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Sammanfattning
En arkeologisk kontroll har utförts i samband med
en flytt av en skålgropsten, RAÄ Brännkyrka 56:1
(L2013:1719). Arbetet utfördes under december
2018, i enlighet med Länsstyrelsen Stockholms beslut
dnr 431-43384-2018. Stenen flyttades till anvisad plats
utan att fornlämning kom till skada.

Fig. 1. Översiktskarta med läget för RAÄ Brännkyrka 56:1
markerat. Skala 1:200000.
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Bakgrund, syfte och genomförande
Skålgropsstenen RA Ä Brännkyrka 56:1 var inför föreliggande arbete, på grund av att den var magasinerad på
tillfällig plats, registerad i fornminnesregistret (FMIS)
som en övrig kulturhistorisk lämning. Stenen utgörs av
ett sandstensblock, ca 1,6 x 1,2 x 0,5 m stort bestående av 12 rännor, en uthuggen yta samt 123 skålgropar, belägna på blockets plana ovansida. Rännorna är
0,01-0,03 cm långa och sammanbinder skålgroparna.
Den uthuggna ytan är 0,09 x 0,08 m stor och är belägen
mellan fyra skålgropar. 122 av skålgroparna är runda,
0,02-0,07 m i diameter och 0,005-0,02 m djupa, och
en skålgrop är avlång, ca 0,1 x 0,05 m stor och 0,01 m
djup. Skålgroparna har tidigare varit målade med vit
färg, men som vid tidpunkten för kontrollen till stora
delar var borta.

Antikvarisk och topografisk bakgrund
Skålgropsstenen flyttades år 1975 från sin ursprungliga fyndplats (RAÄ Brännkyrka 56:2). År 2015 flyttades stenen återigen till en tillfällig uppläggningsplats
inom samma område, eftersom den då låg i vägen för
nybyggnation av ett garage (Andersson 2015, fig. 2).
Placeringen var avsedd att vara tillfällig under cirka två
år och skulle enligt plan därefter flyttas till en annan
plats strax söder om stenens dåvarande läge. Även
den informationsskylt i metall som tidigare stått intill
stenen flyttades till den tillfälliga uppläggningsplatsen.
Placeringen av stenen till den permanenta platsen kom
att fördröjas till den i denna rapport redovisade flytten.

mynt från Norge, Danmark, USA, Ryssland, samt Euro
(Andersson 2015).

Syfte
Syftet med den arkeologiska kontrollen var att övervaka flytten av skålgropstenen RAÄ Brännkyrka 56:1
till anvisad plats, och tillse att fornlämningen ej skadades.

Genomförande
Skålgropstenen stod kvar på en lastpall sedan flytten år
2015. Inför flytten säkrades stenen på pallen med lyftstroppar (fig. 3). Säkring och flytt av skålgropstenen
övervakades och dokumenterades av arkeolog på plats.
Det nya läget för RA Ä Brännkyrka 56:1 mättes in med
RTK-GPS och rapporterades till Kulturmiljöregistret
(KMR).

Fynd
Inga fynd tillvaratogs.

I skålgroparna har i modern tid mynt deponerats. I
samband med flyten år 2015 konstaterades att bland
mynten förekom svenska 1-, 2- och 5-öringar samt en
enkrona från 1970-talet, liksom ett antal utländska
Fig. 3. Skålgropstenen flyttas till sin nya plats. Foto: John
Wändesjö.

Fig. 2. Skålgropstenen RAÄ Brännkyrka 56:1 på tillfällig
plats inför flytten. Foto: John Wändesjö.
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Fig. 4. Fastighetskartan med den nya placeringen av RAÄ Brännkyrka 56:1 markerad med röd punkt. Skala 1:10000.
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Resultat
Skålgropstenen RAÄ Brännkyrka 56:1 flyttades till
anvisad plats utan att fornlämningen kom till skada
(fig. 5 och 6).
De mynt som låg i skålgroparna plockades inför flytten
bort och lades tillbaka efter det att stenen placerats på
sin nya plats.
De nya lägesuppgifterna har registrerats i Kulturmiljöregistret (KMR). I registret har även lämningens tidigare status som övrig kulturhistorisk lämning ändrats till
rekommenderad lämningstyp fornlämning. Lämningens beteckning i KMR är L2013:1719.

Fig. 5. Skålgropstenen placerad på sin nya plats.
Foto: John Wändesjö.

Fig. 6. Situationsplan med det nya läget för RAÄ Brännkyrka 56:1 markerat med röd stjärna. Skala 1:500.
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En arkeologisk kontroll har utförts i samband med en flytt av
en skålgropsten, RAÄ Brännkyrka 56:1 (L2013:1719). Arbetet utfördes under december 2018, i enlighet med Länsstyrelsen Stockholms beslut dnr 431-43384-2018. Stenen flyttades
till anvisad plats utan att fornlämning kom till skada.
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