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Tidsperioder
Yngre stenålder/neolitikum – ca 4000 –1800 f. Kr
Bronsålder – 1800 – 500 f.Kr
Järnålder –  500 f. Kr –1050 e. Kr
Äldre järnålder – 500 f. Kr –  500 e. Kr
Yngre järnålder – 500 – 1050 e. Kr
Medeltid – 1050 – 1527 e. Kr
Efterreformatorisk tid –  från 1527 e. Kr och framåt 
Senare tid – 1800 - och 1900-talen

Förkortningar och begrepp
Fornsök – KMRs sökapplikation över fornlämningar vid Riksantikvarieämbetet 
Fornreg – Riksantikvarieämbetets fornminnesregistrering
ISOF, NAU – Institutionen för språk och folkminnen vid Uppsala universitet, Namnarkivet med digitalt ortnamnsarkiv 
KMR - Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregistret
RAK – Rikets allmänna kartarkiv
LMS – Lantmäteristyrelsens kartarkiv
Lnr - löpnummer i det nya kulturmiljöregistret
RAÄ – Riksantikvarieämbetet
Raänr - fornlämningsnr i det gamla fornminnesregistret som är under avveckling.
SHM – Statens historiska museum med digitala arkiv över samlingar
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Sammanfattning
Som en del i planeringen av en ny detaljplan vid Snäckstavik i Botkyrka kom-
mun har Kraka kulturmiljö utfört en arkeologisk utredning. Utredningen 
har omfattat inventering och utredningsgrävning. 

Sedan tidigare fanns det registrerat två fornlämningar i form av ett torp, 
Grödinge 747, och ett område med fossil åker, Grödinge 746. Vid ut-
redningen påträffades ytterligare två fornlämningar, en boplats från yngre 
stenålder, objekt 1, och ett område med fossil åker, objekt 3. Det notera-
des också ett område med fossil åker, objekt 4, som odlats in i sen tid och 
därför klassas som övrig kulturhistorisk lämning. Vid utredningen avfärda-
des  ett boplatsläge, objekt 2, då det inte påträffades något av antikvariskt 
intresse.

Fig. 1. Objekt 1, schakt 9. I schaktet påträffades 3 keramikfragment, ett kvartsavfall, ett 
grönstensavslag och en slipsten, se omslagsbilden.
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Inledning
Kraka kulturmiljö AB har utfört en arkeologisk utredning inför planering-
en av en ny detaljplan för fritidshus vid Snäckstavik i Botkyrka kommun. 
Arbetsområdet var knappt 10 ha stort och låg inom fastigheten Snäckstavik 
3:110. Den arkeologiska utredningen har beställts och beslutats av 
Länsstyrelsen  i Stockholms län, enligt 2 kap. 11 § KML (Kulturmiljölagen). 
Uppdraget har dnr: 431-49400-2018. Utredningen har föranletts av det 
detaljplanearbete som Snäckstaviks AB arbetar med för området.

I området fanns sedan tidigare registrerat tre nummer i 
Riksantikvarieämbetets fornminnesregister:

• Grödinge 167:1-2, dubbelregistrering som motsvaras av  
Grödinge 747, bör utgå. 

• Grödinge 746 - område med fossil åkermark
• Grödinge 747 - en lägenhetsbebyggelse, avser torpet Grindstugan
Med utgångspunkt i dessa lämningar och närliggande fornlämningar, 

såsom flera fornborgar och boplatser från olika perioder så bedömde läns-
styrelsen att det behövdes en arkeologisk utredning.

Inventering med metalldetektering och utredningsgrävningar utfördes i 
mars 2019 när marken hade blivit snö- och tjälfri. I utredningsgrävningen 
deltog Anette Färjare, Eldrun kulturmiljö. Ansvarig för projektet och rap-
portarbete har varit Karin Beckman-Thoor, Kraka kulturmiljö. 

Fig. 2. Utredningsområdet, se markering, bestod av en dalgång norr om Snäckviken 
några mil sydost om Södertälje. Digitala topografiska kartan, skala 1:50 000.
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Målsättning
Den arkeologiska utredningen har haft som mål att klarlägga fornläm-
ningsbilden och lokalisera säkra och möjliga fornlämningar. De osäkra, 
möjliga fornlämningarnas status fastställs genom utredningsgrävningar. I 
utredningen har det ingått att dokumentera och redovisa övriga kulturhis-
toriska lämningar. 

Metod och genomförande
Arbetet inleddes  med en genomgång av:
• Kulturmiljöregistret med Fornsök, Riksantikvarieämbetets sökappli-

kation för att få en bild av fornlämningsmiljön.
• äldre kartmaterial som erhållits av WSP, vilka tidigare utfört en arkeo-

logisk inventering av området (WSP 2018). I något fall har kartmate-
rialet kontrollerats för att kunna läsa aktens text.

• Statens historiska museums digitala samlingar (SHM) samt SAMLA, 
Riksantikvarieämbetets (RAÄ) digitala rapportarkiv för att fånga upp 
fornfynd och rapporter som behandlar närområdet.

• jordartskartor och strandlinjekartor som studeras via Sveriges geolo-
giska undersökningars (SGU) kartfönster.

Därefter följde en inventering av området. Några platser utanför de re-
gistrerade fornlämningarna valdes ut för metalldetektering i syfte att finna 
spår av lämningar på väg upp mot fornborgarna och i området vid den 
fossila åkermarken. 

När snön smält och tjälen släppt utredningsgrävdes de möjliga / osäkra 
lämningar som noterats vid utredningsinventeringen. Inmätningen har skett 
med GPS och lämningarna har rapporterats in till Riksantikvarieämbetets 
fornreg enligt praxis. Nya Lnr återfinns i tabeller och text, ej i karta.

Avslutningsvis har denna rapport ställts samman.

Fig. 3. Inventeringen utfördes i februari när det fortfarande låg kvar snö på marken. 
Utredningsgrävningarna utfördes först i slutet av mars när tjälen släppt. Här syns en av 
de terrasskantade åkerytorna inom Grödinge 746, i bakgrunden anas ett röjningsröse.
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Naturgeografi och fornlämningsmiljö
Områdets kulturhistoriska bakgrund har behandlats i den arkeologiska 
inventering som WSP utförde hösten 2018 (WSP 2018) samt i en ar-
keologisk utredning som utfördes i närområdet 2014 (Andersson 2014). 
Rapporterna beskriver fornlämningsmiljön och kulturmiljön med ut-
gångspunkt  i ortnamnens äldsta belägg och historiskt kartmaterial. 

Här beskrivs några skeden i områdets naturgeografiska och kulturhisto-
riska utveckling med betydelse för förståelsen av området.

Området ligger på nivåer mellan cirka 10 och 25 meter över havet, 
vilket innebär att området växt fram successivt genom landhöjningen. 
Terrängmässigt består det av en dalgång mellan två markanta höjder. Den 
norra delen av utredningsområdet har utgjort ett pass, eller ett så kallat sa-
delläge med sluttningar åt två håll. Utredningsområdet består av den södra 
sluttningen från detta pass. Jordmånen består i den övre delen av grusjord 
med sandiga partier. Här finns flera äldre grustag. Längre ner i sluttningen 
består marken av silt som övergår i lera längst i söder.

Mellan 3000 och 2000 före Kristus torrlades de högsta delarna av ut-
redningsområdet. I Grödinge finns flera kända stenåldersboplatser från 
denna tid som ligger på nivåer från knappt 25 meter över havet och uppåt. 
Bland dessa märks Kyrktorp- och Korsnäsboplatserna nära Grödinge kyr-
ka. De ligger rakt norrut i samma dalgångsstråk som utredningsområdet. 
På Södertörn har det undersökts flera stora gropkeramiska boplatser under 
2000-talet som legat på nivåer från 23-24 meter över havet och uppåt, 
det gäller bland annat Sittesta boplats i Ösmo och Norvik boplats vid 
Nynäshamn.  Höjdnivåerna och kunskapen om yngre stenålderns boplat-
ser på Södertörn anger att det finns förutsättningar för stenåldersboplatser 
i de övre delarna av området, se fig. 4.

Fig. 4. Kartan visar strandlinjen i slutet av stenåldern, 2000 f. Kr, då den norra delen av 
utredningsområdet torrlagts och bildat ett näs mellan en mindre höjd  mitt i fjärden och 
en större landmassa i öster. Skala 1: 100 000.
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Fig. 5-6. Kartorna, en arealavmätning från 1700 och häradskartan från 1901-06 visar torpbebyggelsen och hur markanvändningen 
förändrats i området. De visar de lämningar som hör till historisk tid, som fossil åker och torpbebyggelsen, skala 1:4 000.

På höjden väster om utredningsormådet ligger två fornborgar, Grödinge 
78 och 79. Den södra av dessa är en imponerande borganläggning med 
flera kringkonstruktioner, som en muromgärdad förgård samt terrasslik-
nande partier i sluttningen mot väster. Här finns också en stensättnings-
liknande lämning, Grödinge 308. Fornborgarna och den gravliknande 
lämningen ligger utanför utredningsområdet, men indikeerar att det kan 
finnas ytterligare lämningar som skulle kunna knytas till denna miljö som 
daterar sig till 500-talet. 

Under historisk tid har området hört till Karshamra, där det utgjort  
utmark ner mot Snäckviken. På kartor från 1655 och 1700 finns det mar-
kerat ett torp som hette Snäckviken, i östra kanten av utredningsområdet, 
se fig. 5. Torpet Snäckvik finns omnämnt 1556 som ”Sneckeuick” (WSP 
2018). I ortnamnsarkivet kan det beläggas från 1578 (Andersson 2014).

På Häradsekonomiska kartan från 1901-06, har Snäckvik övergetts och 
istället har det uppförts ett nytt torp i sydost som heter Grindstugan, på 
Karshamra ägor, se fig.6. Åkermarken vid Grindstugan överensstämmer 
med den södra delen av torpet Snäckviks åkermark. När Snäckvik övergavs 
och Grindstugan etablerades går inte att utläsa ur kartmaterialet, däremot 
så skulle en studie av husförhörslängder sannolikt berätta om dessa föränd-
ringar. En sådan studie har inte ingått här. 

Åkermarken vid Grindstugan odlades in på 1950-talet och på ett flyg-
foto från 1958 är det möjligt att urskilja hur åkermarken bestod av dikes-
avgränsade tegar, som till stor del går att återfinna i terrängen än idag. 
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Resultat
Inom utredningsområdet var sedan tidigare registrerat:
• Grödinge 167:1-2/L2017:7902 – två husgrunder som markerats felak-
tigt, ev feldigitaliserade, sedan registrerade som Grödinge 747
• Grödinge 746/L2013:9338 - ett område med fossil åkermark
• Grödinge 747/L2013:9339 - en lägenhetsbebyggelse (tidigare Grödinge 
167:1-2, som markerats på fel plats)

I området noterades tre möjliga boplatslägen, objekt 1, 2 och 3, där 
den sista även var en fossil åker. Det noterades också en sentida fossil åker, 
objekt 4. 

Inom objekt 1/L2019:1833 grävdes sammanlagt 9 schakt. I det nor-
ra schaktet, S9, påträffades en fornlämning i form av en gropkeramisk 
boplats på en nivå av ca 23-25 m.ö.h. som kunde identifieras genom 3 
keramikskärvor, 1 grönstensavslag och en slipsten, se fig. 7, 11. Samtliga 
föremål är typiska för gropkeramiska boplatser på Södertörn. Boplatsen 
kunde avgränsas till ett tydligt topografiskt läge, där dalgången bildar ett 
pass / sadelläge mellan två bergshöjder. Boplatsen ligger i det nordvästra 
hörnet av utredningsområdet. Boplatsen fortsätter sannolikt norrut ut-
anför utredningsområdet, i öster avgränsas den av en grustäkt. Boplatsen 
bedöms vara relativt väl avgränsad inom utredningsområdet. Boplatsen 
antas ha varit strandbunden och söderut är nivåerna för låga för en grop-
keramisk boplats.

Inom objekt 2, ett boplatsläge invid en lodrät klippa, grävdes fyra 
schakt, se fig.12. Samtliga schakt var fyndtomma. Läget låg mitt emot 
objekt 1 på ungefär samma nivå men marken var stenigare och brantare. 
Området var påverkat av ytliga grustäkter och omgavs av större grustag.

Fig. 7. Objekt 1, schakt 9. Här påträffades en gropkeramisk boplats i ett område som 
idag utgör ett sadelläge och som när det var bebott utgjorde ett näs mellan två höjder. 
Foto: Anette Färjare.
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Fig. 8. Utredningens resultat med objekt 1-4, Grödinge 167:1-2 som ska utgå, Grödinge 746, och  
Grödinge 747. För nya Lnr, se tabellen. I kartbilden syns även fornlämningar i närområdet. Skala 1:5 000.

Resultattabell, med fornlämningar i närområdet 

Objekt/Raänr/Lnr Lämningstyp Antikv. Bedömn.
Objekt 1/L2019:1833 Boplats Fornlämning
Objekt 2 Boplatsläge Ej fornlämning
Objekt 3/ L2019:1836 Fossil åker 

Boplatsläge 
Fornlämning 
Boplatsläget har utgått

Objekt 4/ L2019:1838 Område med fossil åker Övrig kulturhistorisk lämning
G 167:1-2/L2017:7902 Lägenhetsbebyggelse Omregistrerad som G 747, -  bör utgå
G 746/L2013:9338 Område med fossil 

åkermark
Fornlämning

G 747/L2013:9339 Lägenhetsbebyggelse Fornlämning
G 78:1/L2017:7957 Fornborg Fornlämning
G 79:1/L2017:7758 Fornborg Fornlämning
G 308:1/L2017:4159 Fornlämningsliknande 

lämning
Övrig kulturhistorisk lämning, inget på reggad plats, 
däremot en förhöjning i N

  G = Grödinge
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Objekt 3/L2019:1836 utgjordes av en fossil åker men också av ett boplats-
läge. I området grävdes tre schakt som endast uppvisade odlingslager, se 
fig.9. Odlingslagret var tunt i den övre delen av sluttningen, i Ö, och tjock-
are i den nedre delen av sluttningen mot V. Det fanns inga spår av någon 
boplats i området. Den fossila åkern finns inte med i något äldre kartmaterial 
och uppvisar en kraftig terrasskant mot väster och åkerhak i öster. Utmed 
åkerhaket finns det partier med röjningssten, som närmast har karaktären 
av en röjsträng. Den fossila åkern har bedömts som fornlämning då den 
har formelement och ålderdomliga drag, som liknar de inom Grödinge 746. 

Objekt 4/L2019:1838 avser ett område med fossil åkermark som be-
dömts som sentida, då den odlats in under 1900-talet på ett sådant sätt 
att äldre formelement saknas med undantag av något djupt nedsjunket 
röjningsröse. I övrigt märks ett lång, djupt dike, relativt stora röjnings-
rösen och i sydväst fortsätter området med dikade tegar som odlats lång 
fram under 1900-talet. Den sentida åkermarken med dikesindelning syns 
tydligt på flygfoton från 1950-talet. De delar som finns med i 1900-talets 
kartmaterial har inte lagts in som ett objekt. 

Grödinge 167:1-2/L2017:7902 avser två husgrunder vilka de som ti-
digare besökt platsen inte kunnat återfinna. De eftersöktes aktivt och det 
finns inga husgrunder på de utmärkta platserna. Däremot så har det re-
gistrerats en torplämning något österut med två  husgrunder som motsva-
rar Grödinge 167:1-2, någorlunda. Det är därför sannolikt att Grödinge 
167:1-2, är de lämningar som sedan registrerats som Grödinge 747. 
Lämningarna tycks ha flyttat på kartan, kanske har det skett en förskjut-
ning vid digitaliseringen av lämningarna. Grödinge 167:1-2 kan utgå då 
den motsvaras av Grödinge 747.

Grödinge 746/L2013:9338 är ett område med fossil åkermark, som 
mätts in och avgränsats till de terrasskanter som avgränsar åkermarken mot 
väster och till det åkerhak som avgränsar ytan mot öster. Den fossila åker-
marken har en hög terrasskant och många, djupt nedsjunkna röjningsrösen. 
Den fossila åkermarken kan inte beläggas i det äldre kartmaterialet, se fig.10.

Grödinge 747/L2013:9339 är en lägenhetsbebyggelse, det vill säga ett torp med 
två husgrunder. Torpet, som hette Snäckvik, hör ihop med den fossila åkermarken.

Fig. 9. Objekt 3, schakt 14. I schaktet noterades ett odlingslager som blev tjockare ner 
mot sluttningen. Den fossila åkermarken avgränsades av en terrasskant. 
Foto: Anette Färjare.
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Kommentar till resultaten
Objekt 1/L2019:1833 utgör rester av en gropkeramisk boplats som be-
rör det nordvästra hörnet av utredningsområdet. Platsen ligger i samma 
stråk som de kända boplatserna vid Kyrktorp och Korsnäs vid Grödinge 
kyrka. Boplatsens nivå och fynd påminner om dessa boplatser. I denna 
dalgång/ forntida fjärd så ligger boplatsen vid Snäckvik nära det öppna ha-
vet. Boplatsytan är relativt väl avgränsad inom utredningsområdet, i söder 
sluttar marken ner och nivåerna är lägre. Dessutom finns här någon ytlig 
grustäkt. I öster avgränsas boplatsen av ett äldre grustag som sannolikt 
förstört en stor del av boplatsen. Det finns dock fina ytor norr om utred-
ningsområdet där boplatsen rimligen fortsätter.

Objekt 3/L2019:1836 – avser ett mindre område med fossil åkermark 
som liksom den i sen tid odlade objekt 4/L2019:1838 hör samman med 
Grödinge 746/L2013:9338 och 747/L2013:9338. Denna del, objekt 3/
L2019:1836, har även om den bedöms som fornlämning inte samma upp-
levelsevärde som Grödinge 746/L2013:9338. Lämningarna inom ytan 
tycks också vara tämligen sparsmakade, de består i en tydlig terrasskant 
mot väster och några röjningsrösen mot det hak som finns i öster. 

Grödinge 746/L2013:9338 och 747/L2013:9338 utgör en fin och väl 
sammanhållen torpmiljö med ålderdomlig fossil åker som kan utvecklas 
genom informationsmaterial, området gränsar till Sörmlandsleden. På 
fastighetskartan ser det ut som om leden går väster om området, men 
egentligen går den öster om området. Denna del är naturskön med en bäck 
som går genom de hasselbeväxta terrasserade åkrarna.

Fig. 10. Grödinge 746 avser ett område med fossil åkermark. Här syns ett röjningsröse 
som ligger i en terrasskant.
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Utvärdering
Inför utredningen fanns två fornlämningar i området som hörde samman 
med områdets historiska markanvändning i form av ett torp med tillhö-
rande åkermark. 

Vid utredningen tillkom ytterligare ytor med fossil åker, varav en be-
dömdes utgöra fornlämning då den uppvisade äldre former. En yta före-
föll ha odlats in i sen tid, i likhet med de åkrar som återges på 1950-talets 
ekonomiska karta och på flygfoto från 1958. 

Delar av området metalldetekterades, i syfte att se om det gick att fin-
na några indikationer upp mot fornborgarna och eventuella ytterligare 
husgrunder som skulle kunna visa på flera generationers byggnader vid 
Snäckviken. Metalldetekteringen skedde inom utredningsområdet och ut-
anför de redan registrerade fornlämningarna. Detekteringen resulterade i 
några sentida spikar och en ölburk. 

Vid sidan av de historiska lämningarna framkom en gropkeramisk bo-
palts som är ett viktigt bidrag till bilden av stenåldern i Grödinge.

Sammantaget resulterade utredningen i två nya fornlämningar (ob-
jekt 1 och 4) samt reviderad gräns för Grödinge 746 och Grödinge 747. 
Grödinge 167:1-2 har ersatts av Grödinge 747.  Vid WSPs inventering 
2018 noterade de några stora slaggstycken i ett röjningsröse. Dessa åter-
fanns ej vid utredningen och har ej kunnat bedömas.

Det är viktigt att notera att Grödinge 167:1-2 är markerad på fel plats, 
vilket lett till att lämningarna registrerats på nytt som Grödinge 747, och 
att Grödinge 167:1-2 därför bör utgå. 

Eventuellt gäller det även Grödinge 308:1, en fornlämningsliknande 
lämning väster om arbetsområdet. Vid inventeringen noterades en forn-
lämningsliknande lämning i sluttningen nedan fornborgen – dock ing-
en lämning i området för Grödinge 308:1. Eventuellt kan frånvaron av 
Grödinge 167:1-2, Grödinge 308:1 förklaras med att det blivit fel vid digi-
taliseringen. Feldigitaliseringar har noterats i andra områden på Södertörn 
– t.ex. vid Hågelby i Botkyrka (egen erfarenhet).

Sammantaget har utredningen visat på en välbevarad och innehållsrik 
torpmiljö med rötter i minst 1500-talet och en gropkeramisk boplats.

Fig. 11. Objekt 1, schakt 9. En av keramikbitarna utgjordes av en mynningsbit. 
Foto: Anette Färjare.
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Bilaga 1. Objekttabell

Objekt/RAÄnr Lämningstyp Antikv. Bedömn.
Objekt 1
/L2019:1833

Boplats, 25x18 (N-S), består av ett pass /sadelläge mellan berg. Ca 25  
m.ö.h. I schakt 9 påträffades 3 keramikfragment, 1 grönstensavslag och 
1 slipsten. Läget prövades med 9 schakt. I S delen, som låg några meter 
lägre i terrängen, var samtliga schakt fyndtomma. Boplatsen är relativt väl 
avgränsad mot S, där marken är lägre och mot Ö där det är ett grustag.

Fornlämning

Objekt 2 Boplatsläge, ca 50x20 m stort, består av V- SV-sluttning nedan lodrät 
bergvägg. Relativt stenig mark. Prövades med fyra schakt, samtliga var 
fyndtomma.

Ej fornlämning

Objekt 3
/L2019:1836

Fossil åker, 75x20 (N-S) består av en oregelbunden odlingsyta, avgränsad 
av terrasskant i V ca 80 m l och intill 0,8 m h. I Ö är ett åkerhak och utmed 
denna röjningsrösen, djupt nedsjunkna.
Området utgjorde även ett fints boplatsläge och prövades med 3 schakt, 
samtliga uppvisade endast ett tunt odlingslager.

Fornlämning

Objekt 4
/L2019:1838

Område med fossil åker, ca 130x30-55 m st (NV-SO), består av minst två 
odlingsytor med en ändmoränbildning mitt i. Området avgränsas av dike, 
ca 1 m br och 0,6 m dj i SV. I kanten av och på odlingsytan finns ett tio-tal 
röjningsrösen. Odlingsytorna och formelementen anger att ytan odlats 
längre fram i tiden, sannolikt in på 1900-talet i perioder.

Övrig kulturhistorisk lämning

G 167:1-2 
/L2017:7902

Lägenhetsbebyggelse, markerad mitt i 1950-talets åkermark. 
Felmarkerade. Motsvarar rimligen Grödinge 747 som registrerades 2014.
Ej med i kartan – bör utgå ur registret

Feldigitaliserad vid RAÄ, 
omregistrerad som G 747

G 746
/L2013:9338

Område med fossil åkermark, ca 200x10-25 m st (N-S), består av minst 
två odlingsytor som avgränsas av terrasskanter i V och åkerhak i Ö. 
Utmed kanterna och även på odlingsytorna är minst ett 10-tal djupt 
nedsjunkna röjningsrösen, ca 1,5-2,5 m st och intill 0,6 m h. Ålderdomlig 
karaktär. Den fossila åkermarken bedöms ha hört till torpet Snäckvik.

Fornlämning

G 747 
/L2013:9339

Lägenhetsbebyggelse, Inom ett ca 90x10-15 m stort område är 2 husgrun-
der. I söder en husgrund som är 9x5 m st och 0,3 m h, med spismursröse, 
2x2 m st intill 0,7 m h. Inslag av tegel. Kraftig  stensyll av tillhuggna stenar. 
I norr är en osäker husgrund, ca 2 x 2 m st. I norr finns några närliggande 
röjningsrösen som liknar sprismursrösen. Det påträffades dock inte något 
tegel i dessa varför de bedömts utgöra röjningsrösen.

Fornlämning

I närområdet
G 78:1
/L2017:7757

Fornborg. FMIS beskrivning - i huvudsak begränsad av bergsbranter. I 
N och NÖ ligger en ca 80 m lång, ca 10 m bred och ca 2-4 m hög mur, 
bestående avi allmänhet 0,3-0,7 m st stenar. I muren finnes en ca 2 m 
bredöppning. Utanför denna murs V-del ligger en mindre ca 15 m lång,ca 
1,5 m bred och 0,3-1 m hög böjd mur. Öppningen i muren ärriktad åt N. 
Fornborgens storlek är 130x100 m (N-S).
Kommentar: Spektakulär fornborg med kringanläggningar i NV, förgård, 
terrasserade ytor, ev väg upp?

Fornlämning

G 79:1
/L2017:7758

Fornborg. FMIS beskrivning - 300x100-200 m st (N-S), i huvudsak 
begränsad av branta bergskanter. Runt borgens N del ligger i svackor 
och på sluttningar 6 murar eller rester därav. Dessa är 10-50 m l, 0,3-1 
m h och 1-2 m br, av 0,5-2 m st stenar. Murarna är delvis mycket starkt 
raserade och har ofta utgjorts av enkla rader stora stenar. I flera svackor 
ligger talrikt med sten. Några murar kan emellertid ej spåras numera, även 
om en del av denna sten tidigare ingått i murverk.

Fornlämning

G 308:1 
/L2017:4159

Fornlämningsliknande lämning - FMIS beskrivning - Stensättningsliknande 
lämning rund, 4 m diam och 0,3 m h.Övertorvad. I Ö och S en begräns-
ning av stenar liknande enkantkedja. 0,2-0,3 m h av 0,30-0,50 m l stenar. I 
N 3 större stenblock 0,5-0,7 m l och 0,2-0,3 m h. I SÖ 1 stenblock 1,5x1,1 
mst. Kunde ej  återfinnas på markerad plats, något norrut är en lliknande 
lämning. Ev feldigitaliserad.

Övrig kulturhistorisk lämning
Ev feldigitaliserad vid RAÄ ?

     G = Grödinge

Bilagor
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Schakt Mått, lxbr/dj Beskrivning

Objekt 1/L2019:1833

S1 6x1/0,3 Torv 0,1. Tunnt odlingslager 0,05, I botten grus.

S2 4x1/0,15 Torv 0,1. I botten grus.

S3 6x1/0,2 Torv 0,1. Tunnt odlingslager 0,15. I botten grus.

S4 5x1/0,2 Torv 0,1. I botten grus.

S5 6x1/0,2 Torv 0,1. I botten grus.

S6 11x1/0,2 Torv 0,1. I botten grus sand i nedre delen.

S7 4x1/0,2 Torv 0,1. I botten grus sand.

S8 3x1/0,2 Torv 0,1. I botten grus, sand.

S9 16x1/0,2 Torv 0,1. Därunder grus och sand. 
1 dm ner i sanden påträffades 3 keramikfragment, varav 1 myn-
ningsbit, fördelade i den N delen av schaktet. I den S framkom 1 
grönstensavslag och 1 slipsten. Fornlämning.

Objekt 2

S10 10x1/0,2 Torv 0,1, följt av grus. Invid bergsbrant.

S11 7x1/0,2 Torv 0,1, följt av svallad moran. Invid bergsbrant.

S12 7x1/0,2 Torv 0,1, följt av grus.

S13 5x1/0,2 Torv 0,1, följt av grus.

Objekt 3/L2019:1836

S14 7x1/0,2 Torv 0,1, odlingslager 0,05-0,15, tjockare I V. Tunt odlingslager.

S15 8x1/0,2 Torv 0,1, odlingslager 0,05-0,15, tjockare I V. Tunt odlingslager.

S16 4x1/0,2 Torv 0,1, odlingslager 0,05-0,15, tjockare I V. Tunt odlingslager.

Bilaga 2. Schakttabell och schaktplan
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Fig. 13. Schaktplan över objekt 1, 2 och 3, Lnr återfinns i tabellerna. Skala 1:1 000.
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