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Sammanfattning
En arkeologisk utredning har genomförts i
samband med förläggning av nya elledningar mellan
Flemingsberg-Ekudden, Huddinge kommun, Stockholms län (fig. 1 och 2).
Utredningen omfattade en etapp 1 med kart- och
arkivstudie och fältinventering, samt en etapp 2 med
sökschaktning med grävmaskin och provgrävning för
hand.
Vid utredningen påträffades, inom eller i direkt anslutning till utredningsområdet, en kolningsanläggning
(L2020:9483), två gränsmärken (L2020:9488 &
L2020:9484), en lägenhetsbebyggelse (L2020:9486)
samt fyra fyndplatser (L2020:9500, L2020:9499,
L2020:9497 & L2020:9494). Samtliga lämningar har

registrerats i Kulturmiljöregistret (KMR) som övrig
kulturhistorisk lämning (fig. 4 och 8 samt bilaga 2).
En sedan tidigare känd lämning i form av en lägenhetsbebyggelse har fått ändrad antikvarisk status från
möjlig fornlämning till övrig kulturhistorisk lämning.
Utöver ovan nämnda lämningar påträffades ett ytterligare antal objekt vilka efter bedömning inte har registrerats i KMR, då de ej uppfyller vare sig åldersrekvisitet, övergivanderekvisitet eller rekvisitet forna tiders
bruk.

Fig. 1. Översiktskarta med området för den arkeologiska
utredningen markerad med svart linje. Skala 1:100000. ©
Lantmäteriet, Metria, MS2019/03948.
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Bakgrund
Antikvarisk bakgrund
mfattande sammanhängande åkermarkerna inom UO
tillhör främst Stensätra och Björksätra. De intilliggande gårdarna Gladö, Stensättra och Sundby har
intilliggande gårdsgravfält vilket indikerar ett förhistoriskt ursprung och medeltida historiska belägg. Den
numera försvunna gården Upsala bör även nämnas i
sammanhanget, med en kringliggande komplex fornlämningsmiljö. Området är idag naturreservat med
flera intilliggande nyckelbiotoper. Naturvärdena är
mycket höga och området är känsligt för påverkan.

Vattenfall Eldistribution AB avser att förlägga nya
elledningar mellan Flemingsberg och Ekudden i
Huddinge kommun, Stockholms län (fig. 1 och 2).
Länsstyrelsen Stockholm bedömde att det inom
arbetsområdet kunde finnas ej kända fornlämningar.
Länsstyrelsen beslutade därför att en arkeologisk
utredning etapp 1 och 2 var nödvändig för att ta fram
ett underlag inför den fortsatta planeringen av arbetet (Lst beslut dnr 431-3477-2020). Utredningen
genomfördes under april-oktober 2020 och kostnadsansvarig företagare var Vattenfall Eldistribution AB.

Höjderna inom UO ligger mellan 30-86 meter över
havet, vilket möjliggör för fynd från äldre stenålder och
framåt. Stenåldern finns delvis representerad genom
en mängd fyndplatser av kvarts och flinta, till exempel. L2016:2052 (flintspets), L2016:307 (kvartsavslag) L2016:438 (kvarts & flinta) samt L2017:9773
(flinta). Aktivitet från senare tid finns representerad i form av kolningsanläggningar nära UO genom
lämningarna L2013:9822 och L2013:9692 (resmilor). Torplämningar är rikligt förekommande, till
exempel genom lämningarna L2016:874, L2016:787,
L2016:2053 och L2016:445.

Topografi och fornlämningsmiljö
Utredningen omfattade tre delområden (DO 1-3) av
en sammanlagd yta på cirka 59 hektar (fig. 2). Inom
DO 1 fanns inför utredningen delar av en lägenhetsbebyggelse (L2016:874, Möjlig fornlämning) registrerad i Kulturmiljöregistret (KMR). Inom DO 2 var
en registrerad en fornlämning i form av en lägenhetsbebyggelse L2016:445 och inom samma yta var
även registrerat en fyndplats med tre kvartsavslag
(L2016:622, ÖKL). Längre söderut inom samma
delområde var registret fyndplatsen för en flintspets
(L2016:2052, ÖKL). Inom DO 3 var inga tidigare
kända lämningar av antikvariskt intresse registrerade.

Kring Gladöviken finns ett komplext fornlämningsområde i form av bytomter, bl a från den
numer försvunna gården Upsala (L2016:937 &
L2016:229) med intilliggande gravfält (L2016:457
& L2017:9943) och boplatsområden (L2013:9688,
L2013:9686, L2013:9686 (som också är ett gravfält), L2013:9869 samt L2013:9819. Inom ytan finns
också uppgifter om en numera försvunnen skålgrop
(L2017:9923) samt flera fyndplatser av kvarts och
flinta (se ovan).

Topografiskt så utgörs utredningssträckan till stora
delar av ett kraftigt kuperat landskap med sammanhängande moränmarker med uppstickande urberg
samt inslag av mindre dalar med glacial och postglacial lera (SGU). Den till utredningsområdet (UO)
angränsande sjön Orlången har sedan länge varit
en påverkande faktor för kulturmiljöns utveckling,
då den ingår i ett sjösystem som tillsammans med
Magelungen, Drevviken, Långssjön, Tyresö-Flaten
och Albysjön mynnat ut i Kalvfjärden, som är en del
av Saltsjön (fig. 1). Sjöarna har sedan förhistorisk tid
fungerat som kommunikativa och sammanbindande
element inom regionen och under historisk tid har ett
flertal av vattendragen nyttjats för kvarnverksamhet.

Tidigare undersökningar
Inom UO har ett flertal arkeologiska utredningar
utförts från 1995 och fram till 2018 (Kihlstedt 1995,
Celin 2017, Westrin 2018). Nämnas bör även en frivillig arkeologisk utredning som genomfördes utan utan
KML-beslut inför planerad biogasledning vid GladöLänna (Blidmo 1989). Inga fornlämningar påträffades
dock i samband med denna utredning.

Sjöarna och det småbrutna landskapet med mindre
odlingsmarker karaktäriserar området. De något mer
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Fig. 2. Utredningsområdet med delområden (DO) markerat med svart linje mot fastighetskarta. Ett urval av registrerade lämningar i KMR markerade med rött.
Skala 1:30000.

Genomförande
Syfte och frågeställningar
Syftet med utredningen var att ta reda på om fornlämningar skulle komma att beröras av arbetsföretaget.
Eventuella nyupptäckta fornlämningar skulle preliminärt avgränsas. Inom utredningen skulle även statusen
av lämningen L2016:2052 (fyndplats för flintspets)
närmare fastställas, med ett klargörande av huruvida
denna eventuellt kunde kopplas till en boplats.

Sökschaktning och handgrävning

Resultatet av utredningen ska kunna användas vid
Länsstyrelsens fortsatta tillståndsprövning och fungera som underlag inför eventuella kommande arkeologiska åtgärder. Vidare ska resultaten även fungera
som underlag för företagarens fortsatta planering.

Sökschaktning med grävmaskin genomfördes
inom ett antal utpekade objekt av bedömt antikvariskt intresse. Påträffade anläggningar och svårbedömda ytor rensades för hand med fyllhacka och/
eller skärslev. Ett objekt utredningsgrävdes för hand
på grund av begränsade möjligheter till åtkomst med
maskin.

Utifrån fältinventeringens resultat bedömdes ett antal
ytor som intressanta för vidare utredningsgrävning.
Inför markingreppen fördes en dialog med Länsstyrelsen och företagaren beträffande fortsatta insatser,
varvid några ytor undantogs från grävning på grund
av restriktioner gällande miljöpåverkan.

Metoder och arbetsmoment

Dokumentation

Utredningen har omfattat en kart- och arkivanalys,
fältinventering samt utredningsgrävning med grävmaskin samt grävning för hand.

Inmätning i fält gjordes med RTK-GPS. Inmätta
geometrier lagrades och bearbetades i för projektet upprättad GIS-databas (Intrasis). Beskrivningar
av schakt, lämningar, objekt och ingående kontexter
gjordes i fält pappersblankett. Dokumentationen digitaliserades därefter med koppling till aktuell geometri
i GIS-databasen. Samtliga kontexter och grävda ytor
fotograferades.

Arkiv- och kartanalys
Vid arkivanalysen har inhämtats information från
Antikvarisk Topografiska arkivet (ATA), Svenskt
Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven (SDHK), Kulturmiljöregistret (KMR), SAMLA
-Riksantikvarieämbetets öppna arkiv samt Institutet
för Språk och Folkminnen (Ortnamnsarkivet).

Fyndstrategi
Kartanalysen har omfattat en genomgång av Rikets
allmänna kartverk samt Lantmäteristyrelsens och
Lantmäterimyndigheternas arkiv. Inför fältarbetet
upprättades historiska kartöverlägg i GIS-miljö.

Inga fynd skulle enligt Länsstyrelsens direktiv omhändertas inom ramen för utredningen. Enstaka fynd
insamlades dock för möjlighet till typbestämning i
inomhusmiljö, men har därefter gallrats.

Fältinventering

Förmedling

Fältinventeringen omfattade en okulär besiktning
av UO, med GPS-inmätning och dokumentation av
påträffade lämningar och objekt. Ett mindre, starkt
kuperat område med kalt berg inom den sydvästra delen av delområde 3 avsågs att inventeras med
lägre ambitionsnivå, då denna på förhand bedömdes
ha liten potential att hysa lämningar av antikvariskt
intresse.

Förmedling ingick inte som en del av uppdraget.
Arbete och resultat har dock utanför KML-beslut
kommunicerats till allmänheten via sociala medier
(Facebook, Instagram).
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Resultat
Arkiv- och kartanalys
Sundby och Stensättra kan utifrån områdets fornlämningsbild antas ha ett förhistoriskt ursprung (KMR).
Gårdarna finns omnämnda i skrift första gången år
1331 (SOFI). Stensättra finns vidare omnämnt i ett
fastebrev från år 1490 då en Lars i Stensättra avyttrar
jord (SDHK nr 32441). Den idag försvunna gården
Upsala med bytomten L2016:937 har legat mellan
Björksättra och Sundby och har ett medeltida belägg
från år 1469 (Ström 1999:283) men har sannolikt ett
förhistoriskt ursprung då det intilliggande gravfältet L2016:457 kan antas ha utgjort gårdens gravfält.
Intill gravfältet har även påträffats boplatslämningar
(L2013:9688) i samband men en arkeologisk utredning år 2016 (Celin 2017).

mot bakgrund av fältinventeringens resultat till övrig
kulturhistorisk lämning.
Strax söder om lägenhetsbebyggelsen L2016:874
återfinns ett område med äldre odlings- och hagmark
(L2020:10926, fig. 3 och 4). Inom området finns även
andra fossila element i form av åkerhak, röjningsrösen
och grunda diken. Ytan är intressant som en möjlig
äldre boplatsyta och bör fortsatt bevakas vid en eventuell exploatering. På grund av att lämningen ligger
inom ett biotopskyddat område med höga naturvärden kunde detta dock inte fastställas inom ramen för
denna arkeologiska utredning. L2020:10926 erhåller
antikvarisk bedömning möjlig fornlämning i KMR.

Utredningen har huvudsakligen omfattat ytor som
under historisk tid utgjort utmarksområden, vilket
resulterat i ett relativt sparsamt historiskt kartmaterial. Det äldre kartmaterialet omfattar främst Björksätra som är karterat år 1636 (Geometrisk avfattning) samt år 1739 (Geometrisk avmätning). Endast
mindre områden inom UO utgörs i dessa kartor av
odlade ytor.

Fältinventering
Inventeringen utfördes under april månad under
gynnsamma förhållanden med lågt uppvuxen vegetation.

Delområde 1
I den norra delen av området var sedan tidigare registrerat en del av en lägenhetsbebyggelse med antikvarisk status Möjlig fornlämning (L2016:874, fig. 4).
På grund av höga miljövärden omfattades området av
restriktioner gällande markingrepp. På platsen kunde
observeras två tydliga husgrunder efter ett boningshus med tillhörande ekonomibyggnad. Lägenhetsbebyggelsen är inte markerad på den Häradsekonomiska
kartan från åren 1901-1906 utan finns markerad först
på 1951 års ekonomiska karta, då med namnet Risselkärr. Husgrunderna ger ett sent intryck med bearbetad sten och dateringen ligger sannolikt inom 1900talet. Den antikvariska statusen av L2016:874 ändras
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Fig. 3. Äldre odlings- och hagmark inom L2020:10926.
Från sydöst.

I en östvänd slänt noterades en yta som utifrån de
topografiska förutsättningarna bedömdes kunna
utgöra ett potentiellt boplatsläge under äldre stenålder (Obj 2, fig. 4).

Fig. 4. Lämningar och objekt inom delområde 1. Skala 1:10000.

inte angivet på något av de tillgängliga historiska kartbladen och är kraftigt övermossat och delvis raserat.
Lämningen har registrerats med antikvarisk status övrig
kulturhistorisk lämning.

Några meter väst om UO framkom en kolningsanläggning med lämningarna efter en resmila med en
tillhörande kolarkoja (L2020:9483, fig. 4 och 5).
Endast spisröset är urskiljbart till kolarkojan. Resmilor är som regel yngre än år 1850 och lämningen har
registrerats som en övrig kulturhistorisk lämning.

Inom de lägre liggande lermarkerna väster om Stensättra, i anslutning till högre belägen impediment
mark, noterades ett antal potentiella förhistoriska
boplatslägen (Obj 3-5. fig. 4). Även hagmarken
inom den så kallade Oxhagen noterades i samman-

På gränsen till UO påträffades ett 1,5 x 1,5 meter
stort gränsmärke med en eventuellt utflyttad hjärtsten (L2020:9488, fig. 4 och 6). Gränsmärket finns
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Delområde 2
I den norra änden av delområdet påträffades ett 0,8 x
0,6 meter stort gränsmärke med inslag av skärvig sten
samt en stående hjärtsten (Obj 7, fig. 8). Gränsmärket är beläget i en befintlig gräns och har ej registrerats i KMR.
Strax utanför gränsen för UO påträffades en sentida
ristning med intilliggande metalldubb på krönet av
det så kallade Valborgsmässoberget (Obj 8, fig. 7 och
8). Ristningen och dubben utgör en positions- och
höjdpunkt för Lantmäteriverket och överensstämmer med markeringar på Häradsekonomiska kartan
och Ekonomiska kartan från 1951-1953 samt år 1981.
Fig. 5. Vall efter resmila inom kolningsanläggningen
L2020:9483 markerad på fotografi. Från sydväst.

Fig. 7. Den sentida lantmätarristningen på krönet av
Valborgsmässoberget, Objekt 8. Från norr.

Ristningen uppfyller vare sig åldersrekvisitet, övergivanderekvisitet eller rekvisitet forna tiders bruk, och
har ej registrerats i KMR.

Fig. 6. Gränsmärket L2020:9488 från sydväst.

hanget som intressant, men undantogs från vidare
markingrepp inom ramen för utredningen på grund
av mycket höga naturvärden.
I nära anslutning till lägre liggade åkermark inom
delområdets centrala delar påträffades en grustäkt
(Obj 6, fig. 4). Täkten bedöms inte utgöra lämning av
antikvariskt intresse och har ej registrerats i KMR.
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I anslutning till torpen Skräddaråsen och Kvarntäppan noterades ytor som bedömdes utgöra potentiella lägen för äldre bosättningar (Obj 9 och 10, fig. 8).
I anslutning till dessa lägen var också sedan tidigare
registrerat fyndplatser för bearbetad kvarts och en
flintspets (L2016:622, L2016:2052, fig 8).
På impediment mark direkt sydöst om Obj 10
påträffades ett område med röjda ytor, röjnings-

Fig. 8. Lämningar och objekt inom delområde 2. Skala 1:10000.

sten, en husgrund, jordkällare samt fossil åkermark
(L2020:9486, fig. 8, bilaga 3). Den fossila åkern är
plan och omgärdas av röjningssten och rösen, varav
åtminstone ett bedöms vara av ålderdomlig karaktär.
I den södra delen av åkerytan finns cirka 0,1 meter
djupa, något otydliga, åkerhak. I anslutning till åkern,
mot nordöst, finns en husgrund som går att återfinna
på 1951-1953 års ekonomiska karta (men ej tidigare)
och som uppenbarligen är sentida med ett skorstensröse av slaget tegel. Kring den fossila åkern samt i de
äldre rösena observerades även uppenbart sent påförd
sten och tecken på en sentida brukning av platsen,
bland annat i form av ett plåttak till en mindre byggnad
(se vidare nedan).

branter med kalt berg. På lägre liggande delar är området delvis bebyggt med vägar och byggnader. Ingenting av antikvariskt intresse påträffades inom delområdet.

Sökschaktning och handgrävning
Objekt 2
Det vid inventeringen utpekade läget för en eventuell stenåldersboplats inom delområde 1 provundersöktes genom handgrävning av provrutor (R1003,
R1007, R1011, R1015, R1019, fig. 8 och bilagor 1
och 3). Totalt undersöktes 7,7 m2. Inga indikationer
på fornlämning påträffades och objektet avskrevs från
vidare utredning.

Delområde 3
Stora delar av delområdet utgörs av strakt kuperade
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Fig. 9. Sökschaktning inom delområde 2. Till vänster i bild syns impedimentet med lägenhetsbebyggelsen L2020:9486 och
centralt i bild ses läget för den sedan tidigare registrerade fyndplatsen av en flintspets, L2016:2052. Foto från nordöst.

Objekt 3, 4 och 5
Sammanlagt 14 stycken sökschakt grävdes med
maskin inom de utpekade objekten (fig. 8, bilagor 1
och 3). Ingenting av antikvariskt intresse påträffades.

Objekt 9 och 10

(L2016:2052, fig. 8 och 9, bilagor 1-3). Intill och
kring lämningen påträffades två fragment bränd
lera och tre fragment keramik (L2020:9494), en bit
bränd lera (L2020:9500) samt ett bryne av sandsten (L2020:9499, fig. 10 och bilagor 1-3). Keramiken är mycket fragmentarisk och kan endast typbe-

Inom Objekt 9 grävdes sju stycken sökschakt med
maskin (fig. 8 och 9, bilagor 1-3). Vid schaktningen
påträffades två fyndposter omfattandes totalt fyra
fragment av bränd lera (L2020:9497). Fynden har
i KMR registrerats som fyndplats, med antikvarisk
bedömning övrig kulturhistorisk lämning.
Inom Objekt 10 grävdes fem sökschakt med maskin
(fig. 8 och 9, bilagor 1 och 3). Ingenting av antikvariskt intresse påträffades.

L2016:2052 (fyndplats)
Nordöst om torpet Kvarntäppan eftersöktes genom
sökschaktning med maskin en eventuell boplatslämning kring den tidigare fyndplatsen för en flintspets
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Fig. 10. Bryne av sandsten, registrerat som L2020:9499
(fyndplats).

stämmas till A-gods. Några tillhörande kontexter
i form av anläggningar eller kulturlager kunde inte
påvisas. Det bör dock noteras att fynden i huvudsak påträffades i djupa plogspår eller äldre parcellsdiken, vilket kan vara en indikation på att ett kulturlager
har funnits men som nu är bortplöjt. Denna observation är dock inte tillräcklig för att fynden ska bedömas
utgöra en boplatslämning, enligt Riksantikvarieämbetets rekommendationer.

i form av röjningsrösen och fossil åkermark, grävdes ett sökschakt med maskin (fig. 8 och 11, bilagor
1-3). Vid schaktningen kunde det bekräftas att området tidigare röjts på sten och brukats. Den fossila
åkern inom lämningen har inte kunnat identifieras i äldre historiskt kartmaterialet, men kan samtidigt inte anses uppfylla samtliga rekvisit för att bedömas som fornlämning, enligt Riksantikvarieämbetets
rekommendationer. En preliminär bedömning är att
det rör sig om ett förhållandevis sentida vret, brukad
i samma kontext som den intilliggande husgrunden
(se ovan). Lämningarna har sammanförts och registrerats i KMR som lägenhetsbebyggelse med antikvarisk bedömning övrig kulturhistorisk lämning.

Fynden tillvaratogs för bedömning men har efter detta
gallrats. Samtliga fynd har i KMR registrerats som
fyndplats med antikvarisk bedömning övrig kulturhistorisk lämning.

L2020:9486 (lägenhetsbebyggelse)
Inom den yta som vid fältinventeringen konstaterades innehålla spår av bebyggelse och agrara lämningar

Fig. 11. Odlingsröse i anslutning till fossil åkermark inom lägenhetsbebyggelsen L2020:9486. Från sydväst.
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Bilaga 1. Schakttabell
Nr
200

Area
Djupm Metod
19,9
0,3 Maskin

Beskrivning
Överstgrästorv.Ploglager0,25mavbrunsiltiglera.
UnderstCͲhorisontavljusbrunlera.

Möh Fynd
30

204

19,1

0,4 Maskin

Överstgrästorv.Ploglager0,25mavbrunsiltiglera.
UnderstCͲhorisontavljusbrunlera.Ibottenavploglagret
enstakafragmentavkolochstråkavbrändlera.

29

214

15,6

0,4 Maskin

Överstgrästorv.Ploglager0,25mavbrunsiltiglera.
UnderstCͲhorisontavljusbrunlera..

28

220

17,2

0,4 Maskin

Överstgrästorv.Ploglager0,25mavbrunsiltiglera.
UnderstCͲhorisontavljusbrunlera.

28

225

10,9

0,3 Maskin

Överstgrästorv.Ploglager0,25mavbrunsiltiglera.
UnderstCͲhorisontavljusbrunlera.

28

241

21,4

0,45 Maskin

Överstgrästorv.Ploglager0,25mavbrunsiltiglera.
UnderstCͲhorisontavljusbrunlera.

28

245

19,3

0,4 Maskin

Överstgrästorv.Ploglager0,25mavbrunsiltiglera.
UnderstCͲhorisontavljusbrunlera.Ibottenavploglagret
enstakafragmentavkolochstråkavbrändlera.

27

267

11,9

0,5 Maskin

Överstgrästorv.Ploglager0,25mavbrunsiltiglera.
UnderstCͲhorisontavljusbrunlera.

27

271

11,0

0,5 Maskin

Överstgrästorv.Ploglager0,25mavbrunsiltiglera.
UnderstCͲhorisontavljusbrunlera.

28

275

14,6

0,45 Maskin

Överstgrästorv.Ploglager0,25mavbrunsiltiglera.
UnderstCͲhorisontavljusbrunlera.

28

523

11,3

0,35 Maskin

Överstgrästorv.Ploglager0,25mavbrunsiltiglera.
UnderstCͲhorisontavljusbrunlera.

32

527

11,9

0,35 Maskin

Överstgrästorv.Ploglager0,25mavbrunsiltiglera.
UnderstCͲhorisontavljusbrunlera.

31

531

11,9

0,35 Maskin

Överstgrästorv.Ploglager0,25mavbrunsiltiglera.
UnderstCͲhorisontavljusbrunlera.

31

545

15,9

0,3 Maskin

Överstgrästorv.Ploglager0,2mavbrunmylligsilt.
UnderstCͲhorisontavljusbrunlera.Enstakastråkavbränd
lera.Sentidafynd(hästskosöm,nitbricka)Partielltgrusig
botten.

42

551

19,1

0,3 Maskin

Överstgrästorv.Ploglager0,2mavbrunmylligsilt.
UnderstCͲhorisontavljusbrunlerigsilt.Enstaka
kolfragment.Enstakastenibotten.

42

562

19,1

0,35 Maskin

Överstgrästorv.Ploglager0,2mavbrunmylligsilt.
UnderstCͲhorisontavljusbrunlerigsilt.Enstakakoloch
fragmentavbrändlera.

42 L2020:9497
brändlera

582

21,5

0,35 Maskin

Överstgrästorv.Ploglager0,2mavbrunlerigsilt.Underst
CͲhorisontavljusbrunlera

42

588

18,6

0,3 Maskin

Överstgrästorv.Ploglager0,2mavbrunlerigmylligsilt.
silt.UnderstCͲhorisontavljusbrunlera.Västradelen
bottenavmorän.

40

Nr
600

Area
Djupm Metod
15,4
0,3 Maskin

Beskrivning
Möh Fynd
Överstgrästorv.Ploglager0,25mavbrunlerigsilt.Underst
40
CͲhorisontavljusbrunsiltmedinslagavmorän.Enstaka
stråkavbrändlera.

611

15,1

0,4 Maskin

Överstgrästorv.Ploglager0,2mavbrunlerigsilt.Underst
CͲhorisontavljusbrunsiltmedinslagavmorän.Enstaka
kolfragment.

42

615

32,9

0,4 Maskin

Överstgrästorv.Ploglager0,3mavbrunlerigsilt.Underst
CͲhorisontavljusbrunsiltiglera.Östradelenbottenav
morän.Enstakafragmentavbrändlera.Recentmaterial
(buteljglas,plast).

37 L2020:9494,
brändlera,
keramik

626

17,1

0,4 Maskin

Överstgrästorv.Ploglager0,3mavbrunsiltiglera.Underst
CͲhorisontavljusbrunsiltiglera.Recentmaterial
(buteljglas).

37

631

11,5

0,35 Maskin

Överstgrästorv.Ploglager0,3mavbrunsiltiglera.Underst
CͲhorisontavljusbrunlera.Brändlera.Sentidayngre
rödgods.

35 L2020:9500,
brändlera

636

20,0

0,35 Maskin

Överstgrästorv.Ploglager0,2mavbrunlerigsiltmed
inslagavmorän.UnderstCͲhorisontavljusbrunlera.Ett
stenblock..

36

650

22,2

0,35 Maskin

Överstgrästorv.Ploglager0,3mavbrunmylligsiltiglera.
UnderstCͲhorisontavljusbrunsiltiglera.Fyndavbryne
ochenhästskosöm.

33 L2020:9499,
bryne

668

17,8

0,35 Maskin

Överstgrästorv.Ploglager0,25mavbrunsiltiglera.
UnderstCͲhorisontavljusbrunlera.Tydligaplogspår.

33

672

12,6

0,3 Maskin

Överstgrästorv.Ploglager0,25mavbrunsiltiglera.
UnderstCͲhorisontavljusbrunrödflammiglera.

32

762

18,2

0,4 Maskin

Överstgrästorv.Ploglager0,25avmylliglerigsilt.
Därunderlerigsiltmedinslagavmorän.

35

766

15,1

0,4 Maskin

Överstgrästorv.Ploglager0,25avmylliglerigsilt.
Därunderljusbrunlerigsiltmedinslagavmorän.

35

770

7,6

0,4 Maskin

Överstgrästorv.Ploglager0,25avmylliglerigsilt.
Därunderlerigsiltmedinslagavmorän.

34

778

11,2

0,4 Maskin

Överstgrästorv.Ploglager0,25avmylliglerigsilt.
Därunderlerigsiltmedinslagavmorän.

34

782

6,6

0,4 Maskin

Överstgrästorv.Ploglager0,25avmylliglerigsilt.
Därunderlerigsiltmedinslagavmorän.

33

786

14,0

0,3 Maskin

Äldreploglager0,2mavmylligsilt.Därundersiltigmorän.
Gammalåkermark.

49

1003

1,9

0,15 Skärslev

Förnaochrotskikt0,08m.Därundermoigmorän.I
granskog.Östsluttning.

49

1007

4,3

0,15 Skärslev

Förnaochrotskikt0,08m.Därundermoigmorän.I
granskog.Östsluttning.

51

Nr
1011

Area
Djupm Metod
1,4
0,15 Skärslev

Beskrivning
Förnaochrotskikt0,08m.Därundermoigmorän.I
granskog.Östsluttning.

Möh Fynd
52

1015

0,4

0,2 Spade

Spadgrävd.Mylligmorän.Ikraftledningsgata.

45

1019

0,2

0,2 Spade

Spadgrävd.Mylligmorän.Ikraftledningsgata.

43

200003

14,0

0,5 Maskin

Överstgrästorv.Ploglager0,25mavbrunsiltiglera.
UnderstCͲhorisontavljusbrunlera.

Gränsmärke

Grustäkt

Obj6 Övrigt

Obj7 Gränsmärke

BoplatslägebronsͲ
/järnålder

Obj5 Boplatsläge?

Gränsmärke

BoplatslägebronsͲ
/järnålder

Obj4 Boplatsläge?

L2020:9488 Gränsmärke

BoplatslägebronsͲ
/järnålder

Obj3 Boplatsläge?

Gränsmärke.Runt.0,8x0,6m(ÖͲV).0,8mhögt.Skärvigstenmedenstorlekav0,4Ͳ0,5m.En
ståendehjärtstenmedenstorlekav0,3x0,5moch0,5mhög.Belägenibefintliggräns.

Gränsmärke.Rund.Ca1,5x1,5m.Ca0,35Ͳ0,5mstrundadsten.0,5mhög.Evenutflyttad
hjärtsteniS.Någotövermossad.

Grustäckt.OregelbundenCa8x8m.Ibottengrusochstensamtmylla.Isöderavgränsadaven0,4
mhögschaktkant.

Impedimentavsats,sluttandemotöst.Hagmark.Ingentingavantikvarisktintressepåträffades.

Impedimentavsats,sluttandemotöst.Hagmark.Ingentingavantikvarisktintressepåträffades.

SydöstͲsluttandeåkermarkangränsandemotglestskogsbevuxetimpedimentmotnordväst.
Ingentingavantikvarisktintressepåträffades.

NordöstsluttandeavsatsmotbergͲochmoränhöjdmotväst.Vidhandgrävningavprovrutor
påträffadesingentingavantikvarisktintresse.

OmrådemedäldreodlingsͲochhagmark.Ca4x15m.Oregelbundenform.Omgivenav
intilligganderöjningssten.Belägeniettstörreområdemedettäldrebrukningslandskap.
Biotopskydd.Ytanbörbedömassomlämpligboplatsyta.Tillträdeförutredningsschaktningharej
givitsvarförytanfortsattbörbedömassomintressant.Dockbördenejbedömassomfornlämning
dådenäldreåkermarkenejinnehållerdeelementsomkrävs.

OdlingsͲoch
hagmark

Boplatslägeäldre
stenålder

Beskrivning
Kolmila.Rund.Ca10x10m.Kringliggandevall0,2Ͳ0,4mhög,1,5mbred.Kolochbrändlerai
vallen.Obj228.Kolarkoja.Oregelbundenform.Ca4x3m(VͲÖ).0,2Ͳ0,3mhög.Uppbyggdav0,2Ͳ
0,3mstoraskärvadsten.

Egenskap
Kolbottenresmila
medtillhörande
kolarkoja.

Obj2 Boplatsläge?

L2020:10926Områdemedfossil
åkermark

Objekt/LͲnr Lämningstyp
L2020:9483 Kolningsanläggning

56

34

34

31

2

1

1

1

1

1

28

28

1

1

DO
1

52

43

Möh
62

Registrerasej

ÖKL

Registrerasej

Registrerasej

Registrerasej

Registrerasej

Registrerasej

Möjlig
fornlämning

Bedömning
ÖKL

Bilaga 2. Objekt/L-nr, tabell

Brändlera,keramik

L2020:9494 Fyndplats

BoplatslägebronsͲ
/järnålder

Obj10 Boplatsläge?

Brändlera

BoplatslägebronsͲ
/järnålder

Obj9 Boplatsläge?

L2020:9497 Fyndplats
(Obj9)

Ristning

Egenskap
Husgrunder,fossil
åker,röjningsrösen,

Obj8 Ristning

Objekt/LͲnr Lämningstyp
L2020:9486 Lägenhetsbebyggelse

Fyndplats.Tvåfragmentavbrändlera.Ca10Ͳ12mmdiam.Röd.Trefragmentavkeramik,AͲgods.8Ͳ
10mm.Brunrödmedfinmagring.Ejtillvarataget.

Fyndplats.Fyrafragmentavbrändlera.Ca8Ͳ10mmdiam.Röd.Ejtillvarataget.

Åkergipsvagtsluttandemotnordöst.

Sluttandeåkermarkmotsydöst.

Ristning.Ca0,27x0,33m.Ca1cmdjup.Sentida.LantmäteriverketshöjdͲochkoordinatpunkt
markeradpåHäradsekonomiskakartan.Formaventriangelmedgenomgåendestavochbaslinje.

2

2

37

2

2

2

DO
2

42

34

42

86

Beskrivning
Möh
Områdemedhusgrunder,fossilåker(sentida)samtodlingsrösen.Oregelbundenform.Ca70x65
53
m.OmrådetutgörsavenröjdytamedgammalhagͲochodlingsmarksamtenstakaodlingsrösenoch
röjdsten.Inomytanfinnstvåhusgrunder,däravenjordkällaresamtminstentydligturskiljbarfossil
åkermedantydantillåkerhakochintilligganderösen.Denfossilaåkermarkenharplanaytoroch
ingadiken.Områdetärpåverkatavsentidaverksamhetmedpåfördstenosv.Deenskilda
elementenutgörsav:obj758.Husgrund.Rektangulär.Ca12x7m(NVͲSO)0,4mhög.Syllstentäckt
medjordvall.Centraltresteravspisröseavmaskinslagettegel.Iövrigtfylldmedjordmassor.Finns
markeradpå1951årsekonomiskakarta,dockejpåHäradsekonomiskakartan1901Ͳ1906.Obj
272:Jordkällare.Rund.Ca10x10m.SvalgångiÖͲVca4x3m.Kringliggandevall.Uppbyggdav
rundadstenmedenstorlekav0,2Ͳ0,5m.EttstörreblockiNO.Obj720:Odlingsröse.Runt.Ca4x4
m.0,25mhögt.Uppbyggtavrundadstenmedenstorlekav0,15Ͳ0,5m.Kraftigtövermossad.Ger
ettålderdomligtintryck.Obj724:Odlingsröse.4x3,5(NͲS)Oregelbundet.Uppbyggtav0,3Ͳ1,0m
storasten.Delvissentidapåfördsprängdsten.Bottenutgjörsavmindresten.Någotövermossad.
Obj728:Odlingsröse.Oregelbundet.Ca8x5m0,3mhögt.Uppbyggtav0,2Ͳ0,8storarundadesten.
Övermossad.Obj7000:Fossilåker.Oregelbunden.23x10m(NͲS)Fyllningavfinsiltigmylla.
Ploglagerca0,2m.Ca0,1Ͳ0,2mdjupaåkerhaklängssödrabegränsningen.Omgivenavflera
odlingsrösen.Beväxtmedgrästorv.Planyta.Samtligalämningarbedömstillhöraensentida
kontext.

ÖKL

ÖKL

Registrerasej

L2020:9497
(fyndplats)

Registrerasej

Bedömning
ÖKL

Fyndplats

Bebyggelselämning

L2016:874 Lägenhetsbebyggelse

L2016:2052 Fyndplats

Fyndplats

L2016:622 Boplats

Gränsmärke

L2020:9484 Gränsmärke

Torplämning

Brändlera

L2020:9500 Fyndplats

L2016:445 Lägenhetsbebyggelse

Egenskap
Bryne

Objekt/LͲnr Lämningstyp
L2020:9499 Fyndplats

Fyndplatsförflintspets

Bebyggelselämningar.Inomområdetfinnslämningarefterettboningshusochuthus.

Fyndavtrekvartsavslag

Torplämning,Skräddaråsen.Husgrunder,igenväxtaåkrarochodlingsrösenochodlingsrösen.
Torpetharvaritbebott1760Ͳ1827ochfåttsittnamnavattenskräddarebottdär.Torpettillhörde
Upsala.

Oregelbunden.0,3x0,3m0,4mhög.Utgörsav4stskärvigastenmedenstorlekav0,3mlagda
direktpåberghäll.Evriktningsvisare.

Fyndplats.Ettfragmentca20x10mm.Ingenmagring.Rödbrun.Evlerklining.Ejtillvarataget.

Beskrivning
Fyndplats.Gråsandsten.Någotrombisk.Ca50x25x8mm.Ejtillvarataget.

2

Ͳ

Ͳ

Ͳ
2

Ͳ

Ͳ

Ͳ
Ͳ

2

DO
2

73

37

Möh
37

Möjlig
fornlämning.Ny
k
d
ÖKL

Möjlig
fornlämning

Fornlämning

ÖKL

ÖKL

Bedömning
ÖKL

Bilaga 3. Planer sökschakt och provrutor

Provrutor grävda inom Objekt 2. Skala 1:500.

Sökschakt grävda inom Objekt 3. Skala 1:1000.

Sökschakt grävda inom Objekt 4. Skala 1:1000.

Sökschakt grävda inom Objekt 5. Skala 1:1000.

Sökschakt grävda inom Objekt 9 med nyregistrerad fyndplats. Skala 1:1000.

Sökschakt grävda i anslutning till L2016:2052 (fyndplats), med nyregistrerade fyndplatser. Skala 1:1000.

Sökschakt grävda inom Objekt 10 och nyregistrerad lämning L2020:9486 (lägenhetsbebyggelse). Enstaka ovan mark synliga anläggningar redovisade i plan.
Skala 1:1000.

En arkeologisk utredning har, efter beslut av Länsstyrelsen
Stockholm, genomförts inom tre delsträckor mellan Flemingsberg
och Ekudden i Huddinge kommun, Stockholms län. Utredningen,
omfattade en kart- och arkivanalys, en fältinventering samt
sökschaktning med grävmaskin. Vid utredningen påträffades ett
antal nya objekt i form av bland annat en kolningsanläggning,
lägenhetsbebyggelse samt fynd av förhistorisk keramik. Samtliga
lämningar av antikvariskt intresse har bedömts utgöra övrig
kulturhistorisk lämning, och har registrerats i Kulturmiljöregistret.

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

