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Sammanfattning
En arkeologisk utredning etapp 1 har genomförts
inom fastigheterna Bårsta 2:1, 2:2, 2:4, 2:5 i Södertälje kommun, Stockholms län. Utredningen föranleddes av kommunens arbete med att upprätta en
detaljplan inför förtätning av Bårstafältet. Uppdragsgivare var Länsstyrelsen Stockholm och företagare var
Södertälje kommun. Utredningen omfattade en kartoch arkivanalys samt fältinventering.
Under utredningen påträffades tre tidigare oregistrerade lämningar i form av två murar samt ett dike.

Lämningarna dateras sannolikt till 1800-talets andra
hälft och avgränsar den historiska åkermarken i utredningsområdets västra del. Murarna bedöms utgöra
övrig kulturhistorisk lämning. Två lämningar som tidigare bedömts utgöra röjningsrösen och varit registrerade som övrig kulturhistorisk lämning (L2015:3773
och L2015:4252), har vid utredningen bedömts
utgöra möjlig fornlämning. Övriga sedan tidigare
registrerade lämningar i form av övrig kulturhistorisk
lämning kvarstår oförändrade i Kulturmiljöregistret.

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

erna, samt mindre partier av sandig morän i bergssluttningarna mot norr och söder (SGU). Berggrunden
domineras i norr av sura intrusiva bergarter (granit,
grandiorit, monzonit med mera) och i söder av kvartsoch fältspatsrika sedimentära bergarter (sandsten,
gråvacka, med mera) (SGU). Utredningsområdets
högsta partier har varit exponerade över havet sedan
slutet av mesolitikum (cirka 5000 f. Kr), medan områdets norra del under förhistorisk tid utgjorts av ett
vattendrag (SGU).

Efter beslut av Länsstyrelsen Stockholm (2019-0917) har en arkeologisk utredning etapp 1 genomförts
inom fastigheterna Bårsta 2:1, 2:2, 2:4, 2:5 i Södertälje socken och kommun i Stockholms län (beslut
dnr 431-41541-2019). Företagare var Södertälje
kommun. Utredningen föranleddes av kommunens
arbete med att upprätta en detaljplan och pröva förutsättningar för en förtätning av Bårstafältet med nya
bostäder, skola med mera. Länsstyrelsen bedömde att
en arkeologisk utredning etapp 1 skulle utföras då det
inom området sannolikt kunde finnas fornlämningar
som idag inte var kända.

Det äldsta skriftliga belägget för Bårsta är från år 1549
och nämner ett ”litet torp, vid Telje, benämnt Borsta”
(SOFI). Enligt den inventering av kommunens
kulturmiljöer som genomfördes år 2011, är Bårsta ett
förhistoriskt namn med innebörden ”hamn” (Södertälje kommun 2011). Detta skulle då kunna anspela
på närheten till vattendragen i norra delen av utredningsområdet eller Mälaren i öster.

Topografi och fornlämningsmiljö
Utredningsområdet (UO) är beläget i stadsdelen
Bårsta, cirka tre kilometer från stadskärnan, i västra
Södertälje. UO omfattar Strängnäsvägen, Bårsta IP
och en rastplats med serviceinrättningar i norra delen
samt det kuperade skogsområdet Bårstabergen i södra
delen (fig. 2). Mot söder avgränsas skogspartiet av
flerbostadshusområdet kvarteret Koltrasten från
1960-talet. Den västra delen av utredningsområdet
utgörs av en öppen parkmiljö i form av Högbergsparken och avgränsas sedan av bostadsbebyggelse. Även i
öster avgränsas utredningsområdet av bostadsbebyggelse. Runt slutet av 1800-talet anlades handelsträdgårdar i området vilka senare avstyckades för villatomter (Södertälje kommun 2011). Bårstabergen började
bebyggas med radhus och flerbostadshus under
början av 1960-talet och Bårstafältet karaktäriseras
idag just av småhus- och villabebyggelsen från 1960–
70-talen. Särskilt kvarteret Koltrasten lyfts idag fram
som ett särskilt kulturhistoriskt värdefullt område i
och med att här finns flerbostadshus från före miljonprogrammens tid (Södertälje kommun 2018).

Inom UO fanns inför utredningen inga registrerade
fornlämningar. I den sydvästra delen av UO finns fem
övriga kulturhistoriska lämningar i form av fornlämningsliknande lämningar; en stensättningsliknande,
och fyra röseliknande lämningar (L2015:3638/
RAÄ Södertälje 132:1–5, L2015:4252, L2015:3773,
L2015:4253, L2015:3774, fig. 2). Enligt Kulturmiljöregistret (KMR) har området intill lämningarna röjts
i sen tid och lämningarna är sannolikt röjningsrösen.
Lämningarna omnämns även i Det medeltida Sverige
som ”spridda bebyggelselämningar (RAÄ Södertälje
132:1–5)” (Källström 2016: 237).
I närområdet finns två stensättningar (L2015:3446 /
RAÄ Södertälje 152:1, L2015:3600/RAÄ Södertälje
103:1), en möjlig skålgrop (L2015:3609/RAÄ Södertälje 139:1), en skadad milstolpe (L2015:3956/RAÄ
Södertälje 125:1), en fyndplats för en del av en skafthålsyxa (L2015:3625/RAÄ Södertälje 130:1) samt
två runristningar på en häll, vilka utgör den berömda
Holmfastristningen (L2015:9889/RAÄ Södertälje
104:1, Sö 311–313). Holmfastristningen är gjord av
runristaren Östen och är belägen vid Holmfastvägen (tidigare Gamla Turingevägen). Ristningen dateras till 1070-talet och består av runor, ett flätat ring-

Utredningsområdet är cirka 20 hektar stort, varav
de delar som idag ej är bebyggda uppgår till cirka 11
hektar. I området ligger marknivåerna mellan 35-50 m
ö h och markslaget utgörs av glacial lera i norra delen
av utredningsområdet, urberg med tunna eller osammanhängande ytlager av morän på de högsta parti-
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Fig. 2. Fastighetskartan med utredningsområdet markerat med svart linje. Registrerade lämningar i KMR markerade i
rött. Skala 1:10000.

kors samt ett djur tolkat som en varg (Andersson et.
al. 2016:110).

Tidigare arkeologiska undersökningar
Få arkeologiska insatser har genomförts i närområdet (undantaget åtgärder kopplade till underhållet av Holmfastristningen, L2015:9889/RAÄ Södertälje 104:1, Sö 311–313). År 2016 genomfördes en
arkeologisk utredning vid Blombacka, strax söder
om Bårsta, inför Södertälje kommuns arbete med
en detaljplan för utökning av bostadsområde inom
fastigheterna Repet 4 och Västergård 1:1 (Wertwein
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2016:7). Vid utredningen framkom en fyndplats för
två kvartsavslag och en kvartskärna (L2013:9289/
RAÄ Södertälje 203), en rektangulär stensättning (L2013:9286/RAÄ Södertälje 200) samt två
husgrunder i form av jordkällare (L2013:9287/RAÄ
Södertälje 201, L2013:9288/ RAÄ Södertälje 202).

Genomförande
Syfte

ges Geologiska Undersökning (SGU). Analysen
omfattade även en genomgång av material i Antikvarisk-Topografiska arkivet (ATA), Riksarkivets historiska kartor, Riksantikvarieämbetets e-arkiv Forndok, Kulturmiljöregistret (KMR), Skogsstyrelsens
Skog och historia-register och det digitala ortnamnsregistret SOFI. Vidare upprättades ett GIS-projekt
med kartöverlägg av historiska kartor inför fältinventeringen.

Syftet med den arkeologiska utredningen var att ta
reda på om fornlämningar berördes av ett planerat
arbetsföretag. Utredningen skulle preliminärt också
avgränsa eventuella nyupptäckta fornlämningar inom
utredningsområdet.
Resultaten från utredningen ska fungera som underlag vid Länsstyrelsens fortsatta tillståndsprövning,
utgöra underlag inför eventuella kommande arkeologiska åtgärder samt kunna användas som underlag
i företagarens fortsatta planering.

Dokumentation
Påträffade objekt fotograferades, beskrevs i text och
mättes in med RTK-GPS. Inmätta objekt tilldelades vid inmätningstillfället ett unikt ID-nr och har
lagrats i det digitala dokumentationssystemet Intrasis. Resultatet av utredningen har efter Länsstyrelsens
godkännande av rapportmanus registrerats i Kulturmiljöregistret (KMR). En PDF-version av rapporten
finns tillgänglig via Riksantikvarieämbetets e-arkiv
Forndok.

Metoder och arbetsmoment
Utredningen omfattade en kart- och arkivanalys samt
en fältinventering av de delar av utredningsområdet som potentiellt kunde innehålla okända fornlämningar. Kart- och arkivanalysen omfattade historiskt och sentida kartmaterial, flygfotografier samt
jordarts- berggrunds- och strandnivåkartor från Sveri-
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Resultat
Kart- och arkivanalys
Det historiska kartmaterialet över utredningsområdet är relativt omfattande men utgörs främst av
avsöndringar och dylikt från första halvan av 1900talet, respektive kartor över centrala Södertälje stad,
vars utmark Bårsta utgjort en del av. Den ekonomiska kartan från år 1951 (Akt J133-10i3a52) och
den häradsekonomiska kartan (Akt J112-75-22)
visar att den norra delen av utredningsområdet (idag
bebyggd) tidigare nyttjats som åkermark, medan
den södra delen utgjorts av utmark (fig. 5). Ljunggrens atlas från år 1857 är den mest informationsrika kartan över UO (fig. 6). Den visar att den öppna
ytan som idag utgör Högbergsparken då var en del av
Bårsta inägor, medan resten av utredningsområdet
har tillhört Södertälje stad. Strax söder om denna yta,
angränsade till utredningsområdets sydvästra gräns,
finns åkermark (”Tobakshagarne”) där tobak tidigare odlades. I nordvästra delen av utredningsområdet, där Bårsta IP idag finns, är en våtäng markerad.
De branta sluttningarna inom området leder idag till
stora problem med kraftig ytavrinning, framför allt i
den norra delen av Bårstafältet där marken är mycket
vattensjuk (Södertälje kommun 2012:12). Enligt
Ljunggrens atlas löpte en å eller bäck mellan utredningsområdets norra del och Kvarnberga (Qvarnberga) i öster, där naturnamnet ”Sågtäppan” vittnar
om att det tidigare funnits en såg på platsen. Troligtvis har denna drivits med vattenkraft från vattendraget. Direkt nordöst om detta område återfinns en
åkertäppa kallad ”Lortgatstäppan”, därunder större
sammanhängande partier av åkermark. Den centrala
och södra delen av utredningsområdet utgörs framförallt av barrskog, med lövskog på de högsta partierna
av Bårstabergen.
Arkivanalysen visade att tidigare undersökningar i
form av fältinventeringar har genomförts inom UO.
År 1972 anmälde en privatperson flera misstänkta
fornlämningar inom utredningsområdet, i form av
cirka fyra röseliknande anläggningar och ett par stenFig. 3. Motstående sida: terrängen utgjordes ställvis
av kraftigt kuperade partier med kullfallna träd och
exponerade rotvältor.
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sättningar, utspridda i norrsluttningen av ett större
skogsbevuxet bergsparti (Bennett 1972, fig. 4). På
uppdrag av Riksantikvarieämbetet genomfördes en
preliminär besiktning av Agneta Bennet. Vid tillfället
gjordes inte någon närmare beskrivning eller inmätning av lämningarna, men ett större område markerades på en karta, centralt belägen inom det här aktuella

Fig. 4. Fotografi från år 1972 av L2015:4252/RAÄ
Södertälje 132:2. Foto: Sven H Johansson. ATA.

utredningsområdet. Enligt uppgift skulle även Erik H.
Bergqvist vid Södertälje museum tidigare ha besökt
platsen och tagit kontakt med landsantikvarien för
besiktning av området (Bennett 1972).
År 1973 genomfördes ytterligare en besiktning av Lars
Löthman vid Riksantikvarieämbetet. Den yta som
markerats av Bennett inventerades, liksom ”norrsluttningen av berget ytterligare något hundratal meter
österut” men området bedömdes inte innehålla några

Fig. 5. Utsnitt av Häradsekonomiska kartan från slutet av 1800-talet med UO markerat med svart linje. Skala 1:8000.

Fig. 6. Utsnitt av Ljunggrens atlas från 1857 med UO markerat med svart linje. Skala 1:8000.
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antikvariskt intressanta lämningar (Löthman 1973).
Vid ytterligare kontakt med anmälaren upptäcktes att
den aktuella ytan egentligen låg sydväst om det (felaktigt) inritade området. Därmed kom en stor del av den
centrala ytan inom det här aktuella utredningsområdet att inventeras. Vid besiktningen dokumenterades
därefter de fem fornlämningsliknande lämningarna
L2015:3638/RAÄ Södertälje 132:1–5, L2015:4252,
L2015:3773, L2015:4253, L2015:3774), vilka tolkades som sannolika röjningsrösen. Invid dessa fanns
ytterligare 15 förmodade lämningar vilka avskrevs
som konturlösa stensamlingar, mindre gropar eller
svackor, där några bedömdes bära spår av mänsklig aktivitet men i övrigt utgöras av naturbildningar
(Löthman 1973). I den sydvästra delen av området,
där de anmälda möjliga fornlämningarna var belägna,
noterades vidare att det i terrängen fanns några platåer
i sluttningen mot väst, som eventuellt skulle kunna
utgöra lämpliga boplatslägen (Löthman 1973).

Fig. 7. Del av muren A700. Från väst.

Den genomförda kart- och arkivanalysen indikerade
att framförallt de obebyggda centrala och sydvästra
delarna av utredningsområdet var av intresse inför
fältinventeringen, då övriga delar av området har
modifierats kraftigt genom sentida bebyggelse.

Fältinventering
Vid fältinventeringen kunde konstateras att de
obebyggda delarna av utredningsområdet huvudsakligen utgörs av löv- och barrträdsbeklädda bergshöjder och naturligt blockrik mark med uppstickande
berghällar. I den centrala delen av området var bergshöjderna mycket branta. I övrigt fanns inom området
flera kullfallna träd med exponerade rotvältor, spår
av avverkning, och ett flertal ytliga gropar till följd
av detta (fig. 3). Även recenta spår av aktivitet i form
av provisoriska grillplatser, komposthögar, dumpade
träplank och omrörd sten påträffades. Genom området löper även en asfalterad gång- och cykelväg i
väst-östlig riktning samt ett stort antal upptrampade
korsande stigar.
I utredningsområdets västra del, påträffades två stenmurar samt ett dike (A700, A724 A709, fig. 7, 8 och
11) utmed gränsen mellan den historiska åkermarken
och skogsområdet som tydligt finns återgiven i den
häradsekonomiska kartan. På Ljunggrens atlas från år
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Fig. 8. Muren A724. Från väst.

1857 har åkermarken en mindre utsträckning. Sannolikt ingår murarna i en gemensam struktur och har tillkommit i samband med att åkerytan har utökats. Det
aktuella kartbladet av den häradsekonomiska kartan
(Akt J112-75-22) saknar årtal, dock karterades Södermanland mellan åren 1897–1901 ( Jansson 1993:22).
Murarna har troligtvis avgränsat åkermarken, och
uppfördes sannolikt under 1800-talets senare del.
Diket följer samma gräns och tolkas vara samtida med

murarna. Murarna bedöms utgöra en övrig kulturhistorisk lämning.
I den sydvästra delen av utredningsområdet, strax
norr om den asfalterade väg som leder upp till
bostadsbebyggelsen vid Bårstabergen, finns de
registrerade fornlämningsliknande lämningarna
L2015:3638, L2015:4252, L2015:3773, L2015:4253,
L2015:3774. Samtliga lämningar är idag bedömda
som övriga kulturhistoriska lämningar. Under fältinventeringen kunde konstateras att beskrivningarna
i KMR för L2015:4252, L2015:3774, L2015:4253
(fig. 9), L2015:3773 (fig. 10), är giltiga. Dock gjordes ytmässiga korrigeringar i form av nya inmätningar
med RTK-GPS (fig. 11). L2015:3638/RAÄ Södertälje 132:1/kunde inte återfinnas vid inventeringstillfället men kvarstår oförändrad i KMR.

Fig. 10. Den fornlämningsliknande
L2015:3773. Från öst.

lämningen

än de övriga lämningarna. Lämningarna registreras som möjlig fornlämning i KMR. Att säkert fastställa lämningarnas status bedöms endast vara möjligt
genom ytterligare arkeologiska insatser.

Vid inventeringen 1973 tolkades lämningarna utgöra
röjningsrösen upplagda i sen tid, även om ”ytterligare odlingsspår” inte kunde iakttas i marken, som
ställvis är relativt jämn inom detta område (Löthman 1973). Enligt uppgift i KMR från en inventering
år 1981 har området intill och omkring L2015:4252,
L2015:3773, L2015:4253, L2015:3774 röjts i sen tid.
Vid fältinventeringen kunde dock ingen tydligt röjd
yta avgränsas. I det historiska kartmaterialet utgörs
denna del av utredningsområdet av utmark och det är
oklart vad eventuell röjning ska ha syftat till.

I den sydvästra delen av UO finns flera terrassliknande, plana ytor som sluttar mot väster, vilka initialt
bedömdes utgöra möjliga boplatslägen. Här var dock
vegetationsskiktet mycket tunt, med ställvis uppstickande berghäll, alternativt återfanns berghällen direkt
under torv- och mosskiktet, ibland under mycket
tunna skikt morän. Möjligheten att hitta boplatslämningar inom dessa ytor bedömdes därför som mycket
låg.

L2015:4252/ RAÄ Södertälje 132:2 och L2015:3773/
RAÄ 132:3 är båda gravlika och till synes mer vällagda

Utredningen har därmed inom utredningsområdet
påvisat förekomst av två objekt som bedöms utgöra
möjlig fornlämning samt fem objekt som bedöms
utgöra övrig kulturhistorisk lämning (bilaga 1).

Fig. 9. Den fornlämningsliknande lämningen L2015:4253.
Från nordöst.
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Fig. 11. Detaljplan över UO:s sydvästra del med påträffade objekt och korrigerade lägesangivelser för tidigare registrerade
lämningar angivet. Notera att läget för L2015:3638 kvarstår som tidigare, då lämningen inte gick att återfinna vid
inventeringstillfället. Skala 1:2000.
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Lämningsnummer

720 Fornlämningsliknande
lämning

721 Fornlämningsliknande
lämning

L2015:4253/RAÄ
Södertälje132:4

L2015:3773/RAÄ
Södertälje132:3

BeskrivningfrånKMR.Endast
ytmässigkorrigering.

Röseliknandelämning,3,2mdiamoch BeskrivningfrånKMR.Endast
0,25mh.Stenarnairegel0,2Ͳ0,4mst.I ytmässigkorrigering.
VͲSVkantentvåstenar,1mst.

Röseliknandelämning,2,5mdiamoch
0,4mh,av0,2Ͳ1,0mststenar.
Övermossad.

Röseliknandelämning,3mdiamoch0,3 BeskrivningfrånKMR.Endast
mh,av0,2Ͳ0,7mststenar.Övermossad. ytmässigkorrigering.

Mur,115ml,ca1,5Ͳ3,0mbr(VͲÖ),0,5Ͳ Liggerilinjemedåkerkantenpå
1,5mh,beståendeav2Ͳ3skiktav0,3Ͳ
Häradsekonomiskakartan.
1,0mstrundadeochskarpkantade
naturstenar.Någotövermossad.Löper
längsgränsenmellanäldreåkermark
(idagpark)ochettskogsområde.StraxN
ommurenfinnssten,sannoliktröjdfrån
åkern,längsmuren.

724 Hägnad(stenmur)

719 Fornlämningsliknande
lämning
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L2015:3774/RAÄ
Södertälje132:5

Ejregistreradlämning

Dike,ca90ml,upptill1mbr(NͲS),ca Liggerilinjemedåkerkantenpå
0,1Ͳ0,5mdj.Relativtgruntdike,ställvis Häradsekonomiskakartan.
medmycketskarpakanter.Löperlängs
enytamedäldreåkermark,straxVom
enstenmursomsannoliktavgränsat
ytan.

709 Dike(dränering)

Övrigkulturhistorisk
lämning

Bedömning
Övrigkulturhistorisk
lämning

Registreradlämning(övrig Möjligfornlämning
kulturhistorisklämning)

Registreradlämning(övrig Övrigkulturhistorisk
kulturhistorisklämning)
lämning

Registreradlämning(övrig Övrigkulturhistorisk
kulturhistorisklämning)
lämning

Ejregistreradlämning

Befintligstatus
Ejregistreradlämning

Beskrivning
Anmärkning
Mur,ca93ml,1,6Ͳ3,7mbr(NͲS),0,5Ͳ
Liggerilinjemedåkerkantenpå
1,0mh,beståendeav2Ͳ3skiktav0,3Ͳ
Häradsekonomiskakartan.
1,1mstrundadeochskarpkantade
naturstenar.StällvisutrasadmotV.
Någotövermossad.Löperlängsgränsen
mellanäldreåkermark(idagpark)och
ettskogsområde.

IDͲnr Lämningstyp
700 Hägnad(stenmur)

Bilaga 1. Objekt- och lämningslista

IDͲnr Lämningstyp
722 Fornlämningsliknande
lämning

Fornlämningsliknande
lämning

Lämningsnummer
L2015:4252/RAÄ
Södertälje132:2

L2015:3638/RAÄ
Södertälje132:1

Anmärkning
BeskrivningfrånKMR.Endast
ytmässigkorrigering.

Stensättningsliknandelämning,
BeskrivningfrånKMR.Kundeej
oregelbunden,3,5mdiamoch0,15mh. återfinnasvidfältinventeringen.
Delvisövermossadfyllningav0,15Ͳ0,3m KvarståriKMR.
ststenar.Oklarbegränsning.

Beskrivning
Röseliknandelämning,3,5mdiamoch
0,3mh.Stenarnairegel0,2Ͳ0,5mst.I
NNÖkantenensprängsten.0,3mÖ
däromenstensamling,2mdiam,
möjligenutkastad.

Registreradlämning(övrig Övrigkulturhistorisk
kulturhistorisklämning)
lämning

Befintligstatus
Bedömning
Registreradlämning(övrig Möjligfornlämning
kulturhistorisklämning)

En arkeologisk utredning etapp 1 har genomförts inom
ett planområde för ny bebyggelse i Bårsta, strax väst om
Södertälje stadskärna. En lägesjustering har skett vad gäller
sedan tidigare registrerade lämningar inom utredningsområdet.
Två av lämningarna har dessutom fått ändrad antikvarisk status,
från övrig kulturhistorisk lämning till möjlig fornlämning. Vid
utredningen påträffades även två sedan tidigare oregistrerade
objekt i form av två stenmurar som bedömts utgöra övrig
kulturhistorisk lämning.
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