. 1 provruta 1x1 m 
stor grävdes. Inget av antikvariskt intresse påträff ades. 

456 Provgrop 1x1 0,15 Provruta 1x1 m i schakt 451. Fyllning av grästorv, förna, därunder ljusbrun lucker 
morän med riklig mängd skarpkantade och rundade stenar i blandade bergarter, 
ca 0,05-0,2 m stora. Riklig vegetation med mycket rötter. Steril av starkare gul, 
sandig, mer kompakt och något lerig morän med rikliga järnutfällningar. Inget av 
antikvariskt intresse påträff ades. Uppemot 1 m precisionsfel vid inmätning.

460 Schakt 3x2 0,15 Grästorv, därunder förna och därunder morän med inslag av sten 0,1-0,3 m i 
diameter. Inga fynd. Rensat med fyllhammare - stenbunden mark. 

464 Schakt 10x2 0,1-0,2 Gräs- och ristorv, därunder förna och sedan morän samt podsol, gulbrun till vit 
med enstaka inslag av sten ca 0,15-0,3 m. Uppstickande berghäll centralt. Indika-
tion på brand i form av bränt rotmaterial. Inga fynd. Hela schaktet rensat. 
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468 Schakt 4x2,5 0,1-0,2 Grästorv, därunder morän med underst silt. Enstaka indikation på brand (brända 
rötter). Inga fynd. Hela schaktet skärslevsrensat. 

472 Schakt 5x2,5 0,1-0,25 Förna, därunder siltig morän. Skärslevsrensat. Inga fynd. Enstaka kolfnyk. Morän i 
botten. Rutor grävda i schaktet. 

476 Provgrop Inga fynd. 

480 Provgrop Inga fynd. 

484 Provgrop Inga fynd. 

488 Schakt 9x2,5 0,2-0,3 Schakt grävt ner till steril. Grästorv, därunder fyllning av lera - inslag av blålera. 
Enstaka kol och obrända och brända rötter. Ej rensat.

500 Schakt 5x3 0,05-0,1 Grästorv därunder ljusbrun morän. Berghäll i S. Hela schaktet rensat. En recent 
grop med blast. Inga fynd. 

504 Schakt 6x3 0,1 Grästorv, därunder siltig morän. Enstaka block i anläggningen, därav ett spräckt 
(ca 0,5 m i diameter). Fyllhammargrävt (rensat). Inga fynd. 

508 Provgrop 1x1 0,15 Provruta 1x1 m stor i schakt 431 med fyllning av grästorv, förna, därunder ljus-
brun lucker morän med riklig mängd skarpkantade och rundade stenar i blanda-
de bergarter, ca 0,05-0,2 m stora. Steril av starkare gul, sandig, mer kompakt och 
något lerig morän med rikliga järnutfällningar. Förekomst av naturlig kvarts. Inget 
av antikvariskt intresse påträff ades.   Ca 1 m precisionsfel vid inmätning. 

512 Provgrop 1x1 0,15 Provruta 1x1 m stor i schakt 431 med fyllning av grästorv, förna, därunder 
ljusbrun lucker morän med riklig mängd skarpkantade och rundade stenar i 
blandade bergarter, ca 0,05-0,2 m stora. Steril av starkare gul, fi nkornig, sandig 
mer kompakt och något lerig morän med rikliga järnutfällningar. Förekomst av 
naturlig kvarts. Inget av antikvariskt intresse påträff ades. Ca 1 m precisionsfel vid 
inmätning. 

516 Provgrop 1x1 0.05 Provruta 1x1 m stor, där berghällen framkom direkt under grästorven. Inget av 
antikvariskt intresse påträff ades.

520 Provgrop 1x1 0,15 Provruta, 1x1 m. Grästorv överst, därunder ett mylligt siltigt lager. Underst steril 
morän. 2 fynd av naturlig kvarts. 1 jordfast sten i rutan, ca 0,25x0,25 m. 

524 Provgrop 1x1 0,2-0,25 Fyllning av tjock grästorv med mycket rötter samt rester av en stubbe. Därunder 
ljusbrun lucker morän med riklig mängd stenar i blandade bergarter, ca 0,05-0,2 
m stora. Steril av ljusgulbrun sandig lucker morän. Ett fynd i form av ett fragment 
av kvarts (splitter, F 2). 

528 Provgrop 1x1 0,2 Provruta 1x1 m. Grässvål överst därunder siltig mylla. I botten brun/gul morän 
med sten 0,3 m i diameter. S-sluttning. 

586 Provgrop 1x1 0,1-0,15 Provruta 1x1 m med fyllning av tjock grästorv, därunder förna. Kraftiga rotsystem. 
Under förnan kom sterilen direkt i form av fi nkornig ljusgråbrun silt innehållInget 
av antikvariskt intresse påträff ades.ande en mindre mängd småsten. 

590 Provgrop 1x1 Ruta. Överst förna. Rotsystem och podsol. Steril av silt. 

594 Provgrop 1x1 0,25 Provgrop där en mindre del (0,25x0,25 m) grävdes till sterilen. Överst förna sedan 
podsol och siltig steril med inslag av enstaka sten. 

600 Provgrop 1x1 0,15 Överst grässvål, därunder siltig morän. Underst morän, 2 bitar naturlig kvarts/
sten. 

604 Provgrop 1x1 0,05-0,1 Provruta 1x1 m med fyllning av grästorv, därunder ljusbrungrå lucker myllig silt. 
Därunder framkom sterilen i form av ljusbrungul stenig lucker morän. Förekomst 
av naturlig kvarts. Inget av antikvariskt intresse påträff ades.

608 Provgrop 1x1 0,05-0,1 Tunn grästorv, därunder silt. Underst morän samt berghäll och större sten. Inga 
fynd. 

612 Schakt 5x3 0,2 Grässvål, därunder siltig lera. Ej rensat. 
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Bilaga 3. Fynd
FYNDNR KONTEXT MATERIAL SAKORD ANTAL VIKT G BESKRIVNING

1 435 (provgrop) Kvarts Splitter 1 3,8 25 mm l., 14 mm br.

2 524 (provgrop) Kvarts Splitter 1 3,5 20 mm l. 10 mm br.
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Bilaga 4. Schaktplan. Skala 1:2000
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Bilaga 5. Provgropar, plan. Skala 1:500
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U P P D R A G  A R K E O L O G I  I  S V E R I G E  A B .  W W W . U P P D R A G A R K E O L O G I . S E .  I N F O U P P D R A G A R K E O O G I . S E

På uppdrag av länsstyrelsen i Stockholms län genom-
fördes under juni-juli 2018 en arkeologisk utredning 
etapp 1 och 2 vid Brännbacken inom fastigheten 
Skeppsbol 1:69 i Österåker. Fastigheten planeras tas 
i anspråk för ett nytt skyttecenter och beställande 
företagare var Structor miljöbyrån AB. Syftet med 
utredningen var att inför en exploatering fastställa 
eventuell förekomst av fornlämningar inom området.

Inga tidigare fornlämningar var inför utredningen 
kända inom fastigheten. Vid utredningen påträff ades 
elva tycken, ej tidigare registrerade,  övriga kultur-
historiska lämningar. Dessa utgjordes av  två skjut-
skårar, sex gränsmärken, en möjlig fossil åker samt 
två fyndplatser med bearbetad kvarts. Lämningarna 
tolkas representera en kortvarig aktivitet på platsen 
under stenåldern och ett mer aktivt nyttjande under 
tidigmodern och senmodern tid. Utredningen har 
därmed inte kunnat påvisa förekomst av fornläm-
ningar inom  utredningsområdet. 


