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Sammanfattning
En arkeologisk utredning genomfördes under april
2021 inom del av fastigheten Björnlundagården 1:1,
Gnesta kommun, Södermanlands län, inför detaljplanering för nya bostäder. Utredningen genomfördes
efter beslut av Länsstyrelsen Södermanland (4311153-2021). Inom utredningsområdet påträffades anläggningar i form av härdar och stolphål som
med ledning av två 14C-analyser dateras till perioden
romersk järnålder-folkvandringstid. Lämningarna har
registrerats som en boplats i Kulturmiljöregistret, med
antikvarisk status fornlämning och har erhållit registernummer L2021:4750.

Figur 1, motstående sida. Översiktskarta med läget för den
arkeologiska utredningen markerad. Skala 1:150000.
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Bakgrund
Antikvarisk bakgrund

På en arealavmätning över Björnlunda prästgårds
mark upprättad år 1808 framgår att UO då utgjorde en
del av den så kallade ”Storängen”, där de idag vattensjuka partierna i sydväst och nordöst ses utritade som
”Slät= Hård- och sidwall” medan den centrala delen
anges som ”Hårdwall bewäxt med löfskog” (Lantmäterimyndigheternas arkiv, akt 04-bja-94).

Gnesta kommun detaljplanerar inför uppförande
av småhus i sydvästra Björnlunda, beläget cirka åtta
km väster om Gnesta stationssamhälle (fig. 1 och 4).
Direkt öst om planområdet är i Kulturmiljöregistret (KMR) registrerat en fornlämning i form av en
boplats, L1985:1453. Boplatsen är inte avgränsad och
med anledning av detta beslutade Länsstyrelsen att en
arkeologisk utredning etapp 2 behövde genomföras
(Länsstyrelsens beslut dnr 431-1153-2021).
Utredningsområdet (UO) motsvarade det aktuella
planområdet och var drygt 1,2 hektar stort. UO utgör
idag del av fastigheten Björnlundagården 1:1 och
marken ägs av Gnestahem. Tidigare har utredningsområdet legat inom Björnlunda prästgårds ägor.

På den härdsekonomiska kartan från år 1897-1901
är UO markerad som ängsmark längst i sydväst och i
övrigt som åkermark (Rikets allmänna kartverks arkiv,
Häradsekonomiska kartan, Björnlunda J112-66-10,
fig. 3). Av samma karta framgår också att järnvägssamhället Björnlunda då också vuxit fram östnordöst om
UO, med bostäder, snickerifabrik, mejerier, handelsbodar, handelsbank etc.

Topografi och bebyggelse

Fornlämningsmiljö

Utredningsområdet är beläget i ett småbrutet ängsoch åkerlandskap och sluttar övervägande lätt mot
norr, men i nordväst och längst mot väster lätt mot
söder. Centralt inom UO finns två mindre uppstickande områden/åkerholmar bestående av delvis övertorvat berg/impediment, som utgör toppar på en
flack nord-sydlig höjdrygg som går genom UO (fig.
2). Höjden över havet sträcker sig mellan 17-21 meter.

Utredningsområdet är beläget inom en sedan länge
intensivt nyttjad kulturbygd med rikliga förekomster
av fornlämningar från bronsålder och vidare framåt
(fig. 4). På ett impediment i direkt anslutning till UO:s
östra begränsning, inom det skogsparti som benämnts
Doktorsparken (en doktorsbostad finns utsatt öster
om området på Häradsekonomiska kartan, fig. 3),
finns en fornlämning i form av en boplats utan säker
avgränsning (L1985:1453). Boplatsen påträffades vid
en tidigare genomförd arkeologisk utredning år 1994.
De då påträffade lämningarna utgjordes av sex anläggningar - två härdar, två gropar och två stolphål varav
ett var stenskott. Två av anläggningarna undersöktes och med ledning av kringliggande fornlämningar
daterades boplatsen preliminärt till järnålder (Hermelin 1994).

Markslaget inom UO utgörs främst av gräsbeväxt äng
och före detta åker. Mot nordöst men särskilt mot
sydväst är marken fuktig och vattensjuk.

På impedimentsmarken norr om UO finns även ett
flertal förekomster av skålgropar, ensamliggande stensättningar samt en möjlig, 25 x 7 meter stor, förhistorisk husgrund (L1985:4919, fig. 4). Längre mot väst
har även under historisk tid den så kallade Eriksgatan
löpt, utmed vars sträckning bland annat flera intilliggande järnåldersgravfält återfinns.
Figur 2. Åkerimpediment inom UO. Foto från söder.

8

Figur 3. Utsnitt ur den häradsekonomsika kartan från år 1897-1901 med utredningsområdet markerad med svart
linje. Skala 1:5000.

Fornlämning
Övrig kulturhistorisk lämning/
möjlig fornlämning
/ŶŐĞŶĂŶƟŬǀĂƌŝƐŬďĞĚƂŵŶŝŶŐͬ
ej kulturhistorisk lämning

Figur 4. Aktuell topografisk karta med utredningsområdet markerad med svart linje samt registrerade lämningar
i KMR. På grund av platsbrist redovisas ej samtliga lämningsnummer i kartan. Skala 1:5000.
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Genomförande
Syfte och ambitionsnivå

Syftet med 14C-analysen var att erhålla dateringar av
eventuella påträffade lämningar, om detta inte kunde
ske genom datering av fynd.

Syftet med den arkeologiska utredningen var att ta
reda på om okända fornlämningar skulle komma
att beröras av det planerade arbetsföretaget. Då
boplatsen L1985:1453 inte var avgränsad ingick även
att bestämma fornlämningens eventuella utbredning
inom UO. Eventuella nyfunna fornlämningar skulle
avgränsas till sin omfattning.

Rapportering och distribution
Resultaten av den arkeologiska utredningen presenteras i denna rapport, i enlighet med Länsstyrelsens
förfrågningsunderlag och anvisningarna i Riksantikvarieämbetets Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen. Uppdragsarkeologi. Genomförda insatser
och resultat har efter godkännande av Länsstyrelsen
Södermanland registrerats i Kulturmiljöregistret.
Rapporten finns lagrad och tillgänglig digitalt i
Riksantikvarieämbetets tjänst för lagring av arkeologiska rapporter - Forndok.

Resultaten från utredningen är avsedda att kunna
användas vid Länsstyrelsens fortsatta tillståndsprövning och som underlag för eventuella kommande
arkeologiska åtgärder. Resultaten ska också kunna
användas som underlag i företagarens fortsatta planeringsarbete.

Metoder och arbetsmoment
Initialt genomfördes en kart- och arkivstudie, omfattandes kartöverlägg med historiska kartor i GIS, samt
sökning och inläsning av material tillgängligt i ATA
samt för utredningens syfte övrig relevant arkeologisk
dokumentation.
Fältdelen av utredningen omfattade inventering,
sökschaktning med grävmaskin samt rensning och
grävning för hand (fig. 5). Där fornlämningsindikation i form av anläggningar eller fynd påträffades
vidgades och/eller förtätades schakten, i syfte att fastställa karaktär, omfattning och avgränsning.
Samtliga objekt av antikvariskt intresse och av relevans för utredningens syfte mättes in med RTK-korrigerad GPS, fotograferades och beskrevs i text.

Fyndstrategi
Eventuell fyndinsamling skulle ske restriktivt och
med utgångspunkt från utredningens syfte.
Figur 5. Sökschaktning med grävmaskin inom UO.

Analyser
Prover insamlades för vedarts-, makrofossil- och
14
C-analys. Syftet med vedarts- och makrofossilanalyserna var att utvälja lämpligt material för 14C-analys.
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Resultat
Inventering
Ingenting av antikvariskt intresse kunde observeras
ovan mark i samband med en okulär inventering av
UO.

Sökschaktning
Sammanlagt grävdes 33 stycken sökschakt med grävmaskin som tillsammans omfattade 969 m2, vilket
motsvarar cirka 8% av UO:s hela yta (fig. 6, bilaga 1).
Ett längre sammanhängande schakt grävdes utmed
UO:s östra gräns och mot boplatsen L1985:1493, i

Figur 6. Plan över grävda sökschakt inom UO. Skala 1:1500.
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syfte att utreda fornlämningens eventuella fortsättning inom UO (S200).

Anläggningar
Utöver spår av recenta dikesgrävningar och störhål
påträffades vid sökschaktningen 13 stycken anläggningar (fig. 7, 9, 12 och bilaga 2) . Två av dessa (526,
532, fig. 12) bedöms utifrån karaktären vara recenta
och ej av intresse för utredningens syfte. Av övriga elvaanläggningar påträffades två stycken mer ensamliggande (211, 250, fig. 7) medan resterande nio anlägg-

Figur 7. Anläggningar och prover inom UO:s nordöstra del. Skala 1:500.

ningar låg mer samlade inom de centrala och södra
delarna av UO, i anslutning till en flack nord-sydlig
höjdrygg med uppstickande åkerimpediment (fig. 9).
En av dessa anläggningar, stolphålet 470, undersöktes
till 50% (fig. 8).

Fynd
Inga fynd påträffades i samband med utredningen.

Analyser
Prover insamlades från sex av anläggningarna (fig.
6 och 9). Ett prov skickades för makrofossilanalys
(P478) och tre för vedartsanalys (P478, P499, P519,
bilaga 3 och 4).
Provet från stolphålet 470, schakt 465 (P478), omfattades både av makrofossil- och vedartsanalys. Här

Figur 8. Stolphålet 470 till hälften undersökt. Foto från
norr.
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Figur 9. Anläggningar och prover inom UO:s centrala delar. Skala 1:500.

Kalibreringskurvor

Kalibreringskurvor

IOSACal v0.4.1; Atmospheric data from Reimer et al (2020)
Ua-70851: 1829 ± 29 BP
68.2% probability
AD 134 - AD 136 (1.4%)
AD 167 - AD 186 (10.0%)
AD 203 - AD 247 (52.0%)
AD 299 - AD 305 (3.8%)
95.4% probability
AD 128 - AD 252 (84.1%)
AD 290 - AD 318 (10.9%)
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Figur 10. Resultatet av 14C-analys av kol från stolphålet
470.
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IOSACal v0.4.1; Atmospheric data from Reimer et al (2020)
Ua-70346: 1593 ± 29 BP
68.2% probability
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Figur 11. Resultatet av 14C-analys av kol från härden 308.

Figur 12. Anläggningar inom UO:s sydvästra del. Skala 1:500.

De nio samlade anläggningarna inom UO:s centrala
och södra delar är belägna på drygt 70 meters avstånd
från boplatsen L1985:1453 och utgör därmed en
separat fornlämning i form av en boplats. Boplatsen
kan preliminärt, utifrån resultaten av genomförda
14
C-anayser, dateras till romersk järnålder – folkvandringstid. Lämningen har i KMR registrerats som
boplats med antikvarisk status fornlämning och har
erhållit lämningsnummer L2021:4750 (fig. 13).

identifierades al, ek, granbarr, granträ, hasselskal,
tall och harts. Från provet skickades kol från ung al
för 14C-analys. Analysen gav en datering till romersk
järnålder, 128–318 e.Kr. (95,4% sannolikhet; prov
Ua-70851, fig. 10).
I provet från härden 308, schakt 289 (P519), identifierades ved från asp i form av kol. En 14C-analys gav en
datering till folkvandringstid, 419–544 e.Kr. (95,4%
sannolikhet; prov Ua-70346, fig. 11).

Tolkning av resultaten
Provet från härden 493, schakt 479 (P499), innehöll
kolad ved från al.

Det bedöms som sannolikt att boplatslämningen
L2021:4750 ursprungligen har fortsatt mot söder
utanför det aktuella UO, in på den yta som idag är
bebyggd med villor.

Bedömning
Utredningen har konstaterat att boplatsen L1985:1453
inte sträcker sig vidare mot väst och inom UO.

Makrofossilanalysen av material från stolphålet 470
konstaterade att anläggningen innehöll fragment
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Figur 13. Ny fornlämning, L2021:4750, registrerad i Kulturmiljöregistret. Skala 1:1500.

av hasselnöt, vilket kan indikera ett samband med
matlagning. Stolphålet kan i så fall ha utgjort en del
av ett bostadshus, men då inga ytterligare indikationer
i nuläget finns som styrker detta är antagandet tillsvidare att betrakta som hypotetiskt. Samma prov innehöll även en större mängd små kulor av harts, vilka
identifierades i samband med vedartsanalysen (Ulf
Strucke, Antraco HB, muntligen). En möjlig likhet
finns här med de kulor eller droppar av harts som
påträffades i stor mängd på lokalen Lunda i Härads
socken, cirka 20 km norr om Björnlunda. Hartskulorna från Lunda tolkades utgöra spår av kultutövning
under folkvandringstiden (Andersson et al 2003:126;
Andersson 2004:16ff ). Huruvida en sådan tolkning
även är giltig för de hartskulor som nu påträffats vid
Björnlunda är givetvis inte möjligt att besvara utifrån
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resultatet av denna utredning, men kan vara värt att
beakta vid eventuella framtida arkeologiska insatser i
området.

Utvärdering av undersökningsplan
Den arkeologiska utredningen genomfördes i enlighet
med av Länsstyrelsen Södermanland beslutad undersökningsplan.

16

Referenser
Skriftliga källor
Andersson, G. & Beronius Jörpeland, L. & Dunér, J. 2003. Gudarnas gård. Tre fallosfiguriner från Lunda i
Strängnäs socken, Södermanland. Fornvännen 2003:2 (98).
Andersson, G. 2004. Lunda gård – delområde E ”Lunden” – en plats för aktiviteter under förhistorisk och historisk tid. E20 Södermanland, Strängnäs socken, Strängnäs 2:23, RAÄ 266 Dnr 421-1745-2001. UV Mitt, Dokumentation av fältarbetsfasen 2003:6. Arkeologisk undersökning. Riksantikvarieämbetet.
Hermelin, O. 1994. Arkeologisk utredning. Byggnation av äldrebostäder. Fastigheten Skenda 2:1 m fl. Björnlunda socken, Gnesta kommun, Södermanlands län. Södermanlands museum. Kulturmiljöavdelningen.

Arkiv
ATA (Antikvarisk-topografiska arkivet). Riksantikvarieämbetet, Storgatan 43, Stockholm

Digitala källor
Fornsök: https://app.raa.se/open/fornsok/
Historiska kartor: https://historiskakartor.lantmateriet.se/

Muntliga uppgifter
Ulf Strucke, Antraco HB (2021-05-27)

Bilagor
1.
2.
3.
4.
5.

Schakttabell
Anläggningstabell
Makrofossilanalys
Vedartsanalys
14
C-analys

17

Bilaga 1. Schakttabell
Nr

Beskrivning
200 Schaktetupptagetpååkeryta,iåkerkant.Undergrästorvenfinnsploggång.Schaktetstio
nordligastemeterupptogspåytasomvarvattensjuk/fuktig,vilketgjordeatt
ploggången/jordlagrethärhadeenavsevärtmörkarefärg.Naturligundergrundutgörsihela
schaktetavglaciallera.Maxdjup0,40meter.Anläggningar:Underploggångeniakttogsen
härdbotten(A211)ochetttäckdike(A218).

113,784

Möh
20,5

29,435

19,5

31,816

18,5

35,438

20,1

33,193

18,6

27,302

19,6

23,772

20,6

39,617

19,2

283 Undergrästorvenfannsploggångsomsträcktesignedtilldensterilaglacialleran.Maxdjup
0,45m.
289 Undergrästorvenföljerploggångennedtilldensterilaglacialleran.Maxdjup0,45m.
Anläggningar:Underploggångeniakttogsettstolphål(A299)ochenhärdlämning(A308).

26,222

20,2

29,488

20,8

314 Undergrästorvenfannsploggångensomsträcktesignedtillsterilnivå.Sterilenutgjordesav
brunglaciallera.Maxdjup0,34m.
320 Undergrästorveniföredettaåkerytafannsploggångennedtillsterilnivå,somutgörsavbrun
glaciallera.Schaktetdelvisbelägetnorromenuppstickandeberghäll.Maxdjup0,4m.

28,988

19,3

24,801

20,2

325 Undergrästorvenföljerploggångennedtilldensterilnivå.Ischaktetsnorradelbestoddenav
morän,isöderavbrunglaciallera.Maxdjup0,32m.Anläggningar:Underploggångeniakttogs
ettstolphål(A333).
341 Invid/österomimpediment,sombestodavendelvisövertorvadberghäll.Undergrästorven
fannsploggångmedlerjordnedtillsterilnivå,sombestodavbrunglaciallera.Maxdjup0,5m.

22,994

20,8

20,007

19,7

358 Undergrästorvenfannsploggångensombestodavbrunlerjordnedtillsterilensombestodav
brunglaciallera.Isödervarberghällenblottad.Maxdjup0,32m.Anläggningar:Under
ploggångeniakttogsenhärdrest(A364).
373 Undergrästorvenfannsploggångensombestodavbrunlerjordnedtillsterilnivå,sombestod
avbrunglaciallera.Maxdjup0,38m.
379 Undergrästorvenfannsploggångennedtillsterilnivå,sombestodavbrunglaciallera.Max
djup0,38m.Anläggningar:Underploggångeniakttogsenhärdrest(A388).

24,687

19,7

28,228

19,9

42,592

19,1

397 Undergrästorvenfannsploggångnedtillsterilnivå,sombestodavbrunglaciallera.Maxdjup
0,3m.
404 Undergrästorvenfannsploggångennedtillsterilnivå,somutgjordesavbrunglaciallera.Max
djup0,3m.
410 Undergrästorvenfannsploggångennedtillsterilnivå,somutgjordesavbrunglaciallera.Max
djup0,35m.
415 Undergrästorvenfannsploggångnedtilldensterilanivån,somutgjordesavbrunglaciallera.
Maxdjup0,4m.
421 Undergrästorvenfannsploggångennedtilldensterilanivån,somutgjordesavbrun
glaciallera.Maxdjup0,31m.
427 Undergrästorvenfannsploggångennedtillsterilnivå,somutgjordesavbrunglaciallera.Max
djup0,4m.

30,713

19,7

29,891

19,4

44,194

18,6

32,522

19,6

23,153

18,5

18,09

18,2

222 Schaktetupptagetpååkeryta.Undergrästorvfinnsploggång.Naturligundergrundutgörsav
brunglaciallera.Maxdjup0,38meter.
226 Schaktetupptagetpååkeryta.Undergrästorvfinnsploggång.Naturligundergrundutgörsav
glaciallera.Maxdjup0,28meter.
232 Schaktetupptagetpååkeryta.Undergrästorvfinnsploggång.Naturligundergrundutgörsav
brunglaciallera.Maxdjup0,40meter.
238 Schaktetupptagetpååkeryta.Undergrästorvfinnsploggång.Naturligundergrundutgörsav
glaciallera.Maxdjup0,38meter.Anläggningar:Underploggångeniakttogsettstolphål
(A250)ochetttäckdike(A257).
261 Undergrästorvenfannsploggångennedtillsterilnivå,somutgörsavglaciallera.Maxdjup
0,38m.
267 Undergrästorvenfannsploggångennedtillsterilnivå,somutgjordesavbrunglaciallera.Max
djup0,38m.
273 Undergrästorvenfannsploggångnedtillsterilnivå,somutgjordesavbrunglaciallera.Max
djup0,45m.Anläggningar:Underploggångeniakttogsetttäckdike(A279).

Area

Nr

Beskrivning
Area
431 Undergrästorvenfannsploggångennedtillsterilnivåsombestodavbrunglaciallera.Max
djup0,31m.
435 Undergrästorvenföljerploggångnedtillsterilnivå,sombestodavbrunglaciallera.Schaktet
varvattensjukt.Maxdjup0,35m.
439 Undergrästorvenföljerploggångnedtillsterilnivå,sombestodavbrunglaciallera.Maxdjup
0,39m.
443 Undergrästorvenföljerploggångnedtillsterilnivå,sombestodavbrunglaciallera.Schaktet
varvattensjukt.Maxdjup0,36m.Anläggningar:Underploggångenframkometttäckdike
(A447).
451 Undergrästorvenföljerploggångnedtillsterilnivå,sombestodavbrunglaciallera.Schaktet
varvattensjukt.Maxdjup0,39m.Anläggningar:Underploggångenframkometttäckdike
(A455).
459 Undergrästorvenföljerploggångnedtillsterilnivå,sombestodavbrunglaciallera.Schaktet
varvattensjukt.Maxdjup0,37m.
465 Undergrästorvenföljerploggångnedtillsterilnivå,sombestodavbrunglaciallera.Maxdjup
0,38m.Anläggningar:Underploggången(0,3mundermarkytan)framkomettstolphål
(A470).
479 Undergrästorvenföljerploggångnedtillsterilnivå,sombestodavbrunglaciallera.Maxdjup
0,3m.Anläggningar:Underploggångenframkomtvåstolphål(A486,A500)ochenhärdrester
(A493).
508 Undergrästorvenföljerploggångnedtillsterilnivå,sombestodavbrunglaciallera.Maxdjup
0,32m.
522 Undergrästorvenomrörd/påfördmyllblandadleraochgrus.Sterilenutgjordesavbrun
glaciallera.Maxdjup0,3m.Anläggningar:Tvåmodernastolphål/störhål(A526,A532).

26,648

Möh
19,2

17,424

18,2

23,958

19,4

29,461

18,6

25,141

18,8

24,067

18,4

16,847

20,5

12,616

20,8

21,685

20,8

9,8

17,9

Bilaga 2. Anläggningstabell
Nr

Typ

Undersökt Beskrivning

211 Härd

Härdrest,svartsotigsilt.Enstakaskärvigastenar0,05
mstora.Oval,0,75x0,3m(ÖͲV).Jordprovtaget(P403).

250 Stolphål

Stolphål,oskott.Recent?Fyllningavsvartbrunsilt.Fnyk
avbrändleraifyllningen.Rektangulärform,021x0,16
m(ÖͲV).
Stolphål.Närmastrundform.Fyllningavbrunsilt.Sju
skoningsstenarsynligaiytan;stenarnavarierarmellan
0,1Ͳ0,3midiameter.Storlek0,44midiameter.

299 Stolphål

Aream2 Djupm Möh
0,75
0,303
19,332

Diam.m

0,21

0,019

18,338

0,44

0,145

20,541

0,7

0,206

20,5

308 Härd

Härdrest,fyllningavsvartsotigsilt.Enstaka0,05m
storaochskärvigastenarsynligaiytan.Oval,0,7x0,44
m(NÖͲSV).Jordprovtaget(P519).

333 Stolphål

Stolphål,rundform.Fyllningavbrunsilt.Tre
skoningsstenarsynligaiytan.Stenarnaär0,1Ͳ0,3mi
diameterochliggermedflatsidanuppåt.Diameter0,32Ͳ
0,37m.
Härdrest.Fyllningavsvartsotigsilt,enstakaskärviga
stenar0,1mstora.Närmastoval,1x0,8m(NNVͲSSÖ).
Jordprovtaget(P464).
Härdrest.Fyllningenbeståravsvartsotigsilt.Sex
skärvigastenar,upptill0,10mstora,iytan.Närmast
oval,0,85x0,73m(NVͲSÖ).Jordprovtaget(P463).

0,37

0,077

20,529

1

0,703

19,577

0,85

0,613

18,907

50% Stolphål,närmastovalt?Fyllningavbeigeleramed
inslagavmylla,kolochbrändlera.Iytansju
skörbrändaskoningsstenar,0,1Ͳ0,15mstora.
Delundersökt(snittat/norradelenavanläggningen
urgrävd).Vertikalanedgrävningskanterochskålformad
botten.Djup0,2m.Diameter0,5Ͳ0,8m(NͲS).Jordprov
taget(P478).

0,5

0,17

486 Härd

Härdrest,mycketfragmentarisk.Mindremängdkoloch
brändlera.Storlek0,36x0,2m(NͲS).

0,36

0,041

20,55

493 Härd

Härdrest.FyllningavsotͲochkolblandadsilt.Minst0,9
meteridiameter(ejheltframtagen/gårini
schaktväggen).Jordprovtaget(P499).

0,9

0,062

20,687

500 Stolphål

Stolphål,närmastrunt.Fyllningavbrunsilt.Fyra
skoningsstenar,0,15Ͳ0,25midiameter,synligaiytan.
Diameter0,5m.
Stolphål/störhål.Rundadform.Recent.Kvarsittande
bottenavträstör,ca0,1midiameter.Stolphåletca0,1Ͳ
0,2midiameter.
Stolphål/störhål.Rundadform.Recent.Kvarsittande
bottenavträstörsomrubbats/vältmotN;störenca
0,1midiameteroch0,3miakttagenlängd.Stolphålet
ca0,1Ͳ0,2midiameter.

0,5

0,103

20,654

0,2

0,011

17,802

0,3

0,017

17,885

364 Härd

388 Härd

470 Stolphål

526 Stolphål

532 Stolphål

0,2

20,174

Bilaga 3. Makrofossilanalys

Makroskopisk analys av jordprov från
Björnlundagården 1:1
Teknisk rapport
Jens Heimdahl, Arkeologerna SHMM, 2021-08-19

Bakgrund och syfte
Under en utredning vid Björnlundagården 1:1 (Uppdrag Arkeologi, projekt 21004), insamlades ett
jordprov för makroskopisk analys (PM 478). Provet insamlades under ploggången i en anläggning
(A470) som tolkades som ett stolphål med osäker datering.
Metod och källkritik
Provtagningen genomfördes av arkeologen under undersökningen. Torrvolymen på provet mättes till
1,1 liter och jorden preparerades genom flotation och våtsiktning med 0,25 mm maskvidd enligt metod
beskriven av Wasylikowa (1986). Identifieringen av materialet skedde under ett stereomikroskop med
7–100 gångers förstoring. I samband med bestämningarna utnyttjades referenssamlingar av recenta
växtfragment. Den makroskopiska analysen har främst behandlat växtmakrofossil (som inte är ved
eller träkol), men även puppor, smältor, ben mm har eftersökts och kvantifierats.
Jorden utgjordes av sand och innehöll levande rottrådar, vilket visar att en viss bioturbation nått ner till
den provtagna nivån, vilket medför att endast den förkolnade fraktionen av växtmaterialet är mer
källkritiskt rimligt att knyta till den arkeologiska lämningen.
Resultat och diskussion
Det framflottade innehållet i jorden var fattigt och bestod av en mindre mängd träkol (omkring 3 mg),
ett litet fragment av hasselnöt samt ett par fragment av förkolnat granbarr.
Utifrån innehållet är det svårt att dra slutsatser om konstruktionens funktion, men förekomsten av
fragment av hasselnöt talar för att det rör sig om spåren av en byggnad i vilken man lagat mat, kanske
ett bostadshus. Dateringen pekar mot romersk järnålder, vilket är intressant eftersom granen lokalt var
ett relativt nytt träslag för denna tid.
Referenser
Wasylikowa, K., 1986: Analysis of fossil fruits and seeds. I Berglund, B. E. (ed.): Handbook of
Holocene Palaeoecology and Palaeohydrology. John Wiley & Sons Ltd. 571-590

Bilaga 4. Vedartsanalys





ProjektId2425

Södermanland,Gnestakommun,Björnlundagården
TräkoletA308,PM519










Träkoletsamladesinfrånettmindremiljöprov.Denförkolnadeaspenkomfrånfrisk,välvuxenstam
Vikt(g)

Analyseradvikt(g)

Fragment

Analyseratantal

Asp

0,2

0,2

5

5

5



A493,PM499










Urdetdecimeterstorajordprovetplockades15fragmentavalsamtkrossatträkol.Samtligamindre
än1mmistorlek.Förutomdettafannsrikligtmedkol/sotflagor.
Vikt(g)

Analyseradvikt(g)

Fragment

Analyseratantal

Al

0,1

0,1

15

15

15
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Stolphål,A470,P478










Provetbestodavutplockatmaterialfrånettmiljöprov.Förutomde20förkolnadefagmentenav
träkolnoterades13merellermindrerundadeklumparavharts.Idessafannsinneslutnaväxtdelar
ochförkolnadeträfibrer.Fördateringvaldesträkolfrånungal.
Vikt(g)

Analyseradvikt(g)

Fragment

Analyseratantal

Al

Ek*

Granbarr

HasselͲ
skal*

Växtdelar

Harts

Tall*

0,2

0,2

33

33

14

1

1

1

5

8

3

*Ejtillvarataget
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Bilaga 5. 14C-analys
Uppsala 2021-06-04
Johan Runer
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 Björnlunda, Gnesta,
Södermanland. (p 3624)
Förbehandling av träkol:

Postadress:
Box 529
751 21 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-70346

Prov
A308, PM519

δ 13 C‰ V-PDB
−25,4

14

C ålder BP
1 593 ± 29

Med vänliga hälsningar
Elektroniskt undertecknad
Karl
av Karl Håkansson
Datum: 2021.06.04
Håkansson 16:53:58 +02'00'

Karl Håkansson/Lars Beckel

1/2

Kalibreringskurvor

Radiocarbon determination (BP)

1800

IOSACal v0.4.1; Atmospheric data from Reimer et al (2020)
Ua-70346: 1593 ± 29 BP
68.2% probability
AD 432 - AD 442 (8.9%)
AD 448 - AD 479 (25.9%)
AD 495 - AD 535 (33.2%)
95.4% probability
AD 419 - AD 544 (95.1%)

1700
1600
1500
1400
1300
1200
300

350

400
450
500
Calibrated age (AD)

550

600

2/2

Uppsala 2021-08-16
Johan Runer
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 Björnlunda, Gnesta,
Södermanland. (p 3699)
Förbehandling av träkol:

Postadress:
Box 529
751 21 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-70851

Prov
A470, P478

δ 13 C‰ V-PDB
−27,9

14

C ålder BP
1 829 ± 29

Med vänliga hälsningar
Elektroniskt undertecknad
Karl
av Karl Håkansson
Datum: 2021.08.16
Håkansson 15:48:38 +02'00'

Karl Håkansson/Lars Beckel

1/2

Kalibreringskurvor

IOSACal v0.4.1; Atmospheric data from Reimer et al (2020)
2100
Ua-70851: 1829 ± 29 BP
68.2% probability
AD 134 - AD 136 (1.4%)
AD 167 - AD 186 (10.0%)
AD 203 - AD 247 (52.0%)
AD 299 - AD 305 (3.8%)
95.4% probability
AD 128 - AD 252 (84.1%)
AD 290 - AD 318 (10.9%)

Radiocarbon determination (BP)
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En arkeologisk utredning genomfördes under april 2021 inom
del av fastigheten Björnlundagården 1:1, Gnesta kommun,
Södermanlands län, inför detaljplanering för nya bostäder.
Utredningen genomfördes efter beslut av Länsstyrelsen
Södermanland.
Inom
utredningsområdet
påträffades
anläggningar i form av härdar och stolphål som med ledning
av två 14C-analyser dateras till perioden romersk järnålderfolkvandringstid. Lämningarna har registrerats som en boplats
i Kulturmiljöregistret, med antikvarisk status fornlämning och har
erhållit registernummer L2021:4750.

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

