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Sammanfattning
Under april 2019 genomfördes en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning inom
Hyltinge socken i Flens kommun (fig. 1 och 2).
Undersökningen föranleddes av nedläggning av fiberkabel. Uppdragsgivare var Länsstyrelsen Södermanland och företagare var IP Only Networks AB.

delsträcka 1 påträffades en del av en husgrund i form
av en syllstensrad inom bytomten L1984:2917. Inom
boplatsen L1984:2902 påträffades ett lösfynd i form
av en tunnackig yxa från tidigneolitikum (F1, fig. 5, 7
samt bilaga 4).

Av ursprungligen tre planerade delsträckor kom endast
en att övervakas/besiktigas av arkeolog (delsträcka
1), medan delsträckorna 2 och 3 kom att utgå. Inom

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

år 1803 (BeBR). Sparreholms slott uppfördes under
1600-talet, med nuvarande bebyggelse från 1700-talet
(BeBR). Under 1600-talets första hälft ägde Bengt
Sparre samtliga gårdar i Hyltinge by, varpå han år
1632 började bygga säteriet Hyltingenäs, vilket sedan
döptes om till Sparreholm efter sin ägare. Området
ligger inom ett riksintresseområde för kulturmiljövården (Sparreholm [D 33] Hyltinge sn). I motiveringen
för riksintresset omnämns herrgårdsbebyggelsen med
bevarad torpbebyggelse och äldre vägnät, den nyklassicistiska sockenkyrkan samt fornlämningar från
bronsåldern och framåt.

Företaget IP Only Networks AB har markförlagt fiberkabel inom socknarna Hyltinge, Lilla Malma och Gryt
i Flens och Gnesta kommuner. Arbetet har av företagaren indelats i etapper och den i detta sammanhang
aktuella etappen har haft benämningen Sparreholm
Norra GSF.
Länsstyrelsen i Södermanland bedömde att det
fanns risk att arbetsföretaget kunde skada okända
lämningar tillhörande fornlämningarna L1984:2917,
L1984:2902 samt L1984:5167, och gav tillstånd till
ingrepp i fornlämningarna enligt 2 kap. 12 § i Kulturmiljölagen (lst beteckning 431-4592-2017). Tillståndet gavs med villkoret att en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning skulle göras
i samband med markingreppen (delsträckor 1-2).
Länsstyrelsen beslutade även att en arkeologisk utredning krävdes inom by-/gårdstomten L1985:4408
och intill högen L1985:3715 (delsträcka 3). De tre
delsträckorna omfattade tillsammans en sträcka på
cirka 600 meter. Delsträckorna 2 och 3 kom att senare
att utgå varför den arkeologiska insatsen endast kom
att omfatta delsträcka 1. Arbetet genomfördes under
april 2019 och resultaten redovisas i denna rapport.

I närområdet finns flera registrerade fyndplatser där
framförallt bergartsfynd har hittats. Strax söder om
bytomten L1984:2917 finns registrerad en fyndplats med två delar av ett bryne, påträffade vid Riksantikvarieämbetets revideringsinventering år 2002
(L1984:2233, fig. 2). Knappt 280 meter nordväst
om undersökningssträckans norra del, finns ytterligare en fyndplats, L1984:2901 där en löpare påträffades vid samma revideringsinventering som ovan
nämnts. Cirka 400 meter norr om undersökningsområdet, strax norr om Hyltinge kyrka, finns fyndplatsen
L1984:1859, med fynd av ornerad gropkeramik av
typ Säter III, brynen och grönstensavslag.

Topografi och fornlämningsmiljö

Övriga närliggande lämningar utgörs av boplatsen
L1984:1759, bytomt/gårdstomten L1984:2920 samt
bytomten L1982:6716.

Delsträcka 1, L1984:2902 och L1984:2917
Delsträcka 1 berörde fornlämning och fornlämningsområde till boplatsen L1984:2902 och fornlämningsområdet till bytomten L1984:2917, belägna inom
Hyltinge socken i Flens kommun (fig. 2).

Delsträcka 2, L1984:5167
Delsträcka 2 berörde fornlämningsområde till
L1984:5167, en by-och gårdstomt med oklar begränsning belägen inom Lilla Malma socken i Flens
kommun. Delsträckan kom att utgå och berörs ej
vidare i denna rapport.

Området utgörs av småbrutna och begränsade
dalgångs- och strandbygder. Den odlade bygden är
koncentrerad kring sjön Båven. Tätorten Sparreholm,
som tidigare var ett järnvägssamhälle där även träindustrin var av stor vikt, är belägen cirka 1,3 kilometer
söder om undersökningsområdet. Delsträckan var till
största delen belägen inom en åkeryta strax söder om
en moränhöjd där Hyltinge kyrka återfinns, samt en
allé vilken leder till Sparreholms slott. Hyltinge kyrka
har anor från sent 1200-tal men byggdes om senast

Delsträcka 3, L1985:3715 och L1985:4408
Delsträcka 3 var belägen inom fastigheten Jordanstorp
1:11 i Gryt socken, Gnesta kommun. De berörda
lämningarna utgjordes av L1985:3715, en hög av
osäker antikvarisk status, samt L1985:4408, en i dag
bebyggd by- och gårdstomt. Delsträckan kom att utgå
och berörs ej vidare i denna rapport.
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Fig. 2. Karta med läget för schaktningsövervakningen markerad med svart linje. Skala 1:10000.

Tidigare undersökningar
Områdena inom och kring delsträcka 1 inventerades av Riksantikvarieämbetet år 2002. Utöver detta
har inga arkeologiska insatser gjorts vid någon av de
berörda fornlämningarna.
Vad gäller andra arkeologiska insatser i närområdet kan särskilt lyftas fram en omskriven fyndplats
inom Hyltinge kyrkogård (L1984:1833). Där hittades enligt KMR lösfynd bestående av gravgåvor i
miniatyr; en båtyxa, en stenyxa och ett lerkärl. Dessa
ingick i en grav som påträffades vid plantering av ett
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träd på kyrkogården år 1951, dock uppmärksammades inte artefakterna förrän planteringsgropen redan
skottats ur (Christiansson 1953:69). Enligt en artikel i Fornvännen från 1953 utgjordes fynden istället
av en båtyxa, en tjocknackig, hålslipad mejsel samt ett
lerkärl, samtliga i miniatyrutförande. Ytterligare keramikskärvor påträffades då den dåvarande länsantikvarien Ivar Schnell besiktigade platsen, men ingen
gravnedgrävning kunde iakttas eftersom marken som
tidigare varit åkermark var omrörd till ett djup av 0,4
meter (Christiansson 1953:69).

År 2010 genomfördes en arkeologisk förundersökning av L1982:6716, en bytomt belägen knappt 500
meter sydväst om delsträcka 1 (fig. 2). De bebyggelselämningar som där påträffades kunde kopplas till
historiskt kartmaterial från år 1685, vilket visade att
lämningarna hörde till gården Jättsbol. Fyndmaterialet kunde främst dateras till första hälften av 1700talet, men även 1600-talets andra hälft (Beronius
Jörpeland & Westberg 2010:10). Ett fynd av en stengodsskärva med datering till perioden 1370-1470
samt en 14C-analys av en kolfläck med en datering till
perioden 1300-1430, indikerade att det även funnits
en gård på platsen under senmedeltid. Jättsbol tolkas
ha upphört brukas under sent 1700-tal (Beronius
Jörpeland & Westberg 2010:10).

Fig. 3. Schakt 200 från söder. I bakgrunden syns Hyltinge kyrka.
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Genomförande
Syfte
Syftet med den arkeologiska undersökningen var att
löpande undersöka och dokumentera mindre komplicerade lämningar inom de delar av fornlämningarna
som berördes samt att ta tillvara fynd. Daterbart material skulle insamlas. Om mer komplicerade lämningar
framkom fick dessa inte tas bort utan att Länsstyrelsen
givit sitt godkännande.
Syftet med den arkeologiska utredningen var att klargöra om det fanns okända fornlämningar som berördes av arbetsföretaget och att så långt möjligt beskriva
dessa. Utredningen skulle ske i samband med schaktning för fiberkabeln och om fornlämning framkom
skulle arbetet omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen
kontaktas för tillståndsprövning.

Metoder och arbetsmoment
Initialt genomfördes en översiktlig genomgång av
befintligt arkiv- och kartmaterial kopplat till de
berörda lämningarna. Schakt grävdes med grävmaskin
försedd med smalskopa/kabelskopa till en bredd av
0,5–0,6 meter och övervakades av arkeolog (fig. 3 och
4). Grävda schakt rensades vid behov för hand med
fyllhammare och finrensades delvis med skärslev i de
fall det ansågs nödvändigt för en antikvarisk bedömning. Påträffade anläggningar grov- och finrensades
med fyllhammare respektive skärslev.

Dokumentation
Samtliga schakt och kontexter av antikvariskt intresse
mättes in med RTK-GPS (standardavvikelse 0,02
meter), beskrevs i text och fotograferades. Delsträcka
1 och 2 fotograferades med drönare i syfte att erhålla
lod- och översiktsbilder. Vid inmätningstillfället
erhöll varje enskild kontext ett unikt ID-nr.
Digital information har lagrats i det digitala dokumentationssystemet Intrasis. Analogt upprättad dokumentation samt insamlade fynd har registrerats i Intrasis och relaterats till aktuellt kontext-ID. Insamlade
mätdata har använts i syfte att upprätta skalenliga och
koordinatbestämda planer över schakt och anlägg-

11

ningar. Beskrivningar av schakt och anläggningar har
sammanställts i tabellformat.
Resultaten av undersökningen och utredningen har
efter Länsstyrelsens godkännande av rapportmanus
registrerats i Kulturmiljöregistret (KMR). Rapporten har efter godkännande tryckts och distribuerats i
enlighet med Länsstyrelsens direktiv. En PDF-version
av rapporten finns tillgänglig via Riksantikvarieämbetets e-arkiv Forndok.

Fyndstrategi
Tillvaratagna fynd har registrerats och sammanställts
i en fyndlista. Fyndmaterialet har hanterats i enlighet
med Statens historiska museers rekommendationer.
Fynd som i fält bedömdes sakna antikvariskt intresse
omhändertogs ej.

Resultat
Arkiv- och kartanalys

mark, 35 meter genom ett skogsparti samt 87 meter
utmed staketet till en beteshage vid tomten ”Änglund”
(fastigheten Sparreholms slott 2:5).

Inom boplatsen L1984:2902 har tre kvartsavslag
och två bergartsavslag tidigare påträffats, dock utan
att tillvaratas (KMR). Inom bytomten L1984:2917
finns rester av flera husgrunder, några spismursrösen
och röjda ytor. Enligt Kulturmiljöregistret (KMR) är
husgrunderna svåra att avgränsa på grund av att området är gropigt, omrört och kraftigt igenvuxet med
övervägande lövträd och sly. På en karta för geometrisk delineation från år 1685 finns en hussymbol
samt texten ”ladugård”. Enligt en kommentar i KMR
är detta antagligen ett av de ladugårdshemman som
funnits i trakten.

I fält bedömdes schaktsträckningen i åkermark preliminärt vara förlagd på ett säkert avstånd från de
synliga lämningarna inom bytomten L1984:2917. I ett
senare skede visade sig dock en del av schaktsträckan
vara belägen inom fornlämningen, dock utan att
denna bedöms ha tagit skada av ingreppet. I den del
av schaktet som löpte genom ett skogsområde fick
schaktsträckan ändras något på grund av uppstickande berghällar.

Arkeologisk schaktövervakning

Vid schaktning påträffades ett täckdike nära gränsen
mellan åkern och skogsområdet (A222, fig. 5). Inom
den södra delen av L1984:2917 påträffades en del av
en syllstensrad i schaktet på 0,2 meters djup (A359,

Delsträckan omfattade ett 340 meter långt och 0,5–0,6
m brett schakt (fig. 5) Cirka 218 meter grävdes i åker-

Fig. 4. Pågående schaktning inom delsträcka 1. Drönarfoto från väst.
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Fig. 5. Plan över schakt, påträffade anläggningar och fynd inom delsträcka 1. Skala 1:1500.
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fig. 5 och 6). Schaktsträckan kunde dock justeras
ytterligare för att undvika anläggningen, varpå den
endast framrensades, dokumenterades och sedan
övertäcktes. I övrigt påträffades ingenting av antikvariskt intresse i samband med schaktningen.

åkerytan, ett lösfynd i form av en intakt tunnackig yxa
av grönsten (F1, fig 5, 7 samt bilaga 4). Fyndet har
sannolikt dragits upp vid plöjning av åkern. Yxan är
av trattbägartyp och dateras preliminärt till ca 37003300 f. Kr.

Fynd

I området kring Hyltinge kyrka har som ovan nämnts
flera liknande bergartsfynd tidigare gjorts, och det är
tydligt att platsen uppvisar en lång kontinuitet från
tidigneolitikum och framåt.

Vid framrensning av syllstensraden A359 påträffades
två fragment yngre rödgods med gul blyglasyr (F2)
strax intill anläggningen (fig. 5 och 6). Dessa dateras till nyare/modern tid. I övrigt påträffades tegel,
odekorerat flintgods samt recenta järnföremål. Detta
fyndmaterial tillvaratogs ej.
Cirka 5,5 meter väster om och utanför schaktet påträffades inom fornlämning L1984:2902 och direkt på

Fig. 6. Detaljplan över syllstensraden A359 samt fyndplatsen för två fragment av yngre rödgods (F2). Skala 1:20.
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Fig. 7. F1, tunnackig grönstensyxa påträffad som lösfynd i åkermarken inom L1984:2902. Illustration framställd digitalt
efter fotografi. Skala 1:1.
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Bilaga 1. Schakt, tabell
Nr

Beskrivning
Anläggningsnr
200 Ca340mlångt,0,5Ͳ0,6mbrett.0,65Ͳ0,9mdjup(undantagetsträckan 222(dike)
vidA359,därdjupetvar0,2Ͳ0,5m).Schaktetgrävdesiåkermark(218 359(husgrund)
m),skogsmark(35m)samtgenomenhage(87m).Schaktetsnorradel
ärbelägenca20möhochdessmellerstaochsödradellöpergenom
ettåkerimpedimentmedenhöjdavca34möh.Idennorradelenav
schaktetvarmarkenmycketvattensjuk.Iåkerpartietframkomunder
matjorden(ca0,2Ͳ0,3mdjup)ljusbrun/gråkompaktleraochställvis
beigefinsilt.Högstupppååkerimpedimentetpåträffadesenstor
mängdsprängstenpå0,6mdjup,varavflerastörreblock(ca1,5mst)
tydligtsattfastidenunderliggandeberghällen.Eventuellthardelarav
berghällenhärsprängtsförattfrigöramerodlingsjord.Underden
schaktsträckasomgrävdesgenomskogsmarkframkomunderförnan
mörkbrun,mylligsiltmedmycketrötter(ca0,3mdjup),därunderlerig
silt.Tydligaspåravskogsbrand.Dennasträckafickläggasomföratt
undvikaA359vilkenpåträffadespå0,2mdjup,samtuppstickande
berghällarochberghällvilkenframkomischaktetpå0,5mdjup.Under
denschaktsträckasomgickienbeteshageförladesschaktetpåinsidan
avstängslet.Undermatjorden(ca0,3mdjup)framkomljusbrun/gul
luckermoräninnehållandeenstormängdstörresten(upptill0,6mst).
Ischaktetsändenärmastdennärliggandetomten(Änglund)framkom
mörkbrun,kompaktleradirektundergrässvålen.

Fynd
Tvåfragmentyngre
rödgodsmedgul
blyglasyr(F2)samt
tegel,odekorerat
flintgods,recenta
järnföremål(ej
tillvaratagna)

Bilaga 2. Anläggningar, tabell
Nr Typ
222 Dike

Storlek(m)
1,3x0,4

359 Husgrund, 1,1x1,0
delav

Status
Delundersökt

Ejundersökt

Beskrivning
Delavtäckdike,avlångt(NÖͲSV,ejavgränsat),
ca1,3x0,4miformavtvåskiktadstenpackning
av0,1Ͳ0,2mststenariblandatstenmaterial.
Påträffatpå0,2mdjup.Förattsäkerställa
statusbreddadesschaktetnågot,ochen
tredjedelavanläggningenundersöktesmed
fyllhammare.Tegelochenmodernhästsko
påträffadesmellanstenarnaitäckdiket.

Tolkning
Täckdike,sentida

Hörtillbytomten
Delavsyllstensrad(hörn?),ca1,1x1,0m(NÖͲ L1984:2917,historisk
SV),ca0,35mh.Beståravca20skarpkantade tid
stenar(0,12x0,13Ͳ0,15x0,3x0,4mst)i2skikt,
varaventydligttvärställdkantsten.Påträffadpå
0,2mdjup.Ingetsynligtbrukmellanstenarna.
Underlagrasavhård,mycketkompaktljusbrun
lera.INÖframkomberghäll,medensluttning
nedmotanläggningen.Eventuelltkan
syllstensradenhaanlagtsjustdärföratt
utnyttjadetta.2fragmentyngrerödgods(BIIY)
medgulblyglasyrpåträffadesstraxinvid
anläggningen.Anläggningenärejundersökt.

Bilaga 3. Fyndlista
Nr

Material
1 Bergart

Sakord
Yxa

2 Keramik

Kärl

Antal

Fragmenteringsgrad Fyndstatus
1 Intakt
Lösfynd

Viktg
546,7

2 Fragment

2,5

Rensfynd

Beskrivning
Tunnackigyxaavgrönsten,ca160mmlång,ca
45Ͳ70mmbred(vidnackerespektiveegg).Ca
15Ͳ35mmtjocklek(vidnackerespektiveegg).
Eggenärrelativtvass.Påyxanfinnsslipmärken
samttydligaskadoriformavslitspår,sannolikt
orsakadeavenplogdåyxanhittadespå
åkermark.Datering:tidigneolitikum(ca4000Ͳ
3300f.Kr.).
Yngrerödgods(BIIY)medgulblyglasyr.20x15
mmͲ15x15mmst,tjocklek4mm.Påträffadvid
framrensningavA359.

Bilaga 4. Fyndfoto, F1

En arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
genomfördes under april 2019 vid Sparreholm, Flens kommun i
Södermanlands län. Övervakningen föranleddes av nedläggning
av fiberkabel. Enstaka spår av bebyggelse från historisk tid
påträffades i samband med arbetet. Ett lösfynd i form av en
intakt tunnackig grönstensyxa visar dock att området nyttjats
sedan tidigneolitikum.
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