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Sammanfattning
En arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning har genomförts inom och i anslutning till fornlämning L2014:6557, Nynäshamns
kommun, Stockholms län. Schaktningen genomfördes med anledning av att en fiberkabel skulle grävas
ned inom fastigheten Ådala 2:16. Beställare var Länsstyrelsen Stockholm (Lst dnr 431-7436-2020) och
företagare var Open Infra Core AB.

Ett begränsat lager med sot och kol påträffades, som
vid en 14C-analys daterades till sen medeltid-tidigmodern tid. Lagret kan utifrån dateringen konstateras sakna ett samband med gravfältet L2014:6557.
Utifrån lagrets oklara karaktär har lagret bedömts ej
utgöra fornlämning. Antikvarisk status och utbredning av gravfältet L2014:6557 kvarstår oförändrad.

Fig. 1. Översiktskarta med läget för den arkeologiska
undersökningen markerad. Skala 1:100000. © Lantmäteriet,
Metria, MS2019/03948.
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Bakgrund
Antikvarisk bakgrund
Open Infra Core AB har utfört schaktningsarbeten
för nedgrävning av fiberkabel inom fastigheten Ådala
2:16 i Nynäshamns kommun, Stockholms län. En
del av ledningssträckan var belägen inom fornlämning L2014:6557, ett järnåldersgravfält bestående av
runda stensättningar. Efter ansökan hos Länsstyrelsen
Stockholm, beviljades markingreppet med villkoret
att en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning skulle utföras i samband med arbetet (Lst beslut 431-7436-2020). Fältarbetet genomfördes i maj 2020. Kostnadsansvaret har åvilat Open
Infra Core AB.

Topografi och fornlämningsmiljö
Schaktningsarbetet företogs inom ett område beläget cirka 15 m ö h (fig. 3). Markslaget inom den östra
delen av ledningssträckan utgjordes av sandig morän,
medan den västra delen utgjordes av glacial lera
(SGU).
Fig. 2. Runstenen L2014:7064 i Ådala. Foto: https://
commons.wikimedia.org/wiki/File:S%C3%B6_
Fv1948;298,_%C3%85dala.jpg#file

Gravfältet L2014:6557 är idag beläget inom en villatomt och omfattar enligt Kulturmiljöregistret (KMR)
fem övertorvade stensättningar inom en 35 x 55
meter stor yta. Vid den senaste inventeringen år 1979
uppgavs inga gravar vara synliga ovan mark, och området konstaterades då vara täckt av sentida trädgårdsanläggningar. Enligt en samtida uppgift från den dåvarande fastighetsägaren hade en hög tidigare grävts
bort utan antikvarisk kännedom (KMR, inventeringsbok 1).

Omkring en kilometer sydost om UO finns en fornborg (L2014:6779). Borgen är anlagd på ett bergigt
näs intill Landfjärden.

Tidigare undersökningar
Inga tidigare arkeologiska undersökningar har genomförts inom UO eller i närområdet.

I närheten av undersökningsområdet (UO) finns flera
fornlämningar registrerade. Omkring 16 meter söder
om gravfältet finns en ursprunglig plats för en runsten L2013:5245 som upptäcktes på 1930-talet i åkern.
Runstenen har därefter flyttats cirka 200 meter längre
söderut till dess nuvarande plats (L2014:7064/Sö
Fv1948;298, fig. 2). Inskriptionen lyder ”Bjarne och
Geir lät resa sten efter Näsbjörn, sin fader…Gudfinns
broder”.
Inom en radie av en kilometer från UO återfinns flera
gravfält (L2014:7361, L2014:7012, L2014:7526).
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Fig. 3. Fastighetskartan med läget för undersökningsområdet (blå linje) markerat med pil. Registrerade lämningar i
KMR markerade med rött. Skala 1:10000.
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Genomförande
Syfte och frågeställningar

Analyser

Syftet med undersökningen var att enligt arkeologisk
praxis dokumentera eventuella lämningar av antikvariskt intresse som berördes av schaktningsarbetena.

Vedartsanalys

Metoder och arbetsmoment

14

För vedartsanalys har anlitats Antraco HB, Stockholm.

C-analys

För 14C-analys har anlitats Ångströmslaboratoriet,
Uppsala universitet.

Undersökningen genomfördes i form av en schaktningsövervakning med en arkeolog närvarande i fält.
Schaktet grävdes med för hand med hacka med hjälp
av arbetsstyrkan från Open Infra Core AB. Påträffade
kontexter av antikvariskt intresse undersöktes med
skärslev och beskrevs i text av arkeolog. Inmätningar
av schakt och kontexter gjordes med RTK-GPS. Valda
objekt fotograferades. Fältdokumentationen har
sammanställts och lagrats i en GIS-databas (Intrasis).

Rapportering och registrering
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.

Fyndstrategi
Fynd skulle omhändertas enligt Riksantikvarieämbetets anvisningar i ”Fysiskt omhändertagande av arkeologiskt fyndmaterial” och ”Vägledning för tillämpning av kulturmiljölagen, uppdragsarkeologi”.
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Fig. 4. Schakt- och kontextplan med registrerade fornlämningar i KMR (rött). Skala 1:500.
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Ua-67112: 342 ± 28 BP
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Radiocarbon determination (BP)

I samband med fältarbetet kunde inga gravar ovan
mark observeras inom begränsningen för gravfältet
L2014:6557. Söder om en mindre grusgång, inom
fornlämningsgränsen, var dock en trädgårdsterrassering som eventuellt kan överlagra några av de tidigare
observerade stensättningarna.
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Det övervakade schaktet S200 var 95 meter långt,
0,25 meter brett och 0,3 meter djupt (fig. 4). Under
den gruslagda tillfartsvägen framkom ett 1,7 meter
långt och 0,08 meter tjockt, svart sotigt lager (A249,
fig. 4 och fig. 5). Mot öster var lagret avgrävt, sannolikt i samband med sentida trädgårdsarbeten. Lagret
bedömdes preliminärt kunna utgöra en del av ett
brandlager till en grav, och från lagret insamlades ett
prov om cirka 1 dl med sot och kol för vidare analys.
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Fig. 6. Resultaten av 14C-analys av kol från lagret A249.

Bedömning
Med ledning av dateringen av ett kolprov tolkas
lagret A249 utgöra spåren av en begränsad brand som
inträffat någon gång under sen medeltid eller tidig
modern tid. Lagrets innehåll var visserligen uppenbart kulturpåverkat men utifrån den begränsade yta
som öppnades går det inte att närmare bestämma
dess kontext eller karaktär. Till exempel kan det inte
uteslutas att spåren av brand har uppkommit på naturlig väg. Mot bakgrund av detta bedöms A249 ej utgöra
fornlämning.
Då dateringen av A249 inte sammanfaller med
den preliminära dateringen av järnåldersgravfältet L2014:6557, påverkar resultatet av denna undersökning inte den sedan tidigare registrerade begränsningen för fornlämningen i KMR.

Fig. 5. Lager A249. Foto från norr.

Analyser
Vedartsanalys
Provet från A249 flotterades och kunde konstateras
innehålla en mindre andel träkol, oförkolnade träfragment samt flisor av bränt ben. Träkolet bestod av bark
samt små mängder av tall. Utöver obrända rotfragment påträffades även ett obränt fröskal av en ört
(bilaga 3).

C-analys

14

Vid vedartsanalysen utvaldes lämpligt kol från A249
för 14C-analys. Provet daterades till perioden 14751636 e. Kr (fig. 6 och bilaga 4, Ua-67112).
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Referenser
Digitala källor
Kulturmiljöregistret (Fornsök). https://app.raa.se/open/fornsok/
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Bilaga 1. Schakttabell
Schaktnr
Storlekm
200
0,25x95

Djupm
0,3

Beskrivning
Idendelavschaktetsomgrävdesi
grusgångenochinomfornlämningen
(L2014:6557)bestodlagerföljdenöverstav
ett0,10metertjocktgruslager.Därefter
följdeettlagermedsandblandadsiltnertill
schaktbotten.Idenresterandedelenav
schaktetbestodmarkenöverstavgrästorv
tillettdjupav0,10meter.Därefterföljde
glaciallera.

Möh
15

Bilaga 2. Kontexttabell
Kontextnr Typ
249 Lager

Storlekm
Tjocklekm Beskrivning
0,25x1,7
0,08 Lageravsvartsiltmedrikligainslagavsot
påträffat0,2mundermarkytan.Lagret
tolkassomresterefterenlokalbrandsom
inträffatnågongångundersenmedeltid
ellertidigmoderntid.

Prov/analys
Bedömning
Kolprov/14CͲanalys Ejfornlämning.
(UaͲ67113)

Bilaga 3. Vedartsanalys








ProjektId2314
Södermanland,Nynäshamnskommun,Ösmosocken,Ådala2:16,Ösmo303:1(L2014:6557),
Gravfält
Brandlager,Prov1










Ettjordprovomca1dl.Efterflotteringåterstodenlitenandelträkol,oförkolnadeträfragmentsamt
flisoravbräntben.Träkoletbestodavbarksamtsmåmängderavtall.Förutomobrändarotfragment
fannsocksåettobräntfröskalavenört.
Vikt(g)

Analyseradvikt(g)

Fragment

Analyseratantal

Bark

Tall*

Fröskal*

0,1

0,1

5

5

2

2

1

*Ejtillvaratagna



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
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En arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
har under maj 2020 genomförts inom fastigheten Ådala 2:16 i
Nynäshamns kommun, Stockholms län. Uppdraget genomfördes
med anledning av schaktningsarbeten för fiberkabel, efter
beslut av Länsstyrelsen Stockholm. Övervakningen skedde inom
och i anslutning till fornlämningen L2014:6557, ett gravfält
preliminärt daterat till järnåldern. Ett begränsat lager med
sot och kol påträffades, som vid en 14C-analys daterades till
sen medeltid-tidigmodern tid. Lagrets kontext och karaktär
kunde i övrigt inte fastställas och lagret har ej bedömts utgöra
fornlämning.

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

