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Schakt och provgropar
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Plan över schakt och provgropar. Skala 1:3000
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Sammanfattning
På uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm har genomförts en arkeologisk utredning inom fastigheten
Skarpnäcks gård 1:1, Stockholms kommun och län.
Uppdraget genomfördes i två etapper med en inledande fältinventering och arkivanalys (etapp 1) och en
efterföljande utredningsgrävning (etapp 2).
Utredningen har påvisat förekomst av kulturhistoriska
lämningar inom och i direkt anslutning till utredningsområdet. Två stenblock med totalt fyra identifierade
skålgropar samt fem stensättningar har, i enlighet med

Fig. 1. Översiktskarta med undersökningsområdet
markerat. Skala 1:200000.
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Riksantikvarieämbetets rekommendationer, registrerats som fornlämningar i Kulturmiljöregistret (KMR).
Noteras bör att skålgropsblocken är belägna strax utanför men i direkt anslutning till det utredda planområdet, medan stensättningarna är belägna på och innanför gränsen till planområdet.
Vid utredningen påträffades även en jordkällare, också
den något utanför men i direkt anslutning till planområdet. Jordkällaren har registrerats som en övrig kulturhistorisk lämning i KMR.

Bakgrund och genomförande
Stockholms stad planerar ny detaljplan för bostäder och skola inom fastigheten Skarpnäcks gård 1:1
i Stockholms kommun. Länsstyrelsen Stockholm
bedömde att det inom området kan finnas ej tidigare kända lämningar av antikvariskt intresse, och
fattade av denna anledning beslut om att en arkeologisk utredning enligt KML 2 kap behövde ske (lst dnr
431-46810-2018). I enlighet med beslutet har utredningen genomförts av Uppdrag arkeologi.

anslutning till torpbebyggelsen. Torpet är känt i kartmaterial först från år 1873 (Generalstabskartan), och
inom tomten finns då markerat två byggnader.

Uppdraget har genomförts i två etapper med fältinventering och arkivanalys (etapp 1) och utredningsgrävning (etapp 2).

Skarpnäcksvägen, som idag är gång- och cykelväg,
avgränsar delvis UO i söder (fig. 2). Ursprungligen var
vägen av landsvägsstatus och ledde vidare österut mot
Tyresö. Vägen finns belagd på kartmaterial från 1756
men är sannolikt äldre.

Inom UO:s norra del finns modern bebyggelse i
form av den vid utredningstillfället nedlagda Bergholmsskolan samt en idrottsplats. Bergholmsskolan
hör arkitektoniskt och tidsmässigt samman med
Bagarmossens övriga bebyggelse från 1950-talet.

Topografi och fornlämningsmiljö
Utredningsområdet (UO) var cirka 14,5 ha stort
och beläget mellan bostadsområdena Bagarmossen
och Skarpnäcks gård i södra Stockholm (fig. 1 & 2).
Topografiskt utgörs ytan främst av kuperad skogsmark med uppstickande berghäll av gnejs och granit.
I söder finns ett större öst-västligt stråk av postglacial
lera. Centralt finns ett mindre område med glacial lera
(SGU).

Tidigare undersökningar

Hela UO är belägen över 20 m ö h och ger ett generellt intryck av att under historisk tid huvudsakligen
ha brukats som ett utmarksområde till intilliggande
gårdar och torp som Skarpnäck och Årstagodset.

En arkeologisk utredning genomfördes år 2014, cirka
150-600 meter sydöst om UO, då ett flertal av ovan
nämnda lämningar till Skarpa by registrerades. Vid
samma tillfälle påträffades även högen RAÄ Brännkyrka 955, medan stensättningen RAÄ Brännkyrka
167 fick en ändrad antikvarisk status till fornlämning
(Andersson 2014).

Inom UO har inga tidigare arkeologiska undersökningar utförts.
Östergården inom Skarpa by, RA Ä Brännkyrka 87:1,
delundersöktes arkeologiskt år 1981 (ATA Stockholms stadsmuseum rapport 1763/82).

Cirka 150 meter öst om UO finns en stensättning och
en hög (RAÄ Brännkyrka 167:1/L2013:1840, 955/
L2013:8551). Byn Skarpa finns omnämnd i skriftliga källor från 1430-talet, då det utgjorde ett torp
tillhörande Årsta gård (SDHK 2312 & 2313, SOFI).
Omkring 700 meter sydväst om UO finns även registrerat ett område med militära lämningar (RAÄ Brännkyrka 263:1-2/L2013:1201).

Syfte, frågeställningar och metod
Syftet med den arkeologiska utredningen var att ta
reda på om tidigare ej kända fornlämningar fanns
inom UO. Resultaten av utredningen utgör ett underlag för Länsstyrelsens fortsatta tillståndsprövning och
inför eventuella kommande arkeologiska åtgärder.
Resultaten ska också kunna fungera som underlag
inom ramen för företagarens fortsatta planering.

De södra delarna av UO utgörs av kuperad skogsmark som mot söder övergår i öppen äldre åkermark,
i anslutning till det kvarstående torpet Bergholm (fig.
3). Torpet är en ombyggd parstuga med anor från
1790-talet (Schönbäck 2000). Flera bebyggelserester samt rester av äldre jordbruksmark finns i direkt

En arkivgenomgång har omfattat tillgängligt material
vid Antikvariska Topografiska Arkivet (ATA) samt de
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digitala arkiven Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven (SDHK), Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU), FMIS/Fornreg, Lantmäteriet och Språk och folkminnesinstitutet (SOFI).

av UO har använts kameraförsedd drönare.

Fältdelen av utredningen har genomförts i form av
en okulär fältinventering samt sökschaktning med
maskin. Enstaka objekt har undersökts partiellt
genom handgrävning och ett objekt avtorvades partiellt med maskin i syfte att fastställa fornlämningsstatus.

Fynd

Mätdata har lagrat och bearbetats i dokumentationssystemet Intrasis.

Inga fynd tillvaratogs.

Analyser
Inga naturvetenskapliga analyser har utförts.

Samtliga schakt och påträffade objekt av relevans
för utredningens syfte har mätts in med RTK-GPS,
beskrivits i text samt fotograferats. För översiktsbilder

Fig. 2. Fastighetskartan med utredningsområdet markerat med svart linje. Kända fornlämningar markerade med rött.
Skala 1:10000.
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Resultat
Utredningsområdet i arkiven

tidigt haft landsvägsstatus. Vägen är fortfarande i
bruk och bedöms i föreliggande utredning därför inte
utgöra kulturhistorisk lämning. Den bör dock ses som
ett viktigt kulturhistoriskt element i landskapet och
äldre väglämningar kan finnas bevarade under nuvarande vägkropp.

Området har i de historiska källorna karaktären av
ett utmarksområde under intilliggande gårdar och
torp som Skarpnäck och Årstagodset. Förhållandet
speglas indirekt i tillgängligt arkivmaterial, genom att
undersökningsområdet sällan omnämns i äldre handlingar. Det intilliggande Skarpa by omnämns i skriftliga källor på 1430-talet och utgjorde då ett torp under
Årsta gård (SDHK 2312 & 2313, SOFI). I sammanhanget ska även nämnas en obekräftad uppgift från
hembygdsföreningen, som anger ett omnämnande av
Skarpa by från år 1318 (Gamla Skarpnäcks vänner).

Inventering
Inventeringen stärker kart- och arkivstudiernas utpekande av UO under historisk tid som ett utmarksområde. De norra delarna utgörs av kuperad skogsmark med uppstickande hällmarker. Stora delar av
området upptas här av Bergholmsskolan, byggd 1959
(Stockholmskällan) samt av en idrottsplats. Mot
söder öppnar landskapet upp sig med större inslag av
kulturpåverkad mark. Markslaget ändrar också karaktär och övergår till planare ytor med äldre åkermark
av främst lera.

De norra delarna av UO uppges i 1756 års kartmaterial utgöras av skogsmark. Även de södra delarna
av UO anges vara obebyggda i samma karta. Första
gången Bergholms torp omnämns i arkiven är under
1790-talet (Schönbäck 2000) och en markering återfinns på 1873 års generalstabskarta, då torpet markeras med två byggnader. På 1951 års ekonomiska karta
finns endast en byggnad markerad.

I anslutning till torpet Bergholm kan konstateras äldre
jordbruksmark i form av fossil åker (obj 500, fig. 8), en
inom utredningen påträffad övergiven husgrund (obj
800, fig. 8), samt en jordkällare (obj 300, fig. 8).

Skarpnäcksvägen som löper genom den södra delen
av UO är belagd i kartmaterial från 1756, men bedöms
ha ett väsentligt äldre ursprung. Sannolikt har den

Fig. 3. Torpet Bergholm som det ser ut idag.
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Objekt
300

Lämningstyp
Husgrund,
historisktid

Längdxbredd/höjdim.
7x6m.0,4hög.

Beskrivning
Bedömning
Husgrundefterjordkällare.Rund.IngångiN.Avlångförsänkt ÖKL
inneryta,ca0,25Ͳ0,3mdjup.0,4mhögochca1,5bred
kraftigtövertorvadmurav0,3Ͳ0,5mrundad,enstaka
skarpkantadsten.Gerettålderdomligtintryck.

500

Fossilåker

30x15m.

Fossilåker30x15m(VͲÖ).Avgränsasinorravett
åkerhaksliknande0,08Ͳ0,1mdjuptdike.BegränsasiSav
berghäll.Fyllningavmyllamedbottenavsiltiglera.

600

Hällristning

0,8x0,7m.0,25mhög.

Skålgrop/älvkvarn.2stpåettblockavgranitmedenstorlek Fornlämning
av0,8x0,7x0,25m.Skålgroparnaär1;40mmbred,8mm
djup2;20mmbred,5mmdjup.Blocketbelägetigränsmark
motgammalåkerochintillenmindresänkamedöppet
smältvatten,somevkanutgöraettäldrevattendrag.33,5
m.ö.h.

800

Husgrund,
historisktid

Ca14x6m.0,5mhög.

Husgrundmedenstakasyllstenavrundadgranitsynlig.
Mycketkraftigtöverväxtmedslån.Evladugrund.
Måttuppgifterosäkra.

3242

Hällristning

1,6x1,0,0,65mhög.

Skålgrop/älvkvarn.2stpåettblockavgranitmedenstorlek Fornlämning
av1,6x1,0x0,65m.Skålgroparnaär1;40mmbred,10mm
djup2;20mmbred,10mmdjup.Blocketbelägeti
gränsmarkmotgammalåkerochintillenmindresänkamed
öppetsmältvatten,somevkanutgöraettäldrevattendrag.
33,5m.ö.h

35x15

Gravfält35x15m(NÖͲSV)beståendeav5fornlämningar. Fornlämning
Dessautgöresavrundastensättningarca3Ͳ7mdiamoch
0,1Ͳ0,3mh.Övertorvade.Enharentydligkantkedjaisöder
ochväster.Densydligastbelägnaharnågotstörreoch
uppstickandestenpackningav0,25Ͳ0,8mstorasten.Beväxt
medenstakalövträdochnågotsly.Gravfältetutgörsav:
:1Stensättning.Rund4x4m,ca0,2mhög.Osäker
utbredning.Beståravca0,1x0,3mstrundadenaturstenar
medinslagavskärvigsten.Svagvälvningmedcentral
stenpackning.Övertorvad.Stenpackningenframkomvid
schaktning.
:2Stensättning.Rund7x7m,0,25mhög.Tydligkantkedjai
söderochväster,någotskadadinordvästradelen.Tydlig
stenpackningmeduppstickandesten.Övertorvad.
:3Stensättning.Rund5x5m,0,3mhög,mednågot
oregelbundenform.Uppstickandestenpackningmedriklig
förekomstavskärvsten.Sotigfyllning.Övertorvad.
Provundersökt.
:4Stensättning.Rund6x6m.Beståravca0,25Ͳ0,8mst
stenar.Rundad,någotglesstenpackning.Övermossad.
:5Stensättning?Rund3x3mst,0,1mhög,rund,otydlig,
övertorvadanläggningmedenstakauppstickandesten.
Någotosäker.

200012 Gravfält

Fig. 4. Objekttabell med antikvarisk bedömning.

ÖKL

ÖKL

Utredningsgrävning
Schaktbeskrivning och schaktplan återfinns som
bilaga till denna rapport. Vid sökschaktning framkom relativt stora mängder påförda massor intill Bergholmstorpet. Massorna kan eventuellt härröra från
äldre byggnader men några tydliga bebyggelsestrukturer kunde inte observeras. Fyndmaterialet utgjordes
till stora delar av tegel och recent glas och materialet
bedöms ej utgöra fornlämning. Inga fynd tillvaratogs.
Fornlämningsstatusen på gravfältet objekt 200012
säkerställdes genom partiell avtäckning (schakt 3040)
samt provundersökning av en stensättning (provgrop
3000).
Fig. 5. Skålgropsblocket objekt 600.

Mot sydväst, strax utanför gränsen för UO, påträffades
två skålgropsstenar (obj 600 & 3242) med två skålgropar på vardera sten (fig. 5 & 8). Stenarna utgörs av
mindre markfasta block och är belägna på flat mark i
gränsområdet mellan skogsmark och åker. Intill skålgropsstenarna ansluter ett lägre beläget område som
vid utredningstillfället var delvis översvämmat och
hade karaktären av ett mindre vattendrag.
På och inom gränsen för UO:s sydvästra del påträffades ett gravfält bestående av 5 stensättningar (obj
200012).

Fig. 7. Stensättningen objekt 200012:4 från NV. I
bakgrunden bebyggelsen vid Skarpnäck.

Fig. 6. Kantkedjan till stensättningen objekt 3210 delvis
framrensad.

12

Fig. 8. Detaljplan över UO:s södra delar med påträffade objekt. Röda objekt=fornlämning. Blå objekt=övrig kulturhistorisk lämning. Skala 1:1000.
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Bilaga 1. Schakt och provgropar
Id

Längdxbreddxdjupim

Beskrivning

3000

1x1x0,2

Provruta,1x1m,centralti200012:3,någotförskjutetmotSV.Iytansyntesföre
provundersökningenuppstickanderundadochskarpkantadnatursten(0,2x0,3Ͳ0,3x0,4
mst)ochenstakaskärvigsten(ca0,1mst).Vidrensninginförprovundersökningen
påträffadesrecentafyndiformavgummitrådochbuteljglas.Denuppstickandestenen
visadesigutgöradetöverstaavtvåskiktnatursten,varemellandetfannsenfyllningav
myllblandad,mörkbrunkompaktsiltblandadmedsmåsten(<0,1mst,påtagligt
heterogentbergartsmaterial)innehållandeenrikligmängdskärvigsten(0,05Ͳ0,12mst)
ochsot.Ingafyndpåträffadesiprovgropen.Detundre(andra)skiktetnatursten
undersöktesej,ochprovgropengrävdesejtillbotten,utanendasttill0,2mdjup,isyfte
attsäkerställaanläggningenskaraktär.Provgropenåterfylldesefteravslutad
undersökning.Eventuelltdelavkärnrösetillenstensättning.

3006

12x2x0,4

Schaktetinnehöllpåfördamassor(0,35m)avtegelskrotochsentidamaterial.Dessautgör
eventuelltraseringsmassorefterenlada.Därunderframkomlera.Iöstradelenfannsett
dike.

3021

20x2x0,8

Schaktetinnehöllpåfördamassor(0,5m)avsentidamaterial.Därunderframkommyllig
lera,ibottenlera.Uppstickandeberghällisödradelenavschaktet.

3032

5x1,5x0,5

Schaktetinnehöllpåförtmaterialiformavtegelochsentidaflaskorochmylla.Därunder
leraochberghällinorradelenavschaktet.

3036

5x1,5x0,4

Schaktetinnehöllmyllamedinslagavtegel,därundersilt.

3040

6x5,5x0,1

Schaktetinnehöllmestadelstorv.Idettaschaktframkomobj3200.

3052

6x1,5x0,3

Schaktetinnehöll0,3mmyllamedinslagavtegel,därunderberghäll.

3100

10x1,5x0,45

Schaktetinnehöllmyllasamtenstakategel,medbottenavsiltiglera.

3104

10x1,5x0,45

Schaktetinnehöllmylligsilt,medbottenavlera/silt.Påförtmaterialidenvästradelenav
schaktet.Ischaktetfannsstorablock,samtdikeniöst.

Bilaga 2. Plan över schakt och provgropar. Skala 1:3000

En arkeologisk utredning har på uppdrag av Länsstyrelsen
Stockholm genomförts inom fastigheten Skarpnäcks gård 1:1,
Stockholms kommun, i samband med detaljplanearbete. I
rapporten redovisas genomförande och resultat av genomförd
utredning.

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

