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Figur 1. Översiktskarta med den aktuella undersökningsplatsen markerad med svart ring. 
Skala 1:250 000.
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Sammanfattning
Arkeologgruppen AB har under fyra dagar i juli och augusti 2017 ge-
nomfört en kompletterande utredning etapp 1 och 2 inom områdena 
Östberga och Liseberg i södra Stockholm. En arkeologisk utredning 
etapp 1 och 2 genomfördes år 2016 av Stiftelsen Kulturmiljövård men 
området kom senare att utökas med 5,5 hektar. Länsstyrelsen i Stock-
holms län beslutade därför om en kompletterande utredning av den 
tillkommande ytan.

Därtill gjordes nya inmätningar med RTK-GPS av sedan tidigare 
kända fornlämningar.

Inledning
Stadsbyggnadskontoret vid Stockholms stad arbetar med planprogam 
för nya bostäder i Östberga. En arkeologisk utredning utfördes år 2016 
av Stiftelsen Kulturmiljövård. Inom området finns sedan tidigare kända 
fornlämningar i form av gravfältet RAÄ-nr 27:1, bytomterna RAÄ-nr 
Brännkyrka 68:1 och 197:1 samt skålgropslokalerna RAÄ-nr Bränn-
kyrka 161:1 och 195:1, RAÄ-nr Stockholm 987, 988 och RAÄ-nr Stock-
holm 1042 och boplatsen RAÄ-nr Stockholm 1041. Uppdragsgivare var 
Länsstyrelsen i Stockholms län och arbetet bekostades av Stockholm 
stad, Stadsbyggnadskontoret.

Topografi
Den kompletterande delen är belägen strax norr om Brännkyrka kyrka i 
området Liseberg och följer en sträcka längs med Åbyvägen. Området är 
cirka 600 meter långt i nord-sydlig riktning och upp mot 75 meter brett 
i öst-västlig riktning. Höjden över havet uppgår till mellan 40–50 meter.
Den södra delen består av skog och genomkorsas av en gång- och  
cykelväg. Längs med Åbyvägen löper en bred bullervall. Norr om på-
farten Västberga allé är området mer kuperat och består till stora del- 
ar av högt belägna berghällar med mindre sänkor emellan. I partier är 
området starkt påverkad av sentida aktiviter, troligen i samband med 
byggandet av Åbyvägen samt den befintliga gång- och cykelvägen. Se 
vidare Sabel 2016:50 för topografi och kulturmiljöbeskrivningar.

Syfte
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa om det fanns 
okända fornlämningar inom den utökade delen av programområdet. 
Vid utredningen 2016 påträffades ett eventuellt hus 12 meter söder 
om RAÄ-nr Brännkyrka 31:1. Det fick arbetsnamnet KM objekt 6 och 
sedan fornlämningsnummret RAÄ-nr Stockholm 1042. Inom ramen 
för den aktuella utredningen skulle detta avgränsas genom sökschakt.

Gravfältet RAÄ-nr Brännkyrka 27:1 samt skålgropslokalerna RAÄ-
nr Brännkyrka 161:1 och 195:1, RAÄ-nr Stockholm 987 och 988 skulle 
mätas in med större precision.
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Metod och genomförande
Etapp 1
Den arkeologiska utredningen etapp 1 utgjordes av arkiv- och littera-
turstudier samt kartanalyser. Kart- och arkivstudierna genomfördes i 
de digitala arkiven. De omfattade en genomgång av Fornsök samt en 
kontroll av eventuella tidigare utredningar eller undersökningar i om-
rådet. De historiska kartmaterialet analyserades i Lantmäteriets his-
toriska kartarkiv som finns tillgänglig digitalt. Detta innefattade Rikets 
allmänna kartverk, Lantmäteristyrelsens kartarkiv och Lantmäteri-
myndighetens kartarkiv.

Statens historiska museums fynddatabas användes i syfte att spåra 
eventuella arkeologiska lösfynd i området.

Figur 2. Utdrag ur open street map med nämnda fornlämningar och objekt markerade. Skala 1:10 000.
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Därefter vidtog en fältinventering av den tillkommande delen för 
att klargöra om tidigare okända fornlämningar eller andra kultur- 
historiska lämningar fanns inom området.

Resultat från fältinventeringen låg till grund för den fortsatta ut-
redningens etapp 2.

Etapp 2
Ett förhöjt parti i den södra delen (område A) bedömdes som ett even-
tuellt boplatsläge. Förhöjningen uppfattades som en möjlig husplatå 
för ett torp med en naturlig sankmark öster om platån. Därför togs två 
schakt upp med maskin. Schakten grävdes ned till steril nivå, doku-
menterades skriftligt och mättes in digitalt. Området återställdes efter 
avslutad undersökning.

På platsen för bebyggelselämningen RAÄ-nr Brännkyrka 31:1 (RAÄ-
nr Stockholm 1042) togs schakt upp för att avgränsa lämningen.

Resultat
Kart- och arkivstudier
Utredningsområdet ligger i det som tidigare utgjorde Brännkyrka 
socken, direkt norr om Brännkyrka kyrka och Göta landsväg. Enligt 
1700-talskartorna hörde utredningsområdet till Västberga gård och 
var beläget på den mark som i öster gränsade mot Ersta gårds ägor.

I det historiska kartmaterialet kan man utläsa att området legat 
mer eller mindre som ett bergigt utmarksområde mellan Västberga 
och Ersta gård. I den norra delen av utredningsområdet har det enligt 
samma karta funnits ett system av åkertegar som brukades vart tredje 
år då Västberga gård brukats i tresäde. I det något yngre kartmaterialet, 
från 1900-talet, framgår att den södra delen av undersökningsområdet 
har partier som varit sanka.

Inom undersökningsområdet eller i dess närhet finns inga kända 
fornlämningar utöver den tidigare nämnda Göta landsväg (RAÄ-nr 
Brännkyrka 34:2). En sökning i Historiska museet databas över arkeo-
logiska lösfynd gav inga resultat för området.

I den södra delen tog två schakt upp (område A). Det påträffades 
inget av arkeologiskt intresse. Området bestod till viss del av påförda 
byggsopor som bildat en platå.

Gravfältet RAÄ-nr Brännkyrka 27:1 mättes in med RTK-GPS. Till 
stora delar följer gravfältets utbredning topografin.

Skålgropslokalen RAÄ-nr 161:1 ligger idag i tät slyig vegetation och 
inmätningen försvårades därför något men det mest intensiva partiet 
med flest skålgropar mättes in liksom delar av den häll som lokalen är 
belägen på.
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Figur 3. Schaktplan över område A. Skala 1:1 000.
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Figur 4. Inmätt gravfält i förhållande till tidigare inmätning i FMIS. Skala 1:1 000.
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Figur 5. Ny inmätning för skålgropslokalen RAÄ-nr 161:1 i förhållande till tidigare läge i FMIS.  
Skala 1:1 000.
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Figur 6. Inmätta skålgropar samt tidigare lägen i FMIS. Skala 1:1 000.
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Figur 7. Schaktplan för bebyggelselämningen RAÄ-nr Brännkyrka 31:1 (RAÄ-nr Stockholm 
1042). Skala 1:500.
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Skålgroparna RAÄ-nr Brännkyrka 95:1 och RAÄ-nr Stockholm identifie-
rades och mättes in med RTK-GPS. Det var en viss svårighet att identi-
fiera rätt skålgrop med rätt objekt i FMIS, men en tolkning utifrån dess 
läge gjordes. Troligen påträffades ytterligare en ensamliggande skålgrop 
(objekt B) och RAÄ-nr Stockholm 987 kunde inte återfinnas. Ett större 
område som kan omfatta fler skålgropar mättes in (område C). På plat-
sen för bebyggelselämningen RAÄ-nr Brännkyrka 31:1 (RAÄ-nr Stock-
holm 1042) togs ett schakt upp för att avgränsa lämningen. I schaktet 
påträffades ett modernt stolphål (A321). Området återställdes efter av-
slutad undersökning. Bebyggelselämningen eller eventuella rester efter 
bebyggelse så- som kulturlager och raseringsmassor påträffades inte.

Utvärdering av resultaten  
i förhållande till undersökningsplanen
Den kompletterande arkeologiska utredning följde den planerade  
undersökningsplanen och inga avvikelser gjordes.
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Län Stockholm

Kommun Stockholm

Landskap Södermanland

Socken Brännkyrka

Fastighet Flera fastigheter

Fornlämningsnummer 27:1 m fl

Lämningstyp 

Gravfält, skålgropslokaler

Datering

 —

Typ av undersökning

Kompletterande utredning

Länsstyrelsens beslutsdatum

2017-06-12

Länsstyrelsens diarienummer

431-19638-2017

Arkeologgruppens projektnummer

Ag 2017_46

Projektledning Annica Ramström

Personal Karin Sundberg

Undersökningstid 2017-07-26 samt 2017-08-16--08-18

Exploateringsyta -

Inmätningsteknik GPS

Koordinatsystem SWEREF 99 TM

Höjdsystem RH 2000

Arkiv

Arkivmaterial förvaras tillsvidare hos Arkeologgruppen AB.

Digitalt arkiv

Digitala data förvaras tillsvidare hos Arkeologgruppen AB.

Fynd

Inga fynd omhändertogs.
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Schakt nr Område Storlek/m Djup/m Beskrivning

314 Brännkyrka 31:1 10x2 0,1-0,35 Motsvarar schakt 504 i Sabel 2016:50, vilket 
syntes tydligt i ytan 0,2-0,25 med påförd 
matjord. I den norra delen av schaktet 
kom berg i dagen direkt under grästorven. 
I den sydöstra delen av schaktet och in i 
schaktväggen fanns ett stenskott stolphål. 
A321. I berget norr om schaktet fanns en 
stagögla. Stolphålet tolkas som resterna 
efter en el- eller telestolpe.

341 Objekt A 7x1,7 0,65 Under 0,05 med skogstorv fanns 0,5-0,6 
meter tjockt lager med byggsopor. I botten 
ren silt.

348 Objekt a 14x1,8 0,3 Under 0,1 meter med skogstorv fanns grå 
steril lera.
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Anl nr Schakt Storlek Beskrivning

321 314 0,4 meter i diameter. Stenskott stolphål med brun myllig fyllning. 
Stenarna i fyllningen ca 0,2-0,3 meter stora. 
Modern el- eller telestolpe.

Bilaga 2. Anläggningstabell
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