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Sammanfattning
Uppdrag arkeologi har på uppdrag av Länsstyrelsen
Stockholm genomfört en arkeologisk undersökning
i form av schaktningsövervakning i Eneby i Bromma
kommun (lst beslut 431-36850-2018). Schaktningen
föranleddes av uppsättande av nya belysningsstolpar
vid befintlig gång- och cykelväg samt nedläggande
av elkabel till dessa. Delar av schaktet grävdes genom
fornlämningen RAÄ Bromma 52:1, som utgörs av ett
gravfält preliminärt daterat till järnåldern.
Vägen kunde konstateras ha varit i bruk sedan åtminstone sent 1600-tal. Den del av gång- och cykelvägen
som var belägen inom undersökningsområdet har i

Fig. 1. Översiktskarta med undersökningsområdet markerat.
Skala 1:200000.
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Kulturmiljöregistret registrerats som en övrig kulturhistorisk lämning. Vid schaktningen påträffades även
tre stenkonstruktioner som eventuellt utgör delar
av gravanläggningar. Anläggningarna dokumenterades men undersöktes inte, utan kvarligger in situ.
Vidare påträffades och undersöktes en del av en härd
som utifrån karaktären bedömts vara förhistorisk. Två
stolphål påträffades, varav ett undersöktes och kunde
bestämmas vara nutida (tillkommen efter år 1850).
Det andra påträffade stolphålet framkom i schaktets
botten och kvarligger intakt.

Bakgrund och genomförande
Ett ingrepp i fornlämning RAÄ Bromma 52:1 har
utförts i samband med uppsättande av nya belysningsstolpar. Trafikkontoret i Stockholm beviljades tillstånd
till ingreppet av Länsstyrelsen Stockholm, med villkoret att arbetet övervakades av arkeolog (lst beslut
431-36850-2018). Arbetet genomfördes under oktober 2018.

Förmedling
Inga förmedlingsinsatser har genomförts.

Antikvarisk och topografisk bakgrund
Gravfältet RAÄ Bromma 52:1 är beläget på ett till
stora delar skogsbeklätt impediment (fig. 3). Gravfältet är registrerat som bestående av fyra högar, tio
runda stensättningar samt en rest sten (nu liggande). I
norra delen av gravfältet finns RAÄ Bromma 52:2, en
älvkvarn/skålgrop i häll (FMIS).

Syfte
Syftet med den arkeologiska undersökningen var att
med ett vetenskapligt arbetssätt dokumentera eventuella kulturlager, konstruktioner och fynd som påträffades vid schaktningen.

Genomförande
Schaktet grävdes med maskin till en bredd av cirka 0,6
meter och 0,4-0,75 meters djup. Där belysningsstolpar
skulle placeras vidgades schaktet och djupet. På dessa
platser grävdes till cirka 0,9 meters djup.

Fig. 2. Grävning av schakt för elkabel utmed gångoch cykelvägens västra del. Foto: Johan Runer.

Schaktningsarbetet övervakades i sin helhet. När
anläggningar framkom dokumenterades dessa genom
textbeskrivning, inmätning med GPS och fotografering. Påträffade fynd mättes in och tillvaratogs.
Så långt det var möjligt anpassades schaktningen för
att undvika påträffade anläggningar. I de fall detta inte
var möjligt undersöktes anläggningarna med handredskap/skärslev. För påträffade stolphål upprättades
profilritningar. En profilritning upprättades även där
schaktet drogs över gång- och cykelvägen, i syfte att se
och dokumentera spår av den äldre landsvägen.

Fynd
I samband med fältarbetet tillvaratogs 16 fynd, huvudsakligen i form av mindre järnföremål. Fynden har
bedömts vara recenta och har gallrats.

Analyser
Inga analyser har bedömts nödvändiga.
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Resultat
Den asfalterade gång- och cykelväg som går över gravfältet ingick ursprungligen som en del av en landsväg.
Vägen finns utsatt på den äldsta kartan över området,
en geometrisk karta från år 1690 (Lantmäteristyrelsens arkiv, Bromma socken Eneby nr 1). På en karta
över gravfältet upprättad år 1943 benämns vägen
"Gamla Enebyvägen" (kartan upprättad av Nils Lagerholm), och i inventeringshandlingarna i fornminnesregistret (FMIS) kallas den "Gamla Spångavägen". Det
berörda vägavsnittet inom undersökningsområdet har,
mot bakgrund av ovan nämnda uppgifter, registrerats
som en övrig kulturhistorisk lämning (A10000, fig 4).
Det översta lagret som genomgrävdes utgjordes av
påförda massor för gång- och cykelvägen, bestående
av silt, grus och mindre stenar (”natursingel”). Lagret
hade en tjocklek av cirka 0,3-0,5 meter. Därunder framkom i hela schaktet spår av vad som tolkades utgöra
en äldre marknivå och därunder naturlig undergrund
bestående av fin, delvis grus- och sandblandad silt. På
en sträcka, där schaktet drogs snett över den befintliga
gång- och cykelvägen, utgjordes undergrunden av silt-

blandad lera (se fig. 4). I gravfältsimpedimentets västra
kant/sluttning framkom berg i dagen.
Vid undersökningen påträffades tre möjliga stenkonstruktioner, som preliminärt bedömdes utgöra delar
av förhistoriska gravar (A533, A601, A649, fig. 4).
Genom anpassning av kabeldragningen kunde anläggningarna undvikas och kvarligger därför in situ.
Där schaktet grävdes snett över den befintliga gångoch cykelvägen eftersöktes spår av den äldre landsvägen. Inga tydliga spår av denna kunde emellertid iakttas. Däremot kunde förekomsten av den äldre vägen
anas genom några av de fynd som framkom, i form av
bland annat flera hästskosömmar (fig. 5). En härdbotten, som preliminärt bedöms vara förhistorisk, undersöktes till en del (A313, bilaga 3).
Ett stolphål, A313, undersöktes till hälften och bedömdes efter detta vara tillkommet efter år1850. Ytterligare
ett stolphål, som möjligen tillkommit före 1850, iakttogs men undersöktes inte (A855). Stolphålet A855
framkom i schaktets botten och kvarligger intakt.

Fig. 3. Fastighetskartan med registrerade fornlämningar (blått) med läget för berörd fornlämning (rött). Skala 1:10000.
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Fig. 4. Översiktsplan med schakt och påträffade anläggningar. Skala 1:600.
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Fig. 5. Översiktsplan med påträffade fynd. Skala 1:300.
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Bilaga 1. Anläggningar, tabell
Anl

Typ

Beskrivning

Fynd

Tolkning

313 Härd

Kol,småskörbrändastenar,enstakabrändlera,ytligt
F4
fannsenstakamycketsmåfragmentavobräntben(?)(F4).
Framkomiäldremarknivå,0,57mundernuvarande
markyta.FortsätteriniNochSschaktväggarna.

Härdbotten(förhistorisk)

332 Stolphål

Rundnedgrävningmedsluttandenedgrävningskanteroch
spetsigbotten.Fyllningavgråsiltsamtetttiotalstenar,ca
0,05Ͳ0,15meterstora(skoningssten).Framkom0,2meter
undernuvarandemarkyta.FortsätteriniSschaktväggen.

533 Stenpackning

Storlek

Djup

Status

0,85X0,25

0,05 Delundersökt

Stolphål(modernt?)

0,35

0,2 Delundersökt

Fyrastörrenaturstenar,0,2Ͳ0,6meterstora.Liggeriett
skift.Framkom0,2Ͳ0,4meterundernuvarandemarknivå.
Anläggningenantasfortsättaininorra,ocheventuellt
ävensödra,schaktväggen.

Möjligdelavgrav

1X1

Ejundersökt

601 Stenpackning

Enstörrenatursten(0,3X0,55mstor)ochca0,8meter
västerdäromenpackning/stenansamlingbeståendeavett
tjugotalsynliganaturstenar(0,1Ͳ0,4meterstora)liggandei
upptilltvåskift.Packningenca1,7(ÖͲV)X0,9(NͲS)meter
synligstorlek.Packningensluttarnågotmotsöder.
Anläggningenframkompå0,3Ͳ0,4meterundernuvarande
markyta.Anläggningenfortsätterininorra,ochtroligen
ävensödra,schaktväggen.

Möjligdelavgrav

3X0,9

Ejundersökt

649 Stenpackning

Tremindre(ca0,15mstora)tättliggandestenar.
Förefallerlagda.Framkomca0,5meterundernuvarande
markytaischaktetsnorrabegränsning.Fortsättermot
norr?

Möjligdelavgrav

0,35X0,5

Ejundersökt

855 Stolphål

Rundnedgrävning,endasttoppeniakttagen.Fyllningavlös
siltochsjunaturstenar,tolkadessomskoningsstenar,
synliga(stenarna0,2Ͳ0,3meterstora).Framkom0,4meter
undernuvarandemarkyta.Ejundersökt.

Stolphål(äldreän1850?)

0,85

Ejundersökt

Betongrör,ca0,45meteridiameter.GåriungefärNͲS
riktning.Toppenbelägenca0,6meterundernuvarande
markyta.Kvarligger.

Betongrör(recent)

Kvarligger

NuvarandeG/CͲväg.Utifråndethistoriskakartmaterialet
kandennabestämmasåtergåpåenföregåendelandsväg.
Denäldstapåträffadekartasomåtergerlandsvägenär
från1690.Ingafysiskaspåravdenäldrelandsvägenkunde
säkertiakttasinomramenfördenarkeologiska
undersökningen,dockindikerarpåträffadefynd
(hästskosömmar)förekomstenavdenäldrevägen.

Färdväg(äldreän1850,ibruk) Nuvarande
breddca2,5
m(äldre
utbredning
osäker)

Delundersökt

1056 Rör

10000 Väg
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Bilaga 2. Fyndlista
Fnr

Fyndplats

Material

Sakord

2 Yttligtimoränen.

Järn

Hästskosöm

4 IA313.

Ben

Antal

Fragm.grad
1 Fragment
5 Fragment

16 Direktmotleran/silten,underca
0,2mstorsten.

Järn

Lie

1 Fragment

17 Direktmotleran/silten.

Järn

Lie

1 Fragment

19 Ischaktbotten0,51mundermark, Järn
spetsenmotV.
20 Ipåfördasiltlagret.
Järn

Spik

1 Intakt

Hästskosöm

1 Fragment

21 Ytligtimoränen.

Järn

Beslag

1 Fragment

22 Ibottenavpåfördasilten.

Järn

Spik

1 Defekt

23 Ytligtimoränen.

Järn

Föremål

1 Fragment

24 Ipåfördasilten.

Järn

Hästskosöm

1 Fragment

25 Mspetsenuppåt,understen
(AS337)ngtmotV.

Järn

Spik

1 Intakt

26 0,6mumark,ämarkyta.

Järn

Hästskosöm

1 Fragment

27 0,6mumark,ämarkyta.

Järn

Föremål

1 Fragment

28 Ipackadgråsiltmsmåstenar;0,37 Järn
mumark.
29 Direktpå/iäldremarkyta,under
CUͲleg
påförtsingel.

Spik

1 Fragment

Föremål

1 Fragment

30 Ytligtischaktet.

Kruka

4 Fragment

Keramik

14

Viktg

Beskrivning

Status

7 Hästskosömelleravbrutenspik; Gallrad
korrosionskrusta.
1 Extremtsmåfragment,möjlav
Gallrad
obräntben?
65 Eneggad,möjlspetstlie?Passning Gallrad
mfnr17.
63 fragmavbladavlie?4mmtj.
PassningmedF16.
40 Ngtböjd,smidd.
10 Hästskosömellerspik;
korosionskrusta.
7 Bleck,2delmpassning;3mmtj;
korrosionskrusta.
18 Ngtböjdspets;smidd.
1 Litetkorroderatjärnfragment.

Gallrad
Gallrad
Gallrad
Gallrad
Gallrad
Gallrad

2 Hästskosömelavbrutenspik.Hårt Gallrad
korroderad.
20 Korroderad,smidd,ngtböjd.
Gallrad
7 Hästskosömelavbrutenspik;hårt Gallrad
korroderad.
3 Litenovalbricka,2delmpassning, Gallrad
3mmtj.
16 I2delar;böjd,hårtkorroderad.
Gallrad
2 TunntenböjdijämnCͲform.
17 4skärvor,sammakärl,lergods.
troligenmodernt.

Gallrad
Gallrad

Bilaga 3. Planritningar

A313 och 332. Skala 1:40.

A533 och 601. Skala 1:40.
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A649. Skala 1:40.

A855. Skala 1:40.
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På uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm har genomförts en
arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
inom fastigheten Eneby 1:1, Stockholms kommun, Stockholms län. Schaktningen genomfördes inför nedläggande av
elkabel och uppförande av belysningsstolpar, inom del av gravfältet RAÄ Bromma 52:1.
Vid arbetet påträffades bland annat delar av anläggningar som
bedömdes kunna utgöra gravanläggningar. Schaktet flyttades
så att anläggningarna kunde undvikas att störas, varför dessa
efter arbetet kvarligger intakta.

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

