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Omslagsbild: Boplatsläget objekt 2 inom utredningsområdets södra
                      del. Foto från sydväst.
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Sammanfattning
Arkeologistik AB har i april 2020 genomfört en arkeo-
logisk utredning etapp 1 av en del av fastigheten Tång 
2:5 i Upplands-Bro kommun inför ett pågående de-
taljplanearbete för en utvidgning av Brunna verksam-
hetsområde. Utredningsområdet, som var ca 33 ha 
stort, utgjordes av de södra delarna av Kungsängens 
golfklubbs golfbana. I utredningsområdets sydvästra 
kant fanns sedan tidigare en dammvall (L2014:6052) 
och ett gränsmärke (L2014:5991) registrerade, men inga 
fornlämningar.

Vid de inledande kart- och arkivstudierna framkom in-
get av antikvariskt intresse som berörde utredningsom-
rådet. Vid den efterföljande fältinventeringen påträf-
fades en stensättning (objekt 3, se bilaga 1-2), en hägnad 
i form av en stenmur (objekt 4) och ett gränsmärke 
i form av en visare (objekt 6). Av dessa är det endast 
stensättningen som bedöms som fornlämning. Övriga 
objekt bedöms som övriga kulturhistoriska lämningar. 
Utöver de nämnda objekten pekades även tre terräng-
lägen ut som möjliga fornlämningar då de bedömdes 
ha varit lämpliga för bosättning eller andra mer tillfäl-
liga aktiviteter under främst stenåldern (objekt 1, 2 och 
5). Vid inventeringen kunde den tidigare registrerade   
dammvallen inte återfinnas. På platsen finns idag en ut-
slagsplats till golfbanan (hål 14).

Bakgrund
Upplands-Bro kommun arbetar med att ta fram en 
ny detaljplan för en del av fastigheten Tång 2:5 för ett 
verksamhetsområde för lager och logistik. Utrednings-
området är ca 30 hektar stort och omfattas idag av de-
lar av en golfbana. Området har omdanats i samband 
med anläggandet av golfbanan, men det finns ett flertal 
orörda delar inom området där merparten är skogskläd-
da. Höjdnivåerna varierar mellan 25 och 50 möh. In-
nan utredningen fanns inga kända fornlämningar inom 
området. Höjdnivåerna indikerade dock att det kunde 
finnas lämningar från stenålder  inom detta. I närom-
rådet finns flera kända fornlämningar, främst i form av 
ensamliggande gravar och gravfält från järnåldern (Lst 
förfrågningsunderlag 2020-03-10, dnr 431-4958-2020).

Länsstyrelsen i Stockholms län har därför beslutat att 
en arkeologisk utredning etapp 1 ska genomföras för 
området och vidare att tilldela Arkeologistik AB att ut-
föra utredningen (Lst beslut 2020-04-03). Arkeologistik 
genomförde den arkeologiska utredningen under några 
dagar i april 2020. Upplands-Bro kommun svarade för 
utredningskostnaderna.

Kulturmiljö
Utredningsområdet är ca 33 ha stort och utgörs idag av 
de södra delarna av Kungsängens golfklubbs golfbana. 
Området är småbrutet med insprängd skogsbeklädd 
impedimentmark i huvudsakligen nordost-sydvästlig 
riktning. Området når mellan ca 25 och 50 möh. och 
stiger mot norr – nordväst. Markslaget utgörs huvud-
sakligen av sandig morän (SGU). Golfbanan har anlagts 
på tidigare åkermark, ursprungligen hörande till Garpe-
boda, ett till Tångs by avgärda hemman (LMS B82-4:1).

Det finns inga kända fornlämningar inom utrednings-
området, men i dess västra kant finns en dammvall och 
ett gränsmärke registrerade (L2014:6062 respektive 
L2014:5991). Dammvallen kan sannolikt knytas till det 
numera försvunna torpet Kvarntorp under Örnäs, och 
som var beläget ca 250 m söder om dammen (RAK 
J112-75-3). I mitten av 1980-talet påträffades en sim-
pel skafthålsyxa strax nordöst om utredningsom-                  
rådet i samband med harvningsarbete (se L2014:5898).  
Yxan har utifrån fyndplatsen – ”ett surhål” – tolkats 
ha blivit offrad i en naturlig källa på platsen (ATA, 
brev från Börje Sandén 1986-03-27). Fynd av stenyxor 
har tidigare också gjorts strax öster om Örnäs i söder 
(L2014:5516, L2014:5532 och L2014:5850). I övrigt 
är relativt få förhistoriska fynd och lämningar kända i 
utredningsområdets omedelbara närhet. I öster, inom 
Brunna verksamhetsområde och kring Björkhaga, finns 
dock ett antal lämningar som grovt kan dateras till 
järnåldern (ca 500 f. Kr. – 1100 e. Kr.), främst i form av 
gravar och gravfält.

I samband med en tidigare utbyggnad av Brunna verk-
samhetsområde genomförde UV Mitt 2013 en arkeolo-
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gisk utredning av området mellan E18 och det nu ak-
tuella utredningsområdet (se Bondesson & Grusmark 
2013). Vid utredningen framkom endast ett fåtal läm-
ningar från modern tid vilka alla bedömdes som övriga 
kulturhistoriska lämningar (a.a:7).

 

Syfte, omfattning och mål-
grupper
Syftet med den arkeologiska utredningen var att ta reda 
på om fornlämningar skulle beröras av den planerade 
exploateringen. Utredningen skulle preliminärt avgrän-
sa nyupptäckta fornlämningar inom utredningsom-
rådet. Utredningen skulle dock endast omfatta etapp 
1 dvs. kart- och arkivstudier samt fältinventering (Lst 
förfrågningsunderlag 2020-03-31, dnr 431-4958-2020).

Resultatet från utredningen ska kunna användas vid 
Länsstyrelsens fortsatta tillståndsprövning och kunna 
utgöra underlag inför eventuella kommande arkeologis-
ka åtgärder. Resultatet ska också kunna användas som 
underlag i företagarens planering (Lst förfrågningsun-
derlag).

Målgrupper för utredningen var främst Länsstyrelsen 
och Upplands-Bro kommun. Resultaten kan även kom-
ma att användas av undersökare när en undersöknings-
plan för en arkeologisk förundersökning eller under-
sökning ska upprättas.

Metod
Inledningsvis genomfördes en kart- och arkivstudie i 
syfte att klargöra hur utredningsområdet hade nyttjats 
under modern tid samt för att eftersöka lägen som 
varit lämpliga för bosättning och andra aktiviteter un-
der förhistorisk tid. Vid kartstudierna har främst äldre 
lantmäteriakter och ekonomiska kartor i Lantmäteriets 
digitala arkiv samt jordarts- och strandlinjekartor från 
Sveriges geologiska undersökningar (SGU) studerats. 
Vid arkivstudierna eftersöktes uppgifter och handlingar 

rörande området i kulturmiljöregistret (KMR), Antik-
varisk topografiska arkivet (ATA) samt i Historiska mu-
seets digitala samlingar. Rapporter rörande eventuella 
arkeologiska undersökningar inom eller i anslutning 
till området har också eftersökts i Kungliga vitterhets-
akademiens biblioteksdatabas Vitalis och i Riksantik-
varieämbetets öppna arkiv Samla och Forndok. 

Efter arkiv- och kartstudierna genomfördes en fältin-
ventering för att klargöra om fornlämningar eller andra 
kulturhistoriska lämningar fanns inom utredningsområ-
det. Nyfunna objekt liksom ytor som bedömdes kunna 
rymma fornlämningar utan synlig markering ovan mark 
mättes in med GPS och beskrevs i text. Valda objekt 
fotograferades.

Resultat
De inledande kart- och arkivstudierna gav inga upp-
gifter om tidigare bebyggelse inom utredningsområdet 
eller om tidigare arkeologiska fynd eller undersökning-
ar inom detta. Vid den efterföljande inventeringen 
berördes endast den inom och i kanterna till golfbanan 
bevarade naturmarken vilken huvudsakligen utgjordes 
av trädbeväxta impediment och skogsmark. De delar 
som tagits i anspråk för golfbaneanläggningen var på 
många platser nivellerade, utfyllda och terrasserade. Av 
de tidigare registrerade lämningarna inom eller i direkt 
anslutning till områdets sydvästra kant kunde damvallen 
L2014:6052 inte återfinnas. På platsen är idag en utslags-
plats för golfbanans 14:e hål. Gränsmärket L2014:5991 
kvarligger strax utanför planområdesgränsen.

Vid inventeringen påträffades en tidigare oregistrerad 
fornlämning i form av en stensättning inom utrednings-
områdets centrala del (obj 3, se bilaga 1 och 2 samt figur 
3). Stensättningen, som är belägen på kanten av en mot 
öster utskjutande höjdplatå, är ca 4 m i diameter och 
0,25 m hög. Dess ursprungliga välexponerade läge mot 
dalgången i öster - sydöst har idag förminskats pga. 
påförda massor för golfbaneanläggningen.

I övrigt påträffades endast två sentida lämningar i form 
av en raserad stenmur (objekt 4) och ett gränsmärke 
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(objekt 6) vilka bedöms som övriga kulturhistoriska 
lämningar. Stenmuren som är belägen längs utred-
ningsområdets västra kant är ca 20 m lång (N-S) och 
sträcker sig mellan ett berg i söder och hällmark i norr. 
Murens funktion är oklar, men kan möjligen ha varit 
avsedd att hindra frigående boskap på skogsbete att ta 

sig ner till åkermarken. Gränsmärket utgörs av en visare 
bestående av en på högkant ställd sten på en liten, men 
väl markerad bergknalle (figur 4). Gränsmärket står inte 
i någon idag befintlig gräns och har heller inte kunnat 
återfinnas i kartografisk material. Troligen utgör den en 
tidigare åker- eller skogsskiftesmarkering. 

Vid inventeringen noterades även tre terränglägen som 
bedömdes ha varit lämpliga för bosättning eller mer till-
fälliga aktiviteter under stenåldern (objekt 1, 2 och 5, 
bilaga 1). Objekten bedöms som möjliga fornlämningar 
och behöver vidareutredas (etapp 2).

Utvärdering
Syftet med den arkeologiska utredningen var att ta reda 
på om fornlämningar skulle beröras av den planerade 
exploateringen. Utredningen skulle endast omfatta 
etapp 1, dvs. kart- och arkivstudier och en fältinven-
tering. Utredningen utfördes i enlighet med undersök-
ningsplanen.

Fig 3. Stensättningen objekt 3. Foto från väster.

Fig 4. Gränsmärket objekt 6. Foto från sydväst.

Fig 5. Boplatsläget objekt 5. Foto från sydöst.
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Bilaga
Bilaga 1. Utredningsområdet med påträffade objekt, skala 1:4000.
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Bilaga 2. Objekttabell. 

 

Obj -nr Typ  Beskrivning   Antikvarisk bedömning  
Obj 1 Boplatsläge Boplatsläge, ca 57 x 20 - 27 m (NO-SV) i svag 

sydostslänt i skogsmark och igenväxande tidig-
are åkermark med sandig morän. 

 Möjlig fornlämning 

Obj 2  Boplatsläge Boplatsläge, ca 100 x 20 - 25 m (NO-SV) i svag 
sydostslänt i skogsmark/igenväxande tidigare 
åkermark med sandig morän. 

 Möjlig fornlämning 

Obj 3  Stensättning Stensättning, rund, ca 4 m i diameter och 0,25 m 
hög. Övertorvad med ett flertal 0,25 - 0,4 m stora 
stenar synliga i ytan. Kantkedja av 0,4 - 0,75 m 
stora stenar i östra delen. Något oklar begräns -
ning i SV. 

 Fornlämning 

Obj 4  Hägnad Stenmur, ca 20 m lång (N-S), 1 - 1,4 m bred och 
upp till 0,3 m hög. Raserad och delvis övertor-
vad. Uppbyggd av 0,2 - 0,5 m stora stenar. 
Ansluter till berg i S och till hällmark i N. 
Centralt är en ca 2 m bred öppning. Sentida. 

 Övrig kulturhistorisk lämning 

Obj 5  Boplatsläge Boplatsläge, 20 x 15 m (NO-SV), svag mot 
sydväst sluttande gip med block och berg på alla 
sidor utom i SV 

 Möjlig fornlämning 

Obj 6  Gränsmärke Visare, bestående av en på högkant ställd sten, 
ca 0,35 x 0,25 x 0,25 m, på en liten, men marke-
rad berghäll. 

 Övrig kulturhistorisk lämning 

L2014:5991 Gränsmärke Femstenarör, ca 3 m i diam och 0,4 m h. I 
mitten en, i kanten fyra resta stenar. Nr 2 mar-
kerar brytpunkt i sockengränsen. (KMR) 

 Övrig kulturhistorisk lämning 

L2014:6052 Damvall Förstörd. På platsen finns idag en utslagsplats 
till golfbanan (hål 14). Tidigare beskrivning: 
Fördämningsvall, ca 12 m l (v 35 cg N-Ö 35 cg 
S) samt intill 1,5 m br och 0,5 m h, fodrad med 
bräder och nedslagna pålar, vilka förstärker den 
ursprungliga (?) tämligen obetydliga vallen av 
jord och sten. (KMR) 

 Ingen antikvarisk bedömning 

 


