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Sammanfattning
Under perioden augusti-december år 2020 genomfördes en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning i anslutning till fornlämning samt
inom fornlämningsområde till fem stenåldersboplatser i Grödinge och Sorunda socknar i Botkyrka
och Nynäshamns kommuner. Undersökningen föranleddes av nyförläggning av fiberkabel. Uppdragsgivare var Länsstyrelsen Stockholm och företagare var
IP-Only Networks AB. Schaktningen var uppdelad på
fem delsträckor vilka tillsammans uppgick till cirka
1,15 kilometer.

Inom delsträcka 3 (L2017:4182) påträffades tre
lösfynd av knackstenar/löpare på 5 respektive 17
och 80 meters avstånd från fornlämningens avgränsning. Gränsen för L2017:4182 har justerats för att
omfatta de två närmast liggande fynden. Det tredje
fyndet påträffades cirka 80 meter från fornlämningen
och har registrerats som en ny fyndplats i KMR med
lämningsnummer L2020:8748.

Inom delsträcka 1 (L2017:4025) påträffades två
lösfynd i form av ett kvartsavslag samt en löpare/
knacksten inom fornlämningen.

Den mest omfattande insatsen gjordes inom delsträcka
5 (L2015:5738) där två kulturlager och fyra gropar
påträffades och delundersöktes. Vid undersökningen
framkom främst fynd av slagen kvarts men även av
grönsten och röd porfyr. Inom fornlämningen påträffades även ytterligare lösfynd. En av groparna kunde
genom en 14C-analys dateras till mellanmesolitikum.

Även inom delsträcka 2 (L2017:4607) påträffades två
lösfynd i form av en löpare/knacksten och ett flintavslag, båda utanför fornlämningens befintliga avgränsning. Boplatsens utbredning i Kulturmiljöregistret (KMR) har justerats mot sydväst för att omfatta
fyndplatsen för flintavslaget. Knackstenen hittades på ett större avstånd från fornlämningen och har
därför registrerats som en ny fyndplats i KMR, med
lämningsnummer L2020:8043.

Inom delsträcka 4 (L2017:4606) påträffades ingenting av antikvariskt intresse.

Figur 1. Översiktskarta med de aktuella delsträckorna
markerade. Skala 1:50000.
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Bakgrund
Antikvarisk bakgrund

ligger Östra Brötas naturreservat med äldre naturskog
i form av barr-och lövsumpskog (SKS).

IP-Only Networks AB planerade att under år 2020
utföra schaktningsarbeten för nyförläggning av fiberkabel i anslutning till fornlämning L2017:4607,
L2017:4025, L2017:4182 och L2015:5738 samt
inom fornlämningsområdet till fornlämningen
L2017:4606. Lämningarna är belägna inom fastigheterna Östra Bröta 1:21, Bröthagen 3:1, Pipartorpet
4:1 och Lundby 1:83, i Botkyrka och Nynäshamns
kommuner i Stockholms län. De initialt planerade
sträckorna uppgick sammanlagt till cirka 1,4 kilometer (delsträcka 1–5, fig. 1-4). Delsträckorna 1-4 var
belägna inom Grödinge socken i Botkyrka kommun
medan delsträcka 5 var belägen vid Pipartorp i
Sorunda socken, Nynäshamns kommun. Samtliga
planerade schakt var förlagda till åkermark, tomtmark
och vägområden.

Nedan redogörs övergripande för den kända fornlämningsbilden i anslutning till delsträckorna 1-5.

Bröta, delsträcka 1-4
Inom Brötaområdet med omnejd präglas fornlämningsbilden framförallt av boplatser och spår av
aktiviteter från mesolitikum och neolitikum. Inom
en dryg kilometers radie från de två områden där
delsträckorna 1–2 respektive 3-4 är belägna återfinns
utöver de här berörda lämningarna ett tiotal registrerade boplatser (bl a L2017:4181, L2017:3857,
L2017:4009 och, L2017:3949) samt fyndplatser
för stenartefakter såsom yxämnen (L2013:9138),
knackstenar (L2013:9139), stenyxor (L2017:7770),
kvartsavslag, skrapor och dylikt (t ex L2017:3681,
L2017:4109). Samtliga lämningar är identifierade
genom inventeringar där ytfynd har hittats i åkermarkerna. Inga arkeologiska undersökningar har tidigare
genomförts inom Brötaområdet.

Länsstyrelsen Stockholm bedömde att de aktuella
fornlämningarna inte var av sådan betydelse att de
utgjorde hinder för arbetsföretaget under förutsättning att berörda delar av fornlämningarna undersöktes och dokumenterades. Länsstyrelsen beslutade därför att en arkeologisk undersökning i form av
schaktningsövervakning skulle genomföras i anslutning till ovan nämnda fornlämningar (Länsstyrelsens
beslut 431-14095-2020).

Kända lämningar från brons- respektive järnålder i
området är färre. I Västra Bröta återfinns dock bland
annat ett gravfält med tre högar och tolv runda stensättningar (L2017:7904), cirka 700 meter sydväst om
L2017:4025 (delsträcka 1). I Östra Bröta finns två
närbelägna högar (L2017:4076, L2017:3945) cirka
420–430 meter sydöst om L2017:4607 (delsträcka 2).

Topografi och fornlämningsmiljö
Grödinge och Sorunda socknar är belägna centralt
på Södertörn, i ett område som fortfarande är relativt opåverkat av Stockholms expansion. De äldsta
boplatserna på Södertörn har daterats till cirka 8000–
7800 f. Kr. (Pettersson & Wikell 2013:76). Området utgjorde då en gles ytterskärgård och de högsta
höjderna där förhistoriska fynd har påträffats ligger i
anslutning till den dåtida strandlinjen, över 80 meter
över dagens havsnivå (Pettersson & Wikell 2013:74).

Registrerade lämningar från historisk tid är än mer
sparsamma men förekommer, bland annat i form en
husgrund (L2017:4715) belägen vid Lövvreten, cirka
600 meter söder om delsträcka 2, samt en kolningsanläggning (L2017:3932) belägen knappt 750 meter
väster om L2017:4606 (delsträcka 4).
Bröta gård (Brötöö) nämns i ett brev från år 1369
(SDHK 9393). Det äldsta skriftliga belägget för byn
Bröta (brøtha) är från år 1450 (SOFI). Från 1600talet omnämns de två separata byarna Östra och
Västra Bröta (SOFI). Dagens bebyggelse härrör från
1800–1900-talen.

Topografiskt utgör området ett sprickdalslandskap
med uppodlade dalgångar omgivna av kuperade
skogs- och hällmarker samt partier med berg. Väst
om Bröta ligger Kaggfjärden och i området finns även
flera sjöar. I nära anslutning till delsträcka 3 och 4
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Fornlämning
Övrig kulturhistorisk lämning/
möjlig fornlämning
/ŶŐĞŶĂŶƟŬǀĂƌŝƐŬďĞĚƂŵŶŝŶŐͬ
ej kulturhistorisk lämning

Figur 2. Karta över lämningar registrerade i KMR i anslutning till delområde 1 och 2 vid Östra Bröta. Planerade
undersökningsområden markerade med svart linje. Skala 1:10000.

Pipartorp, delsträcka 5
Det äldsta skriftliga belägget för byn Pipartorp är från
år 1602 (ISOF). Marken där boplatsen L2015:5738
är belägen odlades under 1890-talet upp till åker
och trädgårdsland i samband med att lägenheterna/
småbruken Norsborg och Rensättra etablerades i
området (Andersson 2018:6).

L2013:8969, L2013:8937), yxämnen (L2015:6236)
och övriga föremålstyper (L2015:6796, L2015:7993,
L2015:6797). Samtliga stenålderslämningar är identifierade genom inventeringar vid vilka fynd hittats
ytligt i åkermarkerna och arkeologiska undersökningar har tidigare endast genomförts inom boplatsen
L2015:5738 (se nedan).

Området kring Pipartorp är, liksom Brötaområdet, fornlämningstätt. Inom en kilometers radie
från L2015:5738 återfinns ett antal stenåldersboplatser (t ex L2015:6754), fyndplatser för stenartefakter såsom yxor (L2012:318, L2013:8970,

De få registrerade fornlämningarna från bronsrespektive järnåldern i området utgörs av en ensamliggande högliknande stensättning (L2019:1874) belägen cirka 550 meter sydväst om delsträcka 5, samt ett
gravfält bestående av fem runda stensättningar belä-
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Fornlämning
Övrig kulturhistorisk lämning/möjlig fornlämning
/ŶŐĞŶĂŶƟŬǀĂƌŝƐŬďĞĚƂŵŶŝŶŐͬĞũŬƵůƚƵƌŚŝƐƚŽƌŝƐŬůćŵŶŝŶŐ

Figur 3. Karta över lämningar registrerade i KMR i anslutning till delområde 3 och 4 vid Östra Bröta. Planerade
undersökningsområden markerade med svart linje. Skala 1:10000.

get knappt 1,3 kilometer mot nordöst (L2015:6907,
ej redovisad i karta). Stensättningen påträffades i
samband med en arkeologisk förundersökning vid
torpet Högdal (L2015:6307) år 2019 och då påträffades även två härdar (L2019:1883, L2019:1875) i
nära anslutning till denna. Härdarna bedömdes som
ensamliggande, möjligen tillhörande någon aktivitet associerad med stensättningen (Bornfalk Back
2019:12).

Sammanfattningsvis vittnar fornlämningsbilden
kring Brötaområdet och Pipartorp om en omfattande
närvaro och intensiva aktiviteter under mesolitikum
och neolitikum. Dessa förefaller sedan ha avtagit
under brons-och järnålder, för att återigen intensifieras under medeltid och historisk tid då ny mark tagits
i anspråk för bebyggelse och odling.

Inom en kilometers radie från L2015:5738 återfinns även ett flertal lämningar från senare tidsperioder i form av bland annat husgrunder, torplämningar,
gränsmärken och kolningsanläggningar.

Inga arkeologiska undersökningar har tidigare genomförts vid fornlämningarna inom delsträckorna 1-4.

Tidigare undersökningar

Vid delsträcka 5 genomfördes år 2013 en arkeologisk
förundersökning i form av en schaktningsövervakning
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Fornlämning
Övrig kulturhistorisk lämning/
möjlig fornlämning
/ŶŐĞŶĂŶƟŬǀĂƌŝƐŬďĞĚƂŵŶŝŶŐͬ
ej kulturhistorisk lämning

Figur 4. Karta över lämningar registrerade i KMR i anslutning till delområde 5 vid Pipartorp. Planerat
undersökningsområde markerat med svart linje. Skala 1:10000.

inom del av boplatsen L2015:5738 inför nedläggning
av en jordkabel samt anläggning av en ny nätstation
och ett kabelskåp (Lindblom 2014:7). I samband
med det efterföljande rapportarbetet analyserades
och registrerades även de fynd från boplatsen som
tidigare omhändertagits vid inventeringar utförda
under 1970- och 1980-talen (Lindblom 2014:7). I
de ledningsschakt som grävdes framkom indikationer på fornlämning på flera ställen. Dessa omfattade
delar av kulturlager, tre gropar och ett flertal fynd av
slagen kvarts, knackstenar och en kvartskärna (Lindblom 2014:10ff ). Det omfattande fyndmaterial som
vid tidigare inventeringar samlats in från åkrarna
sammantaget med resultaten från förundersökningen tolkades indikera att platsen utgör ett omfat-

11

tande boplatsområde med stor vetenskaplig potential
(Lindblom 2014:13).
År 2018 genomfördes en arkeologisk undersökning
i form av en schaktövervakning i anslutning till, och
delvis inom, boplatsen L2015:5738 inför uppförandet av en ny maskinhall inom fastigheten Lundby
1:83, på platsen för en äldre ekonomibyggnad vid
fornlämningens sydvästra kant (Andersson 2018:5).
Inga förhistoriska fynd eller anläggningar påträffades
vid schaktningen (Andersson 2018:5).

Genomförande
Syfte och målgrupper

Schaktningsövervakning

Syftet med den arkeologiska undersökningen i form
av schaktningsövervakning var att med vetenskapliga
metoder dokumentera berörda lämningar och kulturlager.

Mot bakgrund av lämningarnas karaktär och hur tidigare fynd påträffats besiktigades de berörda ytorna
initialt inför schaktningsarbetena. Lösfynd av antikvariskt intresse som låg ytligt exponerade omhändertogs i samband med besiktningen.

Målgrupper för undersökningen var Länsstyrelsen
Stockholm och IP-Only Networks AB.

Schaktningsarbetet inom respektive delsträcka övervakades av arkeolog. Schakt grävdes med grävmaskin försedd med smalskopa/kabelskopa till en bredd
av 0,4–0,5 meter och ett djup av 0,5–1,0 meter beroende på markanvändning (fig. 5). Schaktningen övervakades till maxdjup vid samtliga sträckor. Vid behov
utvidgades delar av schakten i syfte att avgränsa
påträffade anläggningar. Grävda schakt rensades vid
behov för hand med fyllhammare. I de fall det ansågs
nödvändigt för en antikvarisk bedömning finrensades
delar av schakten med skärslev.

Metoder och arbetsmoment
Arkiv- och kartor
Initialt genomfördes en översiktlig genomgång av
befintligt arkiv- och kartmaterial kopplat till de
berörda lämningarna i Kulturmiljöregistret (KMR),
Riksantikvarieämbetets öppna arkiv SAMLA samt
Forndok, SGU:s tematiska jordarts- och berggrundskartor, Skogsstyrelsens Skogens Pärlor-register,
Ortnamnsregistret (ISOF) samt Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven (SDHK).

Påträffade anläggningar grov- och finrensades med
fyllhammare respektive skärslev och framtagna delar
av kulturlager/anläggningar undersöktes för hand.

Figur 5. Schaktning med smalskopa inför nedläggning av fiberkabel inom delsträcka 5 vid Pipartorp. Foto från N.
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Dokumentation

Analyser

Övervakade schakt och påträffade kontexter/fynd
mättes in med RTK-GPS med en standardavvikelse
på 0,02 meter samt beskrevs i text och fotograferades. Samtliga inmätningar gjordes i projektionen
SWEREF 99 TM med höjdsystemet RH 2000. Vid
inmätningstillfället erhöll alla objekt ett unikt ID-nr.

Genomförda analyser omfattar vedartsanalys samt
14
C-analys för datering av påträffade kontexter (bilaga
4 och 5).

Digital information har lagrats och sammanställts i det
digitala dokumentationssystemet Intrasis och bearbetats i QGIS. Insamlad mätdata har utgjort grund för
skalenliga och koordinatbestämda planer samt för
registrering i KMR.

Resultaten av undersökningen presenteras i denna
rapport, i enlighet med Länsstyrelsens förfrågningsunderlag och Generellt förfrågningsunderlag för
2020. Genomförda insatser och resultat har efter
godkännande av Länsstyrelsen Stockholm registrerats i Kulturmiljöregistret (KMR). Rapporten finns
lagrad och tillgänglig digitalt via Riksantikvarieämbetets e-arkiv och tjänst för lagring av arkeologiska
rapporter - Forndok.

Beskrivningar av schakt, kontexter och fynd har
sammanställts i tabellformat (bilaga 1- 3).

Fyndstrategi
Fynd insamlades och hanterades med utgångspunkt
från undersökningens syfte och ambitionsnivå. Fynd
som i fält bedömdes sakna antikvariskt intresse
omhändertogs ej.
Fynden har omhändertagits enligt Riksantikvarieämbetets anvisningar i "Fysiskt omhändertagande
av arkeologiskt fyndmaterial" och "Vägledning för
tillämpning av kulturmiljölagen Uppdragsarkeologi".
Tillvaratagna fynd har registrerats digitalt, beskrivits
och sammanställts i en tabell (bilaga 3) och ordnats i
enlighet med Statens historiska museers rekommendationer inför fyndfördelning och inlämning till det
museum Riksantikvarieämbetet anvisar.
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Rapportering, registrering och distribution

Resultat
redan grävts och återfyllts av arbetsföretaget utan
antikvarisk övervakning. Endast ytan inom fornlämningen kom därmed att grävas under övervakning av
arkeolog. En översiktlig skadebesiktning av de redan
grävda ytorna genomfördes i samband med schaktningsövervakningen. Inga ytfynd eller skador på fornlämningen kunde iakttagas inom de ytor som schaktats utan övervakning (fig. 7).

Fynd eller kontexter av antikvariskt intresse påträffades vid fyra av fem delsträckor. Endast vid delsträcka
4 observerades ingenting av antikvariskt intresse.
Nedan redogörs närmare för resultaten.

Delsträcka 1 - L2017:4025
Delsträcka 1 var belägen inom fastigheten Östra Bröta
1:21 och berörde fornlämning L2017:4025, en stenåldersboplats (fig. 6 och 7). Enligt Kulturmiljöregistret (KMR) rapporterades under 1980-talet in fynd av
fem yxor, fyra yxämnen, åtta knackstenar, fyra slipstenar, en skrapa, ett spetsredskap, sju kvartskärnor samt
avslag av kvarts och grönsten.

På grund av tät vegetation vid schaktningstillfället var
en inledande okulär besiktning inte möjlig att genomföra. Inga ytfynd påträffades inom delsträckan. Ett
cirka 175 löpmeter långt (cirka 80 m2) och 0,7–0,8
meter djupt schakt (S102) grävdes i N-S riktning
inom en beteshage, knappt tre meter öster om och
parallellt med den grusväg som korsar boplatsen i N-S
riktning (fig. 6 och 7). I schaktet påträffades ett kvartsavslag (F1) och en löpare/knacksten (F2, fig. 23) på
cirka 0,3–0,4 meters djup.

Boplatsen är belägen i äldre åkermark som numera
används som beteshage och korsas av en väg. Marknivåerna uppgår till cirka 47–55 m ö h. Under mesolitikum var boplatsen lokaliserad till den västra stranden av ett smalt sund som band samman två fjärdar,
idag motsvarade av Uringedalen i norr och Brötadalen
i söder (Broström 2016:1). Under 1980-talet inventerades åkermarken efter varje plöjning, men efter att
åkern lades till vall på 1990-talet har inga nya fynd
gjorts (Broström 2016:1).

Delsträcka 2 - L2017:4607
Delsträcka 2 var belägen inom fastigheten Östra Bröta
1:21 och berörde fornlämning L2017:4607, en stenåldersboplats (fig. 8). Enligt KMR påträffades under
1980-talet vid besiktning i nyplöjd åkermark fynd i
form av en yxa, en mejsel, två yxämnen, två slipstenar,
fyra knackstenar, två kvartsredskap samt ett yxfragment. De första fynden gjordes dock redan år 1974
i samband med inventeringar av stenåldersboplatser i
södra Grödinge socken (Broström 2017:1).

Ursprungligen skulle delsträckan omfatta cirka 230
löpmeter schakt. De två ytorna inom fornlämningsområdet till L2017:4025, norr och söder om fornlämningens avgränsning i KMR (S156, S163), hade dock

Boplatsen är belägen i åkermark. Marknivåerna
uppgår till cirka 42–54 m ö h. Under mesolitikum
låg boplatsen vid den östra stranden av ett smalt sund
som band samman två fjärdar som idag motsvaras av
Uringedalen i norr och Brötadalen i söder (Broström
2017:1). Fynd av flera stora grönstensavslag indikerar
att man på platsen ägnat sig åt stenhantverk (Broström
2017:1).
Ett cirka 170 löpmeter långt (cirka 70 m2) och 0,7–1,0
meter djupt schakt (S170) grävdes i SV-NNÖ riktning
genom en smal remsa tätt beväxt med gräs mellan en
brukad åker och ett skogsparti med lövskog (fig. 8 och

Figur 6. Schaktning vid delsträcka 1. Från N.
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Figur 7. Övervakad/besiktigad schaktsträcka och fynd inom delsträcka 1. Skala 1:1500.

9). Vegetationen försvårade den inledande okulära
besiktningen och inga ytfynd observerades.
I schaktet påträffades två fynd i form av ett flintavslag
(F3, fig. 24) respektive en knacksten/löpare (F4), på
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cirka 0,3–0,4 meters djup. Flintavslaget F3 påträffades cirka 13 meter sydväst om den i KMR då befintliga avgränsningen för boplatsen L2017:4607. Utifrån
karaktären av tidigare fynd inom området bedöms
F3 höra till samma boplats. Efter avslutad undersök-

Figur 8. Övervakad schaktsträcka och fynd inom delsträcka 2, samt ny utbredning för L2017:4607. Skala 1:1500.

risk lämning. Fyndplatsen har erhållit lämningsnummer L2020:8043 i KMR.

ning har utbredningen för L2017:4607 i KMR därför
justerats mot sydväst för att även omfatta positionen
för F3. Knackstenen/löparen F4 påträffades cirka 50
meter sydväst om boplatsens registrerade avgränsning
i KMR. På grund av det stora avståndet till boplatsen
har fyndet registrerats som en ny lämning i form av
en fyndplats med antikvarisk status övrig kulturhisto-

Delsträcka 3 - L2017:4182
Delsträcka 3 var belägen inom fastigheten Bröthagen 3:1 och berörde fornlämning L2017:4182, en
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Figur 9. Schakt 170 inom delsträcka 2. Från N.

stenåldersboplats (fig. 12). Enligt KMR har tidigare
påträffats fynd i form av ett yxfragment (grönsten,
spetsnackig), en mejsel och två yxämnen av grönsten, en slipsten, två knackstenar, ett flintavslag och
två brända flintavslag. I registret omnämns även riklig
förekomst av slagen kvarts samt sparsam förekomst av
slagen grönsten. Boplatsen är belägen i åkermark, vid
en moränsluttning mot sydöst cirka 55 m ö h (fig. 10).
Vid besiktning i nyplöjd åker har tidigare en möjlig
brynsten även iakttagits i boplatsens nordvästra del.
Ett cirka 140 löpmeter långt (cirka 60 m2) och 0,7–0,8
meter djupt schakt (S409) grävdes i SV-NÖ riktning
i åkerkanten mellan en vägslänt beväxt med flera
lövträd och en brukad åker (fig. 10 och 12). Schaktet löpte till största del parallellt med ett äldre telekabelschakt och det framkom ställvis tydliga spår av tidigare markingrepp, exempelvis redan kapade rötter.

Ingenting av antikvariskt intresse påträffades i schaktet. I direkt anslutning till det planerade schaktspåret påträffades dock, i samband med en besiktning
inför schaktningen, två lösfynd av knackstenar/löpare
(F5, F6). Knackstenen/löparen F5 påträffades cirka
17 meter från boplatsens registrerade begränsning i
KMR och F6 knappt fem meter utanför densamma.
Efter avslutad undersökning har utbredningen för
L2017:4182 i KMR justerats mot sydväst för att även
omfatta de två nyfynden. Ytterligare ett lösfynd av en
löpare/knacksten (F7, fig. 25) påträffades cirka 80
meter sydväst om boplatsen. På grund av det stora
avståndet till boplatsen har F7 registrerats som en ny
lämning av typen fyndplats med antikvarisk status
övrig kulturhistorisk lämning i KMR. Fyndplatsen har i
registret erhållit lämningsnummer L2020:8748.

Delsträcka 4 – L2017:4606
Delsträcka 4 var belägen inom fastigheten Bröthagen 3:1 och berörde fornlämningsområdet till fornlämning L2017:4606, en stenåldersboplats (fig. 13).
Enligt KMR rapporterades under 1970-talet in fynd
i form av en pilspets i flinta med tånge, ett flintavslag
och en bit keramik. Boplatsen är belägen i åkermark
vid en sluttning mot sydöst med blandad lera och mo
cirka 50 m ö h (fig. 11). Enligt ett tillägg i KMR från år
1999 har vid ytletning av en amatörarkeolog, mellan
åren 1977–1992, påträffats knackstenar, keramikskärvor, fragment av grönstensyxor och slipstenar, vilka
har lämnats in till Statens historiska museer (SHM).
Ett cirka 180 löpmeter långt (cirka 80 m2) och

Figur 10. Schaktning inom delsträcka 3. Från N.

Figur 11. Boplatsen L2017:4606 vid delsträcka 4. Från N.
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Figur 12. Övervakad schaktsträcka och fynd inom delsträcka 3, med ny utbredning för L2017:4182. Skala 1:1500.

Delsträcka 5 - L2015:5738

0,7–0,8 meter djupt schakt (S478) grävdes invid ett
trädgårdsland i anslutning till en bebyggd tomt, samt
i åkerkanten mellan en vägslänt och en brukad åker
(fig. 13). I schaktet påträffades närmast trädgårdslandet recent material i form av tegel, oglaserat rödgods,
järnskrot och planglas. Ställvis framkom även sprängsten. Ingenting av antikvariskt intresse påträffades.

Delsträcka 5 var belägen inom fastigheterna Pipartorpet 4:1 och Lundby 1:83 och berörde fornlämning
L2015:5738, en stenåldersboplats där det efter inventeringar inom åkermarken under 1970–1980-talen
rapporterades in över 600 fyndposter (fig. 14 och
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Figur 13. Övervakad schaktsträcka inom delsträcka 4. Skala 1:1500.

15). Fynden utgörs av såväl enstaka keramikskärvor
och flintavslag som knackstenar, kvartsredskap och
en stor mängd mejslar och yxor av varierande utformning och storlek (Lindblom 2014:7–8). Flertalet av
fynden härrör från mesolitikum men kan även dateras
till neolitikum (Lindblom 2014:13).
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Boplatsen är belägen på marknivåer mellan cirka
48–55 m ö h i en sandig västsluttning, som mot norr
avgränsas av en bäck i Ö-V riktning. Under mesolitikum bör platsen ha varit särskilt attraktiv ur bosättningssynpunkt på grund av dess skyddade läge i form
av en västvänd strand på en större ö inom Södertörns
skärgårdslandskap (för en mer utförlig genomgång

Figur 14. Övervakade/besiktigade schakt, fynd och kontexter inom delsträcka 5. Skala 1:1500.
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Figur 15. Del av boplatsytan L2015:5738 vid Rensättravägen. Från Ö.

av platsens topografi, se Lindblom 2014:8ff ). Stora
delar av ytan är idag uppodlad och bebyggd (fig. 15).
Fornlämningen är också kraftigt skadad av sandtäkt i
nordöst, strax söder om bäcken, samt av befintliga hus
och vägar.
Ett cirka 480 löpmeter långt (cirka 210 m2) och
mellan 0,5–0,8 meter djupt schakt grävdes i flera etapper (S545) inom delsträckan (fig. 5 och 14). Schaktet
grävdes genom åkermark, vägar och gårdsuppfarter
och följde i princip de befintliga vägarna Pipartorpsvägen och Rensättravägen i tre riktningar (mot V, N
och S). Inom fornlämningen och fornlämningsområdet finns flera bebyggda tomter och en maskinpark
och schaktet rundade bland annat en nätstation och
ett sentida odlingsröse.
Undersökningsområdet omfattade ursprungligen
cirka 550 meter men förkortades i och med att tre
planerade tomtschaktningssträckor uteblev. Den
tomtschaktning som skulle göras i den nordöstra
delen av undersökningsområdet projekterades om
av entreprenaden och förkortades därmed avsevärt.
Eftersom den nya sträckningen skulle kedjegrävas
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till ett djup av 0,3 meter och löpa genom tomtmark
som på historiska flygfoton från 1960-och 1970-talen
utgjordes av en infartsväg till ett bostadshus bedömde
Länsstyrelsen att sträckan ej behövde övervakas av
arkeolog (Länsstyrelsen Stockholm, muntligen 202012-10). En av de två planerade tomtschaktningssträckorna i den sydvästra delen av undersökningsområdet utgick vidare och den andra visade sig redan
ha grävts av markägaren vid fältarbetets start. En del

Figur 16. Schakt 749. Från N.

av skarvschaktet låg öppet med exponerade elkablar
synliga (S749, fig. 14, 16 och 22). I schaktmassorna
intill schaktet låg ett kvartsavslag synligt, vilket tillvaratogs (F8).

Kontexter
Till stora delar löpte schaktet inom eller direkt intill
det befintliga elschakt som grävdes under arkeologisk
övervakning år 2013 (Lindblom 2014). I de delar som
grävdes utanför det äldre schaktet framkom totalt sex
anläggningar i form av två förhistoriska kulturlager
(501, 535, fig. 17, 18 och 20) och fyra gropar (526,
620, 635, 743, fig. 18, 19, 21 och 22). För att undvika
större ingrepp i fornlämningen än vad som var motiverat av fiberschaktningen undersöktes endast de i
schaktet framtagna delarna av kontexterna.

Figur 17. Lager 501 i schakt 545. Från V.

lagret avgränsades inte men delundersöktes genom
grävning av nio provrutor om totalt 2,25 m2, varifrån
slagen kvarts och knackstenar insamlades (Lindblom
2014:10–11).

Kulturlager 501 framkom direkt söder om en nätstation vid Pipartorpsvägen och motsvarar troligtvis det
kulturlager som benämndes ”lager 202” i samband
med den arkeologiska förundersökningen år 2013
inför anläggandet av nätstationen. Det då framtagna

Totalt framtogs och undersöktes vid föreliggande
undersökning cirka 5,7 m2 av kulturlager 501 (fig. 17

Figur 18. Detaljplan över kontexter och fynd i den norra delen av schakt 545. Skala 1:200.
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Figur 19. Grop 526 i lager 501. Från V.

Figur 20. Lager 535. Från N.

och 18). I lagrets västra del iakttogs en sotkoncentration som vid undersökning visade sig vara toppen
av en grop (526) med diffusa nedgrävningskanter
som överlagrats av kulturlagret. Därav kom fynd från
kontaktytan mellan lager 501 respektive grop 526 att
samlas in som en gemensam fyndpost (F14).

De påträffade groparna varierade i framtagen storlek mellan 0,08–0,34 m2 (bilaga 2). Groparna 526,
635 innehöll rikligt med slagen kvarts medan det
i groparna 620 och 743 istället endast påträffades
ett kvartsavslag vardera (F18, F23). Grop 526, 620
och 635 innehöll även sot och kol och tolkades med
ledning av fyndmaterial och fyllningskaraktär vara
förhistoriska. Det avvikande innehållet i grop 743
samt det obrända trä som låg i botten indikerar att
denna anläggning troligtvis inte hör till boplatsen
utan snarare utgör en sentida konstruktion, eventuellt
för en ledningsstolpe. Det är i dagsläget mycket svårt
att tolka groparnas funktion utan ytterligare naturvetenskapliga analyser. Med tanke på fyndmaterialet
utgör de sannolikt någon typ av avfallsgropar. Grop
635 (fig. 21), där enstaka skärvig sten framkom, skulle
eventuellt kunna utgöra resterna av en härdgrop.

I direkt anslutning till de nordöstra delarna av lager
501, nära korsningen Pipartorpsvägen/Rensättravägen, påträffades vid nästa schaktetapp ytterligare
ett kulturlager (535, fig. 18 och 20). Av lagret framrensades och undersöktes 2,8 m2. Detta var till innehåll och karaktär likt kulturlager 501, bortsett från att
det innehöll mindre kol, var tunnare och mer flammigt. Sannolikt är båda lagren delar av ett större och
sammanhängande kulturlager, där lager 501 utgör en
välbevarad koncentration medan lager 535 representerar en mer förstörd yta. Detta kan sannolikt förklaras av att ploglagret här var betydligt tunnare med
flera spår av infiltration från ploglagret ned i underliggande nivåer. Sammanlagt tillvaratogs åtta fyndposter (F9-14, 16, 17), omfattandes cirka 40 fynd, från
kulturlagren.
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Fynd
Tolv fyndposter, främst av slagen kvarts, insamlades från anläggningarna. Utöver dessa påträffades i
schakt 545 även lösfynd i form av ett yxämne av grönsten (F15, fig. 27), två möjliga knackstenar (F22, 25),
samt ett kvartsavslag (F19). Totalt registrerades 16

Figur 21. Detaljplan över kontexter och fynd i den mellersta delen av schakt 545. Skala 1:200.

Analyser

fyndposter påträffade inom schakt 545, samt ett från
schakt 749. Ett kvartsavslag påträffades även liggande
exponerat i ytan, centralt inom fornlämningen men
utanför schaktet (F24, fig. 14). Sammanlagt har
därmed 18 fyndposter tillvaratagits från delsträcka 5.
Fyndmaterialet uppvisar stora likheter med de tidigare fynd som tillvaratagits från boplatsen.

Vid tidigare delundersökningar av boplatsen
L2015:5738 vid delsträcka 5 har inga naturvetenskapliga analyser genomförts. I dialog med Länsstyrelsen Stockholm utvaldes efter avslutat fältarbete ett
kolprov från gropen 526 för vedarts- och 14C-analys, i
syfte att erhålla ett säkrare dateringsunderlag.
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Figur 22. Detaljplan över kontexter och fynd i den södra delen av schakt 545 och i anslutning till schakt 749. Skala 1:200.

Vedartsanalys
Vedartsanalysen genomfördes i syfte att erhålla ett
lämpligt dateringsunderlag inför 14C-analys. Från fyllningen i grop 526 (fig. 18) valdes förkolnade hasselskal ut för 14C-analys (bilaga 4).
C-analys
Provet från gropen 526 daterades vid en 14C-analys
till 6744–6506 f. Kr., 2 sigma, eller 6682–6595 f. Kr.,
1 sigma (Ua-69084, bilaga 5). Anläggningen kunde
därmed dateras till mellanmesolitikum.

denna äldsta nyttjandefas är ännu att betrakta som
begränsad (Sundström et.al. 2020:12). Den mellanmesolitiska dateringen av gropen från boplatsen
L2015:5738 vid Pipartorp styrker därför den tidigare bedömningen av boplatsens höga vetenskapliga
potential.
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Tolkning/diskussion L2015:5738
Den befintliga bebyggelsen samt vägar, sandtäkt, plöjning och andra tidigare markingrepp bedöms kraftigt
ha skadat delar av fornlämningen L2015:5738. Resultatet av schaktningsövervakningen inom delsträcka 5,
tillsammans med tidigare arkeologiska insatser, talar
dock för att många anläggningar och fynd trots allt
kvarligger inom de ”orörda” delarna av lämningen.
Mesolitiska boplatser på Södertörn med dateringar
före 5500 f. Kr. är i dagsläget få och kunskapen om
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Fyndmaterialet
Sammanlagt har 25 fyndposter (totalt 71 fynd) registrerats från delsträcka 1–3 samt 5 (bilaga 3). Fynden
utgörs i stort sett uteslutande av stenartefakter, främst
i form av slagen kvarts.
Inom delsträcka 1 framkom två fynd, likaså inom
delsträcka 2. Fynden utgörs av bergartsartefakter i
form av löpare/knackstenar (F2 (fig. 23), F4), samt
avslag av kvarts respektive flinta (F1, F3). Flintan F3
utgörs av så kallad "kritflinta" eller "Danienflinta" - en
mycket högkvalitativ flinta med relativt glaslikt utseende (fig. 24). Ursprungsområdet är sannolikt sydvästra Skåne eller sydvästra Själland (muntlig uppgift
Mattias Pettersson, Arkeologhuset).

Figur 25. Knacksten/löpare F7 från delsträcka 3. Fyndet
har registrerats som en ny lämning i KMR med nr
L2020:8748.

Figur 23. Knacksten/löpare F2 från delsträcka 1.

Vid delsträcka 3 påträffades tre lösfynd i ytan inför
schaktningen, samtliga bergartsartefakter av knackstenar/löpare (F5, F6, F7, fig. 25). Fynden förefaller
vara sparsamt använda och är något osäkra.

opacitet. Materialet omfattar allt mellan mjölkvit
opak kvarts, rökkvarts, rosenkvarts till närmast glasliknande genomskinlig kvarts.
Särskilt nämnvärda fynd från delsträcka 5 är slutligen
ett yxämne av grönsten (F15, fig. 27) samt ett något
retuscherat avslag av röd porfyr vilket till form och
storlek liknar en skrapa (F13, fig. 28).

Flest fynd påträffades inom delsträcka 5, där 18 fyndposter (F8-25) har registrerats. Sex av dessa påträffades utan observerbar koppling till anläggningar eller
lager, i schakten eller ytligt inom fornlämningen (F8,
15, 19, 22, 24, 25). Övriga fynd påträffades i kulturlager eller anläggningar.
Enstaka fyndposter inom delsträcka 5 utgjordes av
sentida fyndmaterial (F11, F16) påträffade ytligt i
kulturlager 501 och 535, sannolikt ett resultat av infiltration från ploglagret. Majoriteten av de fynd som
påträffades inom L2015:5738 utgörs av slagen kvarts
i form av avslag, mikrospånsliknande avslag och splitter (fig. 26). Kvartsen bedöms vara högkvalitativ och
uppvisar en stor variation vad gäller form, färg och

Figur 26. Kvarts F12 från lager 501 inom delsträcka 5.

Med hänvisning till tidigare inrapporterade fynd
från de berörda lämningarna, vad gäller material och
omfattning, är resultaten att betrakta som förväntade. Vid eventuella framtida markingrepp inom och
i anslutning till de berörda lämningarna kan sannolikt förväntas avsevärda ytterligare fynd av samma
karaktär.
Figur 24. Danienflinta F3 från delsträcka 2.
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Nyregistreringar och justeringar i KMR
Två nya lämningar har efter avslutad undersökning
registrerats i KMR (fig. 29). Dessa utgörs av två fyndplatser (L2020:8043, L2020:8748, fig. 8, 12 och 25).
I två fall har de berörda fornlämningarnas utbredningar justerats i KMR för att omfatta nypåträffade
fyndplatser (L2017:4607, L2017:4182, fig. 8 och 12).
För samtliga berörda lämningar gäller att beskrivningarna i KMR har reviderats för ökad läsbarhet, i enlighet med Riksantikvarieämbetets rekommendationer
för kvalitetshöjning.

Figur 27. Yxämne av grönsten F15 från delsträcka 5.

Figur 28. Retuscherat avslag av porfyr F13 från delsträcka 5.

LͲnr

ID

Delsträcka Lämningstyp Egenskapsvärde

Antikvariskbedömning

Beskrivning

L2020:8043 F2

2

Fyndplats

Övrigbergart/mineral

Övrigkulturhistorisk
lämning

L2020:8748 F7

3

Fyndplats

Övrigbergart/mineral

Övrigkulturhistorisk
lämning

Fyndplatsför1knacksten.Påträffad
på0,3Ͳ0,4mdjupiåkermark.Ca8
cmidiam.
Fyndplatsför1löpare/knacksten.
Påträffadiåkermark.Ca8x7cmst.

Figur 28. Tabell över nyregistrerade lämningar i KMR i samband med schaktningsövervakningen.
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Utvärdering av undersökningsplan
Undersökningens syfte anses med hänvisning till
presenterade resultat vara uppfyllt. Inga avsteg har
gjorts från undersökningsplanen.

Syftet med den arkeologiska undersökningen i form
av schaktningsövervakning var att med vetenskapliga
metoder dokumentera berörda lämningar och kulturlager. Fynd eller anläggningar av antikvariskt intresse
framkom vid fyra av fem delsträckor och dessa hanterades i enlighet med undersökningens syfte och ambitionsnivå.

Resultaten av undersökningen har sammanställts i en
digital rapport vilken har tillgängliggjorts via KMR/
Forndok, för alla som önskar ta del av resultaten.

En mindre avvikelse skedde vid delsträcka 1 i och
med att arbetsföretaget redan hade schaktat delar
av den sträcka som skulle övervakas utan övervakning. Vidare utgick vid delsträcka 5 de tre sträckor
som skulle schaktas inom tomtmark. I övrigt gjordes
endast mindre justeringar av de planerade schaktstråken.
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Bilaga 1. Schakttabell
Nr

Area(m²) Djup(m)
102 ca80

0,7Ͳ0,8

Beskrivning
Schaktetinnehöllöverstgrästorvochmylligsilt(ca0,3–0,5
mtj,ploglager).DärunderfannsischaktetsSdelljusbrunͲ
gulbeige,kompaktsand(upptill0,2mtj),därunder
ljusbrunͲbrun,kompaktlera(CͲhorisont).InomschaktetsN
deldärmarkenvarnågothögre,framkomleradirektunder
ploglagret.Därframkomocksårikligtmedrötterochspår
avrotbränder,dåytanintillärbeväxtmedlövträd.Genom
helaschaktetpåträffadesstenar(<5%avmaterialeti
schaktet)avblandatmaterial,ca0,05–0,3mst(någotmer
koncentreradetillschaktetshögstapartiiN).Ettäldre
telekabelschaktpåträffadespå0,7mdjupischaktetsmitt
(NÖͲS)ochdärvarmarkenhårdgjord;grusochsmåsten
(<0,05mst)framkomdirektundergrästorven.Enstaka
brändlerakundeiakttasideöversta0,5mavschaktetoch
recentmaterial(glasm.m.,ejtillvarataget)påträffadesi
ploglagret.

Anläggning

Fynd

Delsträcka M.ö.h.

F1,F2

1

44,5Ͳ50

156

SchaktsträckainomfornlämningsområdettillL2017:4025
vilkenredanhadegrävtsochåterfylltsutanövervakning.
S102anslöttilldennaytaiN.Ingaytfyndellernågotannat
somindikerarattfornlämningenskadatskundeiakttas.

1

50,5

163

SchaktsträckainomfornlämningsområdettillL2017:4025
vilkenredanhadegrävtsochåterfylltsutanövervakning.
S102anslöttilldennaytaiS.Schaktetlöptehäräven
genomengrusväg(iVͲÖriktning),dikessläntsamtini
ytterligareenbeteshage,ochettkopplingsskåphar
monteratsivägkanten.Ingaytfyndellernågotannatsom
indikerarattfornlämningenskadatskundeiakttas.

1

44,5Ͳ45

2

41,5Ͳ53

3

57,5Ͳ62,5

170 ca70

0,7Ͳ0,8

Schaktetinnehöllöverstgrästorvochbrun,mylligsilt(ca
0,3–0,4mtj,ploglager).Därunderfannsbrun,kompaktlera
somställvisvarljusgulͲbeigegråmedjärnutfällningarända
nerischaktetsbotten(CͲhorisont).SVhalvanavschaktet
grävdesgenomlägrebelägenmark,somstegmotNÖ(ca
12mhöjdskillnadmellanschaktetshögstaochlägsta
partier).ISVändenvarsiltenmarkantrödbrun,multnatträ
framkomiVschaktkanten,ochmarkenvarmycketblöt
underploglagretͲhärframkomblåleramedinslagavgrus
motschaktbotten(CͲhorisont).IschaktetsNändefanns
underploglagretljusbrun,finsand.INdelenavschaktet
framkomävenmycketrötterytligtochställvisarotbränder.
Enstakablock(över1,2mst),enskildastörrestenarupptill
0,3mst,samtenstakasmåstenförekomgenomhela
schaktet(<5%,avblandatmaterial).Recentmaterial
påträffadessparsamtytligtinomplöjan(glas,plastm.m.,
tillvaratogsej).Imittenavschaktetframkomett
dräneringsröritegelpåca0,7mdjup(SÖͲNV).

409 ca60

0,7Ͳ0,8

Schaktetinnehöllöverstgrästorv,därunderbrun,myllig,
siltigsand(0,3–0,4mtj,ploglager),därunderljusgulͲbeigeͲ
ljusgrå,fin,kompaktsand,vilkenvarljusaremotbotten(CͲ
horisont).Ca50meterinischaktet(SVͲNÖ)framkomettca
30(?)mlångtpartidärorangeͲrostfärgad,luckermorän,
framkomdirektunderploglagret.Moränenövergick
däreftertillljusbrunͲguliresterandedelavschaktet.
Genomgåendeframkommycketrundadstenischaktet,
0,05–0,2mst,enstakaupptill0,6mst.ISVändenfanns
mycketröttersamtspåravrotbränderideöversta0,5m.
Ingentingavantikvarisktintressepåträffadesischaktet.

F3,F4

Nr

Area(m²) Djup(m)

Beskrivning

Anläggning

478 ca80

0,7Ͳ0,8

Schaktetinnehöllöverstgrästorv,därunderbrun,myllig
kompaktlerigsilt(ca0,3–0,4mtj,ploglager).Därunder
framkomljusgulͲorange,finsand,vilkenfrån0,5mdjup
blevljusare.Ischaktetsbottenfannsvitgrå,mycketfinoch
kompaktsand(CͲhorisont).VidschaktetsSVändevar
materialetlösareochhärfannsmycketrötterp.g.a.de
lövträdsomväxerivägkanten.Idennadelframkomställvis
ävensprängstensamtberghällpå0,6mdjup.
Genomgåendeframkommycketstenischaktet,0,05–0,2m
st,(främstrundade)samtenstakastörrestenar,upptill0,5
mst.Rikligtmedrecentmaterial(tegel,oglaseratrödgods,
järnskrot,planglasm.m.,ejtillvarataget)påträffadesner
på0,6mdjup,framföralltischaktetsNÖdelinvidett
trädgårdslandintillenbebyggdtomt.På0,7mdjup
framkomävenettdräneringsröritegel.Ingentingav
antikvarisktintressepåträffadesischaktet.

545 ca210

0,5Ͳ0,8

501,526,
Schaktetgrävdesifleraetapper.Huvudparten(ca285
löpmeter)grävdesiNͲSriktningiåkerkantendirektVom 535,620,
Rensättravägen.ResterandedelargrävdesiÖͲVriktningS 635,743
(ca68m)respektiveN(ca127m)omPipartorpsvägen.Till
storadelarlöpteschaktetinomellerdirektintilldet
befintligaelschaktsomgrävdesunderarkeologisk
övervakningår2013(Lindblom2014).Schaktetinnehölli
dedelarsomlöptegenomåkermarköverstgrästorv,
därunderett0,2–0,5mtjocktploglageravbrun,myllig,
siltigsand,därundergulͲorangeͲbrun,finsandmedinslag
avsmåsten(<0,1mst,<10%avinnehållet).Under
ploglagretfannsidedelarsomejföljdedetäldre
elschaktetvitgrå,fin,kompaktsandmedställvisaroströda
fläckar(CͲhorisont).Därschaktetrundadeodlingsröset
(centraltinomboplatsen)framkomfleramycketkraftiga
stenar,upptill1,0mst.Inomdedelaravschaktetsom
löptegenomgårdsuppfarterochvägarfannsöverstettca
0,3–0,4mtjocktmoderntbärlageravgrusochmakadam,
ställvismedmarkdukunder,därunderflammigorange
sand.IschaktetsNochSdelarframkomställvismycket
rötterdärschaktetlöpteintillskogspartier.SchaktetsN
ändegrävdesgenomenuppbyggdvägbanköverbäcken.
Sandenischaktetvargenomgåendeställvisrelativt
flammigmedgråbrunafläckaravvarierandetjocklekvilka
sannoliktutgörresteravsentidalager,äldreodlingslager
ochrotbränder.Schaktetkorsadeäven2smaladikensamt
1täckdike.Ställvis,exempelvisdirektVomnätstationeniN
samtinomschaktetsSände,framkomrecentmateriali
formavodekoreratflintgods,tegelkrossochtegelstenari
ploglagret(tillvaratogsej).

749 ca6,7

0,8

Skarvschaktinomtomtmark.Enavdetvåplanerade
tomtschaktningssträckornaiSVsomvisadesigvid
fältarbetetsstartredanhagrävtsavmarkägaren.Ettelskåp
ärmonteratiVkanten.Ischaktmassornaintillschaktetlåg
ettkvartsavslag.

Fynd

Delsträcka M.ö.h.
4

52Ͳ55,5

F9ͲF25

5

48,5Ͳ55

F8

5

54,5Ͳ55

Bilaga 2. Kontexttabell
Nr

Typ

LxB(m)

Djup(m)

Status

Beskrivning

Fynd

501 Kulturlager

ca14x0,4Ͳ 0,05Ͳ0,2
0,45(SVͲ
NÖ)

Delundersökt.
Kulturlager.Ischaktetframtogsoch F9ͲF14
Endastframtageti undersöktesca5,7m²avlagret,
schakt,ej
vilketframkompå0,3–0,4mdjup
avgränsat
(direktunderploglagret).Iplan
brungrått/brunsvartflammigtmed
koncentrationeravsotochkolmot
denomgivandeorangeͲgulbruna
sanden.Innehöllenstakasmåstenar
(<0,05mst,avblandatmaterial).
Ytligtilagretochidessöversta0,1
mframkomrikligtmedslagenkvarts
m.m.Lagretvartydligastoch
tjockastiVdelenochöverlagrade
därgrop526.DettunnadeutmotÖ,
därdetävenblevmerflammigt.IÖ
delenframkomenstakafragment
yngrerödgodsytligt(sannolikt
infiltrationfrånploglagret).IÖ
ändenskarsdetävenavettäldre
odlingsdike.Underlagretframkom
ljusbrun/beigeͲvitgråmjällsand(CͲ
horisont).

526 Grop

ca0,6x0,4 0,2Ͳ0,4
(ÖͲV)

Delundersökt.
Endastframtagen
ischakt,ej
avgränsad

535 Kulturlager

ca7,5x0,4 0,05Ͳ0,15 Delundersökt.
Kulturlager.Ischaktetframtogsoch F16,F17
(NVͲSÖ)
Endastframtageti undersöktesca2,8m²avlagret.
Framkompå0,2–0,3mdjup(direkt
schakt,ej
underploglagretvilkethärvar
avgränsat
förhållandevistunt)ochvar
brungråttͲbrunsvartochflammigt
medenstakakolfnykiden
omgivandeorangeͲgulbrunasanden,
samtinnehöllenstakasmåstenar
(<0,05mst,avblandatmaterial).
Ytligtilagretframkomflera
kvartsavslagoch1bittegel
(sannoliktinfiltrationfrån
ploglagret).Svåravgränsat.ISÖ
ändenfannsbetydligtfärrekolfnyk
samtettstortinslagavgrus,samt
recentskrot(järntrådar,tegelkross)
ochlagretvarhärdiffustoch
infiltrerat.Underkulturlagretfanns
orangegul,mycketmjällsand(CͲ
horisont).Sannoliktärlagreten
uttunnandedelavkulturlager501.

Nedgrävning,närmast
F14
oval/oregelbunden.Fyllningav
gråbrunsvartsandmedsotochkol
samtsmåsten(<0,05mst,blandat
material).Igropenhittadesslagen
kvarts,främstideöversta0,2m.
Ojämnbotten.Underlagrasav
vitbeige,kompaktsand(CͲhorisont).
FortsätterutanförschaktetiNochS.
Förstsynligsomensotkoncentration
ikulturlager501menvisadesigvid
undersökningvaraengropmed
mycketdiffusanedgrävningskanter,
vilkenöverlagradesavkulturlagret
(påca0,5mdjup).Dateradtill
mellanmesolitikumgenom¹ϺCͲ
analys.

Delsträcka XͲkoordinat YͲkoordinat M.ö.h.
5 6555216,67

667586,48 54

5 6555213,93

667580,32 53,5

5 6555218,09

667595,30 54,5Ͳ55

Nr

Typ

LxB(m)

Djup(m)

Status

Beskrivning

Fynd

Delsträcka XͲkoordinat YͲkoordinat M.ö.h.

620 Grop

ca0,45x0,4 0,35Ͳ0,4
(NͲS)

Delundersökt.
Endastframtagen
ischakt,ej
avgränsad

F18
Nedgrävning,rundad/oval.
Framkompå0,6–0,7mdjup.
Fyllningavmörkgråbrun,flammig
sandmedsot,kolochenstaka
småsten(<0,05mst,blandat
material).1kvartsavslagpåträffades
ytligtvidrensning.Diffusa
nedgrävningskantermedenrelativt
planmennågotojämnbotten.Mot
bottenframkommycketsotochkol.
Gropenunderlagrasavkompakt,
mjäll,ljusbrunͲbeigesand(CͲ
horisont).Fortsättersannolikti
schaktväggenåtÖ,somärnågot
flammig.

5 6555179,49

667593,56 55

635 Grop

ca0,75x0,5 0,2
(NVͲSÖ)

Delundersökt.
Endastframtagen
ischakt,ej
avgränsad

Nedgrävning,oval.Framkompåca F20,F21
0,35mdjup.Fyllningavmycket
mörkgråbrunͲsvartflammigsand
medsot,kolochenstakaskärvig
stensamtsmåsten(<0,05mst,
blandatmaterial).Igropen
påträffadesytligtochideöversta
0,05–0,1mflerakvartsavslag.Mot
bottenframkommycketsotochkol.
Nedgrävningskanternavartydliga
ochrelativt”mjuka”ochbottenvar
ojämn.Underlagradesavkompakt,
mjäll,ljusbrunͲbeigesand(CͲ
horisont).Fortsätteri
schaktväggarnaåtÖochV,somär
någotflammiga.

5 6555155,57

667572,55 54,5

743 Grop

0,35x0,3(NͲ 0,15Ͳ0,2
S)

Undersöktoch
borttagen.Helt
framtagen,
avgränsad

Nedgrävning,rundad.Framkompå F23
0,7mdjup.Fyllningavmylligoch
luckermörkbrunsandochinnehöll
ingetsot,kolellerstenmaterial.1
kvartsavslagpåträffadesytligtvid
rensning.Mycketskarpa
nedgrävningskanter.Gropensform
varkoniskmedettmotbotten
avsmalnandetvärsnitt.Bottenvar
endast0,15mbred.Denvargrävd
genomdenvitasandsomutgörCͲ
horisonten.Motbottenpåträffades
enca0,1mlångpinne/obräntträ.
Sannoliktensentidagrop(ev.för
någontypavstolpe)därett
kvartsavslagsedanharhamnat
sekundärt,dådetinomboplatsen
finnsrikligamängderkvarts.

5 6555121,08

667573,15 54,5

Bilaga 3. Fyndtabell
Nr

Kontext

LͲnr

Schakt102.
Schakt102.
Schakt170.
Schakt170.

L2017:4025
L2017:4025
L2017:4607
L2020:8043

1
1
2
2

Kvarts
Bergart
Flinta
Bergart

Avslag
Malsten
Avslag
Knacksten

Antal Fragm.gra
d
1 Komplett
1 Intakt
1 Fragment
1 Intakt

5 Upplöjtlösfynd

L2017:4182

3 Bergart

Knacksten

1 Intakt

893,6

6 Upplöjtlösfynd

L2017:4182

3 Bergart

Knacksten

1 Intakt

591

7 Upplöjtlösfynd

L2020:8748

3 Bergart

Malsten

1 Intakt

384,4

8 Ytligtlösfyndi
dumpmassorfrån
schakt749
9 Kulturlager501

L2015:5738

5 Kvarts

Avslag

1 Intakt

2,2

L2015:5738

5 Bergart

Knacksten

1 Fragment 271,7

10 Kulturlager501
11 Ytligtikulturlager
501
12 Kulturlager501

L2015:5738
L2015:5738

5 Grönsten Avslag
5 Keramik Fat

L2015:5738

5 Kvarts

Avslag

13 Kulturlager501

L2015:5738

5 Porfyr

Bearbetat

14 Kulturlager501och L2015:5738
toppenavgrop526

5 Kvarts

Avslag

1
2
3
4

Delsträcka Material

Sakord

Vikt

Beskrivning

3,8
407,1
8,6
507,1

Åderkvarts.27x19x10mmst.
Löpare/knackstenigranit.84x64mmst.
Delavskrapa?42x30mmst.Mycketvassegg.
Knacksten/löpare.Knackspårochantydantillslipade
sidor.83x68x62mmst.
Knacksten(?)Rundadstenigranit,93mmidiam.En
möjligslipytaocheventuellaknackspår.Sparsamt
använd.
Knacksten/löpare(?)Rundadstenigranit,76mmi
diam.3någotslipadeytor.Sparsamtanvänd.
Löpare/knacksten(?)Oval/rundadstenigranit,ca78x
67x54mmst.2slipadesidorochmöjligaknackspårpå
kortändarna.Sparsamtanvänd.
Kvartsavslag,21x17x5mmst.Mjölkvitkvarts.

48
49
44
42

Delavknackstenigranit.82x60x40mmst.4
facetteradesidor.
Grönstensavslag,55x40x12mmst.
1fragmentyngrerödgods.22x11x8mmst.Delav
brättemedspåravbrunglasyr.
19kvartsavslagvarav5stmellan12Ͳ20mmst.Övrigaär
upptill50mmst.2tydligaplattformsavslag,övriga
bipolära.Varierarmellanmjölkvittillnärmast
glasliknandegenomskinligkvartsochrökkvarts.1avslag
avrosarosenkvarts,30x24x15mmst.

54

1 Intakt
25,2
1 Fragment 1,6
19 Intakt

92,3

1 Intakt

16,1

10 Intakt

62

62
62

59

54
54
54

39,7

Avslagavrödporfyr.45x33x10mmst.Sernågot
retuscheratut.Vasskant,möjligenenskrapa?
9kvartsavslag,21Ͳ34mmst,samt1närmastsplitter,9x
5mmst.Bipolärmetod.Varierarmellanopakvittill
närmastglasliknandegenomskinligkvarts.

54

629

Yxämneavgrönsten.110x65x55mmst.Eldpåverkad?

55

1bitrödorangebrändlera,sannolikttegel.17x14x10
mmst.
6kvartsavslag,12Ͳ30mmst.Bipolärmetod.4mjölkvita
avslag,2avnågotmeropakorenkvarts.
Kvartsavslag,22x17x5mmst.Mjölkvitkvarts.Ev.1
någotretuscheradkant.
Kvartsavslag,32x18x4mmst.Mjölkvitkvarts.
1bitgrönsten,46x35x10mmst.1skarpkant,övriga
rundade.Avfall?
15kvartsavslag.8avdessaärmellan11Ͳ20mmst,de
minstaärnärmastmikrospånsliknande.Övrigaärupptill
40mmst.2plattformsavslag,övrigabipolära.Varierar
mellanmjölkvitopaktillnärmastglasliknande
genomskinligkvarts.4avslagavrosarosenkvarts,16Ͳ25
mmst.
Knacksten?70x56x33mmst.Granitmedstortinslag
avbiotit.Möjligaknackspårikortändarna.Osäkertfynd.

55

L2015:5738

5 Grönsten Bearbetad

1 Defekt

L2015:5738

5 Brändlera Tegel

1 Fragment 1,7

L2015:5738

5 Kvarts

Avslag

6 Intakt

18,1

18 Grop620

L2015:5738

5 Kvarts

Avslag

1 Intakt

1,8

19 Schakt545
20 Grop635

L2015:5738
L2015:5738

5 Kvarts
5 Bergart

Avslag
Avslag/avfall

1 Intakt
1 Defekt

2,9
19,2

21 Grop635

L2015:5738

5 Kvarts

Avslag

22 Schakt545

L2015:5738

5 Bergart

23 Grop743

L2015:5738

24 Lösfyndinom
fornlämningen
25 Schakt545,i
fyllningtilläldre
kabelschakt

15 Schakt545i
anslutningtill
kulturlager501
16 Ytligtikulturlager
535
17 Kulturlager535

M.ö.h.

15 Intakt

39,2

Knacksten

1 Intakt

200,8

5 Kvarts

Avslag

1 Intakt

4,4

L2015:5738

5 Kvarts

Avslag

1 Intakt

0,7

L2015:5738

5 Bergart

Knacksten

1 Intakt

168,4

54

55
55
54
54
54

55

Kvartsavslag,28x19x7mmst.MjölkvitͲnågotrosa
kvarts.
Kvartsavslag,20x10x4mmst.Mjölkvitkvarts.

54

Knacksten?63x49x37mmst.Granit.Möjliga
knackspårienakortändan.Osäkertfynd.

55

53

Bilaga 4. Vedartsanalys
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Södermanland,Nynäshamnskommun,Sorundasocken,Lundby1:83,L2015:5738(Sorunda772:1),
Boplats










Grop,A526.
Träkoletfloteradesurettjordprovom1liter.Materialetvarsandigtmedinslagavmo.Endastett
fåtaloförkolnadefinarottrådarnoterades.Tallenkomfrånstammedrikligtförkommande
hartskanaler.Ävenbjörkenvartydligtvresvuxen.Fördateringskickadesförkolnadehasselskal.
Vikt(g)

Analyseradvikt(g)

Fragment

Analyseratantal

Björk

Hasselskal

Tall*

0,2

0,2

26

26

8

14

4

*Ejtillvarataget
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Bilaga 5. 14C-analys
Uppsala 2021-03-31
Rebecka Jonsson
Uppdrag arkeologi i Sverige AB
Enspännargatan 56 bv
165 57 HÄSSELBY

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

Resultat av 14 C datering av träkol från Nynäshamn,
Södermanland. (p 3401)
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:

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 mätningen av 14 C-innehållet i acceleratorn 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.

radiocarbon@physics.uu.se

RESULTAT
Labbnummer
Ua-69084

Prov
Sorunda 772, A526

δ 13 C‰ V-PDB
−26,6

14

C ålder BP
7 810 ± 37

Med vänliga hälsningar
Elektroniskt undertecknad
Karl
av Karl Håkansson
Datum: 2021.03.31
Håkansson 11:25:48 +02'00'

Karl Håkansson/Daniel Primetzhofer

1/2

Kalibreringskurvor

IOSACal v0.4.1; Atmospheric data from Reimer et al (2020)
Ua-69084: 7810 ± 37 BP

Radiocarbon determination (BP)

8000

68.2% probability
BC 6682 - BC 6670 (9.3%)
BC 6653 - BC 6595 (58.8%)
95.4% probability
BC 6744 - BC 6724 (2.1%)
BC 6697 - BC 6563 (87.3%)
BC 6551 - BC 6506 (5.9%)

7800

7600

7400

-6950

-6850

-6750
-6650
Calibrated age (AD)

-6550

2/2

En arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
har under 2020 genomförts inom Grödinge och Sorunda socknar
i Botkyrka respektive Nynäshamns kommuner, Stockholms län.
Övervakningen föranleddes av arbete för nedläggning av ny
fiberkabel och berörde fem sedan tidigare kända fornlämningar
i form av stenåldersboplatser. I samband med arbetena
påträffades och dokumenterades förhistoriska kulturlager,
anläggningar eller fynd vid fyra av de fem delsträckorna. Det
omhändertagna fyndmaterialet omfattade huvudsakligen olika
stenartefakter och avslag av kvarts, flinta, grönsten och porfyr.
I Kulturmiljöregistret har registrerats två nya fyndplatser. Två av
de berörda lämningarnas utbredning har justerats och samtliga
berörda lämningars beskrivningar har i registret uppdaterats i
enlighet med Riksantikvarieämbetets rekommendationer.

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

