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Sammanfattning
En arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning har genomförts i Nynäshamns
kommun, Stockholms län, i anslutning till fornlämningar L2015:6686 och L2015:5864 som utgörs av
gravfält. Schaktningen genomfördes med anledning
av att en fiberkabel skulle grävas ned inom fastigheten
Ottersta 4:3. Beställare var Länsstyrelsen Stockholm
(Lst dnr 431-7022-2018) och företagare var Open
Infra Core AB. Inga lämningar av antikvariskt intresse
berördes av arbetet.

Fig. 1. Översiktskarta med läget för den arkeologiska
utredningen markerad. Skala 1:200000. © Lantmäteriet,
Metria, MS2019/03948.
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Bakgrund
Antikvarisk bakgrund
Open Infra har utfört schaktningsarbete inför nyförläggning av fiberkabel inom fastigheten Ottersta 4:3
i Nynäshamns kommun, Stockholms län (fig. 1).
Ledningssträckan sträckte sig omedelbart öster om
fornlämning L2015:6686 som utgörs av ett gravfält bestående av runda stensättningar (fig. 3). På
den andra sidan ledningssträckan återfinns gravfältet L2015:5864 som innehåller en större variation av
gravformer (fig. 2). Efter ansökan hos Länsstyrelsen
Stockholm, beviljades markingreppet med villkoret
att en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning behövde utföras i samband med
arbetet (Lst beslut 431-7022-2018). Fältarbetet utfördes i maj 2020 av Uppdrag arkeologi AB. Kostnadsansvaret har åvilat Open Infra Core AB.

Fig. 2. Gravfältet L2015:5864 beläget på den så kallade
Jättkullen, öster om vägen. Foto från söder.

23 runda högar, en domarring, en skeppssättning, 60
övertorvade runda stensättningar samt en stensättning i form av en treudd. Det senaste inventeringstillfället var år 1979 och då beskrivs gravfältet som
beläget på en bergig moränkulle som fungerade som
hagmark. I stället för Jättkullen kallas vid detta tillfälle, höjden intill gravfältet, för Getkullen. I inventeringsboken nämns även att det i gravfältets östra del
finns två terrasser, 5 x 16 meter långa och en meter
breda, som möjligen kan ha fungerat som husterrasser (KMR).

Topografi och fornlämningsmiljö
Ledningsdragningen sträcker sig utmed en grusväg
inom ett område bestående av sandig morän (SGU,
jordartskartan). Områdena på ömse sidor av vägen
flankeras av gravfält som delvis ligger på sandig morän
och delvis på urberg där marken stiger och bildar två
förhöjningar i landskapet Fig. 3 och 4). Berget på den
västra sidan av vägen har namnet Västerhoxlaberg och
höjden på den östra sidan benämns som Jättkullen.

I den sydvästra delen av gravfältet intill Jättkullen
finns på krönet av en berghäll en hällristning i form av
en skålgrop (L2013:7012).

Det västra gravfältet, L2015:6686, ligger inom en
villatomt på en höjd av cirka 55 m.ö.h. Fornlämningen
utgörs av tre runda övertorvade stensättningar och
två runda stenfyllda stensättningar. Vid det senaste
inventeringstillfället år 1979 upprättades en enklare
gravfältsskiss över samtliga ovan mark synliga gravar.
Den grav som ligger närmast vägen beskrivs som en
rund stenfylld stensättning, cirka 7 meter i diameter
stor och 0,3 meter hög. Den östra delen av graven var
skadad och bortschaktad. Enligt gravfältsskissen var
graven belägen några meter väster om vägen och helt
inom villatomten (KMR).

Från yngre järnålder finns ytterligare ett gravfält
inom 200 meters radie från UO (L2015:5710).
Inom en radie av 200 meter finns enstaka stensättningar (L2015:6631, L2015:6624, L2015:6093,
L2015:6844). Stensättningarna ligger på höjder som
varierar mellan 30 m.ö.h till 70 m.ö.h.
I närområdet har ett stort antal hällristningar påträffats vid förnyade inventeringar under slutet av 2000talet. Hällristningarna utgörs av skålgropar och
slipytor (L2013:7020, L2013:6767, L2013:6765,
L2013:6806, L2015:6225, L2013:7078, L2013:7056,
L2013:7044). Lokalerna dateras generellt till bronsålder och en bit in i äldre järnålder. På ett krön cirka

Öster om ledningsträckningen och grusvägen, på en
höjd av 50 m.ö.h, ligger gravfältet L2015:5864. Gravfältet består av fyra gravar markerade med stenblock,
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Fig. 3. Fastighetskartan med aktuell schaktsträcka markerad med blå linje. Registrerade lämningar i KMR markerade
med rött. Skala 1:4000.

75 m ö h återfinns även ett röse – L2015:6845, som
sannolikt härrör från samma tid ( Jmfr Wikell et al,
2014:184).
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Tidigare undersökningar
Inga tidigare arkeologiska undersökningar har genomförts i närområdet.

Genomförande
Syfte och frågeställningar

Rapportering och registrering

Syftet med undersökningen var att med ett vetenskapligt arbetssätt dokumentera lämningar av antikvariskt
intresse, om sådana skulle påträffas vid schaktningsarbetena.

Undersökningens resultat presenteras i denna
rapport och har registrerats i Kulturmiljöregistret. Rapporten är lagrad och tillgänglig digitalt via
Riksantikvarieämbetets tjänst för lagring av arkeologiska rapporter - Forndok.

Metoder och arbetsmoment
Undersökningen genomfördes som en schaktningsövervakning med en arkeolog närvarade i fält. Schaktet
grävdes med maskin. Påträffade kontexter undersöktes med skärslev. Inmätningar gjordes med GPS/RTK
och beskrevs i text. Valda ytor/objekt fotograferades.
Fältdokumentationen har lagrats i Intrasis.

Fyndstrategi
Eventuella fynd skulle omhändertas enligt Riksantikvarieämbetets anvisningar i ”Fysiskt omhändertagande av arkeologiskt fyndmaterial” och ”Vägledning
för tillämpning av kulturmiljölagen, uppdragsarkeologi”.

Analyser
Vedartsanalys
Antraco HB, Stockholm.

C-analys

14

Ångströmslaboratoriet, Uppsala universitet.

Fig. 4. Motstående sida: Schaktplan. Grävt
schakt markerat med blått. Skala 1:1000.
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Resultat
Schakt

Tolkning av resultaten

Schaktet sträckte sig utmed den västra kanten av en
enskild väg (S200, fig. 4). Schaktet var 194 meter långt,
0,5 meter brett och grävdes till ett djup av 0,5 meter.
Överst var den nuvarande vägbeläggningen som bestod
av ett 0,1 meter tjockt lager med grus. Därunder framkom mot söder och längs med en 50 meter lång sträcka
ett 0,25 m tjockt lager med sandblandad morän. Längs
samma sträcka och i botten av schaktet fanns glaciallera. I den norra delen av schaktet fanns ett 0,25 m
tjockt lager med sand under den nuvarande vägbeläggningen. I botten av schaktet fanns här fin grå mjäla.

Kulturlagret (A241) framkom under och i kanten av
en mindre grusväg. Initialt antogs att lagret utgjorde en
del av ett skadat brandlager till en grav. En vedarts- och
14
C-analys visade inga spår av kol eller annat material
som bekräftade detta. Lagret kan istället antas representera en del av en äldre vägbana, med samma sträckning
som den nuvarande vägen. Inga lämningar av antikvariskt intresse har därmed berörts av schaktningsarbetet.

Kulturlager - del av äldre vägbana
Utmed en 3,7 meter lång sträcka framkom på 0,2
meters djup ett svart siltigt, 0,1 meter tjockt kulturlager (A241, fig. 5 och 6). Från lagret insamlades ett
prov som vid en vedartsanalys konstaterades innehålla obrända bitar av lönn (bilaga 3). Provet kunde
vid en efterföljande 14C-analys inte dateras på grund
av för låg ålder (Ua-67113, bilaga 4).

Fig. 5. Kulturlager A241. Foto från väst.

12

Fig. 6. Plan med läget för kulturlagret A241. Skala 1:200.
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Bilaga 1. Schakttabell
Schaktnr
Storlekm
200
0,5x190

Djupm
0,5

Beskrivning
Schaktinvidvästrakantenavenenskildväg.
Överstenvägbeläggningavgrus,0,1m.
Därunder0,25mtjocktlageravsandblandad
morän.Moränlagretfannslängstisöderoch
utmedenca50mlångsträcka.Längrenorrut
ökadeinslagetavsand.CͲhorisonten
utgjordesavglacialleralängstisödersom
övergicktillfinmjälalångremotnorr.

Möh
55

Bilaga 2. Kontexttabell

Kontextnr Typ
241 Kulturlager

Storlekm
Beskrivning
Antikvariskbedömning
3,7x0,5 Lageravsvartsilt,påträffat0,2munder
Ejfornlämning
markytanochupptill0,1mtjockt.Lagretvar
belägetunderenbefintliggrusvägoch
motsvararsannoliktenäldrevägyta.

Bilaga 3. Vedartsanalys
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Bilaga 4. 14C-analys
Uppsala 2020-08-24
Rebecka Jonsson
Uppdrag arkeologi i Sverige AB
Enspännargatan 56 bv
165 57 HÄSSELBY

Ångströmlaboratoriet
Tandemlaboratoriet
Kol-14 gruppen
Besöksadress:
Ångström Laboratory
Lägerhyddsvägen 1

Resultat av 14 C datering av träkol och trä från Ådala 2:16,
Nynäshamn, Stockholm. (p 2997)
Förbehandling av träkol:

Postadress:
Box 529
751 20 Uppsala
Telefon:
018 – 471 3124
Telefax:
018 – 55 5736
Hemsida:
http://www.tandemlab.uu.se
E-post:
radiocarbon@physics.uu.se

1. Synliga rottrådar borttages.
2. 1 % HCl tillsätts (10 h, under kokpunkten) (karbonat bort).
3. 1 % NaOH tillsätts (10 h, under kokpunkten). Löslig fraktion fälls genom tillsättning av
konc. HCl. Fällningen som till största delen består av humusmaterial, tvättas, torkas och
benämns fraktion SOL. Olöslig del, som benämns INS, består främst av det ursprungliga organiska materialet. Denna fraktion ger därför den mest relevanta åldern. Fraktionen
SOL däremot ger information om eventuella föroreningars inverkan.
Före acceleratorbestämningen av 14 C-innehållet förbränns det tvättade och intorkade materialet, surgjort till pH 4, till CO2 -gas som i sin tur graﬁteras genom en Fe-katalytisk reaktion. I den
aktuella undersökningen har fraktionen INS daterats.
Förbehandling av trä:
1. Synliga rottrådar borttages.
2. 1 % HCl tillsätts (10 h, under kokpunkten) (karbonat bort).
3. 1 % NaOH tillsätts (10 h, under kokpunkten). Löslig fraktion fälls genom tillsättning av konc.
HCl. Fällningen som till största delen består av humusmaterial, tvättas, torkas och benämns fraktion SOL. Olöslig del, som benämns INS, består främst av det ursprungliga
orga-niska materialet. Denna fraktion ger därför den mest relevanta åldern. Fraktionen
SOL där-emot ger information om eventuella föroreningars inverkan.
Före acceleratorbestämningen av 14 C-innehållet förbränns det tvättade och intorkade materialet, surgjort till pH 4, till CO2 -gas som i sin tur graﬁteras genom en Fe-katalytisk reaktion. I den
aktuella undersökningen har fraktionen INS daterats.

RESULTAT
Labbnummer
Ua-67112
Ua-67113

Prov
Ådala, prov 1
ottersta prov 2

δ 13 C‰ V-PDB
−25,3
−32,1

14

C ålder BP
342 ± 28
101.8 ± 0.4

Med vänliga hälsningar

Karl Håkansson / Lars Beckel

1/2

pMC

En arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
har under maj 2020 genomförts inom fastigheten Ottersta 4:3
i Nynäshamns kommun, Stockholms län. Uppdraget geomfördes
med anledning av schaktningsarbeten för fiberkabel, efter
beslut av Länsstyrelsen Stockholm. Övervakningen genomfördes
utmed en sträcka belägen i anslutning till fornlämningarna
L2015:6686 och L2015:5864, som utgjordes av gravfält
preliminärt daterade till järnåldern. Ingenting av antikvariskt
intresse påträffades i samband med arbetet.

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

