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Omslagsbild: Utsikt över grustäktens centrala del från norr. I bak-
                      grunden syns Malmsjön.
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Fig 1. Utredningsområdet markerat på Terrängkartan, skala 1:25 000.
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Sammanfattning
Arkeologistik AB har under några dagar i slutet av no-
vember och början av december 2015 genomfört en 
arkeologisk utredning av ett ca 25 hektar stort planom-
råde vid Vårsta i Botkyrka kommun. Inom området, 
som benämns Slättmalm efter ett tidigare torp inom 
området, planeras bostäder att byggas. Utredningen har 
innefattat arkiv- och kartstudier, specialinventering och 
grävning av provgropar för hand. Uppdragsgivare var 
Villamarken Exploatering i Stockholm AB.

Utredningsområdet utgjordes till största delen av en 
nedlagd grustäkt med endast mindre ytor med ursprung-
liga marklager bevarade längs med täktens sidor. Inom 

Fig 2.  ovan: Utredningsområdet, fornlämning- 
           ar och objekt markerade på Fastighets- 
           kartan, skala 1:10 000.
.

området fanns sedan tidigare fyra registrerade fornläm-
ningar i form av två stenåldersboplatser, ett stenbrott 
och en milstolpe. En av boplatserna (RAÄ Grödinge 
382:1) och stenbrottet (Grödinge 588:1) bedömdes av 
Länsstyrelsen som osäkra fornlämningar och skulle 
därför utredningsgrävas. Vid utredningen framkom 
därutöver två tidigare oregistrerade stenåldersboplatser 
(objekt 7 och 8), två väglämningar (objekt 2 och 5), två 
gränsmärken (objekt 3 och 4) samt bebyggelselämning-
ar efter torpet Slättmalm (objekt 6).

Två av stenåldersboplatserna (objekt 7 och Grödinge 
382:1) är nästan helt utplånade av täktverksamheten 

Fig 3. vänster: Objekttabell.

Grödinge 588:1

Grödinge 526:1

Grödinge 382:1

Grödinge 239:1

Obj 8

Obj 4

Obj 5

Obj 3
Obj 7

Obj 2

Obj 6

Objekt/RAÄ-nr Typ Antikvarisk bedömning
Objekt 1 Utgår Ej kulturhistorisk lämning
Objekt 2 Färdväg Övrig kulturhistorisk lämning
Objekt 3 Gränsmärke Övrig kulturhistorisk lämning
Objekt 4 Gränsmärke Övrig kulturhistorisk lämning
Objekt 5 Färdväg Övrig kulturhistorisk lämning
Objekt 6 Lägenhets-

bebyggelse
Övrig kulturhistorisk lämning

Objekt 7 Boplats Övrig kulturhistorisk lämning
Objekt 8 Boplats Fornlämning
Grödinge 239:1 Vägmärke Fornlämning
Grödinge 382:1 Boplats Övrig kulturhistorisk lämning
Grödinge 526:1 Boplats Fornlämning
Grödinge 588:1 Brott/täkt Fornlämning
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varför lämningarnas arkeologiska potential bedöms 
som mycket begränsade.  Lämningarna bedöms därför 
som övriga kulturhistoriska lämningar. Vid stenbrottet, 
som består av en diabasgång omgiven av granit, har 
diabas (s.k. grönsten) brutits för tillverkning av redskap 
under stenåldern. Intill brottet ligger rikligt med råma-
terial synligt i körskador på platsen. Vid provgrävning 
påträffades även avslag och skärvig sten i anslutning 
till brottet vilket tyder på att även en viss bearbetning 
kan ha skett på platsen. Brottet bedöms som en forn-
lämning. Även boplatsen objekt 8 bedöms som en forn-
lämning medan väglämningarna, gränsmärkena och 
bebyggelselämningarna efter Slättmalm bedöms som 
övriga kulturhistoriska lämningar.

Bakgrund
Botkyrka kommun har inlett ett detaljplanearbete för en 
del av Slättmalm i Grödinge. Planområdet är ca 25 ha 
stort och utgörs huvudsakligen av en nedlagd grustäkt. 
Planområdet ligger inom ett område som är av riksin-
tresse för kulturmiljövården. Inom det planerade de-
taljplaneområdet finns två registrerade fornlämningar, 
RAÄ Grödinge 239:1, ett vägmärke (milstolpe) och 
Grödinge 526:1, en stenåldersboplats samt två övri-
ga kulturhistoriska lämningar, RAÄ grödinge 382:1, 
en stenåldersboplats som till stor del har förstörts av     
täktverksamheten och Grödinge 588:1, ett stenbrott. I 
anslutning till planområdets nordöstra del genomfördes 
en utredning 1991 varvid ett flertal fornlämningar, 
främst från stenåldern, påträffades (Bergh & Lindgren 
1991).

Länsstyrelsen bedömde att en arkeologisk utred-      
ning enligt 2 kap 11 KML behövde genomföras för att 
fastställa om det fanns ej tidigare kända fornlämning-
ar inom planområdet och beslutade därför att Arkeo-     
logistik AB skulle genomföra en sådan (Lst beslut, dnr 
43111-33277-2015, beslutsdatum 2015-11-23). I upp-
draget ingick även att fastställa statusen på de övriga 
kulturhistoriska lämningarna inom området.

Arkeologistik genomförde fältarbetet under samman-
lagt fyra dagar i november och december 2015. Upp-
dragsgivare var Villamarken Exploatering i Stockholm 
AB.

Kulturmiljö
Planområdet är ca 25 hektar stort och utgör en del av 
Uppsalaåsens sträckning över Södertörn (figur 2). Inom 
utredningsområdets centrala del finns en omfattande, 
men sedan i slutet av 1970-talet nedlagd, grustäckt. Idag 
finns opåverkade ytor kvar endast längs med områdets 
kanter i väster, norr och öst-sydöst. De opåverkade del-
arna utgörs av skogsmark på nivåer mellan ca 25 och 60 
meter över havet. Markslaget består av isälvssediment 
av grus och sand med ställvis berg i dagen. Planom-
rådet, som under historisk tid har legat inom Nolinge 
säteris ägor, är uppkallat efter en liten lägenhet, troligen 
ett torp, som tidigare var beläget inom planområdets 
centrala del. Torpet Slättmalm finns belagt första gång-
en på häradskartan från 1900-talets början, men det är 
oklart när torpet etablerades. Sannolikt har det dock 
tillkommit först efter 1873 då ingen markering finns på 
platsen på Generalstabskartan eller tidigare kartor. Be-
byggelsen fanns ännu kvar i början på 1950-talet (RAK 
J133-10i2d53), men övergavs sannolikt i samband med 
att täktverksamheten påbörjades under 1960-talet.

Inom området finns sedan tidigare fyra registre-
rade lämningar varav två stenåldersboplatser (RAÄ 
Grödinge 382:1 och Grödinge 526:1, figur 2), ett 
stenbrott (Grödinge 588:1) och en milsten (Grödinge 
239:1). Ytterligare boplatser och lösfynd från stenåldern 
(RAÄ Grödinge 558.1, 587:1, 600:1 och 601:1) finns 
registrerade i anslutning till en dalgång strax norr om 
planområdet.

Tidigare undersökningar
Den så kallade Sjövreten-boplatsen, RAÄ Grödinge 
526:1, påträffades 1969 då täktverksamheten redan 
hade påbörjats (ATA 5883/69). Kort därefter genom-
fördes en översiktlig fosfatkartering (1970) och en 
provundersökning (1971) av fornlämningen (Welinder 
1971). Vid provundersökningen grävdes sammanlagt 
17 provgropar med ett rikligt fyndmaterial av framför 
allt kvarts, men även av grönsten, porfyr, sandsten och 
flinta. I fem av provgroparna påträffades också anlägg-
ningar i form av kokgropar och i en provgrop kera-
mikskärvor av bronsålderskaraktär (a.a). Senare genom-
förde Welinder även en delundersökning av boplatsen 
(1971-72) som ett led i ett forskningsprojekt kring öst-
svensk mesolitikum (ATA 4419/76). Vid denna grävdes 
85 m2 av boplatsen varav 84 m2 var fyndförande. Uti-
från fynd och 14C-dateringar kunde Welinder urskilja 
fyra bosättningsfaser varav två mesolitiska, en neolitisk 
och en daterad till bronsålder (ATA 4419/76).
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Boplatsen RAÄ Grödinge 382:1 påträffades 1980, strax 
efter det att täktverksamheten hade upphört (Broström 
2016). Boplatsen identifierades genom fynd av slagen 
kvarts, knackstenar av porfyr, ett yxämne av grönsten 
samt en slipsten av sandsten i avbaningshögar från 
verksamheten. Samtidigt påträffades även diabasbrottet 
RAÄ Grödinge 588:1 (a.a.). Det senare kom dock att 
registreras först i samband med en arkeologisk utred-
ning 1989 då delar av området öster om Vårsta fosfat-
karterades (ATA 4047/89, 4410/89). Vid fosfatkarter-
ingen noterades bl.a. förhöjda fosfatvärden i anslutning 
till boplatserna Grödinge 382:1 och Grödinge 526:1 
(Bergh & Lindgren 1991). 

I juni 1991 genomförde Riksantikvarieämbetet UV 
en utredning etapp 2 vilken delvis berörde det nu ak-
tuella utredningsområdet (Bergh & Lindgren 1991). 
Vid utredningen genomfördes en provschaktning inom 
den yta med förhöjda fosfatvärden som hade noter-
ats i anslutning till (nordöst om) Sjövreten-boplatsen 
(Område 4). Vid utredningen grävdes totalt 22 schakt 
inom ytan varvid fynd framkom i sju av schakten och 
en kokgrop i ett åttonde schakt. Fynden utgjordes av 33                                                                                
kvartsavslag, en knacksten och ett slipstensfragment 
(a.a.). Enligt en handskriven anteckning i arkivrap-
porten har fynden tillförts boplatsen Grödinge 526:1 
(Bergh & Lindgren 1991, ATA 3350/91). De påträf-
fade lämningarna medförde dock inte någon ändring 
av boplatens utbredning i Fornminnesregistrets (FMIS) 
kartunderlag.

Syfte och metod
Syftet med utredningen var att fastställa om det fanns 
fornlämningar inom utredningsområdet samt att fast-
ställa status för övriga kulturhistoriska lämningar.

Inledningsvis genomfördes en kartstudie över området 
i syfte att klargöra hur utredningsområdet hade nyttjats 
över tid och för att söka topografiska och geologiskt 
lämpliga lägen för boplatser och aktivitetsytor under 
förhistorisk tid. Vid kartstudien har Fornminnesregis-
tret (FMIS), Lantmäteriets digitala kartarkiv, topografis-
ka kartor och SGU:s jordartskartor utgjort huvudkällor.

Studien skulle också klargöra om tidigare utredningar 
eller undersökningar hade berört utredningsområdet. 

I denna del har Riksantikvarieämbetets rapportdata-
bas Samla och Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) 
utgjort huvudkällor. I början av december 2015, då 
utredningen skulle utföras, hade temperaturen redan 
börjat falla och marken att frysa till varför utredningen 
forcerades för att kunna genomföras innan tjälen gick 
för djupt. ATA-studien genomfördes därför först efter 
fältarbetet, varför en tidigare känd, men i FMIS ännu 
oregistrerad (del av en) fornlämning (objekt 8/RAÄ 
Grödinge 526:1) kom att utredningsgrävas på nytt.

Fältarbetet har inbegripit en specialinventering av 
utredningsområdet (etapp 1) samt provundersökningar 
av lämningar med oklar fornlämningsstatus (etapp 2). 
Vid undersökningarna grävdes endast provgropar för 
hand med fyllhacka, spade och skärslev. Provgroparna 
var i allmänhet 0,5 x 0,5 – 1 x 1 m stora. Påträffade ob-
jekt och provgropar beskrevs i text och mättes in med 
RTK-gps. Valda objekt fotograferades. Fynd dokumen-
terades i text och foto, men återdeponerades i samt-
liga fall på fyndplatserna. Lösfynd i rasbranter mättes 
in, medan övriga fynd knöts till respektive provgrop. 
Samtliga provgropar återställdes efter avslutad under-
sökning.

Resultat
Resultatet av arkiv- och kartstudierna har kortfattat pre-
senterats under avsnittet Kulturmiljö ovan. Nedan re-
dovisas resultaten av inventeringen (etapp 1) och prov-
undersökningar (etapp 2).

Etapp 1
Vid inventeringen framkom fem tidigare oregistrerade 
lämningar inom utredningsområdets norra och östra 
delar. Lämningarna utgjordes av två väglämningar (ob-
jekt 2 och 5, figur 2 samt bilaga 1), två gränsmärken 
(objekt 3 och 4) samt bebyggelselämningar efter torp-
et Slättmalm (objekt 6). För närmare beskrivningar av 
lämningarna hänvisas till bilaga 1. Inom området finns 
i övrigt ett stort antal mindre täkter och täktgropar som 
inte dokumenterades. Samtliga lämningar bedömdes 
som övriga kulturhistoriska lämningar. 

Därutöver framkom också två områden som bedömdes 
ha varit lämpliga för bosättning under stenåldern (objekt 
1 och 8). Ytterligare ett boplatsläge (objekt 7) pekades 
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ut av Sven-Gunnar Broström, Botark uti-
från tidigare funna kvarts-avslag på platsen 
(Broström muntligen 2015-12-02). I sam-
band med inventeringen besiktigades även 
de tidigare registrerade lämningarna varvid 
läget för stenbrottet RAÄ Grödinge 588:1 
korrigerades.

Etapp2
Vid utredningens andra etapp genom-
fördes provgrävningar inom de påträf-
fade boplatslägena objekt 1, 7 och 8. Även 
den tidigare registrerade boplatsen RAÄ 
Grödinge 382:1 och stenbrottet RAÄ Grödinge 588:1 
provgrävdes i syfte att klargöra lämningarnas forn-
lämningsstatus. 

Objekt 1 utgjordes av en sydvästsluttning mellan ca 
45 och 55 meter över havet på grustäktens västra sida. 
Inom ytan grävdes 19 provgropar (R21-R39, bilaga 2 
och 3). Groparna var 0,5 x 0,5 - 0,8 x 0,6 meter stora 
och 0,2 - 0,3 meter djupa. Markslaget utgjordes hu-
vudsakligen av grov sand. I provgropen R33 framkom 
sentida sopor med bl.a. plåt, i övrigt påträffades inga 
fynd. Objektet utgör inte en kulturhistorisk lämning.

Objekt 7 utgörs av en av täktverksamheten närmast 
helt utplånad boplats strax väster om boplatsen RAÄ 
Grödinge 382:1 inom utredningsområdets norra del. 
Boplatsen är belägen i sand, ca 60 meter över havet 
och i ett markant högre terrängläge än Grödinge 382:1 
(figur 4) och boplatsen är därmed möjligen också äld- 
re än denna. Boplatsen begränsas av berg i nordöst och 
sydöst och av schaktkanten till grustäkten i sydväst. 
Den bevarade delen av boplatsen bedöms vara ca 11 
meter lång (NV-SÖ) och 1 - 3 meter bred. Utbred-
ningen har uppskattats utifrån tidigare gjorda kvarts-
fynd i rasbranten till täkten (muntligen Sven-Gunnar 
Broström, Botark 2015-12-02) samt utifrån fynd av 
kvartsavslag och skärvig sten som gjordes i branten i 
samband med utredningen. Inom den bevarade remsan 
av boplatsen grävdes två provgropar (R1 och R2), men 
utan att fler fynd framkom. Ytterligare tre provgropar 
(R3-R5) grävdes nordväst om boplatsens uppskattade 
utbredning för att klargöra om boplatsen hade en vid-
are utbredning åt detta håll. Inga fynd framkom i någon 
av dessa gropar. Boplatsens vetenskapliga potential 
bedöms vara mycket begränsad pga. av skadorna, var-

för boplatsen bedöms som en övrig kulturhistorisk 
lämning.

Boplatsläget objekt 8 utgörs av en svag sydvästsluttning 
mellan ca 45 och 50 meter över havet i skogsmarken 
inom utredningsområdets sydöstra del. Boplatsläget 
bedömdes begränsas av berg i sydöst och av ett strand-
hak i norr och nordöst. Inom ytan grävdes sju prov-
gropar (R14-R20). Groparna var 0,8 x 0,8 - 1 x 1 meter 
stora och 0,15 - 0,25 meter djupa. Markslaget utgjordes 
av sand. I fyra av groparna (R14-R16, R18) framkom 
fynd av slagen kvarts och i två av dessa även skärvig 
sten. I ytterligare en grop (R17) förekom skärvig och 
skörbränd sten. Vid den utredning som utfördes av  
Riksantikvarieämbetet 1991 framkom fynd och anlägg-
ningar inom en större yta än den nu bekräftade (Bergh 
& Lindgren 1991, karta 5b, jfr bilaga 3). Objektet 
bedöms utgöra en boplats och därmed en fornlämning. 
Troligen utgör den en del av den tidigare registrerade 
Sjövreten-boplatsen, RAÄ Grödinge 526:1, i sydväst 
(Bergh & Lindgren 1991:6). 

Boplatsen RAÄ Grödinge 382:1 har som tidigare nämnts 
skadats av täktverksamheten. Enligt FMIS återstår en-
dast ett litet parti av boplatsen längs med foten av ett 
berg i norr. De fynd som tidigare hade framkommit på 
boplatsen hade huvudsakligen påträffats i avbaningshö-
gar från täkten (Broström 2016), men även i rasbranter 
i täkten (muntligen Sven-Gunnar Broström, Botark 
2015-12-02), Även vid den nu genomförda utrednin-
gen påträffades två kvartsavslag i rasbranten på platsen. 
Inom området grävdes fem provgropar varav två för-
lades på den tillsynes bevarade, ca 1 - 3 meter breda 
markremsan intill bergsfoten (figur 5). Markremsan be-
gränsades av en tydlig schaktkant i söder. Provgroparna 

Fig 4. Boplatsen objekt 7 (till vänster i bild) sedd från nordväst. Boplats-
          en RAÄ Grödinge 382:1 är belägen i den lägre liggande skogs-  
          dungen nedanför branten. Foto Arkeologistik.
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Fig 5. Grävning av provgropar inom den bevarade markremsan längs 
          bergsfoten inom boplatsens RAÄ Grödinge 382:1 norra del.
          Foto Arkeologistik.

visade dock att även denna del delvis hade 
banats av. Totalt grävdes fem provgropar 
inom fornlämningen (R9-R13). I en av de 
två gropar som grävdes intill bergsfoten 
påträffades en bipolär kvartskärna och i en 
av två gropar söder därom en skärvig sten. 
I en provgrop som grävdes mellan avba-
ningshögarna i sydväst framkom ett kvarts-
avslag. Provgroparna visade att de fynd-
förande lagren till stora delar var avbanade 
eller bortschaktade. Boplatsens vetenskap-
liga potential bedöms därför vara mycket 
begränsad, varför boplatsen bedöms som 
en övrig kulturhistorisk lämning.

Stenbrottet RAÄ Grödinge 588:1 är belä-
gen på den södra sidan av en diabasgång 
(NV-SÖ) i berg i dagen (figur 6). Brottet 
framträder tydligt genom brottytor i dia-
basen och genom rikligt med råmaterial i 
körskador söder om brottet. Vid utredning-
en rensades en ca 2 x 0,5 - 0,8 meter stor 
yta fram nedanför brottytorna. Inom ytan 
förekom rikligt med råmaterial, allt från 
större stycken (ca 0,1 m) till splitter (figur 
7). Ytan genomgrävdes inte. Ytterligare en 
ca 2 x 1,5 meter stor yta togs upp vid sidan 
om körskadorna, några meter sydöst om 
brottet (se figur 6). På platsen framkom rå-
material och skärvsten samt ett grönstens-
avslag i form av ett plattformsavslag med 
slagbula och med en avspaltning på avslag-
ets utsida. Ytan undersöktes inte vidare. 
Avslag och skärvsten har även tidigare hit-
tats intill brottet (muntligen Sven-Gunnar 
Broström, Botark 2015-12-02). Fynden ty-
der på att en viss bearbetning kan ha före-
kommit i anslutning till brottet. Lämningen 
bedöms som en fornlämning. Observera att 
fornlämningen är felmarkerad i FMIS och 
att brottet istället är belägen ca 25 meter 
sydväst om dess angivna plats (bilaga 3).

Utvärdering
Inför utredningen förväntades ännu ore-
gistrerade stenålderslokaler, gränsmärken, 

Fig 6. Diabasbrottet RAÄ Grödinge 588:1 sett från söder med fram-
          rensade ytor intill och sydöst om brottet. I förgrunden är körs-
          kador med relativt rikligt med råmaterial från brottet synligt.
          Gränsen för råmaterialets utbredning har markerats med gula 
          fyndstickor. Foto Arkeologistik.

Fig 7. Råmaterial från brottet i en rensad yta nedanför brottet. 
          Foto Arkeologistik.
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skogbrukslämningar samt bebyggelselämningar efter 
ett tidigare torp kunna framkomma. Utredningen 
skulle också klargöra statusen för två tidigare registre-
rade övriga kulturhistoriska lämningar (RAÄ Grödinge 
382:1 och Grödinge 588:1). Utredningen genomfördes 
i enlighet med projektplanen med undantag för att den 
planerade genomgången av arkivhandlingar och rap-
porter i ATA av praktiska skäl var tvungen att genom-
föras först efter fältarbetet. Förfarandet ledde till att en 
tidigare känd, men i FMIS ännu oregistrerad del av en 
stenåldersboplats (objekt 8/RAÄ Grödinge 526:1) kom 
att utredningsgrävas på nytt.

Vid utredningen framkom en tidigare oregistrerad 
stenåldersboplats (objekt 7), två väglämningar (objekt 2 
och 5), två gränsmärken (objekt 3 och 4) samt lämning-

ar efter torpet Slättmalm (objekt 6). Samtliga lämningar 
bedömdes som övriga kulturhistoriska lämningar. Bo-
platsen objekt 7 var liksom boplatsen RAÄ Grödinge 
382:1 kraftigt skadad av täktverksamheten i området 
och lokalernas vetenskapliga potential bedöms därför 
som mycket begränsade.

Vid ett tidigare registrerat diabasbrott kunde bl.a. rå-
material, ett plattformsavslag och skärvsten påvisas 
vid och intill brottet. Liknande fynd har enligt uppgift 
även tidigare framkommit på platsen. Fynden tyder 
på att brottet kan dateras till stenåldern (mesolitikum) 
och vidare att en viss bearbetning av råmaterialet kan 
ha skett i anslutning brottet. Lämningen bedöms som 
fornlämning. 

Referenser
Bergh, S. & Lindgren, C. 1991. Arkeologisk utredning Stormalm, Vårsta, Grödinge socken, Södermanland. 
 Riksantikvarieämbetet. Byrån för arkeologiska undersökningar. Rapport.

Broström, S.-G. 2016. Södertörns stenålder. Stenåldersboplatsen RAÄ 382:1 vid Slättmalm i Grödinge socken. 
  Rapport över ytfynd tillvaratagna på 1980-talet. Upprättad 2015 av Sven-Gunnar Broström. 
 Botarkrapport 2016-01.

Welinder, S. 1971. Provundersökning 1971, Sjövreten, Grödinge sn, Södermanland. Riksantikvarieämbetet, 
 Rapport 1974 B 4.
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Bilaga 1. Objektbeskrivningar
Objekt Typ Beskrivning Antikvarisk 

bedömning 
Objekt 1   Utgår Boplatsläge, ca 70 x 25 m (NÖ-SV), i sydvästsluttning av 

grusås, ca 45 - 55 m ö h, med berg i V. Inom ytan grävdes 
19 provgropar (ca 0,5 x 0,5 - 0,8 x 0,6 m stora). Inga fynd 
påträffades. 

Ej kulturhistorisk 
lämning 

Objekt 2 Färdväg Markväg, ca 70 m lång (NÖ-SV) och 2,5 m bred. Delvis 
övertorvad. Ansluter till modernt gatunät i NÖ, avgrävd 
vid täktverksamhet i SV. Vägsträckningen finns första 
gången belagd på en ägomätning över Nolinge från 1788 
(LMS A34-27:1). 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Objekt 3 Gränsmärke Gränsmärke i form av ett kvadratiskt postament, ca 1,2 x 
1,2 m stort och 0,5 m högt av i allmänhet 0,25 - 0,35 m 
stora stenar samt ett ca 1,2 x 0,7 x 0,65 m stort block. 
Belägen på södra kanten av berg. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Objekt 4 Gränsmärke Gränsmärke i form av postament med hjärtsten. Posta-
mentet är runt, ca 1,1 m i diameter och 0,2 m högt av 0,1 - 
0,2 m stora stenar. Delvis övermossat. Centralt är en rest 
sten, ca 0,35 m hög, 0,3 m lång och 0,2 m bred. På södra 
sidan finns en inhuggen kvadrat, ca 0,7 x 0,07 m stor, 
imålad med röd färg.  

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Objekt 5 Färdväg Färdväg, ca 50 m lång (NÖ-SV), 2,7 m bred och 0,5 - 0,9 
m djup. Vägen är ingrävd i sydsluttning i skogsmark med 
gran och hasselbuskar och inom fornlämningen RAÄ 
Grödinge 526:1. Vägens SV ände ansluter till nyare väg, 
dess NÖ ände överlagras av jordvall från täktverksamhet i 
norr. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Objekt 6 Lägenhets-
bebyggelse 

Område med bebyggelselämningar, ca 90 x 45 meter stort 
(VSV-ÖNÖ). Lämningar efter torpet Slättmalm (RAK 
J112-67-3). Inom området finns fyra husgrunder samt en 
ruin efter en sentida byggnad som sannolikt har ett sam-
band med täktverksamheten inom området. Lämningarna 
efter torpet utgörs av grunder till ett bostadshus, en 
ladugård och två källargropar. Därutöver finns även en 
anläggning som tolkas som en rökugn. Grunderna är ca 7 
x 5 m (N-S) respektive 12 x 5 m (V-Ö) stora och 0,3 - 0,5 
m höga. Källargroparna, som är belägna strax intill och på 
södra sidan om en grusväg är 2 - 2,5 m i diameter och 0,3 
- 0,5 m djupa. Groparna omges av vallar med öppningar i 
SV respektive i S. Övertorvade. Den sentida byggnads-
lämningen är ca 4 x 3 m stor och är uppförd av ihåliga och 
cellindelade betongblock, ca 0,3 x 0,17 x 0,14 m stora.  

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Objekt 7 Boplats Boplats, ca 11 x 1 - 3 m (NNV-SSO), begränsad av berg i 
öster och av schaktkant till grustäkt i V. Boplatsen 
indikeras av fynd av slagen kvarts och skärvsten i ras-
branten i V i samband med utredningen samt av tidigare 
kvartsfynd på platsen (muntl. S.-G. Broström, Botark). 
Två provgropar grävdes i den bevarade remsan intill 
berget, men inga ytterligare fynd framkom. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 



16

Objekt 8 Boplats Boplats, ca 58 x 30 - 37 m (SV-NÖ), i en svag sydsluttning 
i skogsmark, avgränsad av berg i SÖ och - troligen - av en 
äldre strandvall i N och Ö. Boplatsen överlagras sannolikt 
delvis av schaktmassor från täktverksamhet i V. Sju prov-
gropar grävdes inom ytan varvid totalt sex kvartsavslag 
samt skärvig och skörbränd sten påträffades i fem av 
groparna. Området visade sig senare ha blivit utrednings-
grävt i samband med en utredning 1991 varvid bearbetad 
kvarts och en kokgrop framkom i sju av totalt 22 schakt 
som grävdes i området (Bergh & Lindgren 1991). 
Boplatsen utgör möjligen en del av den tidigare registre-
rade boplatsen RAÄ Grödinge 526:1 i SV. 

Fornlämning 

Grödinge 
239:1 

Vägmärke FMIS: Milstolpe av gråsten 0,5 m h, 0,3 m br vid basen 
och 0,15 m tj. Framför milstolpen ligger i slänten 1 
huggen gråsten som sockel 0,8 x 0,35 m och 0,2 m h. 

Fornlämning 

Grödinge 
382:1 

Boplats FMIS: Stenåldersboplats ca 50 m utsträckta. Fyndplats för 
1 yxämne av grönsten, 3 knackstenar av porfyr. 1 stor 
slipsten av gulsandsten, 2 kvartsredskap samt avslag av 
gråsten och kvarts. Skörbränd sten enligt SG Broström 
1981. Platsen är nu avbanad och delvis använd som 
grustag. Boplatsen är härmed helt förstörd. Endast ett litet 
område intill bergfoten i N förefaller mindre skadat. 
Tillägg Dnr 1231/84 18/4-84 LZL. Tillägg: S-G Broström 
våren 82, 2 ämnessten, 1 knacksten.  
 
Vid arkeologisk utredning 2015 påträffades två kvarts-
avslag i rasbrant inom fornlämningens södra del. Flera 
fynd har tidigare påträffats på samma plats (muntl. S.-G. 
Broström, Botark 2015-12-02). Fem provgropar norr om 
täktkanten, varav två inom den till synes bevarade mark-
ytan längs med bergets fot i norr. Provgroparna visade att 
även den senare delen delvis har banats av varvid stora 
delar av de fyndförande lagren har försvunnit. I tre av 
groparna framkom fynd i form av en kvartskärna (bipolärt 
slagen), ett kvartsavslag respektive en skärvsten. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Grödinge 
526:1 

Boplats FMIS: Stenåldersboplats 170 x 100 m (NÖ-SV). Fynd av 
avslag. Tillägg: dnr 79/87 Fynd hösten 1983, 12 st bl.a 1 
yxa. Tillägg: dnr 549/89 S-G Broström har anmält ytter-
ligare fyndredskapsfragment, skörbränd sten m.m. Dnr 
2075/75. Provundersökt 1971. Boplatsen tillhör mesolitisk 
tid. Raä Rapport 1974 B4. från 1984. Under april-maj 
1979 har av S-G Broström på platsen insamlats: 5 yxor, 1 
yxfragment, 2 slipstenar, 1 bearbetat kvartsavslag, 1 kruks-
kärva. 1978: 5 yxor, 2 yxfragment, 5 slipstenar, 2 mejslar, 1 
ämne, 1 knacksten, 2 krukskärvor. 1980: 5 yxor, 2 yxfrag-
ment, 2 knackstenar, 1 slipsten, 1 flintspets, 2 kvartsred-
skap. Skörbränd sten. Sporadiskt förekommer skärvsten 
inom hela boplatsområdet, särskilt i dess centrala och S 
del. Tillägg: Rapport S-G Broström 81-12-15. Ytterligare 
fynd av: 1 slipsten, 1 kvartsredskap. Tillägg i fornl. reg. 
ATA dnr 1359/82. 1983-01-13 Ulf Bertilsson. S-G 
Broström våren-80, 1 knacksten. Tillägg Dnr 1231/ 84 
12/4-84 Lars Z Larsson. S-G Broström våren-82, 2 
ämnen, 2 knackstenar, 4 kvartsredskap. 

Fornlämning 
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Grödinge 
588:1 

Brott/täkt FMIS: Diabasbrott i diabasgång i berg i dagen. Runt 
brottet är diabasavfall och skärvsten.  
 
Vid utredning 2015 kunde avfall av grönsten ännu ses 
kring brottet. Tidigare har även grönstensavslag påträffats 
på platsen (muntl. S.-G. Broström, Botark 2015-12-02). 
Vid utredningen torvades en ca 2 x 0,5 - 0,8 m stor yta av 
nedanför (S om) brottet. Inom ytan förekom rikligt med 
brutet råmaterial, allt från större stycken (ca 0,1 m) till 
splitter. I en avtorvad, ca 1,8 x 1,5 m stor, yta strax SÖ om 
brottet framkom skärviga stenar, råmaterial av grönsten 
samt ett grönstensavslag (plattformsavslag med slagbula 
och med en avspaltning på avslagets utsida). 

Fornlämning 

 

Bilaga 2. Ruttabell
Objekt/   
RAÄ-nr 

Ruta Storlek (m)                  
l x b x dj 

Beskrivning 

Objekt 7 R1 0,8 x 0,7 x 0,3 Torv 0,15 m, rödbrun sand 0,1 m, botten av grovsand. 
Inga fynd. 

Objekt 7 R2 0,6 x 0,6 x 0,35 Torv 0,15 m, rödbrun sand 0,1 m, botten av grovsand. 
Inga fynd. 

 R3 0,5 x 0,5 x 0,2 Förna 0,05 m sedan grå-beige moig sand. Inga fynd. 

 R4 0,8 x 0,7 x 0,35 Förna 0,15 m, rödbrun sand 0,1 m, botten av något stenig 
grovsand. Inga fynd. 

 R5 0,8 x 0,7 x 0,3 Som R4. Inga fynd. 

Grödinge 588:1 R6 1,8 x 1,5 x 0,05 Förna 0,02 - 0,05 m, därunder sand med skärvig sten, 
avfall av grönsten samt ett grönstensavslag (plattforms-
avslag) synliga i ytan vid rensning. Området grävdes inte 
vidare. 

Grödinge 588:1 R7 2 x 0,8 x 0,1 Rensad yta nedanför brottyta i diabasgång. Inom ytan 
förekom rikligt med brutet råmaterial och splitter av 
diabas. Ej genomgrävt. 

Grödinge 588:1 R8 0,7 x 0,6 x 0,3 Fyllning av omrörda lager av sand, jord och grus. Rutan 
togs upp intill schaktkant till täkt. Inga fynd. 

Grödinge 382:1 R9 0,9 x 0,8 x 0,25 Förna 0,05 - 0,1 m, därunder rödbrunt grus. Fynd: kärna 
av kvarts (bipolär). 

Grödinge 382:1 R10 0,9 x 0,9 x 0,3 Som R9. Inga fynd. 

Grödinge 382:1 R11 0,6 x 0,6 x 0,25 Som R9. Inga fynd. 

Grödinge 382:1 R12 1 x 0,8 x 0,3 Förna 0,05 m, gul sand 0,2 m, botten av grå-beige mo. 
Ytligt fanns en skärvig sten. Inga fynd. 

Grödinge 382:1 R13 1 x 1 x 0,2 Förna 0,05 m, sedan gul sand och mot botten i SV hörnet 
grus. Fynd: ett kvartsavslag (ytligt). 

Objekt 8 R14 1,15 x 0,85 x 0,2 Torv 0,1 m, därunder rödbrun sand med enstaka skärviga 
stenar. Fynd: tre kvartsavslag. 

Objekt 8 R15 0,9 x 0,7 x 0,2 Torv 0,1 m, därunder rödbrun sand med enstaka skärviga 
stenar. Fynd: ett kvartsavslag. 

Objekt 8 R16 0,95 x 0,75 x 0,2 Torv 0,1 m, därunder rödbrun sand. Fynd: ett kvarts-
avslag. 

Objekt 8 R17 1 x 1 x 0,25 Torv 0,1 m, därunder rödbrun grovsand med enstaka 
skärviga och skörbrända stenar. Inga fynd. 

Objekt 8 R18 0,95 x 0,85 x 
0,15 

Torv 0,1 m, därunder rödbrun sand. Ej grävd i botten. 
Fynd: ett kvartsavslag. 

Objekt 8 R19 0,8 x 0,8 x 0,25 Mylla/alv 0,15 m, därunder rödbrun grovsand. Inga fynd. 
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Objekt 8 R20 1 x 0,8 x 0,2 Mylla/alv 0,15 m, rödbrun sand 0,05 m, gulbrun sand. 
Inga fynd. 

Objekt 1 R21 0,5 x 0,5 x 0,3 Mylla/alv 0,1 m, därunder grov sand. Inga fynd. 

Objekt 1 R22 0,6 x 0,5 x 0,25 Som R21 

Objekt 1 R23 0,5 x 0,5 x 0,25 Som R21 

Objekt 1 R24 0,5 x 0,5 x 0,25 Som R21 

Objekt 1 R25 0,5 x 0,5 x 0,25 Mylla/alv 0,1 m, sand 0,05 m, därunder grov sand. Inga 
fynd. 

Objekt 1 R26 0,6 x 0,6 x 0,25 Som R25. 

Objekt 1 R27 0,5 x 0,5 x 0,25 Mylla/alv 0,1 m, därunder grov sand. Inga fynd. 

Objekt 1 R28 0,6 x 0,6 x 0,25 Som R27 

Objekt 1 R29 0,6 x 0,6 x 0,25 Som R27 

Objekt 1 R30 0,7 x 0,5 x 0,2 Som R27 

Objekt 1 R31 0,5 x 0,5 x 0,2 Som R27 

Objekt 1 R32 0,5 x 0,5 x 0,25 Mylla/alv 0,1 m, rödbrun sand 0,1 m, gulbrun sand. Inga 
fynd. 

Objekt 1 R33 0,5 x 0,5 x 0,2 Sentida sopgrop med bl.a. plåt. Ej grävd i botten. 

Objekt 1 R34 0,7 x 0,45 x 0,2 Som R32 

Objekt 1 R35 0,6 x 0,6 x 0,25 Som R32 

Objekt 1 R36 0,8 x 0,6 x 0,3 Som R32 

Objekt 1 R37 0,6 x 0,6 x 0,25 Som R32 

Objekt 1 R38 0,5 x 0,5 x 0,2 Torv/förna 0,1 m ovan rödbrun grovsand. Inga fynd. 

Objekt 1 R39 0,5 x 0,5 x 0,2 Som R38 
 

Objekt/   
RAÄ-nr 

Ruta Storlek (m)                  
l x b x dj 

Beskrivning 

Objekt 7 R1 0,8 x 0,7 x 0,3 Torv 0,15 m, rödbrun sand 0,1 m, botten av grovsand. 
Inga fynd. 

Objekt 7 R2 0,6 x 0,6 x 0,35 Torv 0,15 m, rödbrun sand 0,1 m, botten av grovsand. 
Inga fynd. 

 R3 0,5 x 0,5 x 0,2 Förna 0,05 m sedan grå-beige moig sand. Inga fynd. 

 R4 0,8 x 0,7 x 0,35 Förna 0,15 m, rödbrun sand 0,1 m, botten av något stenig 
grovsand. Inga fynd. 

 R5 0,8 x 0,7 x 0,3 Som R4. Inga fynd. 

Grödinge 588:1 R6 1,8 x 1,5 x 0,05 Förna 0,02 - 0,05 m, därunder sand med skärvig sten, 
avfall av grönsten samt ett grönstensavslag (plattforms-
avslag) synliga i ytan vid rensning. Området grävdes inte 
vidare. 

Grödinge 588:1 R7 2 x 0,8 x 0,1 Rensad yta nedanför brottyta i diabasgång. Inom ytan 
förekom rikligt med brutet råmaterial och splitter av 
diabas. Ej genomgrävt. 

Grödinge 588:1 R8 0,7 x 0,6 x 0,3 Fyllning av omrörda lager av sand, jord och grus. Rutan 
togs upp intill schaktkant till täkt. Inga fynd. 

Grödinge 382:1 R9 0,9 x 0,8 x 0,25 Förna 0,05 - 0,1 m, därunder rödbrunt grus. Fynd: kärna 
av kvarts (bipolär). 

Grödinge 382:1 R10 0,9 x 0,9 x 0,3 Som R9. Inga fynd. 

Grödinge 382:1 R11 0,6 x 0,6 x 0,25 Som R9. Inga fynd. 

Grödinge 382:1 R12 1 x 0,8 x 0,3 Förna 0,05 m, gul sand 0,2 m, botten av grå-beige mo. 
Ytligt fanns en skärvig sten. Inga fynd. 

Grödinge 382:1 R13 1 x 1 x 0,2 Förna 0,05 m, sedan gul sand och mot botten i SV hörnet 
grus. Fynd: ett kvartsavslag (ytligt). 

Objekt 8 R14 1,15 x 0,85 x 0,2 Torv 0,1 m, därunder rödbrun sand med enstaka skärviga 
stenar. Fynd: tre kvartsavslag. 

Objekt 8 R15 0,9 x 0,7 x 0,2 Torv 0,1 m, därunder rödbrun sand med enstaka skärviga 
stenar. Fynd: ett kvartsavslag. 

Objekt 8 R16 0,95 x 0,75 x 0,2 Torv 0,1 m, därunder rödbrun sand. Fynd: ett kvarts-
avslag. 

Objekt 8 R17 1 x 1 x 0,25 Torv 0,1 m, därunder rödbrun grovsand med enstaka 
skärviga och skörbrända stenar. Inga fynd. 

Objekt 8 R18 0,95 x 0,85 x 
0,15 

Torv 0,1 m, därunder rödbrun sand. Ej grävd i botten. 
Fynd: ett kvartsavslag. 

Objekt 8 R19 0,8 x 0,8 x 0,25 Mylla/alv 0,15 m, därunder rödbrun grovsand. Inga fynd. 
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Objekt 8 R20 1 x 0,8 x 0,2 Mylla/alv 0,15 m, rödbrun sand 0,05 m, gulbrun sand. 
Inga fynd. 

Objekt 1 R21 0,5 x 0,5 x 0,3 Mylla/alv 0,1 m, därunder grov sand. Inga fynd. 

Objekt 1 R22 0,6 x 0,5 x 0,25 Som R21 

Objekt 1 R23 0,5 x 0,5 x 0,25 Som R21 

Objekt 1 R24 0,5 x 0,5 x 0,25 Som R21 

Objekt 1 R25 0,5 x 0,5 x 0,25 Mylla/alv 0,1 m, sand 0,05 m, därunder grov sand. Inga 
fynd. 

Objekt 1 R26 0,6 x 0,6 x 0,25 Som R25. 

Objekt 1 R27 0,5 x 0,5 x 0,25 Mylla/alv 0,1 m, därunder grov sand. Inga fynd. 

Objekt 1 R28 0,6 x 0,6 x 0,25 Som R27 

Objekt 1 R29 0,6 x 0,6 x 0,25 Som R27 

Objekt 1 R30 0,7 x 0,5 x 0,2 Som R27 

Objekt 1 R31 0,5 x 0,5 x 0,2 Som R27 

Objekt 1 R32 0,5 x 0,5 x 0,25 Mylla/alv 0,1 m, rödbrun sand 0,1 m, gulbrun sand. Inga 
fynd. 

Objekt 1 R33 0,5 x 0,5 x 0,2 Sentida sopgrop med bl.a. plåt. Ej grävd i botten. 

Objekt 1 R34 0,7 x 0,45 x 0,2 Som R32 

Objekt 1 R35 0,6 x 0,6 x 0,25 Som R32 

Objekt 1 R36 0,8 x 0,6 x 0,3 Som R32 

Objekt 1 R37 0,6 x 0,6 x 0,25 Som R32 

Objekt 1 R38 0,5 x 0,5 x 0,2 Torv/förna 0,1 m ovan rödbrun grovsand. Inga fynd. 

Objekt 1 R39 0,5 x 0,5 x 0,2 Som R38 
 



20

Bilaga 3. Planer skala 1:1200.
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