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 Fig 1. Översiktskarta. Läget för utredningsområdet markerat med svart cirkel. Skala 1:200 000 

Sammanfattning 
Stockholms läns museum har under september 2016 genomfört en utredning Etapp 1 inom fastigheten 
Kolbotten 6:1 m.fl., Dalarö socken, Haninge kommun. Utredningen har skett på uppdrag av Länsstyrelsen 
i Stockholms län och föranleddes av Haninge kommuns planläggning av bostäder inom rubricerade fas-
tigheter. 

Vid utredningen påträffades ett odlingsröse som bedömdes utgöra en ”övrig kulturhistorisk lämning”. 
Även platsen för Kolbottens gårdsbebyggelse har registrerats som en ”övrig kulturhistorisk lämning.” 
Den som ” övrig kulturhistorisk lämning” registrerade RAÄ Dalarö 22:1 kunde bestämmas utgöra en sen-
tida stenrad, lagd på gränsen mellan två fritidsfastigheter. Lämningen föreslås därför minsta sin antikva-
riska status. Utredningen föranledde ingen omklassificering av RAÄ Dalarö 7:1, som är registerad som en 
uppgift om en fartygslämning. I övrigt påträffades inget av antikvariskt intresse. 

Bakgrund och syfte 
Stockholms läns museum har efter ansökan från Haninge kommun och på uppdrag av Länsstyrelsen i 
Stockholm genomfört en arkeologisk utredning etapp 1 inom fastigheten Kolbotten 6:1 m.fl. Dalarö sock-
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Fig. 2. Fastighetskartan med utredningsområdet 
markerat med svart linje. Kända och registrerade  
lämningar inför utredningen markerat med rött. 
Skala 1:5000 



8 

 

en, Haninge kommun. Utredningsområdet utgörs idag främst av fritishustomter och skogsmark. (fig. 1) 

Fornlämningsbilden inom utredningsområdet utgjordes inför utredningen av en uppgift om en fartygs-
lämning (RAÄ Dalarö 7:1) samt en övrig kulturhistorisk lämning i form av en sentida stenmur (RAÄ Dala-
rö 21:1).  

Syftet med utredningen var att fastställa om det fanns fornlämningar inom utredningsområdet. 

Topografi och kulturmiljö 
Utredningsområdet (UO) omfattar totalt ca 46 hektar och ligger på västra sidan av Vadviken. Området 
utgörs idag av tätt lagda fritidshustomter och därikring mestadels skog på moränmark och tidigare 
åkermark. Höjdskillnaderna inom området är markanta, med bergshöjder på upp mot 30 meter över ha-
vet. I övrigt höjer sig landet från havet mot väster.  Vid UO:s västra begränsning ligger höjden över ha-
vet också kring 30 meter. 

En avmätning över gården Kolbotten (Kåhlbottn) från 1710 är den äldsta karta över området som stude-
rats (Lantmäterimyndigheternas arkiv 01-DAA-5, fig. 3). Av den något svårlästa texten på den inskan-
nade kartan framgår att Kolbotten har upptagits inom en äldre enhets ägor och innehas av greve Gabriel 
Falkenberg, som var den dåvarande innehavaren av godset Sandemar (NF 7, s. 1308). Skrivningarna ty-
der på att gården var nyupptagen då kartan upprättades. 

Kartan från 1710 är något svår att rektifiera, men visar att centrala delar av utredningsområdet då ut-
gjordes av åkermark. På Häradsekonomiska kartan (1901-1906) har en än större del av utredningsområ-
det uppodlat. 

Fig 3. Avmätningskarta  av Kolbotten från år 1710. Lantmäterimyndigheternas arkiv 01-DAA-5. 
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Fig. 4. Fastighetskartan med utredningsområdet mar-
kerat med svart linje. Påträffade områden/
anläggningar markerade med blått. Skala 1:5000 
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Bebyggelsen till gården Kolbotten anges ligga inom samma område 1710 och 1901-1906 samt på Ekono-
miska kartan från år 1951. Området ligger idag inom privat bebyggd tomtmark och har inte inventerats 
inom ramen för utredningen. 

På ekonomiska kartan från 1951 finns fritidshusbebyggelse i utredningsområdets södra del, medan går-
dens odlingsmark mot norr fortfarande har samma utsträckning som på häradsekonomiska kartan. Av 
dokument i ATA framgår att fritidshusbebyggelsen därefter stegvis utvidgades under 1950- och 1960-
talet (ATA dnr 1417/57, 625/65, 5360/65, 5832/65). Av ekonomiska kartan 1978 framgår i stort sett 
samma utseende för området som idag. 

Fornlämningsbilden inom utredningsområdet utgjordes inför utredningen av en uppgift om en fartygs-
lämning (RAÄ Dalarö 7:1) samt en övrig kulturhistorisk lämning i form av en sentida stenmur (RAÄ Dala-
rö 21:1).  

Metod och genomförande 
En kart- och arkivanalys omfattande Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA), Fornminnesregistret 
(FMIS), Riksarkivet (SVAR) och Lantmäteriets digitala kartarkiv har genomförts (se Topografi och kul-

Fig. 4. Nuvarande utsträckning av RAÄ Dalarö 21:1 (rött) samt observerad stenrad markerad med blå linje. Skala 1:2000 
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turmiljö ovan). 

Fältinventeringen omfattade främst ytor som inte utgjorde tomtmark. Detta innefattade även besiktning 
av den angivna platsen för RAÄ Dalarö 7:1 samt bergshöjden som utsparats mellan fastigheterna Kol-
botten 1:21 och 1:31 m fl. 

Även tre avstyckade men icke bebyggda tomter (Kolbotten 6:59, 6:60 och 6:61), samt den kulturhisto-
riska lämningen RAÄ Dalarö 21:1 som är belägen inom bebyggd tomtmark, besiktades. 

Undantaget Anläggning G, som mätes in med GPS, har redovisade lämningar prickats in manuellt på 
underlagskarta. Lägesangivelserna kan därför ha en felmarginal på 5-10 meter. 

Resultat 

RAÄ Dalarö 7:1 

Av en notering daterad 3 maj 1938 och undertecknad av T. J. Arne framgår att:  

”Prof. Gerhard Lindblom meddelar, att lantbrukaren Pettersson, Koblotten, Dalarö (tel. Dalarö 6) anträf-
fat en åra samt bord av en båt, av vilken rester tycks finnas kvar, vid torvtäkt å sina ägor, några 100 m. 
från havet.” (ATA dnr 1677/37). 

Platsen för båtfyndet hade redan tidigare, 4 april 1937, besiktigats av lantmätare Einar Rehnlund och 
geologen C. Larsson. Rehnlunds redogörelse till Riksantikvarien, daterad den 7 maj 1938, beskriver att 
båtlämningarna iakttagits: 

”Vid upptagning av torvjord c:a 200 m ssö om Kolbotten och c:a 100 m SV Vadsviken (=havsnivån) har 
man iakttagit lämningar efter en båt. Markägaren lantbrukaren Pettersson har jämte ett par arbetare 
ämnat anlägga en c:a 30 X 30 m stor damm för isupptagning. Vid besiktningen har emellertid inga iakt-
tagelser kunnat göras, eftersom dammens bottenlager alltjämt täckte den förmodade båten och dam-
men dessutom för tillfället var fylld med ca 0,25 m. högt vatten. Dammen hade ett djup av 0,75 m. Bå-
tens utseende hade varken markägaren eller arbetarna någon uppfattning om. Man hade i dammens V 
bottenskikt påträffat ett fragmentariskt c:a 0,1 m brett årblad och rester av ett närmast kvadratiskt c:a 
0,10 m tjockt spant, tillhörande en flatbottnad (?) båttyp. Markytan vid fyndplatsen låg 2,20 m över 
havets nivå den 4/4 1937 och den förmodade båtens ovandel torde icke befinna sig högre över havsni-
vån än c:a 1,40 m. Rapport om besiktningen har inte tidigare inlämnats därför att markägaren hade för 
avsikt att snarast under våren 1938 fortsätta uppgrävningen av dammen. Ägaren lovade att i god tid 
före arbetets påbörjande meddela Riksantikvarieämbetet. Då någon sådan anmälan ej inlämnats har 
undertecknad den 2 maj 1938 satt sig i förbindelse med nämnde markägare. Denne meddelade att några 
ytterligare arbeten ej utförts vid fyndplatsen i dammen. På grund härav ha då tillvaratagna fragment av 
ett årblad och ett spant införts till Statens Historiska museum och bifogas härmed.” 

Vid Länsmuseets besiktning av platsen kunde konstateras att dammen idag snarast har karaktär av ett 
nedsänkt sankt gräsbeväxt kärr (ca 70 X 40 m stort), beväxt med enstaka större alträd. Inga spår av 
fartygslämningen kunde iakttas. 

Det intagna årbladet och spantfragmentet har inte kunnat återfinnas i Historiska museets samlingar. 
Det är möjligt att föremålen kan identifieras bland de träföremål av okänd härkomst som upptas under 
SHM inventarienummer 35274, som bl.a. inkluderar fragment av olika spant samt ett par årblad. 

Mot bakgrund av ovanstående bedöms RAÄ Dalarö 7:1 fortsatt utgöra ”uppgift om fartygslämning”. 

RAÄ Dalarö 21:1 

Lämningen är registrerad som en övrig kulturhistorisk lämning i form av en låg, rak stenrad, som består 
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av ett till tre skift stenar. I FMIS är lämningen beskriven som ”Sentida lämning, bestående av en sträng 
av stenar, 60x0,2-0,3 m (NNV-SSÖ) och 0,1-0,3 m h lagd av 0,05-0,6 m st stenar (vanligen 0,1-0,2 m). 
Anlagd, men knappast som fornborg.”  

Vid fältinventeringen observerades stenraden löpande från nordväst mot sydöst uppe på den här befint-
liga bergshöjden. Mot sydöst slutar den vid det brantare stup som avslutar höjden. Stenraden mättes in, 
fotograferades och beskrevs.  

Stenraden tangerar tomtgränsen mellan fastigheterna Kolbotten 6:29 och 6:49 (fig. 2 och 3). Slutsatsen 
är därför att RAÄ Dalarö 21:1 markerar en sentida och ännu existerande gräns mellan två fritidsfastig-
heter. En liknande övertorvad stenrad kunde också iakttas direkt framför det västra bostadshuset på 
fastigheten Dalarö 6:29. 

Mot bakgrund av föreliggande utredningsresultat kan konstateras att RAÄ Dalarö 21:1 inte utgör ett 
objekt  

av antikvariskt intresse och bör därför avföras som övrig kulturhistorisk lämning från registret. 

Anläggning F - röjningsröse 

Vid fältinventeringen påträffades ett odlingsröse (anläggning F, fig. 2). Röset mättes in, fotograferades 
och beskrevs. 

Röset bedöms utgöra övrig kulturhistorisk lämning. 

Område H - gårdsläge 

Bebyggelsen till gården Kolbotten anges ligga inom samma område 1710 och 1901-1906 samt på Ekono-
miska kartan från år 1951. Området ligger idag inom privat bebyggd tomtmark och har inte inventerats 
inom ramen för utredningen. Gårdsläget har istället avgränsats ungefärligen utifrån läget på de histo-
riska kartorna. Det klassificeras som en ”Övrig kulturhistorisk lämning”. 

Övriga iakttagelser 

Övriga iakttagna lämningar (område A, B, C, D samt anläggning E, G) har inte bedömts ha någon antikva-
risk status. För beskrivningar och läge, se tabell 1 och figur 2 och 3. 

Slutsats 
Efter genomförd utredning kan konstateras att inga nya fornlämningar påträffats. Två nya Övriga kul-
turhistoriska lämningar, i form av ett röjningsröse samt en bytomt/gårdstomt, registrerades. RAÄ Dala-
rö 21:1 har bedömts sakna antikvarisk status och föreslås avföras från FMIS (Fornminnesregistret). Den 
antikvariska statusen av uppgiften om fartygslämningen Dalarö 7:1 kvarstår oförändrad. 

Referenser 
NF 7= Band 7 av Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi, Ny, rev. och rikt ill. uppl., 
Nordisk familjeboks förl., Stockholm, 1904-1926. 
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Tabell, områden/anläggningar 
Anläggning Beskrivning Tolkning Bedömning 

RAÄ 7:1 Uppgift om fartygslämning. Skall ha 
påträffats 1937 vid grävning av torv 
inför anläggandet av en damm. Båtläm-
ningarna påträffades på 0,75 m djup 
under markytan. Ett fragment av ett 
bord och ett fragment av ett årblad 
tillvaratogs. 

Kunde ej iakttas i fält 

Uppgift om fartygslämning. Uppgift om fartygsläm-
ning 

RAÄ 21:1 Stenrad. Delvis övermossad. Består av 
stenar, ca 0,1-0,5 m stora. Lagd i 1-3 
skift. Går spikrakt ca 56 meter utmed 
modern tomtgräns. 

Markering av modern tomtgräns. 
Lämningens utsträckning har änd-
rats i samband med utredningen. 

Ej antikvarisk status 

Område A-B Inom delar av undersökningsområdet 
finns spår av tidigare grus/sandtag. 
Inom område A finns en hög täktbrant 
mot nordväst, och sydväst därom är 
området avtäktat till straxt innan fritis-
hustomterna tar vid. 

Inom område B finns mindre täktbranter 
mot nordväst, och nedanför dessa finns 
en avplanad yta samt spår av en röjd 
väg. Invid vägen finns på ett par platser 
större övermossade stenansamlingar, 
som tolkas utgöras av sten som röjts då 
vägen anlades. 

Täktverksamheten är troligen av 
sent datum. Täkten område A finns 
antydd i det underliggande flygfo-
tografiet på ekonomiska kartan 
från 1951. På ekonomiska kartan 
1978 framgår även täktområde B. 
Då finns även tre större industri-
byggnader på platsen för täktom-
råde A (idag helt borta). 

Ej antikvarisk status 

Område C Spår av odling, i form av plana ytor och 
diken. Detta motsvarar mark som anges 
som odlad på Häradsekonomiska kartan, 
och fortfarande på Ekonomiska kartan 
1951. Området täcks idag av skog i form 
av bl a planterad gran. 

Spår av odling, som skett fram i 
sen tid. 

Ej antikvarisk status 

Område D Inom området finns större grävda diken. Sannolikt av sent datum. Ej antikvarisk status 

Anläggning E Ett mindre, helt övermossat, toppigt 
stenröse. Ca 1,5 m diameter och ca 0,5 m 
högt. 

Ligger direkt invid kraftlednings-
gata. Har troligen tillkommit då 
kraftledningsgatan röjts. 

Ej antikvarisk status 

Anläggning F Rundat flackt stenröse. Knappt 2 m i 
diameter. Upp till 0,3 m högt. Stenar i 
minst två skift. Iakttagen stenstorlek ca 
0,1-0,3 meter. Delvis övertorvat/
övermossat. 

Odlingsröse. 

Har tillkommit vid odling innan 
sandtaget område B togs i bruk. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning. 

Anläggning G Uppbyggd vägbank, ca 100 meter lång. 
Ca 4 m bred. Upp till ca 1,5 meter hög. 
Överväxt med sly. 

Modern vägbank. Skapad för til-
komst till de obebyggda sommar-
stugetomterna Kolbotten 6:59, 
6:60 och 6:61 

Ej antikvarisk status 

Område H Läge för Kolbottens gård utifrån det 
historiska kartmaterialet. Gården äldst 
belagd 1710, och fanns fram till åt-
minstone 1951. 

Gårdsläge för Kolbottens gård 
(bytomt/gårdstomt). 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 
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Stockholms läns museum, Järnvägsgatan 25, 131 54 Nacka, 08-586 194 00 www.stockholmslansmuseum.se 


