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 Fig 1. Översiktskarta. Läget för utredningsområdet markerat med svart cirkel. Skala 1:100 000 

Sammanfattning 
Stockholms läns museum har på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm genomfört en arkeologisk utred-
ning vid Vinsta i Spånga socken, Stockholms stad (fig 1 och 2) . 

Efter genomförd utredning har konstaterats att lämningar från förhistorisk och historisk tid finns inom 
den befintliga utbredningen för Spånga 326:1. (fig 6 och 7). Lämningens antikvariska status som forn-
lämning kvarstår därmed. 

Utöver detta påträffades ytterligare två lämningar inom utrednigsområdet som antikvariskt bedömts 
utgöra övrig kulturhistorisk lämning  i form av  två färdvägar/vägbankar (A604 och A797, fig 10 och 
11).  

Bakgrund och syfte 
Stockholms läns museum har på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm, efter förfrågan från Stockholms 
stad, genomfört en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inom fastigheten Vinsta 5:1 m fl, Spånga socken, 
Stockholms stad (Lst dnr 43112-22212-2016 ). Utredningen föranleddes av planläggning för bostäder. 
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Fig 2. Utredningsområdet markerat med svart linje på fastighetskartan. Fornlämningar markerade i rött. Skala 1:10 000. 

Utredningens syfte var att fastställa förekomst av eventuella tidigare ej kända fornlämningar inom ut-
redningsområdet (UO), samt att klargöra antikvarisk status av RAÄ Spånga 326:1 inom undersöknings-
området. 

Topografi och fornlämningsmiljö 
Undersökningsområdet omfattar ca 22 000 m2 (fig. 2). Det var vid utredningstillfället gräsbevuxet, med 
inslag av ensamstående träd och enstaka buskage. Höjden över havet är cirka 24-28 meter (lägst nivåer 
mot norr). Nordvästra tredjedelen av undersökningsområdet utgör mer låglänt mark, som tidigare bör 
ha varit delvis sank. I det studerade historiska kartmaterialet har denna del av området utgjort betes/
ängsmark. Övriga delar av undersökningsområdet har enligt de studerade historiska kartorna till stora 
delar varit uppodlat. Mot sydost ansluter tomtmarken för Vinsta by/gårdstomt (RAÄ Spånga 326:1).  

Nära invid undersökningsområdet mot sydost vidtar en skogsklädd höjd. Här finns ett gravfält med fem 
högar och ca 40 stensättningar (RAÄ Spånga 128:1). 
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Metod och genomförande 

Etapp 1 

Utredningen inleddes med en genom-
gång av tillgängligt arkivmaterial i 
Antikvarisk-topografiska arkivet 
(ATA). 

I syfte att eftersöka möjliga boplatslä-
gen och/eller andra möjliga fornläm-
ningar genomfördes en GIS-analys, 
omfattande historiska kartor och to-
pografisk information, av området. 
Analysen genomfördes i syfte att er-
hålla kunskap om landskapsnyttjandet 
över tid samt för att eftersöka poten-
tiellt gynnsamma boplatslägen under 
förhistorisk tid.  

Den äldsta studerade historiska kar-
tan utgörs av en arealutredningskarta 

från 1829 (Lantmäterimyndigheternas arkiv 01-SPÅ-89, fig. 3). I studien har även Häradsekonomiska 
kartan (daterad 1901-1906) samt ekonomiska kartan från 1951.  

Med utgångspunkt från kartanalysen genomfördes en okulär fältinventering av UO. Påträffade antikva-
riskt intressanta lämningar och ytor mättes in med GPS samt beskrevs och fotograferades. Resultaten 
från utredningen etapp 1 redovisades till Länsstyrelsen i form av ett PM. 

Etapp 2 

Etapp 2 genomfördes efter avstämning med Länsstyrelsen och Stockholms stad. Sökschaktning med 
maskin genomfördes på de ytor som inom UO tillhörde bevakningsobjektet Vinsta bytomt (Spånga 326:1) 
i syfte att kontrollera antikvarisk status, samt över andra ytor inom UP som vid etapp 1 bedömts vara av 
antikvariskt intresse.  

Sökschakt grävdes med grävmaskin till dess lämningars/ytornas antikvariska status säkert kunde fast-
ställas. 

Grävda ytor och konstaterade fornlämning-
ar mättes in med RTK-korrigerad GPS, be-
skrevs i text och fotograferades.  

Fynd mättes in och ett och dokumentera-
des. Ett urval fynd relevanta för bedömning 
av antikvarisk status tillvaratogs.  

Samtliga grävda ytor återställdes direkt 
efter avslutad undersökning. Påträffade 
anläggningar med bedömd fornlämnings-
status täcktes med markduk innan igen-
läggningen. 

Sammanlagt upptogs 15 stycken sökschakt, 

Fig. 3. UO markerat på 1829 års karta. Skala 1:4000. 

Fig. 4. Schakt 300 med påträffade anläggningar. Från öst. Foto: Johan 
Runer. 
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Fig 5. Schaktplan. Skala 1:2000. 

motsvarande en yta av cirka 385 m2, vilket utgör cirka 1,7% av utredningsområdets totala yta. 

Resultat 

Lämningar inom Spånga 326:1 

Inom begränsningen för Spånga 326:1 inom UO grävdes totalt åtta sökschakt (fig. 5). 

Inom UO:s västra del fanns en platåliknande förhöjning, cirka 1,5 meter hög och 20x25 meter stor. Mot 
öster var platån försedd med en stensatt terrasskant (A 351, fig 6).  

På platån grävdes två sökschakt (S300, S417, fig. 7). Totalt påträffades fem stolphål (A 316, 341, 382, 
423, 436) och två härdar (A323, 332) som utifrån karaktär och innehåll bedöms vara förhistoriska. Ur 
respektive härd tillvaratogs skärvor av förhistorisk keramik (F349, F350, fig. 8).  

Inom begränsningen för RAÄ 326 men nedanför platån grävdes sex sökschakt (S440, S446, S452, S477, 
S512, S522, fig. 6). I tre av schakten S452, S477, S512) påträffades lämningar som utifrån yttre karak-
tär bedöms vara förhisoriska, i form av två stolphål (A493, A499), en härd (A505) och en kulturlagerrest 
(A459). 

I schakt 417 tillvaratogs ett fönstergångjärn (F900, fig. 9) med beslag av en typ som är typisk för 1600-
tal/tidigt 1700-tal (muntlig uppgift Lisa Sundström). Här påträffades även keramik, i form av yngre röd-
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gods och stengods, som kan dateras till 1600-talet (ej tillvaratagen). 

I övrigt iakttogs i schakt 300 anläggningar som bedöms vara moderna (fig. 7): två stycken pinnhål 
(A347, 348) och ett kulturlager till en grop (A372). 

Den stensatta terrasskanten (A351) kunde inte tidsfästas, men det kan noteras att den L-form som ter-
rasskanten uppvisar mot söder stämmer väl överens med åkergränsen på kartan från 1829. Terraskan-

Fig. 6  Schakt inom Spånga 326:1 (markerat med rött). Skala 1:300. 
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ten har mot bakgrund av detta bedömts utgöra spåren av fossil åker enligt RAÄ lämningstyplista (v. 4.1, 
2014-06-26). 

Sammantaget har det konstaterats att det inom befintlig begränsning för Spånga 326:1 inom UO finns 
fornlämning i form av boplatslämningar/gårdslämningar från järnålder och 1600-1700-tal. 

Övriga undersökningsområdet 

Genom den nordvästra delen av undersökningsområdet gick landsvägen enligt kartan från 1829 (fig 10). 
Denna landsvägssträckning finns inte utsatt på Häradsekonomiska kartan. Vägsträckningen har alltså 
övergivits någon gång mellan åren 1829-1906. 

Några spår av den äldre landsvägen kunde inte observeras ovan mark vid inventeringen. I syfte att efter-
söka spår av vägen upptogs ett sökschakt (S788, fig. 11). Under ploggången påträffades spåren av en 
äldre vägbank, i form av ett tunt (upp till 0,1 m tjockt) gruslager med stenar (A797). Här påträffades 
även en tegelsten (stortegel) och en klump av järnslagg, som tolkas ha ingått i vägbankens uppbyggnad 

Fig. 7. Schakt och anläggning på ”platån” inom Spånga 326:1 i UO:s sydvästra del. Skala 1:100. 
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(ej tillvaratagna). Vägbanken snittades med maskin och spade. Under det tunna gruslagret framkom lera. 
Inga säkert daterbara fynd påträffades och A797 bedöms mot bakgrund av karteringen före år 1850 
utgöra övrig kulturhistorisk lämning . 

Genom den södra delen av UO löpte tidigare en brukningsväg enligt kartan från 1829 (fig. 3 och 10). 
Brukningsvägen finns inte angiven på häradsekonomiska kartan och några spår av vägen kunde inte iakt-
tas vid inventering. Ett grusigt lager med småsten (A604 i S600, fig 11) med ett intilliggande fynd av ett 
skaftfragment till en kritpipa (ej tillvarataget) bedöms utgöra en rest av denna. Vägresten A604 be-
döms, på samma grunder som för den ovan nämnda landsvägen, utgöra övrig kulturhistorisk lämning.   

Centralt inom UO observerades vid inventeringen en terrasskant i nord-sydlig riktning som sluttar mot 
ostnordost. (objekt 1, fig. 11) Terrassen är cirka 0,5-2 meter hög (högst i söder, flackar ut mot norr) och 
tangerar delvis en äldre åkergräns på kartan från 1829. Vid utredningen etapp 2 grävdes ett sökschakt 
genom terrasskanten (S608) och ytterligare ett uppe på terrassen (S758). Dessa visade att terrasen 
utgörs av modernt material. 

Längre mot sydöst iakttogs under invente-
ringen en stenansamling, cirka 2x3 meter 
stor och bestående av ett tiotal stenar, 
cirka 0,2-0,5 meter stora. Fyra av stenar-
na bildar en syllstensliknande nord-sydlig 
rad. För att eftersöka om ett hus funnits 
på platsen grävdes ett sökschakt invid 
stensamlingen (S772). Ingenting påträffa-
des som talar för att ett hus stått på plat-
sen.  

På kartan 1829 finns en markering i 
undersökningsområdets södra del som 
möjligen avser ett röse (fig. 3). Platsen var 
vid inventeringstillfället bevuxet med ett 
tätt buskage. Inför utredningen etapp 2 
togs en del av buskaget bort och ett söks-
chakt grävdes (S446, fig. 6). Inget av an-
tikvariskt intresse påträffades. 

Två sökschakt grävdes även i UO:s nord-
västra del (S776, S784). Inget av antikva-
riskt intresse iakttogs. 

Fig. 8. Keramik F349 och F350 från härdar på ”platån,” 
S300. Foto: Richard Grönwall. 

Fig. 9. Fönstergångjärn F900, sannolikt 1600– eller tidigt 1700-tal.  
Foto: Richard Grönwall. 

Fig. 10. Schakten 600 och 788 redovisade mot rektifierad karta från år 
1829. Notera hur schakten S600 och S788 sammanfaller med vägsträck-
ningarna i kartan. Skala 1:2000. 
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Fig 11. Schakt och anläggningar utanför Spånga 326:1. Objekt 1 avskrevs som antikvariskt intressant under etapp 2 och finns av den anledningen inte redovisad 
i anläggningstabellen, bilaga 2. Skala 1:800.  
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Antikvarisk bedömning 
Utredningen har konstaterat att det inom den befintliga avgränsingen för Spånga 326:1, inom det aktu-
ella utredningsområdet, finns lämningar från förhistorisk och historisk tid som antikvariskt har status av 
fornlämningar. Fornlämningens befintliga avgränsning och status gäller därmed fortsatt oförändrat.  

Inom UO har också spåren av två äldre vägavsnitt påträffats, som utifrån rektifierat äldre kartmateral 
bedömts vara äldre än år 1850. Antikvariskt utgör lämningarna övrig kulturhistorisk lämning i enlighet 
med RAÄ:s ”Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning” (v. 4.1, 2014-06-26).  

Resultaten av utredningen har rapporterats till RAÄ/FMIS. 

Referenser 

Muntliga uppgifter 

Sundström, L. 2016. Bebyggelseantikvarie, Tengbomsgruppen AB. Stockholm (2017-12-10) 

Bilagor 
1. Schakttabell 

2. Anläggningstabell 

3. Fyndtabell 
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Bilaga 1. Schaktbeskrivningar 

Schakt Beskrivning Anläggning 

300 Ca 8 X 5 m (NÖ-SV). Ca 0,3-0,45 m djupt. Fyllning av myllig mo (silt). Troligen 
tidigare brukad yta. I SÖ inslag av sentida material (tegel, porslin, sentida keramik, 
se A372). I N berghäll. 

316, 323, 332, 
341, 372, 382 

417 Ca 6 X 2 m (NÖ-SV). Ca 0,35-0,4 m djupt. Fyllning av mo (silt) med mylla. I botten 
antydan till sotigt kulturlagerliknande lager. Berghäll i NO. 

423, 436 

440 Ca 5,5 X 3 m (V-Ö). Ca 0,3-0,5 m djupt. Moig mylla. Grävt till anläggningsnivån för 
stenarna i A351. 

351 

446 Ca 4 X 2,5 m (NO-SV). Ca 0,4 m djupt. Myllig mo (gammal plöja). I botten brun 
moig lera. 

  

452 Ca 10 X 2,5-4 m (VSV-ONO). Ca 0,25 m djupt. Myllig mo. I botten brun moig lera. 459 

477 15 X 2-3 m (SSV-NNO). Ca 0,25-0,3 m. Myllig mo (äldre plöja). I botten varvig lera. 493, 499 

512 Ca 11 X 2-5 m (NNÖ-SSV). Ca 0,3 m djupt. Moig mylla (äldre plöja). I botten moig 
lera. Schaktet vidgat i S (över A505). 

505 

522 Ca 8 X 1,5 m (VSV-ONO). Ca 0,5 m djupt. Moig mylla (äldre plöja), ca 0,45 m tjock. 
I botten lera. 

  

600 Ca 8,5 X 2 m (NÖ-SV). Ca 0,25 m djupt. Fyllning av myllig mo med inslag av lera. I 
botten lera. 

604 

608 Ca 6 X 3 m (Ö-V). Ca 0,3-1,2 m djupt. Fyllt med sentida material – större spräng-
sten och annat. På ca 1,0 m djup finns en ursprunglig markhorisont bestående av 
brun moig silt. Antydan till stenrad finns i Ö – troligen falsk och skapad i sen tid. 

  

758 Ca 21 X 2 m (Ö-V). Ca 0,8 m djupt. Fyllningen översta 0,5 m består av påförda 
massor av sentida material (blandat). Därunder finns ett ursprungligt vegetations-
skikt av brun moig silt, och därunder moig lera. 

768 

772 Ca 4 X 1,5 m (NNO-SSV). Ca 0,7 m djupt. Påförda recenta massor översta 0,6 m. 
Därunder lager med sotig silt, ca 0,03 m tjockt. Därunder brun sandig/siltig 
naturlig morän. Berghäll i botten i S. 

  

776 Ca 11 X 2 m (NÖ-SV). Ca 0,3 m djupt. Fyllning av lerig mo/mylla ca 0,25 m. Därun-
der lera. Botten av schaktet vattenfylldes efter grävning (=blöt/vattensjuk mark). 

780 

784 Ca 9 X 2 m (Ö-V). Ca 0,35 m djupt. Fyllning av lerig mo/mylla ca 0,3 m. Därunder 
ren lera. Botten av schaktet vattenfylldes efter grävning (=blöt/vattensjuk mark). 

  

788 Ca 23 X 2-5 m (N-S). Ca 0,25-0,55 m djupt (grundast i S, över A797). Fyllning av 
mörkbrun myllig lera (plöja) ca 0,25-0,35 m. Därunder varvig lera. I S breddades 
schaktet 2-4 m mot Ö längs en sträcka på ca 6 m (=över A797). 

797 
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Bilaga 2. Anläggningsbeskrivningar 

Anl Beskrivning Övrigt Bedömning 

316 Stolphål, runt, ca 0,6 m diam. Fyllning av brun silt. 
8 st synliga skoningsstenar, därav 2 st. kantställda. 
1 skoningssten troligen rubbad. Skoningsstenarna 
med ca 0,2-0,3 m diam. Enstaka mindre sten 
centralt i anläggningen. Framkom ytligt. 

  Fornlämning (RAÄ 
Spånga 326:1) 

323 Härd, oval, ca 1,3 X 0,9 m. Sotig mo (silt) med in-
slag av mylla. Enstaka skärvig och skörbränd sten. 
Belägen intill berghäll. Framkom ca 0,3 m under 
ytan. 

Fynd av förhistorisk 
keramik (F349). 

Fornlämning (RAÄ 
Spånga 326:1) 

332 Härd, oval, ca 1,1 X 0,7 m. Enstaka skärvig och 
skörbränd sten. Sotig mo (silt) med inslag av mylla. 
Belägen intill berghäll. Framkom ca 0,35 m under 
ytan. 

Fynd av förhistorisk 
keramik 
(återdeponerad). 

Fornlämning (RAÄ 
Spånga 326:1) 

341 Stolphål, runt, ca 0,4 m diam. Tydlig nedgrävnings-
kant. Fyllning av mo (silt) med mylla. Ca 12 synliga 
skoningsstenar med en storlek av 0,08-0,15 m. 
Rundade. Beläget mot underliggande berghäll. 
Framkom 0,35 m under ytan. 

  Fornlämning (RAÄ 
Spånga 326:1) 

347 Pinnhål. 0,05 m diam. Stolprester kvar i hålet. Ing-
en skoning Troligen gärdesstolpe. 

    

348 Pinnhål. 0,05 m diam. Stolprester kvar i hålet. Ing-
en skoning Troligen gärdesstolpe. 

    

351 Terrasskant (N-S), ca 0,8 m hög, ca 30 m lång. 
Stensatt med ca 0,5-1,0 m stora rundade stenar. 
Längst i S beskriver stenkanten en ca 5 m lång L-
form mot V. Oklar datering. 

  Fossil åker/
terrassering 
  
Fornlämning (RAÄ 
Spånga 326:1) 

372 Lager, oklar utbredning, ca 0,45 m djupt. Mycket 
recent material i form av tegel, järn och planglas 
mm. Troligen en grop. 

    

382 Stolphål, runt, ca 0,4 m diam. Tydlig nedgrävnings-
kant. Fyllning av mo (silt) med mylla. Ca 4 synliga 
skoningsstenar, 0,1-0,3 m stora. Framkom 0,4 m 
under markytan. 

  Fornlämning (RAÄ 
Spånga 326:1) 

389-
400, 
407 

Berghäll     

423 Stolphål, runt, ca 0,4 m diam. Synlig nedgrävnings-
kant. Fyllning av mo (silt) med mylla. Synliga sko-
ningsstenar 0,15 m stora, vissa tycks skärviga. 
Framkom 0,35 m under mark. 

  Fornlämning (RAÄ 
Spånga 326:1) 

430 Berghäll     

436 Stolp-/pinnhål, ca 0,25 m diam. Innehåller bränd 
lera och enstaka mindre skärvig sten (ca 0,05 m 
stor). Synligt i schaktkant. Något osäkert. Framkom 
ca 0,35 m under markytan. 

    

459 Lager, ca 0,5 m diam, kulturlagerrest invid sten, 
bränd lera och kol. Framkom i lera, ca 0,25 m under 
markytan. 

  Fornlämning (RAÄ 
Spånga 326:1) 

493 Stolphål, runt, ca 0,65 m diam. Synlig nedgräv-
ningskant. Beläget i moig lera. Ca 15 synliga sko-
ningsstenar, delvis skärviga, ca 0.2-0,5 m stora. 
Framkom ca 0,25 m under markytan. 

  Fornlämning (RAÄ 
Spånga 326:1) 

499 Stolphål?, oklar form, ca 0,5-0,8 m diam. Ca 10 
rundade stenar, 0,05-0,08 m stora, synliga. Beläget 
i moig lera. Framkom ca 0,2 m under markytan. 
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505 Härd, oval?, ca 1,6 X 0,6 m. Sotig och skärvig 
och skörbränd sten. Tydligt plogskadad. 
Framkom ca 0,2 m under markytan. 

  Fornlämning (RAÄ 
Spånga 326:1) 

604 Lager, ca 2 m brett i NÖ-SV (ej avgränsat i 
NV-SÖ), består av mylla/silt och mindre sten/
grus (ca 0,01-0,04 m stora). Diffust. Fram-
kom i botten på schakt 600, ca 0,25 m under 
markytan. 

Rest av äldre bruknings-
väg. 

Färdväg/Vägbank 
  
Övrig kulturhistorisk 
lämning 

768 Dike, ca 0,9 m brett, löper i NÖ-SV. Fyllning 
med inblandning av asfalt och tegel. Ej helt 
urgrävt. Raka nedgrävningskanter 
(maskingrävt). Framkom i schakt 758 på ca 
0,5 m djup under markytan. 

Kabelschakt el dyl.   

780 Dike, ca 0,4 m brett, löper i NÖ-SV. Fyllning 
av lera och mo/mylla. Iakttogs i schakt 776 
på ca 0,25 m djup under markytan. Testgrävt 
för hand längs ca 0,2 m. Ca 0,2 m djupt 
(=djup från markytan ca 0,5 m). Raka ned-
grävningskanter och plan botten 
(maskingrävt). I botten trä/plank. 

Kabelschakt el dyl.   

797 Vägbank, ca 2,6 m bred (N-S). Tunt lager 
med grus i ytan, ca 0,05-0,1 m tjockt. 
Innehåller glest med stenar, 0,2-0,4 m stora. 
Fynd av stortegel och slagg (ej tillvarataget). 
Framkom ca 0,1 m under markytan. 
Vägbanken snittades med maskin och spade. 

Vägbank för äldre 
landsväg, upptagen på 
1829 års karta. 

Färdväg/Vägbank 
  
Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Bilaga 3. Fyndtabell 

Fnr Anläggning Material Antal Bevarandegrad Typ Beskrivning 

349 323 Keramik 1 Fragment A-gods Kärl 

350 332 Keramik 1 Fragment A-gods Kärl 

900 (schaktfynd, 
S300)  

Järn 1 Intakt Gångjärn Fönstergångsjärn med beslag; 1600-
/tidigt 1700-tal. Gallras. 
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