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Omslagsbild: Schaktet inom bytomten L2017:3141 återfylls efter
                      undersökning. Foto från öster.
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Fig 1. Fornlämningarnas läge markerat på Terrängkartan, skala 1:40 000.

Fig 2. De berörda lämningarna och närliggande fornlämningar markerade på Fastighetskartan, 
          skala 1:10 000.
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Sammanfattning
Arkeologistik har under några dagar i juni 2019 genom-
fört en arkeologisk förundersökning i avgränsande 
syfte av två fornlämningar vid Hallunda gård i Bot-
kyrka kommun. Förundersökningen berörde dels ett 
grav- och boplatsområde (L2017:2112), dels en del av 
Hallunda bytomt (L2017:3141). Vid arbetet framkom 
ett omfattande skärvstenslager och ett kulturlager inom 
grav- och boplatsområdets södra delar vilka till delar 
överlagrades av sentida påförda massor. Lagren kunde 
avgränsas mot söder och sydöst.

Inom bytomten grävdes ett större schakt på platsen för 
en panerad restaurangbyggnad. Meningen var att hela 
byggnadsytan skulle schaktas fram, men schaktningen 
avbröts då stora delar av ytan visade sig vara utgrävd 
sedan tidigare och utfylld med blandade massor av 
bl.a. sprängsten. Längs schaktets norra sida framkom 
dock rester efter en större grund till en ekonomibygg-
nad. Byggnaden har kunnat identifieras på en ägomät-
ning från 1802 och var då belägen inom Hallundas 
ladugårdstomt. Byggnaden uppfördes sannolikt under 
1700-talets andra hälft då Hallunda gård genomgick en 
omfattande upprustning. Strax öster om husgrunden 
framkom även ett mindre område med ett delvis be-
varat marklager som till delar undersöktes med skärslev. 
Vid undersökningen framkom ett sentida stolphål samt 
en relativt begränsad mängd sentida fynd vilka huvud-
sakligen bedömdes härröra från 1800-tal och tidigt 
1900-tal.

Bakgrund
Titania AB och Botkyrka kommun har för avsikt att 
utveckla området kring Hallunda gård, fastigheten  
Hallunda 4:20. Det kan bli aktuellt med komplet-
teringsbyggnader och vägsträckningar som kan på-
verka fornlämningarna i området, en by- och gårds-
tomt (L2017:3141) och ett grav- och boplatsområde 
(L2017:2112). Länsstyrelsen i Stockholms län har 
därför beslutat att en arkeologisk förundersökning i 
avgränsande syfte ska göras av de berörda lämningar-
na och vidare utsett Arkeologistik AB att genomföra 
förundersökningen (Lst beslut 2019-05-20, dnr 431-
13494-2019).

Arkeologistik genomförde förundersökningen under 
några dagar i juni 2019. Titania AB svarade för kost-
naderna för det arkeologiska arbetet.

Kulturmiljö och tidigare un-
dersökningar
Under senare år har ett flertal arkeologiska inventer-
ingar, utredningar och förundersökningar utförts i 
anslutning till Hallunda gård inför planerna att förtäta 
området (Ählström 2011, Broström 2014 och 2016, An-
dersson 2016, 2017a och 2017b). För beskrivningar av 
områdets topografi och fornlämningsmiljö samt upp-
gifter om äldre undersökningar som har berört området 
hänvisas till de tidigare utredningarna (Ählström 2011 
och Andersson 2016).

Vid utredningen 2011, som utfördes av Stiftelsen Kul-
turmiljövård (KM) och som omfattade ett område norr, 
väster och söder om gårdsbebyggelsen, kom av olika 
skäl endast etapp 1 (kart- och arkivstudier samt fältin-
ventering) att utföras. Vid inventeringen hittades endast 
sentida lämningar i form av en färdväg (L2013:8962, 
figur 2) och tre avsnitt av stenmurar som tidigare har 
omgärdat Hallundas ägor (L2013:8960). Utöver dessa 
pekades dock även fyra möjliga boplatslägen ut (se 
Ählström 2011, figur 2). Vid kartstudierna identifierades 
också Hallunda bys ursprungliga läge utifrån en karta 
från 1636 (Ählström 2011, obj 5). Hallunda ombildades 
under 1600-talets senare del till ett säteri och bytomten 
har senare införts i Fornsök utifrån säteritomtens ut-
bredning på en karta från 1802 (L2017:3141), vilken var 
betydligt större än den ursprungliga bytomten som en-
dast omfattade det markerade områdets södra del.

Utredningen 2016 omfattade ett större område än den 
tidigare utredningen, men inbegrep även dessa delar. 
Vid utredningen påträffades främst sentida lämning-
ar, bl.a. i form av ytterligare muravsnitt (L2013:9059, 
L2013:9060, L2013:9091, L2013:9094, L2013:9136 och 
L2013:9137). Murarna utgörs av kallmurade skalmurar 
som sannolikt har uppförts under andra hälften av 
1700-talet då Hallunda rustades upp och en ny huvud-
byggnad uppfördes (Andersson 2016:11). Utöver mu-
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rar påträffades också ett par husgrunder (L2013:9093 
och L2013:9134), en terrassering (L2013:9170), en 
väglämning (L2013:9135) och ett jaktvärn, en s.k. skåre 
(L2013:9095). I samband med kartstudierna noterades 
även platsen för Hallunda torp (1699), men efter vilket 
det i dag inte finns några lämningar kvar (L2013:9133). 
Utöver de sentida lämningarna framkom även några få 
förhistoriska lämningar vid inventeringen. Dessa ut-
gjordes av en skeppsformad stensättning (L2013:9168), 
ett röse (objekt 13) och en stensättning med mittblock 
(obj 14). De senare ingår i gravfältet L2017:2534 som 
redan 2014 anmäldes till FMIS av Botark (Broström 
2014), men som av oklar anledning inte hade regis-
trerats då utredningen genomfördes. Vid inventering-
en noterades även tre boplatslägen, vilka tillsammans 
med tre av de tidigare av KM utpekade boplatslägena      
provundersöktes under etapp 2. Vid undersökningarna 
kunde ett av lägena konstateras rymma en förhistorisk 
boplats (L2013:9169), medan ett annat utifrån fram-
komna anläggningar bedömdes kunna utgöra en del 
av Hallunda bytomt (Andersson 2016, objekt KM9). 
Inom ramen för utredningen genomfördes slutligen 
även en specialinventering efter hällristningar inom 
utredningsområdet. Vid specialinventeringen, som ut-
fördes av Botark, framkom inga nya lokaler, men de 
två lokaler som sedan tidigare var kända inom om-                              
rådet (L2017:3121 och L2017:2256) visades innehålla 
fler ristningar än vad tidigare var känt (Broström 2016).

Under 2017 genomfördes arkeologiska förundersök-
ningar i avgränsande syfte av flera av fornlämning-
arna inom området (Andersson 2017a). Vid denna 
avskrevs bl.a. den vid utredningen påträffade bytomts-
delen som istället tolkades utgöra lämningar efter en 
tidigare trädgårdsanläggning till säteriet (L2013:9092). 
Förundersökningarna ledde också till att två gravfält 
fick delvis nya begränsningar (L2017:1807 och 
L2017:2122). I samband med arbetet framkom även 
tre nya fornlämningar, en liten gravgrupp med en sten-
krets och två stensättningar (L2013:9323, L2013:9324 
och L2013:9326), en boplats (L2013:9363) och ett kok-
gropssystem (L2013:9325). Den nypåträffade boplatsen 
kom senare att genomgå en arkeologisk förundersök-
ning i avgränsande syfte mot en angränsande fastighet i 
väster (Andersson 2017b).

Syfte och målgrupper
Syftet med förundersökningen var att ta fram besluts- 
och planeringsunderlag genom att avgränsa fornläm-
ningarna, dvs. att fastställa fornlämningarnas utbredning 
inom arbetsområdet. Målgrupper för förundersökning-
en var främst Länsstyrelsen och Titania AB. Resultatet 
ska även kunna användas av undersökare när en under-
sökningsplan för en arkeologisk undersökning ska upp-
rättas.

Förutsättningar och metod
För att uppnå förundersökningens syfte och ambitions-
nivå skulle arbetet bestå av att avgränsa grav- och bo-
platsområdet i dess västra, sydöstra och södra del. Inom 
by-/gårdstomten (L2017:3141) skulle schakt dras för 
att konstatera om den planerade byggnaden påverkade 
fornlämningen.

Förundersökningen genomfördes genom maskin-  
grävda sökschakt. Inom grav- och boplatsområdet 
avbröts schaktningen så snart fornlämning hade kon-
staterats i schakten. Endast ställvis rensades små partier 
av framkomna kulturlager med skärslev eller fyllhacka 
för att säkerställa lagrens fornlämningsstatus. Inom 
bytomten öppnades en större sammanhängande yta 
med grävmaskin. Framkomna anläggningar och lager 
delundersöktes med skärslev och fyllhacka. Samtliga 
schakt, anläggningar och lager mättes in med RTK-GPS 
och beskrevs i text. Anläggningar och valda schakt fo-
tograferades. Schakten återfylldes med befintliga mas-
sor efter avslutad dokumentation.

Resultat
Vid förundersökningen av grav- och boplatsområdet 
L2017:2112 skulle fornlämningen avgränsas mot sydöst, 
söder och väster. Något försök att avgränsa lämningen 
åt väster gjordes dock inte då det i denna del dels fanns 
en äldre magasinsbyggnad, dels en anlagd gräsyta norr 
om byggnaden som nyttjades som grill- och båtupp-
ställningsplats av en av gårdens arrendatorer. 

Totalt grävdes sju schakt inom och i anslutning till 
lämningens södra och sydöstra delar. Den samlade 
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schaktytan uppgick till ca 68 m2. Schaktningen 
påbörjades inom den södra delen av den i Forn-
sök markerade utsträckningen för fornlämningen, 
på platsen för en osäker gravliknande förhöjning 
(schakt S1, figur 3). Denna visade sig utgöra en 
skärvstenshög eller ett skärvstenslager som vilade 
mot en berghäll i nordvästra delen. Vid rensning 
på skärvstenslagret framkom en litet fragment 
förhistorisk keramik (se bilaga 3) varefter schaktet 
lades igen. Skärvstenslager framkom i ytterligare 
fyra schakt söder om skärvstenshögen (S3, S4, S5 
och S7 (figur 4). I schakt S5 fanns en begränsning 
av lagret mot söder och i schakt S7 mot öster. En 

indirekt begränsning av skärvstenslagret mot väster kunde 
fastställas genom schakt S6 där ett kulturlager av brun sotig 
mo med kolstänk och endast enstaka skärviga och skörbrän-

Fig 3. Schaktplan, grav- och boplatsområdet, skala
          1:500. Fastighetskartan i övre vänstra hörnet 
           visar utsnittet för schaktplanen.

Fig 4. Skärvstenslager i schakt S3. Foto från SV.
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da stenar framkom istället. Kulturlagret grävdes till de-
lar igenom och visades vara ca 0,1 - 0,15 m tjockt. Inga 
fynd påträffades. Skärvstenslagret grävdes inte igenom i 
något schakt varför dess tjocklek är oklar. Vid rensning 
på lagret framkom dock en obränd djurtand i schakt S3, 
brända benfragment i schakt S4 och ett litet förhistor-
iskt keramikfragment i schakt S7. Samtliga fynd åter-
deponerades. 

Kulturlagret och delar av skärvstenslagret (i schakten 
S5 och S7) överlagrades av två åtskilda lager som har 
förts på områdets södra delar under sannolikt modern 
tid. Överst var ett ca 0,15 - 0,25 m tjockt lager av gul-
brun morän och under detta ett ca 0,1 - 0,25 m tjockt 
lager av brun grusig mo. Lagren tolkas utgöra två äldre 
och oliktidiga beläggningar till den enklare, och idag 
till stora delar övertorvade, väg som sträcker sig mel-
lan grav- och boplatsområdet och muren L2012:9059 
i söder.

Inom bytomten planerades hela den yta som skulle tas i 
anspråk för en ny restaurangbyggnad att förundersökas. 

Schaktningen utfördes dock inte i sin helhet då en stor 
del av den berörda ytans södra del visade sig vara ur-
grävd sedan tidigare och utfylld med blandade massor 
med bl.a. sprängsten och sentida material. I schaktets 
västra del framkom också flera berghällar i nord-sydlig 
riktning med fyllnadsmassor i svackorna (figur 5 och 6). 
Längs schaktets norra sida framkom dock lämningarna 
efter en större husgrund (A2, figur 7), vars södra delar 
var bortschaktade. Till denna del anslöt de sentida fyll-
nadsmassorna. Grundens västra begränsning var också 
oklar pga. de sentida ingreppen. Den bevarade delen 
av husgrunden var i schaktet ca 12 x 2,5 - 3 m stor och 
0,25 m hög. Vid rensning på grunden framkom endast 
sentida fynd i form av spikar, ett järnbeslag, enstaka 
fragment av flintgods, porslin och buteljglas samt en 
tändhatt till en hagelpatron. En provgrop som grävdes 
med maskin i grunden visade att denna bestod av en 
tät packning av 0,2 - 0,7 m stora stenar (huvudsakligen 
dock 0,2 - 0,4 m stora) med en fyllning och avjämnad 
yta av grus (figur 8).

En byggnad har kunnat identifieras på platsen för 
grunden på en ägomätning över Hallunda från 1802, 
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Fig 5. Schaktplan, bytomten, skala 1:200. Fastighetskartan uppe till vänster visar utsnittet för schaktplanen.
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Fig 6. Schaktet sett från väster. I förgrunden anas några
          av de berghällar som fanns i denna del.

Fig 7. Husgrunden A2. Foto från SO.

Fig 8. En provgrop i husgrunden A2. Foto från N.

Byggnaden var då belägen inom säteriets ladugårdstomt. 
Sannolikt har byggnaden uppförts under 1700-talets 
andra hälft då Hallunda gård genomgick en omfattande 
upprustning. 

Öster om husgrunden fanns ett fyllnadslager av hu-
vudsakligen brun mo som anlagts på ett delvis bevarat 
marklager (L1) av myllig morän och i vars södra del en 
härdliknande anläggning (A1) fanns. Anläggningen av-
skrevs dock efter provgrävning. Cirka en tredjedel av 
lagret undersöktes med skärslev varvid ett relativt be-
gränsat fyndmaterial, med undantag för tegelfragment 
och spikar, framkom. Inom ytans centrala västra del 
framkom dock en större ansamling av grönt planglas, 
spikar och förmultnat trä. Fynden i övrigt utgjordes av 
sentida föremål i form av enstaka skärvor yngre röd-
gods, flintgods och porslin, ett kärlfragment av grönt 
glas, en halv hästsko och ett par hästskosömmar, en 
del av en kniv, beslag och fragment av järn (bilaga 3). 
Fynden bedömdes härröra från 1800- och tidigt 1900-
tal och togs inte tillvara. Vid lagerundersökningen 
framkom även ett stolphål (A3, figur 9) som under-
söktes och bedömdes som sentida då ett tegelfragment 
framkom i botten av detta.

Utvärdering
Avgränsningen av grav- och boplatsområdet 
L2017:2112 genomfördes inte i sin helhet då det i 
anslutning till fornlämningens västra del dels fanns 
en äldre magasinsbyggnad, dels en anlagd gräsyta som 
nyttjades som grill- och båtuppställningsplats av en av 

Fig 9. Stolphålet A3.
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gårdens arrendatorer. Efter samråd med länsstyrelsen 
undantogs därför denna del från förundersökningen. 

Inte heller inom bytomten L2017:3141 genomfördes 
schaktningen i den omfattning som hade angetts i un-
dersökningsplanen. Här berodde den minskade schakt-
ytan dock på att området till stor del visade sig vara 
utgrävd sedan tidigare och utfylld med blandade mas-

sor med bland annat sprängsten. Vid förundersökning-
en framkom endast en kraftigt skadad husgrund till en 
ekonomibyggnad från sannolikt 1700-talets andra hälft, 
ett sentida stolphål samt ett begränsat fyndmaterial som 
huvudsakligen bedömdes härröra från 1800-tal och ti-
digt 1900-tal varför detta inte tillvaratogs. Förundersök-
ningen genomfördes i övrigt enligt undersöknings-
planen.
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Lämning Schakt Storlek (m) Djup (m) Beskrivning 
L2017:2112 S1 6 x 2,3 - 3 0,1 - 0,4 Fyllning av brun mylla med inslag av tegel och blom-

krukefragment, ca 0,15 - 0,3 m tjockt. Under detta ett 
skärvstenslager som i schaktets NV del vilade mot en 
berghäll. Vid rensning på skärvstenslagret framkom ett 
keramikfragment av förhistorisk typ (ej tillvarataget). 
Skärvstenslagret grävdes inte igenom. 

 S2 4,5 x 1,5 0,45 - 0,55 Fyllning av grusig till stenig gulbeige mo med inslag av 
tegel, spik, oglaserat yngre rödgods/blomkrukor, ca 0,3 
m (påfört) ovan ljusbrun mo med kolstänk och enstaka 
tegelfragment, ca 0,15 - 02 m (odlingslager). Botten av 
beige silt. 

 S3 6 x 1,5 0,25 - 0,4 Under torven framkom ett lager med ren gul sand, ca 
0,1 - 0,15 m tjockt, som enligt fastighetsägaren utgjorde 
rester efter en sandhög. Sanden vilade på ett lager av 
mörkbrun sotig mylla med rikligt med skärvsten och 
inslag av sentida material (spik, tegel, blomkrukor), ca 
0,1 - 0,15 m tjockt (odlingslager?). Under detta fram-
kom ett kompakt lager av sotig mo med rikligt med 
skärvsten. Vid rensning av lagret framkom en obränd 
djurtand (ej tillvaratagen). Lagret grävdes inte igenom.  

 S4 8 x 1,5 0,25 - 0,4 Fyllning av brun mo med inslag av sentida föremål, 
främst tegelfragment, ca 0,15 - 0,25 m tjockt, ovan brun 
något sotig mo med rikligt med skärvsten (odlings-
lager?). I provgropar i det undre lagret framkom en 
sotsvart kompakt fyllning med skärvig och skörbränd 
sten samt ett par fragment brända ben (ej tillvaratagna). 
Lagret grävdes inte igenom. 

 S5 5,5 x 1,5 - 2 0,5 - 0,75 Fyllning av gulbeige morän, ca 0,15 - 0,25 m (påfört) 
ovan brun grusig mo 0,15 - 0,25 (påfört) ovan ett 
skärvstenslager med sotbrun moig fyllning, upp till 0,25 
m tjockt. Botten av ljusbrun mo. Vid utvidgning av 
schaktet kunde lagret avgränsas mot söder.  

 S6 3 x 1,5 0,6 - 0,7 Fyllning av gulbrun morän, ca 0,2 - 0,25 m (påfört) 
ovan brun grusig mo, ca 0,2 - 0,25 m (påfört) ovan ett 
kulturlager av brun något sotig mo med kolstänk och 
skärvig och skörbränd sten. Lagret provgrävdes och 
visades vara 0,1 - 0,15 m tjockt. Botten av ljusbrum mo. 

 S7 7 x 1,5 0,35 - 0,5 Fyllning av gulbeige morän, ca 0,15 m (påfört), ovan 
brun grusig mo, ca 0,1 - 0,2 m (påfört). Lagren vilade i 
schaktets NV del (ca 2,5 m längd) på ett skärvstenslager 
av sotig mo, skärvig och skörbränd sten, men i övrigt 
på ljusbrun morän. Vid rensning av skärvstenslagret 
framkom ett fragment förhistorisk keramik (ej tillvara-
taget). Lagret grävdes inte igenom. 

 
 
 
 
 
 
 

Bilagor
Bilaga 1. Schakttabell, grav- och boplatsområdet L2017:2112.



15

 
 
 
Lämning Schakt Storlek (m) Djup (m) Beskrivning 
L2017:3141 S1 28 x 4 - 9 0,15 - 0,85 I schaktets västra del framkom flera parallella berghällar 

i nord-sydlig riktning. Mellan berghällarna fanns 
blandade fyllnadsmassor, huvudsakligen bestående av 
morän och sprängsten, med inslag av sentida material. 
På den största av hällarna fanns ett tunt lager med 
naturligt avsatt morän i en svacka, dock med nedtryckta 
tegelfragment. Påförda massor av grus, morän och 
sprängsten förekom i ca 2/3 av schaktets längd. I 
schaktets östra del fanns i stället ett ca 0,3 m tjockt 
lager av brun mo som också var påfört. Centralt i 
schaktet och längs med dess norra kant framkom rester 
av en husgrund (A2). Grundens södra del hade dock 
förstörts i samband med tidigare schaktningsarbeten 
och schaktet utgjordes här av fyllnadsmassor av lera 
och sprängsten. Öster om husgrunden, och under det 
där belägna påförda molagret, framkom ett tunt lager 
av gråbrun något myllig morän med inslag av sentida 
material, främst tegel, vilken tolkades utgöra (rester av) 
en ursprunglig markhorisont (L1). I schaktets SÖ hörn 
framkom en härdliknande lämning (A1) som dock 
avskrevs efter provgrävning. Vid rensning av mark-
lagret framkom också ett stolphål (A3).  

 
 

Bilaga 2. Schakttabell, bytomten L2017:3141.
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Bilaga 3. Fotografier på ej tillvaratagna fynd. 

Fynd från lagret L1. Ej i skala.

Fynd från lagret L1. Ej i skala.

Bytomten. 
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Fynd från lagret L1. Ej i skala.

Fynd från lagret L1. Ej i skala.
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Keramikskärva från schakt S1. Ej i skala.

Keramikskärva från schakt S7. Ej i skala.

Grav- och boplatsområdet.


