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Slinkbacken i Söderby – 
ett gravfält från yngre järnålder. 

En arkeologisk undersökning av  

gravfält RAÄ 98, Danmarks sn, Uppland, 

fastigheten Söderby 2:2. 

Rapport 
 
Inledning: 

Gravfält RAÄ 98, Söderby, Danmarks sn, Uppland, 

enligt Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister 

undersöktes 1969-70. Det bestod av ett 70-tal 

anläggningar, varav ca 67 gravar, högar och 

stensättningar  med datering till vendel- och vikingatid 

med inslag av folkvandringstid, de flesta brandgravar 

av olika slag,. Även senare tid finns representerat i 

fyndmaterialet, bla genom ett silvermynt från 1520 

som fanns ovanpå en av de stora högarna i centrum. 

Området hade inventerats år 1938 av Folke Hallberg 

och en gravfältskarta med registrerade 29 gravar hade 

upprättas då, (se inv.karta). 

Platsen för gravfältet kallas sedan gammalt för 

Slinkbacken, vilket betyder genväg. Gravfältet låg 

vackert i en nordsluttning med vättande norrut mot 

Sävjaån/ Storån, som rinner ca 400 m från gravfältet. 

Fortfarande under yngre järnålder  var ån ganska bred 

och  utgjorde en viktig farled genom Attundaland, och 

som vi idag kallar Långhundraleden. 

 Storådalen utgör den breda dalgång som sträcker sig 

från Husby-Långhundra västerut genom Östuna, 

Lagga, och Danmarks socknar.  Genom dalen rinner 

Storån/ Sävjaån och möter Fyrisån vid Föret utanför  

Ulltuna.  Sävjaån/ Storån utgjorde alltså  en del av 

Långhundra-leden och som förband Trälhavet vid 

östersjökusten med Fyrisån och Uppsala. Den var en 

viktig farled under brons- och järnålder, men även 

betydande  under medeltid . 

 Mellan Söderby och Morängen  med Mora ting, 

kungavalsplatsen, varifrån den forna eriksgatan utgick, 

är avståndet endast någon kilometer. (Namnet Mora 

stenar syftar på platsen för de medeltida minnesstenar 

som  förvaras i en liten byggnad uppförd på 1700-

talet.)  Numera skär motorvägen Stockholm-Uppsala 

igenom landskapet och den gamla vägen för eriksgatan 

(gamla Norrtäljevägen) här i Söderby strax N om 

Slinkbacken och det undersökta gravfältet RAÄ 98. 

 Mitt emot Söderby p andra sidan om ån ligger Edeby 

med ett gravfält från yngre järnålder, med bl.a. en 

storhög (29m diam), beläget intill åkanten. Edeby kan 

ha utgjort ett bebyggelsecentrum under yngre järnålder 

from 400-talet (Gräslund A.). En viktig vattenled var 

Funboån som mynnar ut vid Edeby och på så sätt 

förbinder det fornlämningsrika Funboområdet med  

yttervärlden. Inte långt från Edeby mynnar ån Samnan 

i Funboån och utgjorde en vattenförbindelse med 

Vaksala och Gamla Uppsala ( Hermodsson).  

En annan ort nära Mora ting av stor betydelse, var 

Lagga i Lagga sn med bl.a en storhög och andra  

intressanta fyndomständigheter. 



 I det sammanhanget kan man nämna den kultur-

historiskt intressanta väderkvarnen i Lagga med ett på 

räls vridbart  maskineri från 1600-talet, en av de 

sällsynt få bevarade i landet. Likaså kulturhistoriskt 

intressant är  Linnés Stora Hammarby med intakta 

byggnader och restaurerad trädgård och som ligger 

strax N om Edeby. 

 

Anledningen till att gravfältet i Söderby grävdes ut var 

att området skulle tas i anspråk för ett vägbygge i 

samband med den nya motorvägen mellan Valloxen 

och Uppsala. En omläggning av väg 77, gamla 

Norrtälje-vägen, med en ny anslutning till en 

närbelägen bebyggelse söder om gravfältet, var den 

direkta orsaken till att detta måste totalundersökas. 

Gravfältsområdet finns numera kvar i stort sett i sin 

ursprungliga utsträckning, eftersom vägplanerna 

ändrades. Kvar i området, överst i backen, lämnades en 

terrassliknande avplanad yta oundersökt,, eftersom 

detta område( en gammal odling enligt 

inventeringskartan) låg utanför gravfältet och inte 

skulle komma att beröras av den tänkta vägen. Det 

undersökta området återställdes efter utgrävningen 

med hjälp av maskin och jämnades till så att den 

ursprungliga formen på backen bibehölls. Statens 

vägverk bekostade undersökningen, höll med vagnar 

och  grävningsutrustning och bidrog med ett gott 

samarbete vilket underlättade arbetet med 

igångsättandet av utgrävningen .Till stor hjälp var 

samarbetet med familjen Vera och Nils Karlsson-

Lagerstedt, ägare till den intilliggande fastigheten - en 

gård med anor från 1700-talet. En stor granhäck skilde 

gården och gravfältet åt. 

 

De utgrävningar som gjordes i Danmark sn på 1970-

talet i samband med byggandet av motorvägen 

Stockholm - Uppsala, gällde förutom 

Söderbygravfältet  ett något äldre gravfält i 

Danmarksby, RAÄ 100 i Danmarks sn, från 

folkvandrings- och vendeltid med ett stort antal 

skelettgravar, kist/kammargravar och med mycket 

varierande gravformer med tradition från romersk 

järnålder. Söderbygravfältet utgjordes ju mest av mer 

enahanda brandgravar från vendel- och vikingatid. 

Gravfälten lappar således över varandra i tid och 

omfattar tillsammans ca 600 år. Avståndet mellan 

gravfälten var endast tre km fågelvägen. 

 Gravfälten undersöktes samtidigt 1969-70. 

Undersökningen i Danmarksby skedde i två etapper. 

Första undersökningen skedde samtidigt med 

utgrävningen i Söderby( 69-70). Den andra 

undersökningen i Danmarksby skedde åren1973-76 i 

form av seminariegrävningar och som kompletterande 

forsknings-grävning, och bekostades av Uppsala 

universitet. Över 200 anläggningar undersöktes på 

gravfält RAÄ 100, varav ca 100 var gravar och resten 

anläggningar av olika slag som tre stenkretsar med 

resta stenar  och rester efter trästolpar, en 



bryggaanläggning, relativt Smånga härdar, enstaka 

stolphål och resta stenar. Några av högarna hade resta 

stenar ovanpå högfyllningen. De undersökta gravfälten 

avspeglar således en stor förändring av samhälle och 

livsstil under yngre järnålder. 

Beträffande gravfältet (RAÄ 98) i Slinkbacken 

indikerar gravformerna och föremålen att den 

intilliggande bebyg-gelseenheten utgjorde någon form 

av storgård. Gården kan ha ingått i ett större gods och 

ha avsöndrats från det NV därom liggande Berga och 

Vallby, eller på annat sätt varit en betydande storgård. 

I avhandlingen Centralbygd-randbygd skisserar Å 

Hyenstrand utvecklingen i Danmarks sn under yngre 

järnålder  där han visar hur primärbebyggelsen för 

Berga och Vallby troligen fanns i Danmark Krisslinge.  

Söderby kan i sin tur ha utsöndrats  från Berga 

Vallbyområdet s med sin omfattande bebyggelse. 

Namnet Söderby antyder att bebyggelsen där 

etablerades under yngre järnålder. 

 

Administrativa och tekniska uppgifter 

Undersökningen skedde till att börja med under hösten  

1969 (8.9-31.10), då gravfältet torvades av, och 

därefter med start på våren 1970 då själva 

utgrävningen ägde rum (9.5-31.10). 

I undersökningen deltog  Gunnar Hedlund som 

biträdande grävningsledare och som praktikanter: 

Ingela Brising, Cecilia Carlheim-Gyllenskiöld, Inga 

Hägg, Bengt-Åke Johansson, Birgitta Jonsson, Viktor 

Svedberg och Britta Åkesson. I slutet av vårterminen (-

70) deltog i undersökningen  en grupp elever från 

Arkeologiska institutionen, Uppsala universitetet med 

Mats Lundgren som gruppledare. Platsledare för 

undersökningen var rapportförfattaren. 

Det undersökta området omfattade 4.400 m. Ett 70-tal 

anläggningar (A1-A78) undersöktes varav tidigare 29 

st registrerats enligt inventeringskartan 

Vid avtorvningen användes grävmaskin med dumper i 

127,5 timmar. Rensningsarbetet utfördes i det 

inledande skedet med hjälp av tryckluft, d v s ett 

kompressor-drivet blåsspett  Grovarbetstimmarna 

uppgick till  5.816,5 timmar. 

.  

 

Dokumentation  

Uppmätningarna skedde enligt ett NS-orienterat 

koordinatsystem anslutet till rikets, upprättat av 

tekniker från UV. Området tornfotograferades enligt 

koordinatssystemet, utom på ett ställe i NV som 

berörde grav nr 2 och som ej kunde tornfotograferas p 

g a de el- och telefonledningar som råkade mötas här. 

Inte mindre än tre olika ledningssystem korsade 

varandra på gravfältet, vilket i hög grad försvårade 

tornfotograferingen och delvis omöjliggjorde denna.  

Schaktplan i skala 1:100, fotoplaner över de enskilda 

anläggningarna i skala 1:50 och profiler i skala 1:20 

upprättades. En grav,A2, måste ritas ( skala 1:50) pg 

av svåriheterna med tornfotograferingen. Profilerna är 



upphängda i koordinatsystemet. Höjdvärdena anges i 

möh. Fotografering av anläggningar och 

fyndförhållanden skedde kontinuerligt. Även 

färgbilder i form av färgdia togs. En flygfotografering 

av Söderbygravfältet företogs i ett tidigt skede av 

undersökningen våren 1970 av dåvarande chefen för 

UV- Björn Ambrosiani tillsammans med 

flygfotografen Jan Norrman.  

 

Topografi:  

Gravfältet var 75 x100x m stort och låg i en 

moränbacke, sluttande mot norr, sträckande sig från ett 

skogsbryn i S ner mot odlad lerslätt.  Gravfältet var 

omgivet av gamla odlingar och utgjorde en vacker 

hagmark. 

Enligt familjen Karlsson- Lagerstedt,(som äger gården 

intill gravfältet), har det funnits mer sten där "förr i 

världen" innan ledningsstolparna grävdes ner. Ca 15 år 

före undersökningen togs en mängd lättåtkomliga 

stenar till stolpskoningar. Även till andra ställen i 

närheten forslades stenlass enligt uppgift. 

 En forntida väg, numera bortplöjd, gick förbi 

gravfältet,dvs från byn Stora Söderby till Morängen. 

Enligt Gustaf Brugård, Stora Söderby, hembygds-

forskare med inriktning på gamla kartor, vägnät och 

bebyggelsestruktur, kan man ännu idag se spåren av 

den forntida väg som löper från den nuvarande 

bybebyggelsen förbi gravfältet och därefter rakt ner till 

den stora vägen. Denna väg syns så sent som på 

skifteskartan från 1700-talet och spår syns ännu idag 

tydligt i åkern enligt Brugård. Vidare gick en gammal 

bruksväg tvärs igenom gravfältetsområdet upp mot S 

och en bebyggelse med bl.a ett  gammalt soldattorp 

och ett dragontorp. Namnet Slinkbacken kommer av att 

denna bruksväg fungerade som en genväg.  

Platsen har fö haft flera benämningar. Vid förra 

sekelskiftet kallades gravfältet för Runstenshagen, 

Runstensskiftet eller Runstenshålet, vilket bekräftar att 

en numera försvunnen runsten har stått placerad där.  

Helges runsten 

Enligt uppgifter stod en numera förkommen runsten 

från 1000-talet på gravfältet, (U 954), där texten 

berättar om en man vid namn Helge och till vars minne 

stenen var rest. Stenen avbildades på 1600-talet av 

Bureus och Rhezelius. Även Peringskiöld beskrev 

runstenen i Söderby år 1710. Den i tre ”läsningar” 

återgivna texten anses mycket tillförlitlig. Platsen vid 

gravfältet kallades vid sekelskiftet för Runstenshagen, 

Runstensskiftet eller Runstenshålet och styrker 

uppgifterna om att runstenen stod på gravfältet ” bland 

gravarna”. 

Runstenen berättar i en enkel ormslinga om Erik som 

med sina fränder lät resa stenen till minne av brodern 

Helge som blev dräpt av Sasser, sin följesman. 

Söderbystenen är en av de mycket få runstenar där 

ordet nidingsverk finns med. Nidingsverk var ett 

allvarligt brott som inbegrep svek. Tre namn är 

nämnda på runstenen och en analys av texten ger vid 



handen att det var en syskonkrets som reste stenen 

efter sin dräpte broder. Texten på stenen lyder ” Erik 

och hans fränder lät resa stenen efter sin broder Helge, 

och Sassur dräpte honom och gjorde nidingsverk, svek 

till löftesman, Gud hjälpe hans ande.  

Runstenen understryker Söderbys betydelse på 

vikingatiden. En intressant fråga är förstås var Helge 

blev begravd. Var runstenen enbart en minnessten 

kanske. 

.Stenen handlar  således om en tragisk händelse - ett 

nidingsdåd, som ledde till  döden för en man vid namn 

Helge, och tolkningen säger att hans syskon reste 

stenen som minne efter honom. En intressant 

omständighet är namnet Erik (Örik) som nämns  i 

runtexten och som gett upphov till spekulationer om att 

upprättandet av runstenen hade något att göra med 

Uppsalakungen. Gården i Söderby kan ha tillhört ett 

större  kungligt gods och kan ha avsöndrats från det 

NV därom liggande Berga, (med ett stort antal 

fornlämningar gravfält och runstenar). 

I åkern i N fanns ett sotigt område som troligen var 

rester efter bortodlade gravar. Området finns markerat 

på schaktplanen. Inga spår efter ben eller föremål fanns 

dock kvar där.  En möjlighet är att runstenen 

ursprungligen stått placerad där i detta område och att 

man på 1800-talet i samband med djupplöjning rensade 

åkerpartiet från runstenen och stenarna efter de gravar 

och som rimligtvis har funnits där. 

Den försvunna runstenen som sägs ha stått vid 

gravfältet, ” bland gravarna”, var troligen väl synlig 

från den dåtida vägen som gick förbi gravfältet. 

Runstenen försvann på 1800-talet och enlig uppgifter 

hade den murats in i något av husen omgivningen. 

Anmärkas bör att man idag ej finner spår efter 

runstenen i något av husen i Stora Söderby. Inga spår 

efter stenen finns dock att finna i Stora Söderby idag. 

Det troligaste är att runstenen varit inmurad i en 

spismur i gården som ägde 

marken för gravfältet, dvs den västligaste gården i 

Stora Söderby, (alltså ej den närliggande Lagerstedtska 

gården). 

Det undersökta gravfältet i Slinkbacken.  

Gravfältet låg i en moränbacke som sluttade mot norr 

ner mot odlad lerslätt. Det var omgivet av gamla 

odlingar och utgjorde en vacker hagmark. En bruksväg 

gick tvärs igenom området - därav namnet Slinkbacken 

(genväg). Gravfältet bestod av ett 78 anläggningar 

varav  68 var gravar. Dessa var så gott som samtliga 

brandgravar. En anläggning, i form av en nergrävning, 

kan vara en skelettgrav. De största gravarna som 

utgjordes av ganska stora högar och stensättningar låg 

placerade i en båge omgivna av låga stensättningar. 

Det fanns både vällagda runda flacka stensättningar 

med tydlig kantkedja och mer oregelbundna ovala och 

rundade låga stensättningar. Några urnebrandgropar 

tillhör det äldsta skiktet. Med andra ord ett mycket 

typiskt gravfält från yngre järnålder. 



Högarna och de större stensättningarna som bredde ut 

sig centralt i fältet var rika till sitt innehåll. De större 

gravarna var mansgravar (7-11m diam). Bredvid 

förekom en del rika kvinnogravar. De var mindre till 

storleken men innehållsrika. En liten rektangulär 

stengrund (A 44) låg mitt i gravfältet och kan tolkas 

som lämningar efter ett gravväktarhus el dyl.   

Beträffande innehållet i gravarna, var det stor skillnad 

mellan de rika större gravarna med kraftiga brandlager 

och de mer obetydliga stensättningarna där enstaka 

föremål förekom, en krukskärva, någon pärla eller en 

spik av järn. Hälften av gravarna saknade dessutom 

djurben. I de kraftiga brandlagren kom det i allmänhet 

rikligt med föremål, lerkärl förekom ofta, ibland flera i 

samma grav.  

Högarna och även en del av stensättningarna var 

särskilt innehållsrika, varav en del innehöll vapen. Av 

dessa utmärker sig särskilt gravfältets största och mest 

innehållsrika hög(A25) med sydport(A27) från 900-

talet. Den innehöll i själva högen två män beväpnade 

med varsitt svärd. Ett av svärden var relativt helt och 

stod nerstucket i ett av brandlagren. I det andra 

brandlagret kom förutom svärd, pilspets , ringnål och 

eldstål mm två fragment  klofalang av kungsörn, vilket 

är mycket ovanligt. ( Sigvallius 94). Den tredje 

begravningen låg intill i en rektangulär tillbyggnad i 

sydväst, en sk sydport. I den stora vapengraven, i 

högfyllningen, fanns det kanske intressantaste 

föremålet på gravfältet, ett drakhuvud av brons ett 

beslag med holk för fastsättning på en stång e 

dyl.Draken har några få paralleller i Sverige, de 

närmaste i Birka och på Gotland. Mer kända är 

liknande drakhuvuden från Schleswig och Novgorod. 

.De kraftiga brandlagren innehöll rikligt med 

statusföremål. I några kvinnogravar fanns 

pärluppsättningar med bergkristall, karneol, silver och 

guldfoliepärlor och ornerade bronshängen. I 

mansgravar fanns svärd, spjutspetsar och spelbrickor 

till exempel . Nitar och spikar av järn förekom ofta 

men även nålhus, knivar, söljor och remändebeslag. 

Till ovanligheterna hör ett hänglås, en vikt och en 

yxformig amulett av bränd lera. I en grav återfanns 

små krossade stenar av vit kvartsit.  I några gravar 

förekom det rikligt med lerklining.    

I centrum dominerade fyra högar, särkilt märkbara 

genom sin storlek och innehåll.  

I tre av högarna förekom ben av rovfågel, två 

jaktfalkar och en kungsörn. Fågelben förekom 

överhuvudtaget mest i mansgravarna. I ett fall kom det 

gåsben i en rik kvinnograv från 900-talet. Björnklor, 

som indikerar björnfällar, förekom mest i praktgravar. 

Fyra män och en kvinna hade med sig björnklor 

tillsammans med en mängd andra ben. Den vanligaste 

kombinatonen var häst och hund, vilket är det vanliga i 

Mälardalen under vendel/vikingatid. Gravarnas 

placering, storlek och innehåll visar klart skillnader i 

social ställning.  Jaktfalkar tex. var dyrbara gravgåvor 

och markerade enhög social status.  



 Lerkärl eller bara enstaka krukskärvor förekom ofta i 

gravarna. De representerar den typiska vanliga 

inhemska keramiken, med enkla former mest 

oornerade och av relativt grovt gods. Vidare fanns i 

några gravar en senvikingatida  dekorerad keramik .En 

hel del lerkärl var ornerade. De flesta av dessa 

ornerade var mönstrade med vågband och inristade 

parallella linjer. i några fall rör det sig om en 

ovanligare dekor,tex med små runda cirklar 

påminnande om punktcirkeldekoren på kammarna. 

Krukorna är i allmänhet tillverkade av det sedvanliga 

ganska grova godset, omväxlande rödbrunt och 

gråbrunt till färgen.I några fall är godset mer gulbrunt 

och tunnare, finsk keramik.  

Många gravar innehöll keramik. I några fall rör det sig 

om flera krukor in situ. Detta gäller framför allt de 

rikare stora gravarna. Men även i de mindre förekom-

mer detta. I en del fall låg en del av de brända benen i 

en av krukorna. I en del fall rör det sig om enstaka 

krukskärvor. Även enstaka föremål av annat slag, tex 

enstaka pärlor eller andra föremål, förekom. En 

förklaring till detta kan vara att det rör sig om en  

medellös person som ändock har fått med sig något 

föremål  mer som  symbolisk gravgåva. 

 

 Söderbykrukorna representerar  således den typiska 

inhemska keramiken under yngre järnålder enkla 

odekorerade lerkärl av grovt handbyggt gods,   

Keramik från fyra gravar,( 4 kärl) har undersökts av 

doc Birgitta Hulthén, Keramik-laboratoriet, 

Geologiska institutionen i Lund, i samband med 

forskningsprojektet ” Östersjökeramik”. Hulthén 

konstaterar i sin rapport att lerkärlen är så pass olika att 

de har olika ursprung. dvs de är troligen inte 

tillverkade på platsen, utan köpta från olika tillverkare. 

I några fall kan man konstatera en import från SV 

Finland, av sk finska skålar med sitt karaktäristiska 

gulbruna läderartade gods. De flesta lerkärl har sin 

motsvarighet i Birka . En del kärl kan ha Birka som 

ursprung, men troligare är det att tillverkning och 

försäljning skedde på närmare håll  i Uppsala eller 

Sigtuna tex.  

Gravarnas konstruktion och innehåll visar att det 

troligen är frågan om ett gravfält som hörde till en 

storgård av något slag. Gravfältet omfattar ca 500 år. 

Antalet individer som blev begravda här är ca 50-60 

st.. Befolkningen i Söderby är så pass liten att det bör 

röra sig om en enda gård. Det är till övervägande delen 

vuxna individer som ligger begravda här kan vi 

konstatera genom den osteologiska analysen. Endast 

några få barn (1) och ungdomar (2) är identifierade. 

Var det bara de fria vuxna som blev kremerade och 

lagda i ättehög. Var begravdes i så fall barn och trälar. 

Av allt att döma blev ej alla invånare begravda här på 

gravfältet. 

.  



 Sammanfattningsvis kan man konstatera att 

Söderbygravfältet var ett typisk vendel/vikingatida 

gravfält tillhörande en storgård eller kanske en by med 

några få gårdar. Några folkvandringstida fynd visar att 

gravfält började användas åtminstone i mitten av 500-

talet, de senaste begravningarna torde ligga omkring år 

1000. När det gäller att beräkna antalet personer på 

gården/gårdarna kan man konstatera att det under ca 

400 år har bott åtminstone 50 personer där, d vs ca 12-

13 personer per århundrade är i  begravda här. Någon 

större bebyggelse kan det alltså inte vara frågan om. 

Det verkar snarast vara frågan om en gård av 

betydelse. Men man får vara försiktig med 

befolkningsberäkningar. Det är ju en fråga om vilka 

som blev begravda egentligen. Dvs om man antar att 

trälarna ej blev begravda på själva gravfältet, eller bara 

en del av trälarna, så kommer beräkningarna i ett annat 

läge.  

Viktigt att notera är också det ringa antalet unga 

individer, ja knappt något enda barn går att spåra i 

benmaterialen. Fanns det ett särskilt barngravfält, eller 

begravdes kanske barnen obrända i omakerade gravar? 

Det skulle kanske kunna förklara den nästan totala 

avsaknaden av barnen på gravfältet i Slinkbacken. 

Ett större statistiskt brukbart material fordras för 

slutsatser om gravantal och bebyggelseenheter. 

Man kan konstatera dock att det troligen inte kan röra 

sig om mer än ett par gårdar i närheten av gravfältet.  

En enda storgård kanske är det troligaste ändå 

 

 

Söderbyskatten 

Inte långt från Slinkbacken ca 2 km mot S, upp mot ett  

stort skogsområde som kallas Lunsen, nära en plats 

som idag kallas Djupkärret, återfanns 1876 en 

guldskatt från folkvandringstid bestående av nio 

ovanliga brakteatrar, sönderklippta tenar och en 

guldspiral. Platsen för skatten ligger ca två km från 

Söderby och ger med sitt läge i ett kärrdrag intrycket 

av att vara ett våtmarksoffer. Nedläggningen skedde 

under sen folkvandringstid eller tidig vendeltid. 

Söderbyskatten hittades först i samband med en 

nyodling av en släkting till den nuvarande markägaren 

Gunnar Karlsson. Marken där var sank och dikades 

därför ut. Skatten är ovanlig så tillvida att den är den 

största brakteatskatten i Uppland. Brakteaterna består 

av tre B-brakteater med ovanliga figurmotiv i form av 

stiliserade mans- och djurfigurer och fyra D-brakteater 

med korsdekor. 

 En förnyad undersökning på platsen för skatten 

företogs 1995-96 av Statens historiska museum som ett 

led i projektet ”Efterundersökningar av skattfynd-

platser”.  I samarbete med Söderbybor, markägaren 

Gunnar Karlsson, markarrendatorn Lennart Karlsson 

och Gustaf Brugård, lyckades utgrävarna Monica 

Rasch (projektledare) och Lisa Runnquist (grävnings-

ansvarig),  lokalisera och undersöka skattfyndplatsen 

och fick då fram två bitar av ytterligare en 



guldbrakteat, som skilde sig från de tidigare funna 

genom storlek och motiv. Den nyfunna brakteaten har 

ett ovanligt innehåll, vars huvudmotiv är en 

Odensfigur i kamp med slingrande ormar,  och som 

betraktades som en sensation av brakteatforskare 

(Lamm -96).  Den är numera undersökt rekonstruerad, 

dvs utplattad, och publicerad i Fornvännen mm ( 

Lamm m fl 2000) efter bildanalys såväl som teknisk 

analys . 

Enligt min mening offrades skatten vid en gammal 

offerplats i en grund sjö, med rötter i äldre järnålder. 

Tiden för skattens nedläggning är intressant. 

Dateringen är sen folkvandringstid eller tidig 

vendeltid, (Arrhenius 86). Söderbyskatten är viktig för 

att bedömningen av bebyggelseutvecklingen i 

Danmark sn. Skatten antyder att det fanns en 

betydande folkvandringstida bebyggelse i närheten .Ett 

par km norr om skattfyndplatsen, närmare Stora 

Söderby och endast några hundra meter från 

Slinkbacken, finns en stenhägnad som kan vara rester 

efter en bebyggelse från  romersk järnålder eller 

folkvandringstid. Denna stensträng påvisade Gustaf 

Brugård i samband med en rekognosering i Söderby.  

Det är annars bara några få gravar på 

Söderbygravfältet som indikerar folkvandringstid i den 

närmaste omgivningen. Det verkar som om den 

folkvandringstida bebyggelsen i Söderby var 

begränsad och ej betydande. I Danmarksby däremot 

fanns en betydande folkvand-ringstida bebyggelse, 

vilket bla. undersökningen av gravfält RAÄ100. 

indikerar. Dessutom har där på senare tid undersökts 

tre huskomplex, 

dvs gårdar från romersk jäå -folkvandringstid- 

vendeltid, V om och NÖ om  nuvarande bycentrum 

och Danmarks kyrka. (Göthberg)  

Men i förhållande till Söderby är den forntida  

bebyggelsen i det NV belägna Bergaområdet  

intressantare. I detta område har visserligen inga 

utgrävningar företagits men området är väl inventerat 

och visar på en omfattande bebyggelse även under 

äldre järnålder. Dvs bybyggelsen i detta Bergaområde 

är bevisligen etablerat långt tidigare än bebyggelsen i 

Söderby.  Vidare finns en äldre bebyggelse, romersk 

järnålder folkvandringstid i närheteni Edeby / 

Laggaområdet. Det troligaste ändå är att bebyggelsen i 

Söderby avsöndrats från Berga under folkvandringstid. 

 Det undersökta gravfältet i Slinkbacken visar att 

Söderby visserligen etablerades under sen 

folkvandringstid, men av gravarnas innehåll och 

datering att döma verkar det som om gården blev en 

betydande storgård först under sen vendel- och 

vikingatid. Kanske visar vapengravarna från 900-talet 

på någon form av centralorganísation. Har vi här i 

Söderby kanske ett kungligt gods som ingår i en 

organiserad försvarsmakt?  

 

Genom anslag från Berit Wallenbergs Stiftelse har en 

osteologisk undersökning blivit möjlig av såväl 



Söderbygravfältet, (Raä 98), som gravfältet i 

Danmarksby,( Raä 100) ,och därigenom. en 

bearbetning och tolkning av materialen från 

undersökningarna av de båda gravfälten ,har gjorts 

möjlig. Den osteologiska undersökningen utfördes av 

Berit Sigvallius och föreligger i två rapporter. Vidare 

har genom forskningsprojektet” östersjökeramik” 

knutet till keramiklab. i Lund keramik från Söderby 

skärvor från fyra lerkärl undersökts genom tunnslip-

metoden. En rapport av projektansvariga Birgitta 

Hulthén föreligger i manuskript.    
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Slinkbacken i Söderby- ett gravfält från yngre järnålder. 
RAÄ 98, Danmarks socken. Uppland, fastigheten Söderby 2:2. 04.10.11 
 
Anläggningsbeskrivningar:  
 
Anläggning nr 1 
STENSÄTTNING, oval, 7 m lång, 3,5 m bred och 0,3 m hög. BRANDLAGER. 
Belägenhet: x792 y427. 
Anläggningen var belägen längst ner i gravfältets nordligaste del och syntes före 
undersökningen som en mycket låg gräsbevuxen förhöjning med några stenar synliga i ytan. 
Anläggningen var i sin Ö del skadad av en mindre bruksväg och hade en något välvd i S 0,25 
m djup, i N 0,6 m djup myllblandad stenpackning med upp till 1,1 m stora stenar de flesta 
under 0,6 m stora. Packningen hade en ojämn karaktär, tätast i centrum och Ö delen och 
relativt gles i övrigt. De största stenarna låg i N. Vid rensningen av anläggningens yta 
påträffades ett litet bryne (F1). 
 I S delen av A framkom ett brandlager (F67), 2x2,75 m stort och 0,2 m djupt, vars övre yta 
sammanföll  med anläggningens. Brandlagret var sotbemängt, med mindre kolstycken och rikligt 
med brända ben. Fyndmaterialet för övrigt var: fragment av svärdshjalt med spår av tauschering, 
och tillsammans med dessa , järnfragment med försmält brons, fragment av svärdsklinga av järn 
tillsammans med välvda järnfragment eventuellt av sköldbuckla och järnfragment delvis med 
försmält brons, vidare påträffades bronsföremål såsom en sölja, fragment av ornerat beslag, olika 
beslagsfragment, järnföremål av olika slag/-beslag och fragment därav, kamfragment av ben 
ornerade, något bränd lera och krukskärvor av grovt ljusbrunt gods. 
I anläggningens N del framkom ca 0,15 m under ytan ytterligare ett brandlager (F68),  ca 1,5 x 
2,75 m stort och 0,25 m djupt, starkt sot- och kolbemängt. Det enda föremålet i detta var en 
krukskärva av grovt ljusbrunt gods. 
I V delen av södra brandlagret påträffades en kantställd sten, 0,5 m hög 0,29 m  och 0,2 m 
tjock. Den var placerad på steril mark och höjde sig ca 0,2 m över brandlagret. 
Under anläggningen vidtog steril lerig morän. 
Fynd: 
F1, x794 y427  + 12,37 
Rensningsfynd i mylla: SKIFFERBRYNE, litet välformat. 
F67, x792 y427  +12,36 / 12,17 
I brandlager:  
SVÄRDSHJALT, av järn 2 st. fragment 
JÄRNFRAGMENT, med tauschering 5 st. 
JÄRNFRAGMENT, med försmält brons 2 st. 
JÄRNFRAGMENT, 250 st.  
BRONSFRAGMENT, 2 st. 
SVÄRDSKLINGA, del, av järn  
SKÖLDBUCKLA, av järn, fragment 8 st. 
JÄRNBLECK, fragment 8 st.  
JÄRNFRAGMENT, med brons 



JÄRNFRAGMENT, 26 st. 
JÄRNBESLAG, med nitar, omböjt 
JÄRNBLECK, omböjt, fragment 
JÄRNSTEN, böjd fyrsidig, fragment 
JÄRNSTEN, med upprullad ände, fragment 
JÄRNBESLAG, med nitar, 3 st. fragment 
REMBESLAG, av järn, krampform + 12 st. fragment 
HÄSTBRODD, av järn, fragmentarisk  
NITSKALLE, av järn  
SÖLJA, av brons  
SÖLJA, av brons med punktcirkeldekor  
BESLAG, av brons, ornerade fragment, kol med förrostat järn på baksidan, 2 st. 
BRONSBESLAG, med nitar, ornerade, omböjda + fragment, 7 st. 
SÖLJA, av brons, del, med ornerat bronsbleck (liknande den ovan) 
BENKAM, ornerad med streck och zig-zag-mönster, 6 st. fragment KRUKSKÄRVOR, ljusbrunt 
oornerat gods, bottendiam. ca 10 cm, något inåtböjd mynning, 145 skärvor  
BRÄND LERA, 3 st. 
BRÄNDA BEN, 2, 2 l ( man 18-44år, hund, häst.) 
 
F68, x795 y427  + 11,94/11,69 
I brandlager: KRUKSKÄRVA, ljusbrun, oornerad 
 
 
Anläggning nr 2 
STENSÄTTNING, rundad, 3 m i diameter, flat 0,2 m hög. BRANDLAGER. 
Belägenhet: x 782 y 412 
Anläggningen var belägen i gravfältets N del och syntes före undersökningen med några 
stenar på krönet av en gräsbevuxen högliknande moränkulle, ca 20x10 m stor och 1,5 m hög. 
En kraftig granhäck med inslag av stora björkar växte tvärs över kullen några m V om 
anläggningen. 
Anläggningen var flack och utgjordes av en oklart begränsad gles jordblandad stenpackning 
av  0,1-0,7 m stora stenar. Anläggningen var som djupast 0,35 m djup. 
Strax under ytan framkom ett brandlager, F108, sotfärgad grusblandad mylla ca 0,2 m djup 
och koncentrerat på ett ca 2 x 1,5 m stort område. Dess största utsträckning, svagt sotfärgad, 
var ca 3 x 2 m. I centrum, ca 0,05 m djupt, framkom, i ytan av brandlagret, ett krossat lerkärl, 
varav ett stycke av kärlvägg och botten kunde urskiljas, en dubbelskalig spännbuckla av  
brons, delvis skadad, ett fragmentariskt nålhus av järn, fyra broddar av järn, en melonformig 
pärla av glasfluss, Fynden låg tillsammans nära lerkärlet. Dessutom tillvaratogs där ett fåtal 
brända ben. Några benfragment låg spridda ett stycke utanför fyndkoncentrationen. 
Dessutom tillvaratogs en järnmärla och ett obränt ben (F109) utanför brandlagret                         
            - kollas!!! 
Fynd: 
F 108,  x782 y412,  + 13,20/ 13,00 
I sotfärgad mylla: 
 OVALSPÄNNE, av brons, dubbelskaligt, med nål av järn (Petersen P54), 
 skadat i ena änden, 
MELONFORMIG PÄRLA, turkosblå. 



BRODDAR, av järn, 4 st.  
NÅLHUS, av järn, skadat  
KRAMPA, av järn, slidbeslag? 
LERKÄRL, i skärvor, oornerat gråbrunt gods, ca 170 skärvor 
BRÄNDA BEN, 15 fragment, (människa, vuxen 18-89 år). kollas!!!!   F 109 
        JÄRNMÄRLA 
FÅRKÄKE, del av, obränd, trol. rescent. 
 
 
Anläggning nr 3 
STENSÄTTNING, oval, 4x6 m oval, 0,5 m hög, fylld, utan kantkedja. BRANDLAGER. 
Belägenhet: x 781 y440. 
Anläggningen var belägen längst nere i gravfältets N del i  sluttning mot N och syntes före 
undersökningen som en helt låg övertorvad förhöjning. 
Anläggningen hade en oval något välvd ca 0,5 m djup jordblandad gles stenpackning av 0,1-
0,6 m stora stenar, runda såväl som skarpkantade. Mestadels var de 0,1-0,3 m stora. I 
anläggningens Ö och SÖ del var packningen tätare. Jordfasta stenblock ingick i 
anläggningen. 
I anläggningens SÖ del påträffades ca 0,10 m under ytan ett brandlager (F51) 1,75 x 2,00 m 
stort och 0,30 m djupt, starkt sot- och kolbemängt, innehållande en stor mängd brända ben 
samt ett sönderbrutet lerkärl av svartbränt gods med ett yttre ljusare lager, med insvängd 
något förtunnad mynning och med något markerad fot. Lerkärlet täcktes av en fyrkantig flat 
sten, 0,3 x 0,4 x 0,06 m stor. 
I brandlagret påträffades även en glödpatinerad märla av järn, som var omböjd med starkt 
uttunnade ändar lagda mot varandra, ett gjutet, vinkelböjt bronsbeslag med djurhuvud i 
änden, delar av kant och spetsbeslag av brons till knivslida, små krampor (rembeslag?) av 
järnbleck, plattan med spetsen till en järnbrodd, en järnspets, två delar av  järnbeslag, varav 
det ena med en liten nit, ett odefinierbart järnföremål, järnfragment, en järnspets, nithuvud av 
järn och en järnspik, bronsfragment 32 hela pärlor och tre fragment av sådana påträffades 
spridda i hela brandlagret, facetterade karneolpärlor, bergskristallpärlor, silverfoliepärlor, 
gula, gröna. och blå glaspärlor, en tunn, svagt spirallagd glaspärla samt en glasflusspärla. 
Vidare påträffades fragment av  benkam (ornerad med streck, kryssmönster och 
bandflätning), djurtand, brända ben och kol. Under anläggningen kom steril morän. 
Fynd: 
F18,  rensningsfynd:  
NIT MED BRICKA, 1 st. 
F51,  x780 y440,  + 12,88/ 12,55 
I brandlager:  
JÄRNFÖREMÅL, 1 st. 
MÄRLA AV JÄRN, 1 st. 
BRONSFRAGMENT, 3 st.  
BRONSBESLAG, 1 st. 
KANT, delar av SPETSBESLAG, av brons KNIVSLIDA, 2 st.  
JÄRNFRAGMENT, 9 st. 
NITHUVUD AV JÄRN, 1 st. 
JÄRNSPIK, 1 st. 
JÄRNKRAMPOR, (rembeslag), 5 st.  



BRONSFRAGMENT, 3 st.  
ÖGLEFORMIGT JÄRNFRAGMENT, 1 st. 
PLATTA MED SPETS, till en brodd, 1 st. 
JÄRNSPETS, (mejselliknande) 1 st. 
JÄRNBESLAG, böjt, delar av, 2 st.  
KAMFRAGMENT, 17 st. 
BRÄNDA BEN, ca 4 l,( människa,35-64 år, hund, häst, björn, fågel-2 olika) 
KOL, ca 0,25 l 
KRUKA, oornerat gods omböjd mynning med fingeravtryck. Bottendiameter 18 cm, (28 
stora skärvor, ca 100 små).Krukan täcktes av en flat sten. 
F53, x781 y440, + 12,84 
I mylla:  
JÄRNFRAGMENT, 4 st. 
Pärlor och fragment av sådana: 
KARNEOLPÄRLOR 
Runda facetterade: Hela varav en vitbränd i två delar, 2 st. Vitbränt fragment, 1 st. 
Rektangulära, facetterade: Hela varav en vitbränd, 2 st. Vitbränt fragment, 1 st. 
BERGKRISTALLPÄRLOR 
Runda varav en facetterad, 4 st. Rund tillplattad från polerna, 1 st. Ovala varav en i två delar, 
3 st. Fragment, 1 st. 
SILVERFOLIEPÄRLOR 
Runda, varav en väl bevarad, 4 st. Dubbelpärlor, 2 st. 
GLASPÄRLOR 
Gula, en dubbel, 9 st. Glaspärlor, blå i två delar, 1 st. Glaspärla, grön, 1 st. Glaspärla, 
spirallagd, 1 st. 
GLASFLUSSPÄRLA rödbrun, 1 st. 
 
 
Anläggning nr 4 
STENSÄTTNING, rund, diam. ca 3,5 m, 0,3 m hög, med antydan till kantkedja i västra 
delen. BRANDLAGER Belägenhet: x773 y432 
Anläggningen var belägen i gravfältets N del, i sluttning mot N och syntes före 
undersökningen som en låg, övertorvad förhöjning med två jordfasta stenblock synliga i ytan. 
Anläggningen  begränsades i  NÖ och SV av två jordfasta stenblock och hade en ca ? m djup 
tät stenpackning av 0,25-0,30 m stora stenar. Antydan till kantkedja fanns i anläggningens V-
NV del. Den centrala delen utgjordes av jordfyllning. 
Ca 0,1 dm under ytan framkom ett brandlager, (F42) ca 1,65 m i diameter och ca 0,4 m djupt, 
med koncentrationer av stora kolbitar. I brandlagret påträffades ett sprucket lerkärl placerat 
invid det jordfasta stenblocket i SV. Dessutom framkom brända ben, järnspikar och fragment 
av järn. 
Fynd: 
F42,x774 y431,+ 13,05/ + 12,64 
I brandlager mellan och under stenpackning i anläggningens mitt: 
KRUKA, i skärvor, grovt oornerat gulbrunt gods, inåtböjd mynning. Bottendiameter 16 cm. 
(425 skärvor varav ett 10-tal stora) 
JÄRNSPIKAR O FRAGM. 36 st. 
KOL 0,5 l ( kolprov 0,1 l)  



BRÄNDA BEN 0,2 l ( Människa, vuxen, hund, får/get.) 
 
 
Anläggning nr 5 
STENSÄTTNING, rund BRANDLAGER Belägenhet: x771 y441 
Anläggningen var belägen i N delen av gravfältet, i sluttning mot N  intill och delvis förstörd av 
en bruksväg och syntes före avtorvningen som en låg gräsbevuxen förhöjning. 
Den hade en något välvd, ca 0,4 m djup, jordblandad, relativt tät stenpackning av  0,2-0,6 m 
stora stenar och begränsades i sin oförstörda V del av en relativt vällagd kantkedja av 0,2-0,6 
m stora stenar samt 2 större stenar 0,6 och 1,30 m stora. Fyndtom förutom sot färgad mylla 
som kom intill vägkanten. 
Under anläggningen vidtog sterilt grus. 
 
 
Anläggning nr 6 
STENSÄTTNING, oval, 4,5 x 6,5 m, BRANDLAGER Belägenhet: x773 y457 
Anläggningen var belägen i gravfältets NÖ del i sluttningen mot NÖ, helt övertorvad och syntes 
före undersökningen som en låg förhöjning av markytan. 
Anläggningen hade en välvd ca 0,5 m djup jordblandad stenpackning av 0,1-0,75 m, på ytan 
relativt tät, med mestadels mindre stenar och med de större stenarna placerade i ytterkanten. 
Anläggningen saknade särskild begränsning. 
I anläggningens NÖ del framkom strax under ytan ett brandlager (F34), sot och kolbemängt, 
ca 1,5 m i diameter och 0,3 m djupt, delvis inramat av 0,15-0,35 m stora stenar. I 
brandlagrets NÖ del påträffades ett lerkärl av grovt gulbrunt gods med rak vägg och inåtböjd 
avfasad mynningskant (0,25 m). I lerkärlet låg en flat sten med en diameter av ca 0,2 m och 
0,01-0,06 m tjock. I brandlagret påträffades brända ben i relativt stor mängd, en del ben  i 
lerkärlet, två järnnitar varav en i lerkärlet. 
I anläggningens S del framkom ett sotbemängt område 0,25-0,5 m stort med brända ben och 
en järnnit (F37).I anläggningens centrum framkom en röd glasflusspärla och enstaka brända 
ben (F32).Under anläggningen vidtog grusblandad lera. 
Fynd: 
F32,  x774 y456  + 12,73 
I grusblandad mylla:  
PÄRLA, glasfluss 
 BRÄNDA BEN, ca 0,05 l ( människa, vuxen) 
F 34  x773 y457  + 12,72 / 12,36 
I brandlagret:  
LERKÄRL, gulbrunt grovgods med inåtböjd mynning. Bottendiameter 16 cm, 54 sk.  
JÄRNNITAR, 2 st. samt fragment 
BRÄNDA BEN, 0,85 dl, ( människa, vuxen, häst, hund, tamhöns) 
KOL, 0,15 l 
F37 x772 y456+ 12,75 + 12,64 
JÄRNSPIK, 
LERKLINING, ca 8 st. fragment, 
BRÄNDA BEN 0,05 l ( människa- vuxen, häst) 
 
 



 
Anläggning nr 7 
HÖG, rund, ca 6,75 m i diameter med kantkedja BRANDLAGER  Belägenhet: 
x763 y429 
Anläggningen var belägen i gravfältets norra del i sluttning mot norr och syntes före 
undersökningen som en markerad kulle med enstaka stenar synliga i ytan. 
Anläggningen hade en välvd ca 0,65 m djup jordblandad, tämligen tät stenpackning av 0,02-
0,45 m stora stenar. Kantkedjan saknades i sydost men var i övrigt tät och vällagd av 0,3-0,65 
m stora stenar. I anläggningens norra kant ingick ett jordfast stenblock, 1,35 m i diameter. 
Omedelbart norr om detta låg ett jordfast stenblock, 0,95x1,6 m stort och öster om 
anläggningen ett 0,95x2,20 m stort. 
På högens topp var en fördjupning ca 0,95x1,55 m stor och ca 0,5 m djup. Kantkedjan var 
dold under den utrasade högfyllningen. 
Under hela anläggningen, ca 0,6 m under ytan och ut under kantkedjans stenar påträffades ett 
sotbemängt lager, ca 6,75 m i diameter och upp till 0,15 m djupt. I anläggningens norra del 
kring södra delen av det jordfasta blocket påträffades brandlagrets koncentration (F78), 
som var starkt sot- och kolbemängt och innehöll en stor mängd brända ben samt 
keramikskärvor av tämligen bra rödgrått gods med intryckt sand under kanten. Lagret var U-
format ca 1,7x3,5 m stort och hade ett största djup av 0,5 m alldeles invid det jordfasta 
blocket där dess yta sammanföll med anläggningens yta. 
I brandlagrets koncentration påträffades en bronspincett, ornerad med längsgående streck 
utefter kanterna, fragment av ornerat bronsbleck med nitar, nitar och spikar av järn, 
järnfragment, en röd glasflusspärla, kamfragment av ben (ornerade medpunktcirklar), ett 
bryne. 
Vid högens sydvästra kant låg en konstruktion av enstaka stenar, 0,02-0,34 m stora med en 
fyllning av grusblandad mylla. Konstruktionen var ca 2,5x1,75 m stor och ca 0,4 m djup. 0,3 
m under ytan påträffades ett fyndtomt sotlager ca 0,3 m under ytan. Det var 2,25 m långt, 
hade en största bredd av 1,25 m och var 0,1 m djupt. Under anläggningen vidtog sterilt grus 
och sand. 
Fynd: 
F78,  x765 y429  + 13,93 / 13,43 
I brandlagrets koncentration: 
BRONSBLECK, ornerat med nitar, 8 st. 
BRONSPINCETT, 1 st.  
NITAR, av järn varav 2 små + fragment 83 st. 
SPIKAR, av järn + fragment, 12 st. 
JÄRNNITAR, fragment, spikar 130 st.  
JÄRNFRAGMENT, 6 st.  
JÄRNFRAGMENT, bandformiga, 2 st. 
JÄRNFRAGMENT, (sandig yta) 8 st. 
GLASFLUSSPÄRLA, röd, 1 st. 
KAMFRAGMENT, ornerade av ben, 3 st. 
BRYNE, 1 st. i två delar  
KERAMIKSKÄRVOR, 1,7 l  
LERKÄRL, ca 170 skärvor, bottendiameter 14 cm. Något grövre gulgrått gods, 1 l samt ljust 
rödaktigt (0,7 l) gods med intryckt rand under kanten. Fint gods. Ca 110 skärvor. Rak mynning. 
Det gulgrå godset härrör från en s.k. finsk skål.) 



BRÄNDA BEN, 2,7 l, (människa-18-24 år, hund, häst, björn, jaktfalk)   
KOL, CA 0,4 L 
 
Anläggning nr 8 
STENSÄTTNING, rund, diameter 4,5 m fylld och med kantkedja. BRANDLAGER 
Belägenhet: x766 y439 
Anläggningen var belägen i gravfältets N del i sluttning mot N och syntes före undersökningen 
som en rundad, låg, övertorvad förhöjning. Enstaka stenar syntes. 
Anläggningen hade en något välvd ca 0,3 m djup jordblandad stenpackning av 0,05-0,65 m 
stora stenar. Den vällagda kantkedjan utgjordes av 0,1-1 m stora stenar. Den inre stenkretsen, 
endast delvis synlig i ytan, var utfluten i N men i övrigt vällagd. 
I anläggningens centrum framkom ett brandlager (F38) ca 1,2 m i diameter och 0,26 m 
djupt. Det var sotbemängt och innehöll brända ben och kol. I brandlagret påträffades en 
glasflusspärla, en holk av järn, en järnten (nål?), ett prylhuvud av brons, en bronsplatta, ett 
beslag av järn med järnnit, nitar och spikar av järn, järnfragment, brända ben, kol. I 
fyllningen påträffades en keramikskärva av rödbrunt oornerat gods. I hela anläggningen 
påträffades krossade kvartsstenar, vilket var unikt på gravfältet 
I anläggningens SV del framkom en flat, 1,1 m stor stenhäll. I anläggningens NÖ del 
påträffades en mindre utbyggnad av 0,1-0,3 m stora stenar och strax Ö om denna en sotfläck. 
1 st. järnnit (F40) påträffades i denna. Utbyggnaden var i övrigt fyndtom. Anläggningen 
vilade på grusblandad sand. 
Fynd: 
F38,  x766 y439  ?13,38 
I brandlager: KOLPROV, ca 0,1 l 
F38x765 y436+ 13,50 + 13,20 
I brandlager i anläggningens centrum: 
PRYLHUVUD, av brons 
BRONSPLATTA, ca 0,01 m diameter  
GLASFLUSSPÄRLA, orange 
BESLAG(?), av järn med vidhängande 
JÄRNNIT 
HOLK, av järn 
JÄRNTEN, (ev. nål) 
JÄRNNITAR, 3 st. 
JÄRNSPIKAR, ca 9 st. och fragment därav (15 st.) 
JÄRNFRAGMENT, 20 bitar 
BRÄNDA BEN, 0,5 l KOL, 0,2 l, ( kvinna,35-64år) 
KOLPROV, 0,1 l (766439) 
KVARTSSTENAR, krossade, 15 st. 
F40  x768 y441  + 13,24 
I sotlager utanför anläggning 8 NO del: 
 JÄRNSPIK, 1 st. 
F48  x766 y440  + 13,36 
I mylla:  
KERAMIKSKÄRVA, 1 st., oornerad, rödbrunt grovt gods 
 
 



Anläggning nr 9 
STENSÄTTNING, oval, ca 7,5x3m i diameter, starkt skadad av nergrävning. 
Belägenhet: x767 y466 
Anläggningen var belägen i gravfältets NÖ del i NS riktning och syntes före undersökningen 
som en låg, övertorvad förhöjning med några stenar synliga i markytan. 
Den hade en stenpackning av ca 0,15-0,4 m stora stenar och en större sten i NÖ i en ca 0,2 m 
djup nergrävning. 
Ca 0,1 m djupt framkom en järnspik (F26). I övrigt påträffades i centrum av graven rester av 
några sentida husdjur, kanin mm. 
Under anläggningen vidtog sterilt grus. 
F26,  x766 y464  +1288 
I brun mylla: Järnspik. 
 
 
Anläggning nr 10 
HÖG, rund, ca 9 m i diameter, kantkedja. BRANDLAGER  
Belägenhet: x755 y434 
Anläggningen var belägen i gravfältets mellersta del i svag sluttning mot norr och syntes före 
undersökningen som en gräsbevuxen markerad, knappt meterhög kulle. 
Den hade en välvd ca 0,8 m djup jordblandad, tät stenpackning av 0,02-0,7 m stora stenar 
samt något grus. Den av fyllningen dolda kantkedjan saknades i sydväst men var i övrigt 
vällagda med de 0,25-0,6 m stora stenarna i regel lagda i längdriktningen. 
Ca 0,36 m under ytan påträffades ett brandlager, F58, ca 4,75 till 9 m i diameter och upp till 
0,5 m djupt, i centrum, vilket var starkt koncentrerat inom ett område ca 1-2,75 m stort och 
0,5 m tjockt (F52). Denna koncentration låg delvis i en fördjupning vid ett jordfast ca 1,25 m 
stort stenblock. Koncentrationen innehöll en myckenhet sot, kol och brända ben, samt ett 
krossat lerkärl av grovt ljusbrunt gods jämte spridda keramikskärvor av samma typ och 
möjligen av en grövre ljusbrun keramik. 
I brandlagret påträffades även en remsölja av brons, ett bronsbeslag med ansiktsmasker, två 
bronsfragment, en skrinhank av järn, en ornerad järnnit, hästbrodd av järn, nitar och spikar av 
järn, järnfragment, bitar av ett bryne, tämligen stora och högt välvda spelbrickor av ben, 
kamfragment av ben ornerade med cirklar med mittpunkter, fragment av en förkolnad rundad 
träskiva, avplanad på båda sidor, vidare fragment av bearbetat trä och tycks avplanade på ena 
sidan. I högens fyllning påträffades två avbrutna bronsstenar med triangulärt tvärsnitt 
hörande till beslaget med ansiktsmasker, en bronsknopp till en ringnål och ett järnfragment. 
Under anläggningen vidtog sterilt grus blandat med lera. 
Fynd: 
F58, x755 y434  + 14,60 / 14,10 
I brandlagrets koncentration:  
REMSÖLJA, av brons, 1 st. 
BRONSFRAGMENT, med förrostat järn, 3 st. 
BRONSBESLAG, med ansiktsmasker, 1 st.  
SKRINHANK, av järn, 2 st.  
JÄRNNIT, ornerad, 1 st. 
JÄRNFRAGMENT, platt, långsmalt (kniv? beslag?), 2 st.  
HÄSTBRODD, av järn, 1 st. 
SPIKAR, av järn, varav 2 små, 5 st. 



NITAR, varav 11 små 
NITFRAGMENT, av järn, 150 st.  
FRAGMENT, av nitar och  spikar, ca 110 st.  
JÄRNFRAGMENT, ca 135 st. 
BRYNE, bitar av, 6 st. 
KAMFRAGMENT, ornerade, av  
SPELBRICKOR av ben, 14 st. + fragment, 9 st. 
KERAMIKSKÄRVOR, gulbrunt,oornerat, relativt grovt gods. Något insvängd mynningskant. 
Ca 10 cm bottendiameter, 48 st. 
KRUKA, gulbrunt, relativt grovt oornerat gods. Bottendiameter 14 m, ca 30 skärvor + hel 
botten och en del av väggen.  
TRÄKÄRL, förkolnade rester (?), 6 st.  
BEARBETAT TRÄ, förkolnade rester (?), 6 st. 
BRÄNDA BEN, ca 6,4 l ,(man,18-24 år, hund 2st,katt,häst,nöt,får/get, jaktfalk) 
x755 y435+14,50; KOLPROV, II, 0,1 l 
F69,  x755 y435  +14,54 
I högens fyllning: BRONSKNOPP (till ringnål), 1 st. 
x756 y434+14,52 
TENAR, av brons, hörande till bronsbeslaget med ansiktsmasker, 2 st. 
x754 y431+ 14,25 
JÄRNFRAGMENT, bandformat, 1 st. 
F82,  x754 y432  + 14,35 
I brandlager: KOLPROV I, 0,3 l 
 
 
Anläggning nr 11 
STENSÄTTNING, oval, ca 4x2,5 m stor, 0,1 m hög. Skadad.(BRANDLAGER?) 
Belägenhet:x755y433 
Anläggningen var belägen i gravfältets mellersta del och syntes före avtorvningen som en låg 
gräsbevuxen förhöjning i den mot norr sluttande markytan. Den utgjordes av en gles 
stenpackning av 0,1-0,8 m stora stenar och var mycket oklart begränsad. Den grusblandade 
myllan var sotfärgad och endast ca 0,1 m djup under vilken den sterila moränmarken vidtog. 
Marken runt anläggningen var sotfärgad inom ett relativt stort område, och någon klar 
begränsning därav kunde ej iakttagas. 
Helt ytligt tillvaratogs en nållös fibula av järn. 
Fynd: 
F17,  x755 y433  + 14,04 
I sotlager vid framrensning av stenpackning: 
FIBULA, järn 
 
 
Anläggning nr 12 
STENSÄTTNING, rund, diameter ca 4 m, fylld med oklar begränsning Belägenhet: 
x755 y458 
Anläggningen var belägen i gravfältets Ö del i en svag sluttning mot NO och syntes före 
undersökningen som en låg övertorvad förhöjning i markytan intill två jordfasta stenblock i S. 
Den hade en välvd, ca 0,5 m djup, jordblandad gles stenpackning av 0,2-0,4 m stora stenar. I 



centrum låg en något oregelbunden stenkrets ca 1,5 m diameter och 0,3 m djup, uppbyggd av 
0,2-0,4 m stora stenar. 
Inom den centrala stenkretsen framkom ca 0,1 m djupt ett 0,2 m brandlager, med brända ben 
och en halv glasflusspärla. 
Fynd: 
F24, x753 y455, + 1,389/1,367. 
I brandlager,: 
GLASFLUSSPÄRLA  
BRÄNDA BEN, 0,05 l.(människa, vuxen)  
KOL, 0,4 l 
 
 
Anläggning nr 13 
STENSÄTTNING, rund, 4 m djup, 0,5 m hög BRANDLAGER 
Belägenhet: x735 y392 
Anläggningen var belägen i utkanten av gravfältet, SV del i sluttning mot N och syntes före 
undersökningen som en låg gräsbevuxen förhöjning med några stenar synliga i ytan. 
Anläggningen hade en välvd 0,8 m djup jordblandad stenpackning av upp till 0,7 m stora ofta 
kantiga stenar, samt tre st. större meterstora block och saknade särskild begränsning. 
Under en av de stora stenarna i centrum framkom ett brandlager (F99) sot- och kolbemängt, 
0,6 m i diameter och 0,2 m djupt med brända ben, fragmentariska nitar och spikar av järn 
samt ett lerkärl med bukparti och botten intakta. 
Direkt under  brandlagret vidtog steril moränmark. 
Fynd: 
F99,  x735 y392,  + 14,40 / 14,20 
I brandlager: NITAR,  
SPIKAR, fragment av järn 13 st. 
LERKÄRL, bottendiameter ca 12 cm, grovt brunt oornerat gods, 80 skärvor BRÄNDA BEN, 0,4 
l ( människa,18-64 år, hund, häst, tupp av tamhöns) 
KOL, ringa 
 
 
Anläggning nr 14 
STENSÄTTNING, rundad, diameter ca 4 m, kantkedja. BRANDLAGER Belägenhet: 
x755 y465 
Anläggningen var belägen i gravfältets östra del i svag sluttning mot nordost och syntes före 
undersökningen som en låg, helt övertorvad förhöjning i markytan. Den hade en gles, ca 0,3 
m djup jordblandad stenpackning av 0,1-0,3 m stora stenar och en relativt tät kantkedja av 
0,3-0,6 m stora stenar. 
I centrum av anläggningen låg en stencirkel, ca 1 m i diameter av 0,15-0,2 m stora stenar. På ett 
djup av ca 0,1 m i anläggningens centrum och NNO del framkom 
 ett brandlager (F35) ca 2,5x 2 m stort och ca 0,15 m djupt, med brända ben. 
I brandlagret inom den inre stencirkeln framkom ett lerkärl, gråbrunt, delvis ornerat gods 
innehållande en del av de brända benen.  
Under anläggningen vidtog sterilt grus. 
Fynd: 
F 35,  x755 y765  + 13,30 / 13,15 



I brandlager:  
LERKÄRL gulbrunt gods, delvis ornerat med gropar. 94 krukskärvor.  
Bottenplattan hel. Bottens diameter 12 cm. Något inåtböjd mynning. 
BRÄNDA BEN, 0,25 l, (människa, vuxen)  
KOL, 0,3 l 
 
 
,Anläggning nr 15 
HÖG, rund, ca 10 m i diameter. BRANDLAGER, 2 st. Belägenhet: x743 y439 
Anläggningen var belägen i gravfältets mellersta del i sluttning mot norr och syntes före 
undersökningen som en låg gräsbevuxen förhöjning med enstaka stenar synliga i ytan. 
Anläggningen hade en välvd upp till 0,7 m djup lermantel som på grund av en central 
plundringsgrop ca 3,5 m i diameter och 0,3 m djup bara täckte den centrala stenpackningens 
sidor. Den centrala stenpackningen var relativt tät, ca 5,5 m i diameter, 0,6 m djup och av 
0,02-0,75 m stora stenar med fyllning av lera. Vid plundringen synes stenar från packningen 
ha kastats ut på lermantelns yta. I packningen ingick i norr två jordfasta block ca 1,4 m 
respektive 1,15 m stora och i söder ett ca 2,25 m stort. Stenpackningen visade sig fylla en 
grop i nordsluttningen ca 4x4,75 m stor och 0,4 m djup. 
Under hela anläggningen påträffades ett sotlager ca 10 m i diameter. 
I centrum under hela stenpackningen ca 0,6 m under ytan innehöll detta lager brända ben, 
kamfragment, järnnitar och järnfragment (F63). 
Tämligen centralt under stenpackningen och ca 0,4 m under plundringsgropens botten 
påträffades ett koncentrerat brandlager (F62) 0,75x1,75 m stort och 0,16 m djupt. Detta 
innehöll järnnitar och järnspikar, järnfragment, ganska högt välvda spelbrickor av ben, 
rutornerade kamfragment av ben samt keramikskärvor av grovt rödbrunt gods. 
I västra delen av anläggningen och utanför stenpackningen påträffades ett starkt sot- och 
kolbemängt brandlager (F52) 0,75x1,5 m stort och 0,14 m djupt ca 0,3 m under 
anläggningens yta. Det innehöll järnnitar och järnspikar, fragmentariska järnbeslag, 
järnfragment, människobrodd av järn, kamfragment av ben ornerade med rutmönster och 
punktcirklar, keramikskärvor av grovt rödbrunt gods, en mindre mängd brända ben. 
I leran mellan packningens stenar påträffades keramikskärvor av grovt ljusbrunt gods  
svartbränt) (F81). 
Spridda i hela anläggningens lerfyllning påträffades en del av en hästsko, fragment av omböjt 
bronsbleck och en mindre mängd brända ben (F 57). 
Under anläggningen vidtog sterilt grus och sand. 
Fynd: 
F52,  x741 y436  + 15,06 / 14,92 
I litet brandlager i västra delen av anläggningen: 
 NITAR, av järn, fragm.) 13 st.  
SPIKAR, av järn, 2 st. 
NIT, vinkelböjd, 1 st. 
JÄRNBESLAG, omböjda fragment, 3 st. 
JÄRNFRAGMENT, 19 st.  
MÄNNISKOBRODD, av järn, 1 st. 
KAMFRAGMENT, av ben, ornerade, 9 st. 
KERAMIK, skärvor, rödbrunt relativt grovt gods, ornerat, ca 265 skärvor. Mynning något 
inåtböjd 



BRÄNDA BEN, 0,7 l, (människa 18-44 år, hund, nöt, fågel) 
OBS- kolla: nitar 2 ,järnfr.3 ,järnkrampa. brodd ,nitfrag. ,,järnfrag. (tillägg)9  kollas!!!! 
F56, x746 y440 
På ytan i utkanten av anläggningen: SILVERMYNT, Stockholm Sten Sture d y. 
F57, x744 y439  + 14,96 
Spridda i hela anläggningens lerfyllning: 
HÄSTSKO, del av, 1 st. 
x745 y437+ 14,04 
BRONSBLECK, omböjt, fragment, ornerade, 1 st. 
x743 y439+ 15,30 + 14,70 
 KAMFRAGMENT, av ben, ornerade, 4 st. 
 BENPÄRLA, fragment av (?), 1 st. 
 SPELBRICKA, av ben, fragment, 1 st.        
KAMFRAGMENT, ornerade med streck och punkt cirklar . 
BRÄNDA BEN, ca 0,5 l ,(människa,18-64 år, hund, häst, björn, fågel) 
F62,x743 y438+ 14,66 + 14,50 
I centrala brandlagrets koncentration: 
JÄRNNIT, 1 st. 
JÄRNSPIK, varav 2 små, 3 st. 
JÄRNNITAR och JÄRNSPIKAR, fragment, 17 st. 
JÄRNFRAGMENT, 33 st. 
SPELBRICKOR, av ben, 4 st.  
KAMFRAGMENT, ornerade av ben, 3 st. 
KERAMIKSKÄRVOR, gråbrunt, grovt gods, 34 st. 
F63, x743 y439  +14,48 
I brandlagret under stenpackningen:  
JÄRNFRAGMENT, 32 st. 
 JÄRNNITAR, fragment, ornerade, 5 st. 
KAMFRAGMENT, av ben, ornerade, 13 st. 
KAMFRAGMENT, med olika slags ornering, dels ett rutmönster av dubbellinjer, dels bara 
dubbellinjer längs kanterna. 
BRÄNDA BEN, 1,2 l, (människa, vuxen, hund, häst, björn, fågel.)  
F81,  x742 y440  + 14,90 
I lera mellan stenar i anläggningens packning: 
KERAMIKSKÄRVOR, ca 1 l, rödbrunt relativt grovt gods, ca 120 skärvor. Bottendiameter 10 
cm 
 
 
Anläggning nr 16 
STENSÄTTNING, rund, 5 m i diameter, fylld med kantkedja. BRANDLAGER 
Belägenhet: x740 y429 
Anläggningen var belägen i gravfältets södra del i sluttning mot norr och syntes före 
undersökningen som en mycket låg helt övertorvad förhöjning. 
Anläggningen hade en något välvd ca 0,45 m djup jord- och grusblandad, tämligen gles 
stenpackning av 0,02-0,7 m stora stenar. Anläggningen var skadad då brandlagrets över skikt 
utgjorde anläggningens yta och det i norr låg resterna av högre nivå av stenpackningen, ett 
runt område med diametern ca 1,25 m och av 0,02-0,4 m stora stenar. Kantkedjan saknades i 



nordost men var i övrigt vällagd av 0,15-0,7 m stora stenar. 
Under och inom kantkedjan framkom ett sotigt brandlager (F77) vars yta utgjorde 
anläggningens yta. Det var 5 m i diameter och ca 0,4 m djupt. I ytan av detta lager framkom i 
profilen ett krossat lerkärl av grovt, gråbrunt gods. 
Brandlagrets koncentration (F76) var 1,25x2,5 m stort och 0,3 m djupt. Det låg kring ett 
jordfast stenblock ca 0,95 m stort som hade toppen 15,24 m ö h. Också koncentrationens 
överskikt utgjorde anläggningens yta. 
I det senare lagret påträffades bronsfragment, nitar och spikar av järn och fragment av 
sådana, fyra glaspärlor, varav en vit eldskadad, en grön och två blågröna, något kol och en 
mindre mängd brända ben, de senare i ett lager 0,1 m under anläggningens yta och 0,05 m 
tjockt. 
Under anläggningen vidtog sterilt grus och sand. 
Fynd: 
F76,  x740 y428  + 15,18/ 14,88 
I brandlagrets koncentration: 
BRONSTEN, fragment, hopvriden och böjd, 2 st.  
BRONSBLECK, välvd, fragment, 4 st.  
NITAR, av järn + fragment, 9 st. 
SPIKAR, av järn + fragment, 11 st. 
GLASPÄRLOR, 4 st. 
BRÄNDA BEN, ca 0,6 l, ( kvinna,35 -64 år, hund, nöt.) 
KOL, ca 0,1 l 
F77,  x741 y430  + 15,22 / 15,16 
I anläggningens yta, sotlagret i profilen:  
KRUKA, keramikskärvor, ca 0,25 l 
LERKÄRL, gråbrunt oornerat gods, grovt, ca 70 skärvor. Bottens diameter 12 cm 
 
 
 
Anläggning nr 17 
STENSÄTTNING, rund 6,5 m i diameter, 0,5 m högt. BRANDLAGER Belägenhet: 
x730 y395 
 
Anläggningen var belägen i gravfältets sydvästra del i sluttning mot norr och syntes före 
undersökningen som en markerad förhöjning, bevuxen med gräs och ormbunkar med några 
stenar synliga i ytan. 
Anläggningen var välvd och utgjordes av en ca 0,7 m djup tät packning av upp till 1 m stora 
stenar, i lerartad mylla. 
I botten framkom ett kraftigt brandlager, F120, 2,5 m i diameter och ca 0,2 m djupt, sot- 
och kolbemängt och med rikligt med brända ben. Relativt ytligt i brandlagret stod en kruka, 
väl bibehållen innehållande enstaka brända ben och sotfärgad mylla. Keramikskärvor fanns i 
övrigt dels i en koncentration, dels spridda i brandlagret.  
Strax under krukan kom en eldslagningsflinta.Vidare innehöll brandlagret en liten 
bronsklump, ett yxformigt hänge av bränd lera med bronstråd, fragment av ornerad benkam, 
nitar och spikar av järn, små bitar av bränd lera, samt några små fragment av obränt trä. 
Brandlagret låg  direkt på sterilt morängrus. 
Fynd: 



F116,  x729 y394  + 14,94 
Ytligt i packningen: HÄSTSKOSÖM, recent, 1 st. 
F120, x730 y395+ 14,80 + 14,59 
I brandlager:  
Viktlod av brons,( rektangulär form) 
JÄRNNITAR, + fragment, 22 st. 
JÄRNSPIKAR, + fragment, 6 st. 
SPIKAR, NITAR, fragment av järn, 14 st. 
AMULETTHÄNGE, av bränd lera med vidhängande bronstråd, (rektangulär genomskärning) 
BENKAM, ornerad, fragment, 4 st. (punktcirkelornering)  
LERKÄRL, av relativt fint gråbrunt oornerat gods med inåtsvängd mynningskant, ca 15 cm högt 
och med 13 cm bottendiameter  
KRUKSKÄRVOR, i koncentration, av rödbränt enkelt gods, ca 45 st. KRUKSKÄRVOR, 
spridda, dels rödbränt  dels gråbrunt gods ca 20 st..  
ELDSLAGNINGSFLINTA, liten rektangulär av grå flinta.  
OBRÄNT TRÄ, små fragment, 10 st. 
BRÄND LERA, 1,5 l 
KOL, från lerkärl, 0,025 l 
BRÄNDA BEN 1,3 l, (människa, 18-44 år, hund, häst, tupp.) 
 
 
Anläggning nr 18 
STENSAMLING, rund, 3 m i diameter, 0,3 m hög. BRANDLAGER. Belägenhet: x732 
y 406 
Anläggningen var belägen i gravfältets sydvästra del i nordsluttning och syntes före 
undersökningen som en låg gräsbevuxen förhöjning. Den hade en ca 0,3 m djup, relativt tät 
jordblandad stenpackning av mestadels mindre stenar, ca 0,2 m stora och mindre samt 
enstaka större upp till 0,8 m stora. 
Centrum av anläggningen var nästan stenfri, där en ca 2x2 m stor grund grop bildats. Särskild 
begränsning saknades. 
Ca 0,1 m under ytan framkom ett brandlager, F114, ca 0,2 m djupt och sotbemängt och med 
utspridda brända ben, koncentrerat på ett område med ca 1 m diameter. I centrum av 
brandlagret stod ett lerkärl med relativt intakt bottenparti och resten skärvor. Vidare 
tillvaratogs ett knivblad av järn (till fällkniv), bitar av benkam och  av kamfodral, ornerade. 
Brandlagrets yttre begränsning sammanföll med ett sotlager, vilket täckte hela botten av 
anläggningen och den större delen av den öster därom belägna liknande stensättningen A21. 
Mellan dessa stensättningar låg ett jordfast stenblock, 1,4x1,8 m stort, intill vilket, nordväst 
därom, framkom en härdgrop, A39, vilken delvis täcktes av A18. Det stora sotlagret 
sammanflöt även med den sotbemängda fyllningen i härdgropen. Under sotlagret vidtog steril 
morän. 
Fynd:  
F114,  x731 y407  + 15,20 /  15,10 
I brandlager:  
KNIVBLAD, av järn (till fällkniv), 3 delar 
JÄRNFRAGMENT, 7 st.  
BENKAM, KAMFODRAL, fragment med bronsnitar, ornering av streck och punktcirklar, 25 st.  
LERKÄRL, bottendiameter 8 cm, gråbrunt relativt grovt gods och insvängd mynningskant  



BRÄNDA BEN, 0,4 l, (kvinna, vuxen) 
 
 
Anläggning nr 19 
STENSÄTTNING, oregelbundet triangulär med sidorna sydost ca 7,5 m, väster ca 8 m, 
nordost ca 7,5 m. Två BRANDLAGER. Belägenhet: x735 y425 
Anläggningen var belägen i gravfältets södra del i sluttning mot norr och syntes före 
undersökning som en helt övertorvad mycket låg förhöjning. 
Anläggningen synes ha skadats då det östra brandlagrets yta utgjorde anläggningens yta och 
stenpackningen hade en mycket ojämn karaktär. I väster var stenpackningen mindre gles än i 
den övriga delen av anläggningen och mest av mindre stenar företrädesvis 0,02-0,25 m stora. 
I södra delen var den tämligen gles och av stenar 0,02-0,85 m stora. I östra delen var 
stenpackningen relativt gles men den östra spetsen av anläggningen utgjordes av en 
triangulär stenpackning av 0,02-0,52 m stora stenar och med sidorna söder 2,25 m, väster 
2,65 m, nordost 3 m. Också i norr var stenpackningen relativt gles, medan anläggningens 
spets utgjordes av en triangulär stenpackning av 0,02-0,75 m stora stenar. I detta fall var 
sidorna söder 2,25 m, väster 1,9 m, öster 2,2 m. Ett fåtal jordfasta block låg under 
anläggningen, 0,8-1,4 m stora. Packningens tjocklek varierade mellan 0,18 m och 0,45 m. 
Fyllningen utgjordes av grusblandad mylla. Inslaget av grus var särskilt starkt i 
anläggningens södra del. Skadorna på graven hade troligen orsakats av stentäkten för 
el/telefonstolparna. 
 
I anläggningens östra del påträffades ett brandlager (F74) vars yta utgjorde anläggningens 
yta. Det var 2x2,5 m stort och 0,35 m djupt, sotbemängt och innehöll något kol, en relativt 
stor mängd brända ben, ett krossat lerkärl (av ganska grovt ljust brunt gods) samt spridda 
skärvor därav. 
I övrigt innehöll brandlagret bl. a en avbruten böjd bronssten med spiralrullad ände, fragment 
av en böjd bronssten vars ena ände var tillplattad och utvidgad, en bronsnål med profilerad 
ände, ett profilerat bronsfragment med ögla, ett runt ornerat bronshänge med träkol på 
baksidan, ett runt bronshänge  med ögla och flätad bronstråd, järnnitar och -spikar, 
järnfragment, pärlor av karneol, bergkristall, glas och glasfluss samt en mosaikpärla, 
kamfragment av ben från troligen två kammar (med streckornamentik och med mönster av 
strierade romber respektive ofyllt rombmönster) och en stor mängd lerklining. 
I anläggningens västra del påträffades, 0,18 m under ytan ännu ett brandlager (F75) som 
utbredde sig i ungefär nord-sydlig riktning och var 1,5x6,5 m stort och 0,05 m djupt. Det var 
sotbemängt, innehöll något kol, en järnnit, några bitar lerklining och ett fåtal brända ben. 
I sydvästra delen av anläggningens fyllning påträffades keramikskärvor av gulbrunt bra gods 
med utsvängd mynningsrand och ornerade med en zig-zaglinje inom ett av två streck 
begränsat fält, i ett fall tillsammans med ett fåtal brända ben. 
Två mindre sotfläckar påträffades, en 0,3 m i diameter och 0,03 m tjock, 0,18 cm under ytan i 
centrum och en 0,3x0,85 m stor, 0,04 m tjock, 0,3 m under ytan i anläggningens östra 
del.Under anläggningen vidtog sterilt grus och sand. 
Fynd: 
F73,  x735 y425 / 15,36 
I anläggningens fyllning: 
 KERAMIKSKÄRVOR, gulbrunt, relativt grovt gods, ornamentik, 2 st. 
x735 y424+ 15,37 



KERAMIKSKÄRVOR, 3 st. 
+ 15,52 
KERAMIKSKÄRVOR, gulbrunt relativt grovt gods, utsvängd mynningskant, 3 st. 
BRÄNDA BEN, ringa (32 st.) 
F74, x735 y427  + 15,44 / 15,09 
Brandlagret i östra delen av anläggningen:  
BRONSSTEN, avbruten böjd med spiralrullad ände, 1 st.  
BRONSTEN, fragment, böjd, i ena änden tillplattad och utvidgad, 1 st. 
BRONSNÅL, profilerat huvud, 1 st.  
BRONSFRAGMENT, profilerat med ögla (huvud till pryl), 1 st.  
BRONSHÄNGE, runt ornerat, 1 st. 
BRONSHÄNGE, runt med ögla, 1 st.  
BRONSTRÅD, flätad, 7 st. 
BRONS, försmält, 1 st.  
JÄRNNITAR, varav 6 små + fragment, ca 120 st. 
JÄRNSPIKAR, + fragment, 14 st. 
JÄRNFRAGMENT, 40 st. 
Pärlor och fragment av sådana: 
KARNEOLPÄRLOR 1. runda, facetterade (hel, vitbränd), 1 st. 2. rektangulära, facetterade a) 
långa med längsgående facettering, 6 st. b) små med längsgående facettering, 3 st. c) små, 
facetterade, 2 st. 3. lång, rektangulär med ovalt tvärsnitt, 1 st. 4. fragment, 2 st. 
BERGKRISTALLPÄRLOR 1. facetterade dubbelkoniska, en liten och en stor, båda i två 
delar, 2 st. 2. spolformad med längsgående facettering, i två delar, 1 st. 3. droppformade, 
facetterade, 2 st. 4. rektangulära facetterade a) lång med längsgående facettering, 1 st. b) små 
facetterade, 3 st. 5. runda facetterade, 2 st. 6. fragment, 5 st. 
GLASFLUSSPÄRLOR Orange, 1 st. Röda, varav en i två delar, 4 st. 
GLASPÄRLOR 1. av grönt glas i något olika nyanser, 24 st. 2. oregelbundna av grönt glas, 2 
st. 
MOSAIKPÄRLA, 1 st. BENPÄRLA, fragment, 5 st. 
KAMFRAGMENT, av ben, ornerade, 33 st., troligen av två kammar (Streckornering och 
ornering med strierade romber i respektive rombmöster) 
LERKLINING, ca 5,3 l 
KERAMIKSKÄRVOR, gulbrunt, relativt grovt gods med ornamentik, 16 st.  
KRUKA, skärvor, gråbrunt, relativt grovt oornerat gods. Bottens diameter 12 cm. 
Mynningskanten något insvängd, 44 st. 
BRÄNDA BEN, 2,5 l, (man,35-64 år, hund, häst) 
F75,  x735 y425  + 15,40 /14,91 
I brandlager i anläggningens västra del: 
 JÄRNNIT, 1 ST 
 LERKLINING, 5 st. 
 BRÄNDA BEN, ringa (16 st.)( hund.) 
 
 
Anläggning nr 20 
STENSÄTTNING, 3 m i diameter och 0,2 m hög, BRANDLAGER Belägenhet: x725 
y390 
Anläggningen var belägen i gravfältets sydvästra del och syntes före undersökningen som en 



svag förhöjning av den gräs- och ormbunksbevuxna markytan, sluttande mot nordväst. Den 
utgjordes av en svagt välvd ca 0,3  m djup jordblandad stenpackning av upp till 0,6 m stora 
stenar, utan särskild begränsning. 
Nära ytan i centrum, ca 0,05 m djupt, framkom ett litet brandlager, F119, sotbemängt med 
enstaka kol och en ringa mängd brända ben. Benen låg koncentrerade på ett litet område, ca 
0,3 m i diameter, och i anslutning till dessa framkom två fragmentariska bleck av brons samt 
en guldfolierad glaspärla. Brandlagret var 1x1,2 m stort i sin helhet. Strax söder därom 
framkom i grusblandad mylla en nit av järn, F115.Under anläggningen vidtog steril morän. 
Fynd: 
F115,  x725 y390  + 14,82 
I mylla: NIT, av järn 
F119,  x727 y391  + 14,89/ 14,60 
I brandlager:  
BRONSBLECK, bandformigt, fragmentariskt  
BRONSBLECK, med liten buckla, del av beslag? 
GLASPÄRLA, med guldfolie  
BRÄNDA BEN, 10 fragment ( oid.)  
KOL, 0,1 l 
 
 
Anläggning nr 21 
STENSÄTTNING, rundad, 3 m i diameter och ca 0,2 m hög. BRANDLAGER 
Belägenhet: x732 y411 
Anläggningen var belägen i gravfältets sydvästra del i sluttning mot norr och syntes före 
undersökningen som en svag förhöjning av markytan, intill ett stenblock. Den utgjordes av 
en relativt väl avgränsad, på ytan ojämn något välvd jordblandad, ca 0,4 m djup stenpackning 
av mestadels mindre upp till 0,4 m stora stenar samt enstaka större 0,6-0,8 m stora. Den 
grusblandade myllan var i övervägande delen av anläggningen sotbemängd och sammanflöt 
med ett större sotlager öster om anläggningen, tidigare beskrivet i A18. 
Relativt centralt framkom utan särskiljbar begränsning i sotlagret en koncentration av brända 
ben, ca 0,5 m i diameter och 0,2 m djup. Benen låg spridda runt ett lerkärl, i skärvor, varav 
en del av väggen och botten var intakta. Intill lerkärlet tillvaratogs en blå glaspärla samt 
några stycken bränd lera. 
Anläggningen vilade på sterilt morängrus. 
Fynd: 
F96,  x732 y411  + 15,40/15,21 
I brandlager: GLASPÄRLA, blå LERKÄRL, bottenstycke och skärvor av gulbrunt grovt 
oornerat gods, bottendiameter 10 cm BRÄND LERA, 3 st. BRÄNDA BEN, 0,2 l,(människa 
35-64 år) 
 
 
Anläggning nr 22 
STENSÄTTNING, rund, 5 m i diameter,  0,5 m hög. BRANDLAGER Belägenhet: x723 
y388 
Anläggningen var belägen i gravfältets sydvästra del il nordsluttning och syntes före 
undersökningen som en markerad gräs- och ormbunksbevuxen förhöjning med stenar synliga 
i ytan. Den utgjordes av en välvd ca 0,7 m jordblandad tät stenpackning av dels upp till 0,8 m 



stora stenar, dels ett 10-tal större meterstora stenblock utan särskild begränsning. 
Centralt ca 0,3 m djupt framkom ett kraftigt brandlager, F122, 2x1,5 m stort och ca 0,25 m 
djupt, sot- och kolbemängt med en stor mängd brända ben. Benen var till stor del 
koncentrerade i centrum av brandlagret, där även tillvaratogs skärvor från ett lerkärl, nitar av 
järn, fragment av benkam, ornerade, ett tygfragment fastbränt vid en benbit, en benplatta med 
hål streckornerad, 2 st. skifferbrynen samt ett stycke bränd lera. Brandlagret skildes från den 
sterila moränmarken av ett ca 0,1 m djupt lager mörkfärgat sandigt grus. 
Fynd: 
F 122,  x723 y388  + 15,00/14,70 
I brandlager:  
NITAR OCH FRAGMENT, av järn, 27 st. 
BENPLATTA, med hål, streckornerad  
TYGFRAGMENT, tuskaftsväv, fastbränt vid benbit  
BENKAMSFRAGMENT, streckornerade, 3 st. 
SKIFFERBRYNEN, 2 st. 
LERKÄRL, i skärvor, gråbrun oornerad. keramik med inåtböjd mynning, bottendiam. 10 cm 
BRÄND LERA, 1 st. 
BRÄNDA BEN, 3,3 l, (människa,18-44 år, hund, häst, gris, hönsfågel.)  
KOL, 0,1 l 
 
 
Anläggning nr 23 
STENSÄTTNING, rund, 3 m i diameter, 0,25 m hög. BRANDLAGER Belägenhet: x727 
y404 
 
Anläggningen var belägen i gravfältets sydvästra del i nordsluttning och syntes före 
undersökningen som en låg gräsbevuxen förhöjning med några stenar synliga i ytan. 
Den hade en något välvd, 0,4 m djup jordblandad tät stenpackning av 0,1-0,6 m stora stenar, 
med de större stenarna i periferin och saknade särskild begränsning. 
Ca 0,1 m under ytan framkom ett brandlager, F113 2x1,5 m stort och ca 0,2 m djupt, starkt 
sot- och kolbemängt och med kringspridda brända ben samt ett fragmentariskt hänglås av 
järn och två broddar av järn. 
Brandlagret vilade direkt på den sterila moränmarken. 
 
Fynd: 
F113,  x728 y404  + 15,45/15,15 
I brandlager: HÄNGLÅS, av järn  
BRODDAR, av järn, 2 st. 
BRÄNDA BEN, 0,6 l, (människa, 18-44 år.)  
KOL, 0,2 l 
 
 
Anläggning nr 24           kollas !!!!!!! 
STENSÄTTNING (låg hög), rund, 10 m i diameter, 0,6 m hög. BRANDLAGER 
Belägenhet: x720 y395 
Anläggningen var belägen i gravfältets sydvästra del i sluttning mot nordväst och syntes före 
undersökningen som en markerad förhöjning, bevuxen med gräs, mossa och ormbunkar, med 



större stenar synliga i ytan. 
Den hade en välvd, ca 0,8 m djup jordblandad tät stenpackning av upp till 1,5 m stora stenar, 
utan särskild begränsning. 
Relativt centralt i anläggningen framkom ett kraftigt brandlager( F123), 3x2 m stort och ca 
0,4 m djupt, bemängt med sot, kol och en stor mängd brända ben. 
Mitt i brandlagret framkom botten av ett lerkärl med spridda krukskärvor runt om. För övrigt 
tillvaratogs spridda nitar och spikar av järn, en smidd krok av järn, en litet viktlod( 
järn/brons), några få bitar av ornerad benkam samt relativt rikligt med bränd lera. 
Brandlagret vilade på ett mörkfärgat gruslager ca 0,1 m djupt, varunder steril morän vidtog. 
Fynd: 
F123x721 y396+ 15,85 + 15,30 
I brandlager: NITAR, av järn, 18 st. 
SPIKAR, av järn, 4 st. 
KROK, av järn, smidd av kraftig fyrkantig ten 
VIKTLOD, av järn med bronsbeläggning 
BENKAM, ornerad, 4 fragment 
LERKÄRL, bottenstycke samt skärvor, 150 st., relativt fint gulbrunt gods med inåtsvängd 
mynning 
BRÄND LERA, 42 st.  
BRÄNDA BEN, 5,4 l,(man,18-44 år, hund, häst, fågel)  
KOL, 0,2 l 
 
 
Anläggning nr 25 
HÖG, rund, 10 m i diameter, 1 m hög, med dold kantkedja, 2 BRANDLAGER under 
stenpackning,, plus en rektangulär flat tillbyggnad med kantkedja och brandlager i 
sydväst (A27). Belägenhet: x730 y433. "Trippelgrav" 
Anläggningen var belägen i södra delen av gravfältets centrum. Den var det undersökta områdets 
största och högst belägna anläggning och syntes som en meterhög gräsbevuxen kulle med en 
fördjupning i centrum och med en flat rektangulär utbyggnad i sydväst. Marken sluttade här mot 
norr. 
Högen hade en välvd, ca 0,8 m djup fyllning av myllblandat grus med inslag av lera. Gropen 
på krönet var 3,5x2,5 m stor och 0,3 m djup. I östra delen var ett 4x2 m stort och ca 0,5 m 
djupt parti av fyllningen sotbemängt och under detta framkom ett ojämnt lager, möjligen 
anrikat, av rostfärgad, grusblandad lera, endast 0,05 m djupt. 
I centrala och västra delen av högen framkom en kraftig oval stenpackning väl avgränsad, 
med längdaxeln i nord-syd, 6,5 m lång, 4,5 m bred och ca 0,5 m djup, av halvmeterstora 
stenar och mindre. Mellan stenarna var fyllningen lerartad. 
Den ovala stenpackningen täckte två kraftiga brandlager och större delen av ett med dessa 
sammanhängande ca 0,2 m djupt sotbemängt lerigt gruslager, ca 7x5 m stort i botten av 
anläggningen. Ett brandlager, F87, var beläget i södra delen, Det andra brandlagret, 
F88, var beläget i norra delen av den ovala stenpackningen. Hela området omgärdades av 
en vällagd kantkedja av 0,2-0,6 m stora stenar ofta lagda i längdriktningen, vilken bildade en 
cirkel med en diameter av 7 m, delvis rubbad i nordväst. Kantkedjan var helt dold under 
högfyllningen och var i sydväst sammankopplad med tillbyggnadens rektangulära kantkedja.    
OBS!! kolla stolphål i anslutningen t A 27  kollas!!!!!!!!! 
I utkanten av anläggningen i söder, ca 0,3 m djupt i fyllningen nära kantkedjan 



påträffades ett litet  ornerat gjutet bronsbeslag, "drakhuvud", F85. I nordost framkom i 
fyllningen även den nära kantkedjan, ca 0, 25 m djupt, ett knivblad av järn, F86. 
Brandlagren:  
Det södra brandlagret, F87, 1,5 m i diameter och ca 0,2 m djupt, var starkt sot- och kolbemängd 
och innehöll en stor mängd brända ben. Mitt i brandlagret stod ett relativt intakt lerkärl, intill 
detta låg ett svärd av järn i delar med klinga ca 70 cm lång och hjalt, tillsammans med 
bronsbeslag troligen till skidan. Vid och på svärdet observerades små träfragment, vilka kan vara 
rester av skidan. Intill svärdet låg en pilspets av järn. I brandlagret framkom i övrigt: En ring till 
en ringnål av brons. et fragment av eldstål av järn, nitar och spikar av järn, fragment av ornerad 
benkam, spridda krukskärvor. I lerkärlet tillvaratogs fragmentariska små järnnitar, järnfragment 
samt ett förkolnat frö. 
I sotlagret omkring brandlagret förekom spridda fynd, F101, av järnnitar, ett fragment av en 
benkam samt ett fåtal brända ben. 
 
Det norra brandlagret, F88, beläget endast en meter från det förra, hade en diameter av 2 m 
och var ca 0,2 m djupt, starkt sot- och kolbemängt, och innehöll en stor mängd brända ben. 
Bottnarna till två lerkärl tillvaratogs här. Mellan dessa framkom ett svärd i delar, varav den 
spetsade änden stod nedstucken i det sterila gruset ca 0,35 m djupt. Spridda i brandlagret var 
en stor mängd krukskärvor, nitar av järn, järnklumpar, järnfragment, fragment av ornerad 
benkam samt enstaka fragment av bränd lera. I sotlagret omkring tillvaratogs fynd av 
järnnitar, krukskärvor, en benkamstand och ett fåtal brända ben. 
Brandlagren och sotlagret vilade direkt på steril moränmark. 
 
Fynd; 
F85,  x727 y433  + 16,39 
I myllblandat grus: 
 DRAKHUVUD, i brons, gjutet, med holk och genomlöpande ring 
 m spår av trä i holken. 
F86,  x732 y435+ 15,75 
I myllblandat grus: KNIVBLAD, av järn, 2 delar 
F87,  x729 y432  + 16,10/15,90 
I brandlager:  
BRONSRING, till ringnål  
BRONSBESLAG, fragment  
BRONSBLECK, 2 st. 
SVÄRD, av järn, i delar med rundad hjalt och 70 cm lång klinga 
PILSPETS, av järn  
ELDSTÅL, av järn (?), litet fragment  
JÄRNNITAR, fragment, 7 st. 
JÄRNSPIKAR, fragmentariska, 3 st. 
BENKAM, fragment, ornerade, 9 st.  
BRÄNDA BEN, 5,6 l, (man,18-44 år, hund, häst, björn, kungsörn, gås, fågel)  
KOL 
LERKÄRL, relativt grovt oornerat gods, gulbrunt, med utsvängd mynningskant, bottendiameter 
14 cm 
KRUKSKÄRVOR, spridda, av olika gods, 46 st. 
I lerkärlet i sot- och kolbemängd mylla: 



JÄRNNITAR, små, fragment, 7 st.  
JÄRNFRAGMENT, 6 st.  
FRÖ, förkolnat, 1 st. 
F88.  x732 y432 
I brandlager:  
SVÄRD, av järn i delar, med tresidig hjalt och ca 70 cm lång klinga 
NITAR, av järn, ca 20 st. 
NITAR, fragment av järn, ca 100 st. 
JÄRNFRAGMENT, ca 70 st. 
JÄRNKLUMPAR, förrostade, 8 st. 
BENKAM, fragment, ornerade, 18 st.  
LERKÄRL, botten, krossat, 75 skärvor 
LERKÄRL, bottenstycke + skärvor, 9 st., bottendiameter 10 cm 
KRUKSKÄRVOR, spridda av gulbrunt och rödbrunt gods 
BRÄND LERA, 3 fragment  
BRÄNDA BEN, 4,2 l, ( man, 18-64 år, hund, häst, björn, gås,( fågel))  
KOL, 0,2 l 
F100,  x729 y432  + 15,71/15,40 
I sotlager, spridda fynd: JÄRNNITAR, 2 st.  
BENKAMSTAND, 1 st.  
KRUKSKÄRVOR, 2 st.  
BRÄNDA BEN, ett fåtal, (oid.) 
F101x731 y431+ 16,00 + 15,80 
I sotlager, spridda fynd: 
NITAR, av järn, 2 st. 
BENKAM, fragment, 1 st. 
BRÄNDA BEN, ett fåtal, (oid.)   
 
Anläggning nr 26 
STENSÄTTNING, rund, 6,5 m i diameter, 0,5 m hög, med kantkedja. Belägenhet: x725 
y420 
Anläggningen var belägen i gravfältets södra del i sluttning mot norr och syntes före 
undersökningen som en markerad gräsbevuxen förhöjning med några stenar synliga i ytan. 
Den hade en välvd tät, ca 0,45 m djup jordblandad stenpackning med upp till 0,6 m stora 
stenar samt några större jordfasta stenblock. Fyllningen utgjordes av starkt sotbemängd 
grusblandad mylla med inslag av något kol. Kring en av de stora stenarna, nära i centrum, 
fanns en 3x 2,2 m stor grop i ytan av fyllningen. Kantkedjan  som var ojämn med 0,2-0,8 m 
stora stenar saknades delvis i östra delen och var dold under packningen. Den syntes endast 
med några stenar i ytan av den något utspridda sotiga fyllningen. 
Stenpackningen och den sotbemängda fyllningen vilade på ett tunt, ca 0,02 m djupt lager 
rödbrun sand, vilket gradvis övergick i gult sterilt grus, blandat med sand. Anläggningen var 
helt fyndtom förutom några obrända ben i botten på den rödbruna ytan. Några ben låg i 
centrum, ett ben i periferin i östra delen. 
Fynd: 
F9,  x725 y420  + 15,94 
I gränsområdet mellan den rödbruna sanden och den sotbemängda fyllningen: OBRÄNDA 
BEN, 6 st.,( oid.) 



x725 y422+ 15,96 
OBRÄNT BEN, 1 st., (oid.) 
 
 
Anläggning nr 27 
STENSÄTTNING, rektangulär, 4 m lång, 3 m bred och ca 0,3 m hög,  
med kantkedja. BRANDLAGER. (SV- tillbyggnad till A25). 
Belägenhet: x727 y427 
Anläggningen var belägen invid gravfältets största hög, A25 och utgjorde i själva verket en 
del av denna, eller snarare var en tillbyggnad till denna hög. Den syntes före undersökningen 
som en flack gräsbevuxen förhöjning, med några stenar tillhörande kantkedjan synliga i 
kanten. Den hade en relativt stenfri fyllning av grusblandad något lerig mylla, 0,3-0,4 m djup 
och helt slät på ytan, vilken sluttade något ut från högen mot sydväst, där en kraftig 
sotfärgning syntes främst i den yttre halvan men även ett litet stycke utanför. 
Begränsningen utgjordes på tre sidor av 0,2-0,8 m stora stenar ofta lagda i längdriktningen 
och med en slät sida utåt. Den fjärde sidan var begränsad av högens kantkedja, som var dold 
under den utrasade högfyllningen. Hörnen markerades av utmärkande stenar, utom i söder 
där kantkedjan delvis saknades. Det nordvästra hörnet markerades av en jordfast sten, 0,8 m 
stor och ca 0,3  m över omgivande mark. 
I nordost vid övergången till högen var en kantställd ? 0,55 m stor och ca 0,4 m hög sten 
placerad, omgiven av en meterstor stenpackning av mindre stenar. På motsatta sidan i 
sydöstra hörnet fanns en kantställd sten, 0,3 m stor och ca 0,25 m hög över  omgivande mark. 
Anläggningens halva yta upptogs av ett brandlager, F89, 3x2 m stort och ca 0,3 m djupt, 
starkt sot- och kolbemängt, mest koncentrerat mot botten. Brandlagret innehöll en stor mängd 
brända ben samt utspridda fynd av bronsbeslag, tånge till pilspets av järn, en relativt stor 
mängd nitar och spikar, järnfragment, fragment av ornerad benkam, skärvor av ett 
gropornerat lerkärl samt bränd lera. 
Öster om brandlagret mot högen var fyllningen fläckvis och svagare sotfärgad. I ett ca 
halvmeterbrett område närmast högen kunde någon sotfärgning ej iakttagas. Brandlagret 
löpte samman med en drygt meterstor relativt grund härdgrop, A38, vilken var belägen rakt 
under kantkedjan på södra sidan. 
Fynd 
F89,  x727 y427  + 16,12/15,80 
I brandlager:  
BESLAG MED NITAR, brons, omböjt, brett 
BRONSBESLAG, små fragmentariska, med nitar, 7 st.  
TÅNGE, till pilspets, av järn 
JÄRNFRAGMENT, bandformiga, 2 st. 
JÄRNNITAR OCH FRAGMENT, 72 st.  
JÄRNSPIKAR OCH FRAGMENT, 35 st.  
NITAR, SPIKAR, av järn, fragment, 95 st. 
JÄRNFRAGMENT, ca 75 st. 
BENKAM, ornerad, fragment, 4 st. 
LERKÄRL, av gulbrunt gods, ornerat med gropar, 41 skärvor  
BRÄND LERA, 0,5 l  
BRÄNDA BEN, 3,9 l, (människa, hund, häst, fågel) 
 



 
Anläggning nr 28 
STENSÄTTNING, oregelbundet rund, diameter ca 6,5-8 m. Rester av kantkedja. 
BRANDLAGER. Belägenhet: x716 y416 
Anläggningen var belägen i gravfältets södra del i sluttning mot norr och syntes före 
undersökningen som en helt övertorvad låg förhöjning med en del stenar synliga i ytan. Den 
hade en något välvd ca 0,3 m djup jordblandad ojämn stenpackning av 0,02-0,9 m stora 
stenar. I packningen ingick jordfasta block, 0,85-2,4 m stora. Packningen var tätast i öster, 
glesnande i västra halvan men relativt tät omedelbart innanför resterna av kantkedjan i väster. 
Resterna av kantkedjan återfanns i nordväst och sydväst och bestod av 0,55-0,85 m stora 
stenar. I övrigt saknades den. 
I anläggningens östra del, ca 0,03 m under ytan, påträffades ett brandlager (F94) 1,25x2,5 m 
stort och ca 0,3 m djupt som var sot- och kolbemängt och innehöll ett fåtal brända ben. I 
fyllningen i anläggningens norra del påträffades en djurtand(F93). Under anläggningen 
vidtog sterilt grus och sand. 
Fynd: 
F93,  x718 y416+16,45 
I fyllningen av mylla: 
DJURTAND, 1 s, ( häst)t 
F94x716 y418+ 16,80 + 16,44 
I brandlager:  
BRÄNDA BEN, 3 st.,( människa, vuxen.)  
KOL, 10 st. 
 
 
Anläggning nr 29 
STENSAMLING, rundad ( ej grav) Belägenhet: 
Anläggningen var belägen i sydöstra delen av det undersökta området i sluttning mot 
nordväst i kanten av en stor terrassartad platå. Den syntes före undersökningen med några 
större stenar varav en avlång meterstor, synliga i den gräsbevuxna ytan. Den utgjordes av en 
samling av fem stenar upp till 1 m stora samt en jordfast sten 1,25 m stor, i ett ca 0,2 m djupt 
lager myllblandat grus under vilket den sterila moränmarken vidtog. 
 
 
Anläggning nr 30 
STENSÄTTNING, rundad, 3x2,5 m stor och 0,2 m hög. Sot- och kollager För övrigt 
fyndtom Belägenhet: x715 y410 
Anläggningen var belägen i gravfältets sydligaste del och syntes för undersökningen som en 
låg förhöjning, i den mot norr sluttande ogräsmarken, med några större stenar synliga ovan 
torv. 
Den hade en välvd ca 0,5 m djup relativt gles jordblandad stenpackning av 0,15-1 m stora 
stenar, varav de flesta större förekom i västra halvan, och saknade särskild begränsning. 
I södra delen ca 0,4 m under ytan påträffades ett sot- och kolbemängt lager(F 95) 0,75x1,35 
m stort och ca 0,2 m djupt, utan spår av ben eller andra fynd. 
Under anläggningen vidtog sterilt grus och sand. 
Fynd; 
F95,  x714 y410  + 16,54/16,30 



I sot- och kolbemängt lager:  
KOL, 0,4 l 
 
 
Anläggning nr 31 
STENSÄTTNING, rund, diameter 1,6 m, med kantkedja. BRANDLAGER Belägenhet: 
x759 y560 
Anläggningen var belägen i gravfältets nordöstra del, i sluttning mot norr, helt övertorvad 
och var ej synlig före undersökningen.  Den var något välvd och hade en gles ca 0,3 m djup 
jordblandad stenpackning av 0,2-0,5 m stora stenar och en ojämn kantkedja av 0,25-0,6 m 
stora stenar. 
I anläggningens centrala del, i mylla, mellan en samling av större stenar framkom ett 
brandlager, F28, ca 0,4 m i diameter och 0,15 m djupt, med brända ben och en järnspik 
(F28). 
Anläggningen vilade på den ursprunliga markytan vilken utgjordes av morän. 
Fynd: 
F28,  x758 y459  + 13,40/13,25 
I brandlager: 
 BRÄNDA BEN, 0,4 l, ( människa, 18-64 år) 
 JÄRNSPIK, 1 st. 
 KOL, 0,05 l 
 
 
Anläggning nr 32 
STENSÄTTNING, rund, 6 m i diameter, flat med kantkedja. BRANDLAGER . 
Belägenhet: x736 y395 
Anläggningen var belägen i gravfältets sydvästra del i sluttning mot norr i utkanten mot 
uppodlad mark, och kunde skönjas före undersökningen som en ojämnhet i den gräsbevuxna 
marken med några stenar synliga i ytan. 
Den saknade till stor del stenpackning. Endast i norra delen intill kantkedjan fanns en tät ca 
4x1,5 m stor packning av upp till 0,6 m stora stenar. I centrum var en stor jordfast sten, 
1,5x1,1 m stor och ca 0,5 m hög omgiven av en i ytan synlig gles stenpackning. Fyllningen i  
övrigt utgjordes av lerig grusblandad mylla och stenar, glest förekommande, upp till 0,45 m 
stora. Kantkedjan var vällagd av 0,2-0,6 m stora stenar, men saknades delvis i nordost. 
I centrum framkom intill söder och väster om stenblocket ett brandlager, F98, i sin helhet 
3x1 m stort och ca 0,4  m djupt. Mest koncentrerat var det i en fördjupning nära stenen där ett 
lerkärl fyllt med sotig jord och brända ben var placerat. Koncentrationen av sot, kol och 
brända ben var ca 0,5 m i diameter och 0,3 m djup. I övrigt var brandlagret något sotbemängt 
och med spridda kol och brända ben. 
Kring lerkärlet och spridda i brandlagret tillvaratogs två fragment av en liten bronsspiral, en 
bjällra av järn, en brodd av järn, en järnten, järnnitar och spikar, försmälta glaspärlor, 
krukskärvor samt bränd lera. Ett fragment av bronsspiral och ett par järnnitar tillvaratogs 
utanför brandlagret. 
Under anläggningen vidtog steril morän. 
Fynd: 
F6,  x734 y395  + 14,60 
På ytan i lerjord: 



 JÄRNNITAR, 2 st. 
F97  ,x735 y393  + 14,54 
BRONSSPIRAL, fragment, 5 mm bred 
F98,  x736 y395  + 14,55/14,18 
I brandlager:  
BRONSSPIRAL, fragment, 2 st. 
BJÄLLRA, av järn 
BRODD, av järn 
NITAR, 2 st. 
SPIKAR, järn 3 st. 
FRAGMENT, 2 st. 
GLASPÄRLOR, gröna, blå, försmälta, en med textilavtryck, 5 st. 
LERKÄRL, gråbrunt, relativt grovt gods, ornerat med runda intryck vid den inåtsvängda 
mynningen. Bottendiameter 29 cm  
BRÄND LERA, 10 st.  
BRÄNDA BEN, 1,2 l,( människa, 18-64 år), hund, häst)  
KOL, 0,2 l 
 
 
Anläggning nr 33 
STENSÄTTNING, rund, ca 4 m i diameter, 0,15 m hög, med kantkedja. 
BRANDLAGER Belägenhet: x735 y403 
Anläggningen var belägen i gravfältets sydvästra del i sluttning mot norr, täckt av mylla och gräs 
och syntes ej före undersökningen. 
Den utgjordes av en i det närmaste flat enskiktad stenpackning av mindre stenar upp till 0,25 
m stora, vilken täckte ett mörkfärgat lager av grusblandad mylla, ca 0,25 m djup. 
Stenpackningen saknades i ena halvan av anläggningen. Kantkedjan var relativt jämn, av upp 
till 0,5 m stora stenar och saknades  i norr. 
Centralt, strax under stenpackningen framkom ett brandlager, ca 1 m i diameter, 0,05 m djup, 
sot- och kolbemängt men med ett fåtal brända ben. Mitt i brandlagret tillvaratogs utspridda 
skärvor av ett krossat lerkärl, dessutom framkom ett nålhus av brons, bronstrådar, järnten, 
järnfragment och ornerade benkamsfragment. Drygt 0,1 m djup mylla skilde brandlagret från 
steril morän. 
I anläggningens sydöstra del var bottenskiktet sotfärgat (se plan i profil) där ett sotlager, 
vilket sammanhängde med A75, löpte ut. 
Fynd: 
F11,  1x735 y403  + 14,95/14,90 
I brandlager: 
NÅLHUS, av brons, fragmentariskt 
BRONSTRÅDAR (till nålhuskedja), 2 st. 
JÄRNTEN, smal, syl eller pryl 
JÄRNFRAGMENT, platt, tunt 
BENKAM, fragment, punktcirkelornerade, 8 st. 
LERKÄRL, små skärvor av gulbrunt relativt fint gods, 130 st.  
BRÄNDA BEN, 0,15 l, (människa, 18-44 år)  
KOL, 0,2 l 
 



 
Anläggning nr 34 
STENSÄTTNING, rund, 10 m i diameter, flat, 0 m hög med kantkedja. 
BRANDLAGER (2) Belägenhet: x724 y410 
Anläggningen var belägen i gravfältets sydvästra del i svag nordsluttning i plan gräsmark och 
framkom vid avtorvningen. 
Den hade tre oklart avgränsade olikstora stenpackningar, varav den största i västra delen av 
anläggningen var 7x4 m stor. Stenarna var upp till 0,5 m stora och stenpackningarnas djup 
samt mellanliggande grusblandade leriga myllager var 0,1-0,25 m djup. 
Centrum markerades av en låg meterstor stenpackning av relativt små upp till 0,3 m stora 
stenar. Runt denna syntes i ytan utspridda brända ben och kol. Kantkedjan var vällagd av 0,2-
0,6 m stora stenar, även ett par större jordfasta stenar ingick där och saknades på ett litet 
stycke i nordost. 
De brända benen i centrum var utspridda på ett ca 3x2,5 m stort område från ett under 
stenpackningen mera koncentrerat sot- och kolbemängt brandlager (F3). Koncentrationen 
var ca 0,5 m i diameter och ca 0,15 m djup och fyllde delvis en liten grop endast 0,1 m djup 
(se profil).I koncentrationen tillvaratogs bronsbeslag till knivslida, en järnspik, en 
myntliknande kantig rund platt silverglänsande sten av glimmer, ett fragment av ornerad 
benkam, samt järnnitar. 
Utanför koncentrationen i det utspridda brandlagret tillvaratogs några järnnitar samt en 
hästtand. I utkanten i söder framkom i ytan en del av ett litet lerkärl, gravfältets minsta, F2, 
samt några skärvor troligen utspridda från brandlagrets koncentration. Strax söder därom 
utanför brandlagret tillvaratogs ytterligare järnnitar, F4. Längre söderut framkom spridda 
fynd: ett bryne F5, en järnkrampa, järnnitar samt obrända kreaturständer, F104, F105. 
I västra delen av anläggningen i den största stenpackningen ca 2 m väster om centrala 
brandlagret framkom strax under ytan en benkoncentration, F107, i sot- och kolbemängd 
lerjord, endast ca 0,3 m i diameter och ca 0,15 m djup. Där tillvaratogs några få hartsstycken. 
Anläggningen var placerad på steril moränmark. 
Fynd: 
F2, x721 y409  + 16,00 
I lerjord i utkanten av brandlager: 
LERKÄRL, skärvor av litet tunnformigt kärl av gråbrunt gods, bottendiameter 7,5 cm, 8 st. 
F3, x722 y409  + 16,01/15,00 
BRONSBESLAG, med nitar, med träfragment, till knivslida, 2 st. 
 JÄRNNITAR, + fragment, 7 st. 
 KATTGULDSSKIVA, rundad, tunn 
 BENKAM, ornerad, fragment 
 HÄSTTAND 
 BRÄNDA BEN, 0,5 ,, ( människa, vuxen)l 
 KOL, från koncentration, 0,1 l 
F4, x721 y409 
I lerjord: NITAR, av järn, 2 st. 
F5, x721 y409  + 16,05 
I lerjord:  
BRYNE, skiffer, fragmentariskt 
F104: x720 y409  + 16,14 
I lerjord vid ytan:  



HÄSTTAND( eller nöt) 
F105, x719 y408  + 16,12 
I myllan:  
NITAR, av järn, 2 st. 
KRAMPA, av järn 
HÄSTTAND 
F10, 7x723 y406  + 15,89/15,75 
I sotbemängd lerjord: 
 HARTSFRAGMENT, 3 st. 
 BRÄNDA BEN, 0,25 l, ( hund, häst) 
 KOL, 0,1 l 
 
 
Anläggning nr 35 
STENSÄTTNING, rund, ca 3 m i diameter, flat, 0,1 m hög med kantkedja. 
BRANDLAGER. Belägenhet: x732 y401 
Anläggningen var belägen i gravfältets sydvästra del i nordsluttning, strax intill två andra 
stensättningar och syntes ej före undersökningen i den relativt plana markytan. Den hade en 
mycket gles stenpackning av upp till 0,5 m stora stenar i ett ca 0,2 m djupt lager grusblandad 
mylla. Kantkedjan var vällagd av 0,2-0,5 m stora stenar. 
Ett brandlager, F121, syntes tydligt i ytan och var ca 1,5x1 m stort och 0,2 m djupt, 
bemängt med sot och kol och brända ben. Där tillvaratogs några bearbetade förkolnade små 
trästycken, varav ett med hål i. Under anläggningen vidtog sterilt grus. 
Fynd: 
F121, x727 y401  + 15,10/15,90 
I brandlager: 
FÖRKOLNAT TRÄ, bearbetat, halvrunda bitar, ( en med hål), 4 st. 
BRÄNDA BEN, 0,3  l, (människa, vuxen)  
KOL, 0,2 l 
 
 
Anläggning nr 36 
STENSÄTTNING, oval, 2 m lång, 1,2 m bred och 0 m hög, med mittstenar. Belägenhet: 
x731 y390 
Anläggningen var belägen i gravfältets sydvästra del i nordsluttning mellan A17 och A35 och 
syntes ej före undersökningen. 
Den utgjordes av en flat, ca 0,3 m djup myllblandad stenpackning av upp till 0,3 m stora 
stenar med en 0,8x0,5 m stor sten placerad på ytan i  centrum. Särskild begränsning 
saknades. Centralt i botten iakttogs ett mörkfärgat område ca 0,5 m i diameter och 0,1 m 
djupt med total avsaknad av kol eller andra fynd. Under anläggningen vidtog steril morän. 
 
 
Anläggning nr 37 
STENSÄTTNING, rund, 2,5 m i diameter, flat, 0,1 m hög med kantkedja. 
BRANDLAGER (utan brända ben,  med två lerkärl). Belägenhet: x730 y390 
Anläggningen var belägen i gravfältets sydvästra del i sluttning mot nordväst och syntes ej före 
undersökningen. Den saknade delvis stenpackning och utgjordes av ett ca 0,2 m djupt lager 



grusblandad mylla med en delvis rubbad, ursprungligen vällagd kantkedja av 0,2-0,45 m stora 
stenar. 
Relativt centralt, strax under ytan framkom ett brandlager, F118, ca 0,7 m i diameter  och 
0,15 m djupt, bemängt med sot och kol (men utan brända ben). Mitt i sotlagret stod placerat 
ett delvis bevarat lerkärl, relativt stort och vackert ornerat. I lerkärlet (a) var ytterligare 
skärvor av ett mindre kärl (b) av samma typ. Skärvor av dessa låg spridda i brandlagret söder 
och väster om den bevarade bottendelen. Brandlagret låg ca 0,05 m över steril moränmark. 
Fynd: 
F118, x730 y381  + 14,50/14,34 
 2 LERKÄRL, ornerade med rader av fåror och vågband vid mynningen. Det ena (a) större 
med en bottendiameter av 16 cm, det andra mindre med en bottendiameter av 10 cm, båda av 
gulgråbrunt relativt fint gods. a) ca 60 relativt stora skärvor b) ca 160 skärvor, et 20-tal stora 
KOL, 0,2 l 
 
 
Anläggning nr 38 
HÄRDGROP, rund, 1,4 m i diameter, ca 0,3 m djup Belägenhet: x725 y428 
Anläggningen var belägen under A27 och överlagrades delvis av dess brandlager och kantkedja. 
Den var fylld med sot, kol, skärvsten och skörbränd sten och var med sin övre del svår att skilja 
från det överlagrande brandlagret. 
Fynd: 
F 103KOL(,Ringa mängd.)                                               
 
 
Anläggning nr 39 
HÄRDGROP, halvcirkelformad, 1,25x0,75 m stor och 0,3 m djup 
 Belägenhet: x733 y408 
Anläggningen var belägen intill ett stenblock i gravfältets sydvästra del och överlagrades delvis 
av en stensättning A18. Den var fylld med sot, kol, skärvsten och skörbränd sten och flöt med sin 
övre del samman med ett stort sotlager, gemensamt för de båda omgivande stensättningarna A18 
och A21. Sotlagret var ovalt, ca 7x3 m stort och ca 0,2 m djupt. 
Fynd: 
F11, x733 y408  + 15,00/14,70 
I botten av härdgropen: 
 KOL, 0,3 l 
 
 
Anläggning nr 40 
OMRÅDE MED STENPACKNING, oregelbundet, triangelformigt, ca 15 m lång och 7 
m brett Belägenhet: x710 y408 
Området var  beläget i sydligaste delen av gravfältet söder om gravarna och syntes före 
undersökningen som en relativt slät gräsbevuxen yta sluttande mot sydväst, med några större 
stenar synliga i södra spetsen. Det utgjorde en terrassliknande förhöjning mot det uppodlade 
området mot sydväst och sydost. 
Efter avtorvningen syntes området som en flack yta fylld med delvis skarpkantade stenar 
mestadels mindre än 0,5 m stora. Området var väl avgränsat på två raka vinkelställda sidor 
med spetsen rakt i söder. Mot gravfältet i norr var begränsningen oklar och flöt samman med 



gravfältsområdet. I spetsen i söder stod ett större stenblock, 1,5 m i diameter, ca 0,7 m högt. 
Stenarna i området låg mestadels på ytan av ett ca 0,2-0,3 m djupt grusblandat lager mylla, 
under vilket den sterila moränmarken vidtog. 
Endast ett troligen sentida djurben tillvaratogs här. 
Fynd: 
F124, x713 y403 
I grusblandad mylla: DJURBEN, obränt spaltat, (nöt) 
 
 
Anläggning nr 41 
STENSÄTTNING, rund, 1 m i diameter, 0,1 m hög. Belägenhet:  
Anläggningen var belägen i gravfältets sydvästra del i sluttning mot norr och syntes ej före 
undersökningen. Den var något välvd med ett tiotal 0,1-0,3 m stora stenar, av vilka fem 
utgjorde den yttre glesa begränsningen, placerade i grusig mylla. Strax under ytan framkom 
spridda krukskärvor av en krossad kruka samt en brodd av järn, F102. Under ett ca 0,1 m 
djupt lager grusblandad mylla vidtog steril moränmark. 
Fynd: 
F102, x728 y415  + 15,60/15,55 
I mylla: 
KRUKSKÄRVOR, relativt fint gulbrunt gods, 98 st.  
HÄSTBRODD, 1 st. 
 
 
Anläggning nr 42 
STENSAMLING, triangulär, 2 m lång och 2 m bred vid basen, 0,2 m hög Belägenhet: 
x735 y429 
Anläggningen var belägen invid A19 och syntes ej före undersökningen, helt överlagrad av 
mylla och gräs i sluttning mot nordväst. 
Den hade en relativt tät packning av ett lager till stor del jämnstora stenar, 0,2-0,5 m stora, 
placerade i grusblandad mylla. Den liknade en stensamling av samma karaktär, belägen ett 
par meter mot nordväst, vilken var mera diffus och flöt samman med den ojämna packningen 
i A19. 
 
 
Anläggning nr 43 
URNEGRAV, rund, ca 1,25 m i diameter. BRANDLAGER med LERKÄRL 
Belägenhet: 
Anläggningen var belägen i gravfältets centrala del mellan två högar och strax intill A45 och 
syntes ej före undersökningen. 
Strax intill A45 och dess vägg av kantställda stenar, nordost därom framkom ca 0,05 m djup i 
mylla ett brandlager,(F84) ca 1,2 m i diameter och 0,05 m djupt, sotbemängt och med en 
mindre mängd brända ben. I centrum av brandlagret påträffades krukskärvor utspridda på ett 
område ca 0,5 m stort, där i sydvästra kanten av detta, påträffades en halv krukbotten. 
I brandlagret påträffades dessutom en järnkniv, knivslidesbeslag av järn och bronsfragment. 
Brandlagret saknade helt markerande stenkonstruktion och var beläget i en gles stenpackning 
av 0,05-0,3 m stora stenar. Ca 0,05 m under detta vidtog sterilt grus och sand. 
Fynd: 



F84, x762 y436  + 13,85/13,80 
I brandlager: KNIVBLAD, av järn 
FRAGMENT AV JÄRN, med trärester, 6 st. 
JÄRNTEN, knivslidesbeslag 
BRONSFRAGMENT, tunna tenar ( en vriden om den andra), 2 st. 
LERKÄRL, bottenstycke, samt skärvor (375 st.), gråbrunt gods. 
Bottendiameter 16 cm 
BRÄNDA BEN, 0,2 l, (människa 10-24 år) 
 
 
Anläggning nr 44 
HUSGRUND, fyrkantig, 7x7 m stor, flat, 0,5 m hög Belägenhet: 
Anläggningen var belägen i gravfältets centrala del i mot norr svagt sluttande gräsmark och 
syntes ej före undersökningen. 
Den var en terrasslikande anläggning, något oregelbundet avrundat, fyrkantig, klart 
begränsad på tre sidor, och orienterad i NNO-SSV. Den utgjorde på västra och norra sidan av 
en ca 0,2-0,4 m hög förhöjning i förhållande till omgivningen. Begränsningen utgjordes av en 
mot ytterkanten tätnande stenpackning, ca 1,5 m bred. I söder kunde begränsningen anas, den 
var gles och där ingick stenar, jordfasta, av delvis grövre material, några enstaka upp till 1 m 
stora stenar. Stenmaterialet i övrigt utgjordes av 0,05-0,6 m stora stenar. Innanför den 
begränsande stenpackningen var marken plan och relativt slät med utspridda mindre stenar 
utan synbar regelbunden ordning. Fyllningen var 0,25-0,4 m djup av grusblandad mylla med 
en mestadels gles stenpackning av 0,2-0,6 m stora stenar samt enstaka större 0,7-1,15 m 
stora. Den var fläckvis sotfärgad och tre kraftiga sotfläckar kunde urskiljas i vad som tedde 
sig som en golvyta. Kol tillvaratogs i en koncentration, F70:5. För övrigt framkom spridda 
fynd på " golvet" ( F 70: 1-4),ett järnfragment, en spik, en koncentration av mycket små 
krukskärvor samt ett litet kvartsavslag. 
När den inre fyllningen och omgivande myllan nerrensat framträdde i anläggningens nordöstra 
och östra del begränsningen som en murliknande vällagd stenpackning, 0,2-1,3 m bred och ca 
0,4 m hög. Den upphörde i söder med en tvär avslutning med en i mitten rest sten triangulär till 
formen, 0,5 m hög och 0,5 m bred i basen. Strax intill stenmuren i kanten av anläggningen 
tillvaratogs två armringar av brons, F71( deponerade som offer?), och en knapp meter därifrån 
framkom ett eldstål, F72. 
Fynd 
F70:1, x743 y431  + 14,90 
 JÄRNFRAGMENT, 1 st. 
F70:2, x746 y428  + 14,76 
KVARTSAVSLAG 
F70:3, x742 y427  + 14,76 
KRUKSKÄRVOR, mycket små av starkt rödbränt gods, 11 st. 
F70:4, x744 y425  + 14,54 
JÄRNSPIK 
F70:5, x745 y430+ 14,68 
KOL, 0,1 l 
F 71:I yttre kanten av stengrunden - 
ARMRINGAR AV BRONS, 2 st. +14,64 
F 72: I yttre kanten av stengrunden 



 ELDSTÅL AV JÄRN, + 14.87 
 
 
 
Anläggning nr 45 
STENSÄTTNING, rektangulär, 2 m lång, 1,75 m bred, 
med en sida av kantställda stenar," brandgrop" med lerkärl.  kollas!!!!! 
 Belägenhet: x761 y434 
Anläggningen var belägen i gravfältets centrala del mellan två stora högar, A7 och A10, och 
syntes ej före undersökningen. Efter avtorvningen markerades den av en oklart begränsad 
ojämn stenpackning, ca 3x2 m stor. Efter avlägsnandet av det lösare materialet framträdde en 
i det närmaste rektangulär, relativt tät stenpackning i mylla ca 0,3 m djup, med upp till 0,5 m 
stora stenar. Dess nordöstra sida utgjordes av fyra kantställda flata stenar, 0,2-0,3 m höga, 
0,25-0,35 m långa och 0,15-0,2 m breda, placerade med den slätaste sidan inåt. 
I centrum stod en jordfast sten med rektangulär genomskärning och spetsig mot toppen, 0,5-
0,4 m vid basen och 0,7 m hög, vilken vände en slät sida mot söder. Ca 0,25 m söder om 
denna framkom en i sterilt grus nergrävd grop F83, vid ytan 0,7 m i diameter, i botten 0,25 
m i diameter och ca 0,4 m djup, fylld med en blandning av mylla, lera och grus. I botten av 
gropen påträffades ett litet lerkärl, 0,1 m högt. I lerkärlet var jorden något mörkare än i 
gropens fyllning. Intill krukan på södra sidan fanns en kantställd flat sten, 0,28 m lång, 0,07 
m tjock och 0,21 m hög, vilken lutade inåt gropen mot krukan. Nordväst om gropen 
påträffades en sotfläck, ca 0,8 m i diameter och 0,02 m tjock, vilken i sin östra kant sträckte 
sig ca 0,15 m  in över gropens yta. I västra delen av sotfläcken framkom en grop 0,5x1,35 m 
stor och ca 0,3 m djup, vilken var fylld med starkt sotbemängd mylla och en stenpackning av 
upp till 0,17 m stora stenar. 
Fynd: 
F83, x760 y434  + 13,52/13,41 
I grop fylld med grusblandad lerig mylla: 
LERKÄRL, skärvor av gråbrunt gods med inåtböjd mynning, bottendiameter 10 cm. 
JORDPROV från krukan. (160 pp), 0,1 l. 
 
 
Anläggning nr 46 
STENSÄTTNING, rund, 1,3 m djup och 0,1 m hög. 
BRANDLAGER ( utan brända ben). Belägenhet: x769 y432 
Anläggningen var belägen i norra delen av gravfältet i nordsluttning och utgjorde en del av 
en klunga av små stensättningar, vilka ej syntes före undersökningen. Den hade ett 
brandlager( F 47) bestående av en 0,4 m djup fyllning av sotbemängd grusblandad mylla 
med en relativt tät stenpackning av 0,15-0,35 m stora stenar, där de större stenarna bildade 
begränsningen. Relativt centralt framkom ett lerkärl ca 0,1 m under ytan, med intakt 
bottenstycke och utspridda skärvor. Ett par kolkoncentrationer framkom i sotlagret. Kol 
tillvaratogs i den ena. 
Fynd: 
F 47, x769 y432  + 13,32/13,28 
LERKÄRL, gulbrunt relativt fint gods, med inåtböjd mynning, 
 bottendiameter 10 cm 
KOL, 0,3 l. 



 
 
Anläggning nr 47 
STENSÄTTNING, rundad, diameter ca 2,5 m, ca 0,4 m hög.  
Belägenhet: x773 y439 
Anläggningen var belägen i gravfältets norra del intill bruksvägen, i sluttning mot norr och 
framkom efter avtorvningen. Den hade en ganska tät stenpackning, ca 0,2 m djup, av 0,1-0,3 
m stora stenar och fem större block, ca 0,5-0,7 m stora stenar. Anläggningen var fyndtom och 
var troligen en rest av en skadad grav. 
 
 
Anläggning nr 48 
STENSÄTTNING, rund, diameter ca 2 m, 0,1 m hög, med kantkedja.  BRANDLAGER. 
Belägenhet: x770 y433 
Anläggningen var belägen i gravfältets norra del i sluttning mot norr, och var ej synlig före 
avtorvningen. Den hade en ca 0,4 m djup jordblandad stenpackning av 0,1-0,3 m stora stenar, 
och begränsades av en tät kantkedja av 0,3-0,4 m stora stenar. 
Ca 0,05 m under ytan framkom ett sotbemängt brandlager (F46), ca 1 m i diameter, 0,15 m djup 
med keramikskärvor, brända ben, järnbeslag, järnspets, järnbleck, nithuvud, benkamsfragment 
samt spridda kol. 
Under ett tunt lager grusblandad mylla vidtog grus och sandblandad lerjord. 
Fynd: 
F46, x770 y443   + 13,26/13,10 
I sotbemängt brandlager mellan stenarna i packningen: 
JÄRNBESLAG, fragment 2 st0 
JÄRNSPETS 
JÄRNBLECK, fragment 
NITHUVUD, järn 
BENKAM, fragment 
KRUKSKÄRVOR, ca 100 st., av lerkärl med inåtböjd mynning, bottendiameter 10 cm av 
gråbrunt oornerat gods 
BRÄNDA BEN, 0,45 l, (människa, 35-64 år, fågel)  
KOL, 0,1 l 
LERKLINING, 6 st. 
 
 
Anläggning nr 49 
STENSÄTTNING, rund, ca 2 m i diameter, 0,15 m hög, med kantkedja. Belägenhet: 
x768 y434. BRANDLAGER (utan brända ben). 
Anläggningen var belägen i gravfältets N del i sluttning mot NO, helt övertorvad och syntes 
ej före undersökningen. Den hade en relativt gles jordblandad något välvd stenpackning 0,3 
m djup med 0,05-0,25 m stora stenar och begränsades av en vällagd kantkedja av 0,2-0,6 m 
stora stenar. 
Något N om anläggningens centrum framkom i stenpackningen ett ca 0,5 m stort område 
med sotbemängd mylla (F41). I detta påträffades en rödbrun glasflusspärla och ett krossat 
lerkärl av gråbrunt grovt gods. 
Under anläggningen vidtog sterilt grus och sand. 



Fynd: 
F4, 1x768 y434  + 13,45/13,31 
I sotbemängd mylla: 
LERKÄRL, ca 150 bitar  
GLASFLUSSPÄRLA, rödbrun 
KOL, 0,2 l. 
 
 
Anläggning nr 50 
STENSÄTTNING, rund, ca 2 m i diameter, 0,2 m hög. BRANDLAGER. Belägenhet: 
x770 y435 
Anläggningen var belägen i gravfältets norra del i sluttning mot nordost, och var ej synlig 
före avtorvningen. Den hade en delvis tät något välvd jordblandad stenpackning av 0,15-0,4 
m stora stenar samt några större 0,6-0,8 m stora stenar, relativt väl avgränsad och med 
antydan till kantkedja. 
Ca 0,2 m under ytan, mellan och under stenpackningen framkom ett sotbemängt brandlager 
(F59), ca 2x1 m stort och ca 0,2 m djupt, med spridda kol och en mindre mängd brända ben. 
Väster om detta framkom på ytan vid rensning en blå glaspärla,( F14). I brandlagret 
påträffades en järnspets, fragmentariska järnbeslag, keramikskärvor, brända ben. 
 Under anläggningen vidtog lerblandat  sterilt grus. 
Fynd: 
F14, x771 y434 , + 13,50 
Rensningsfynd i stenpackningens yta: 
 GLASPÄRLA, blå, 1 st. 
F59, x771 y435  + 13,19/13,00 
I brandlagret: 
JÄRNSPETS, 1 st. 
JÄRNBESLAG, fragmentariskt, 3 st. 
BRÄNDA BEN, ca 0,2 l, (människa,18-44 år) 
KERAMIKSKÄRVOR, ca 0,25 l 
KAMFRAGMENT, av ben, orn. med längsgående linjer utefter sidorna, 1 st. 
SÖLJA eller BETSELRING, av järn med fragment av järnbeslag och bronsnitar 
JÄRNFRAGMENT, 1 st. 
KOL        kollas!!! 
 
 
Anläggning nr 51     kollas!!! 
STENSÄTTNING, oregelbundet rundad, ca 3 m i diameter, 0 m hög.  BRANDLAGER 
Belägenhet: x774 y430 
Anläggningen var belägen i gravfältets norra del i sluttning mot nordväst och framkom efter 
avtorvningen. Den hade en ca 0,  m djup jordblandad stenpackning med upp till ? m stora 
stenar och med ett tiotal oregelbundet placerade, 0,5-0,75 m stora stenar, och  saknade 
särskild begränsning. I östra delen framkom strax under ytan ett sotbemängt brandlager (F8) 
med brända ben och enstaka små kolstycken, 1x1,5 m stort och ca 0,15 m djupt. 
Fynd: 
F8,  x775 y430  + 13,00/ 13,60 
I brandlager:  



BRÄNDA BEN, 0,2 l, (människa 18-64 år) 
 
 
Anläggning nr 52 
STENSÄTTNING, rund, 2 m diameter, 0,2 m hög. BRANDLAGER ca 1,5x1,5 m 
Belägenhet: x776 y434 
Anläggningen var belägen i norra delen av gravfältet i sluttning mot norr, helt övertorvad och 
ej synlig före undersökningen. Den hade en välvd 0,2 m djup jordblandad tät och på ytan 
mycket jämnt lagd stenpackning av ca 0,15-0,35 m stora stenar. 
Ca 0,15 m djupt, mellan och under stenpackningen i mylla framkom ett sot- och kolbemängt 
brandlager (F21), ca 1,5x1,5 m stort. En särskild kolkoncentration påträffades i nordöstra 
delen i anläggningens centrum. I brandlagret tillvaratogs en liten mängd brända ben och en 
järnspik. Under  anläggningen vidtog den ursprungliga moränytan. 
Fynd: 
F2, 1x775 y433  + 12,84/12,70 
I brandlager: 
SPIK, järn, 1 st. 
BRÄNDA BEN, 0,1 l(människa 10-24 år), 
KOL 
 
 
Anläggning nr 53 
STENSAMLING, rundad, 2 m i diameter, 0,4 m hög. Ej fornlämning. Belägenhet: x773 
y434 
Anläggningen var belägen i gravfältets nordöstra del, på plan mark nedanför den moränkulle 
där två stensättningar var belägna (A2, A54) och framkom efter avtorvningen. 
Den utgjordes av en närmast U-formad samling stenar, ett tiotal, 0,1-0,85 m stora, placerade i 
lerjord, och visade sig vara en slumpartad formation. 
 
 
Anläggning nr 54 
STENSÄTTNING, rund, diameter 1,5-3 m. Fylld. BRANDLAGER. Belägenhet: x778 
y419. Saknar föremål förutom brända ben ! 
Anläggningen var belägen i gravfältets norra del i sluttning mot sydost i östra änden av en 
gräsbevuxen moränkulle och syntes ej före undersökningen. 
Den hade en svagt välvd ca 0,2 m djup jordblandad gles stenpackning av 0,02-0,35 m stora 
stenar. I sydöstra kanten ingick en jordfast sten ca 0,85 m stor. 
I anläggningens centrum påträffades ett brandlager (F90), ca 1,1 m i diameter och 0,2 m 
djupt, som var sot- och kolbemängt och innehöll en mindre mängd brända ben. Brandlagrets 
yta utgjorde anläggningens yta. 
Fynd: 
F90,  x778 y419   + 12,72/12,52 
I brandlager:  
BRÄNDA BEN, 0,4 l,(man, 18-64 år)  
KOL, ca 0,1 l 
 
 



Anläggning nr 55 
STENSAMLING, halvcirkelformad, ca 2,5x1 m stor, och 0,15 m hög. Belägenhet:  
Anläggningen var belägen intill åkerkanten i norra delen av gravfältet och framkom efter 
avtorvningen. Den hade en jordblandad flat stenpackning ca 0,25 m djup och med 0,1-0,6 m 
stora stenar med ojämn begränsning. Den var möjligen en rest av en tidigare bortodlad grav.  
Inga fynd tillvaratogs. 
 
 
Anläggning nr 56 
STENPACKNING, oval, ca 7x3 m stor, flat, ca 0,1 m hög. SOTLAGER. Belägenhet: 
x795 y437 
Anläggningen var belägen i gravfältets norra del nära åkermarken, strax söder om en 
stensamling, A55, och framkom efter avtorvningen. Den var en 0,15-0,3 m djup jordblandad 
tät flat stenpackning av 0,1-0,5 m stora stenar. I västra delen var fyllningen sotbemängd på 
ett ca 3x3 m stort område. Där framkom en djurtand, F91. 
Sydost om och intill stenläggningen var en avlång murliknande stensamling belägen, A74. 
Denna hörde troligen samman med A56 och var möjligen rester av en medel- eller sentida 
liten husgrund. 
Fynd: 
F9, x795 y435  + 12,03 
I sotbemängd mylla: 
DJURTAND, obränd, 1 st.,(nöt) 
 
 
Anläggning nr 57 
STENSÄTTNING, rund, diameter ca 3 m, med kantkedja. 
Belägenhet: x786 y439 
Anläggningen var belägen i gravfältets N del i sluttning mot NO, strax intill ett större jordfast 
stenblock, helt övertorvad, och syntes ej före undersökningen. 
Anläggningen hade en något välvd ca 0,3 m djup relativt tät jordblandad stenpackning av 
0,1-0,5 m stora stenar. I S delvis begränsad av ett jordfast stenblock ca 2x1,3 m stort. 
Centralt i anläggningen mellan och under stenpackningen framkom ett 2x1,5 m stort och 0,1-
0,3 m djupt brandlager (F49), sot och kolbemängt med en mindre mängd brända ben. I 
brandlagret påträffades dessutom försmält brons, oornerat fragment av benkam. I fyllningen 
utanför brandlagret påträffades en brodd av järn (F45). Under anläggningen vidtog morän. 
Fynd: 
F45, x787 y439  + 12,22 
I grusblandad mylla:  
BRODD, av järn 
F49, x786 y440  + 12,40/12,20 
I brandlager:  
BRONS, försmält, 2 fragment  
KAMFRAGMENT, 2 st. 
KOL, ca 0,15 l  
BRÄNDA BEN, ca 0,15 l, (människa 18-64 år) 
 
 



Anläggning nr 58 
STENSÄTTNING, rund, diameter 3 m. BRANDLAGER. 
Belägenhet: x781 y445 
Anläggningen var belägen i gravfältets N del i sluttning mot N, helt övertorvad och syntes ej 
före undersökningen. Den var något välvd och hade en ca 0,4 m djup jordblandad relativt tät 
stenpackning av 0,1-0,5 m stora stenar, utan särskild begränsning. 
I N delen av anläggningen ca 0,25 m djupt under ytan delvis utanför stenpackningen 
framkom ett 2x2 m stort och 0,15 m djupt brandlager (F43) i ler och grusblandad mylla, 
starkt sot och kolbemängt med relativt stor mängd brända ben, vilka även fanns utspridda i 
sotfärgad lerjord ca 1 m S om koncentrationen. 
I brandlagret påträffades en stor mängd krampor (rembeslag) av järn och fragment av 
broddar, tunna fragment av bronsbleck, dragkrok av järn med triangulär fästeplatta med 
nithål och rester av en nit i ett, kedjelänk av järn, nitar och spikar av järn, järnfragment, 
järnbeslag, bränd lera, en oornerad mynningsskärva av keramik, kvarts, kol, ben med 
försmält järn, brända ben, lerklining. Vidare påträffades fragment av benkam ornerad med 
streck och bandflätning samt tänder till kammen. I översta delen av packningen påträffades 
en refflad blå glaspärla. Anläggningen vilade på ursprunliga markytan. 
Under ett tunt myllager vidtog steril, stenbunden morän. 
Fynd: 
F43, x782 y445   + 13,50/12,32 
I brandlager:  
KRAMPOR, av järn 23 st. 
KRAMPOR, fragment, 51 st. 
JÄRNBRODDAR, 4 st.  
BRONSBLECK, fragment, 3 st. 
JÄRNNIT, 2 st.  
JÄRNSPIK, 10 st. 
JÄRNFRAGMENT, 62 st. 
JÄRNBESLAG med NIT, fragment, 1 st. 
DRAGKROK, av järn + FÄSTEPLATTA, 1 st.  
KEDJELÄNK, av järn, 1 st. 
BRÄND LERA, 1 bit  
KERAMIKSKÄRVA, (gråbrunt fint gods)  
KVARTS, 1 st.  
KOL, ca 0,5 l 
BRÄNDA BEN, ca 4 l, (människa 18-64 år, hund, häst, fågel) 
BENKAM, fragment 14 st. 
JÄRNFRAGMENT m NIT, 1 st.  
LERKLINING, 60 bitar, 1/4 dl 
F55, x781 y445  +12,63 
I mylla under översta lagret i stenpackning: 
 GLASPÄRLA, blå 1 st. 
 
 
Anläggning nr 59 
STENSÄTTNING, rund, ca 4 m i diameter, ofylld med kantkedja. BRANDLAGER 2 
st. Belägenhet: x778 y448 



Anläggningen var belägen i gravfältets N del i svag sluttning mot SÖ, helt övertorvad och 
syntes ej före undersökningen. Anläggningen var flat och hade en ca 0,25 m djup 
lerjordsfyllning med enstaka mindre stenar placerade i centrum. Den begränsades av en 
vällagd kantkedja av 0,2-0,6 m stora stenar. 
Strax under ytan i centrum framkom ett brandlager (F36) ca 1x1 m stort och ca 0,05 m djupt, 
sot och kolbemängt och med relativt liten mängd brända ben och ett centrum placerat lerkärl ca 
0,1 m högt med markerad fot och insvängd mynning av relativt grovt oornerat gods, innehållande 
en del av de brända benen. S om lerkärlet framkom ett mindre område med koncentrerat kol. En 
äggformig röd lersten tillvaratogs 
Ca 0,5 m N om F36 framkom på ett djup av ca 0,1 m en enskiktad stenpackning, ca 
0,75x0,75 m stort, av ca 0,15-0,3 m stora stenar. I och utanför denna stenpackning framkom 
ett brandlager (F44), ca 1,5x0,75 m stort och 0,15 m djupt, sotbemängt och med spridda kol 
och liten mängd brända ben. 
Under anläggningen vidtog lerblandat grus. 
Fynd: 
F36, x777 y447  + 12,52/12,47 
I sot och kolbemängt brandlager:  
KRUKA, gråbrunt god (3 små bottenbitar och 14 små skärvor), bottendiameter 12 cm, något 
inåtböjd mynning, oornerad 
BRÄNDA BEN, 0,3 l, (människa 18-44 år)  
KOL, 0,2 l      
ÄGGFORMIG LERSTEN, röd ( terrakotta). 
F4, x779 y447  + 12,35/12,20 
BRÄNDA BEN, 0,05 l (människa 18-44 år) 
KOL 
LERKLINING, 2 fragment 
 
Anläggning nr 60 
STENSÄTTNING, rund, diameter ca 3,5 m med kantkedja. BRANDLAGER 
 Belägenhet: x772 y446 
Anläggningen var belägen i gravfältets NÖ del i svag sluttning mot N, helt övertorvad och 
syntes ej före undersökningen. Över anläggningens västra del gick en odlingsväg. Något S 
om anläggningens centrum framkom ett fåtal 0,05-0,25 m stora stenar, inom ett 0,35x0,8 m 
stort område. Anläggningen saknade i övrigt någon egentlig stenpackning och begränsades 
av en vällagd kantkedja av 0,25-0,75 m stora stenar. 
I anläggningens centrum, något åt V, framkom ett brandlager 1,5 m i diameter (F33) 
kolbemängt med brända ben. I brandlagret påträffades ett lerkärl med en bottendiameter av ca 
0,13 m innehållande en del (ca hälften) av de brända benen, bl.a. tänder. Krukan stack upp ca 
0,05 m  ovanför brandlagret i lerjorden. Kärlet var omgivet av 4 st. ca 0,25 m stora stenar. För 
övrigt tillvaratogs en järnspik i brandlagret. I anläggningens V del i lerjord påträffades tre st. 
järnfragment, en järnspik (F20), ett fragmentariskt nålhus av brons med en fragmenterad järnnål. 
Nålhuset var ca 8 cm långt och en 0,5 cm tjockt. Under ett 0,1 m djupt lager lerjord vidtog sterilt 
grus och sand. 
Fynd: 
F33, x771 y445   + 12,74/12,60 
I brandlager:  
JÄRNSPIK, fragment  



LERKÄRL, gråbrunt grovt gods med utsvängd mynningsrand, bottendiameter 13 cm, ca 50 
skärvor + botten och en del av kärlväggen  
BRÄNDA BEN, (i kruka) 0,3 ,( kvinna 18-44 år)l 
BRÄNDA BEN, 0,3 l  
 
KOL, 0 ,2 l 
F20, x772 y445  + 12,78 
JÄRNFRAGMENT, 1 st. 
JÄRNSPIK 
F30, x 771 y445  + 12,72 
I lerjord: 
NÅLHUS, av brons  
JÄRNNÅL, fragment (8 cm långt 0,5 cm tjockt) 
 
 
Anläggning nr 61 
STENSÄTTNING, rund, diameter ca 4,5 m, med kantkedja. BRANDLAGER. 
Belägenhet: x779 y452 
Anläggningen var belägen i gravfältets NÖ del, helt flat och i sluttning mot Ö och syntes ej 
före avtorvningen. 
I centrum framkom ca 0,05 m under ytan en rundad, relativt tät lagd stenpackning, ca 1x1,3 
m, av 0,2-0,25 m stora stenar, av vilka några var synliga i ytan redan efter avtorvningen. 
Anläggningen hade en tät lagd kantkedja med ca 2 m  avbrott i NNV och ca 3 m i Ö, av 0,25-
0,6 m. Ca 0,05 m under ytan i lera, blandad med mindre stenar, framkom mellan och under 
den centrala stenpackningens del, ett ca 0,2 m djupt sotbemängt brandlager (F22), i vilket 
framkom keramikskärvor, brända ben, två blå glaspärlor, två fingerringar av brons varav en 
med upprullad ände, samt en järnten. På ett djup av ca 0,25 m vidtog sterilt grus. 
Fynd: 
F22, x779 y452  + 12,26/12,05 
I brandlager mellan och under stenpackning: 
KERAMIK 
KOL, 0,1 l 
BRÄNDA BEN, 0,45 l, (människa, 35-64 år) 
GLASPÄRLA, blå, 2 st.  
JÄRNTEN 
FINGERRING, av brons 2 st.  
LERKÄRL, gulbrunt relativt grovt gods ca 360 skärvor( oornerat).  
Något inåtböjd mynning. 
 
 
Anläggning nr 62 
STENSÄTTNING, rundad, diameter 3 m, oklart begränsad. 
Belägenhet: x785 y455 
Anläggningen var belägen i gravfältets NÖ del i svag sluttning mot N, helt övertorvad och 
syntes ej före undersökningen. Den var flat och hade en 0,4 m djup tät stenpackning i lerjord 
av 0,1-0,4 m stora stenar och hade ej någon särskild begränsning. Fyndtom. Under 
anläggningen vidtog sterilt grus. 



 
 
Anläggning nr 63 
STENSÄTTNING, rund, ca 2 m, med kantkedja. BRANDLAGER. 
 Belägenhet: x778 y465 
Anläggningen var belägen i gravfältets NÖ del i svag sluttning mot N, och syntes ej före 
undersökningen. Den var flat och hade en gles, ca 0,3 m djup stenpackning av 0,2-0,3 m 
stora stenar samt en större centralt lagd sten, ca 0,7x0,7 m stor och begränsades av relativt 
vällagd kantkedja av 0,2-0,45 m stora stenar, med ca 1,5 m avbrott i SV.. På ett djup av ca 
0,1 m under ytan framkom i lerjorden, huvudsakligen i N delen av graven ett brandlager( F 
39), ca 2x1,5 m stort,  sot och kolbemängt med en stor mängd brända ben och lerklining. I 
brandlagret kom dessutom spikar och nitdelar av järn samt fragment av en benkam. I NV 
delen av anläggningen framkom strax under ytan skärvor av ett krossat keramikkärl av fint 
mörkt gods (med utsvängd profil och grop- och zig-zagornering) 
Fynd: 
F39,  x778 y465  + 12,17/12,04 
I brandlager mellan och under stenpackning 
LERKÄRL, ca 110 skärvor, därav ett 20-tal större mynnings- och bottenbitar. Gulbrunt fint gods 
ornerat grop och zig-zagmönster, utsvängd mynningskant. Bottens diameter ca 14 cm  
JÄRNSPIK, + fragment 15 st. 
JÄRNNITAR, + framgent 18 st. 
KAMFRAGMENT, ben 14 st.( Ornerade medtvärstreck (mot ändarna) och flätband kantat av 
trianglar. Längs mitten en rad vinklar med mittpunkter). 
KOL, 0,05 l (kolprov från botten)  
BRÄNDA BEN, 3,0 l, (man,35-64-år,hund häst, fågel) 
LERKLINING, 0,9 l (260 fragment) 
 
 
Anläggning nr 64 
STENSÄTTNING, rund ca 5 m, med kantkedja. BRANDLAGER. 
Belägenhet: x768 y450 
Anläggningen var beläggen i gravfältets N del i sluttning mot N, helt övertorvad och syntes 
ej före undersökningen. Anläggningen var flat och något NO om anläggningens centrum låg 
en jordblandad, svagt välvd gles stenpackning ca 1,55 m i diameter och ca 0,3 m djup, med 
0,04-0,5 m stora stenar. Kantkedjan var vällagd av 0,3-1,1 m stora stenar. I den centrala 
stenpackningen strax under ytan framkom ett kolbemängt brandlager med brända ben 
(F12) inom ett ca 1x1,25 m stort område och 0,15 m djupt. 
Ytligt i stenpackningen påträffades ett lerkärl med botten 0,12 m i diameter som innehöll en 
del av de brända benen. I stenpackningens Ö del framkom en del av en järnkniv (F23).Under 
det 0,2 m djupa lerjordslagret vidtog sterilt grus. 
Fynd: 
F12, x768 y450   + 12,96 + 12,79 
I grusblandad lerjord i stenpackningen: 
+ 12,96 + 12,88 
LERKÄRL,( med brända ben).ca 160 skärvor, de flesta stora. grå, gulbrun fin keramik. 
inåtböjd mynningskant. Bottendiam.12 cm 
BRÄNDA BEN, ca 0,4 l,(människa, 35-64 år) 



KOL, 0,1 l 
F23, x769 y451  + 12,80 
I grusblandad mylla i stenpackningens Ö del: 
JÄRNKNIVSKAFT, 
 
 
Anläggning nr 65 
STENSÄTTNING, rundad, diameter ca 5 m, med kantkedja. BRANDLAGER 
Belägenhet: x764 y 451. 
Graven var belägen i gravfältets NÖ del i sluttning mot N, helt övertorvad och osynlig före 
undersökningen. Stensättningen var flat N delen låg en svagt välvd gles stenpackning av 0,05 -0, 
45 m stora stenar. Stensättningen begränsades av en 
vällagd kantkedja av 0,3-0,85 m stora stenar. I stenpackningen framkom ett 1x1,5 m stort 
brandlager (F16) med brända ben och kol. I brandlagret påträffades delar av ett krossat lerkärl, 
och ett bronsfragment. Under anläggningen vidtog steril sand. 
Fynd: 
F16, x764 y451  + 13,16/12,98 
I brandlager i stenpackning: 
BRONSFRAGMENT, 1 st.  
LERKÄRL, krossat, gråbrunt, grovt gods utåtsvängd mynningskant.  
Ornerat med fåror i rader en bit under mynningen, ca 160 bitar 
BRÄNDA BEN, ca 0,15 l, (människa, 18-44 år) 
KOL, 0,3 l 
 
Anläggning nr 66 
STENSÄTTNING, oval, ca 4x3 m, med kantkedja. Belägenhet: x758 y450 
Anläggningen var belägen i gravfältets N del i sluttning mot Ö och helt övertorvad och var ej 
synlig före undersökningen. Den begränsades av 4 stenblock, ca 0,85-1,75 m stora stenar och 
var fylld med glest lagda 0,1-0,25 m stora stenar i mylla, vilken mätte ett djup av ca 0,15 m, 
varefter sterilt grus vidtog. Inga fynd påträffades. 
 
 
Anläggning nr 67 
STENSÄTTNING, oval, ca 3,5x1,5 m stor. BRANDLAGER. 
Belägenhet: x759 y463 
Anläggningen var belägen i gravfältets NÖ del, intill anläggning nr 31, helt övertorvad och 
var ej synlig för undersökningen. Den hade en något välvd 0,35 m djup jordblandad 
stenpackning av 0,15-0,3 m stora stenar och begränsades av 0,25-0,35 m stora stenar. På ett 
djup av ca 0,1 m framkom ett svagt sotfärgat brandlager( F27) med enstaka spridda kol, ca 
0,5x0,25 m stort med en ringa mängd brända ben. 
Fynd: 
F2, 7x759 y461  + 13,03/12,96 
I brandlager:  
BRÄNDA BEN, 13 s, ( oid.)t 
KOL, 0,025 l 
 
 



Anläggning nr 68 
STENSÄTTNING, rund, ca 2x3 m, oklar begränsning. Belägenhet: x 750 y457 
Anläggningen var belägen i gravfältets NÖ del, i sluttning mot N, intill en stor jordfast sten, 
helt övertorvad och var ej synlig före undersökningen. 
Anläggningen var flat och utgjordes av ett tiotal 0,3-0,8 m stora, glest lagda stenar i ett ca 0,2 
m djupt jordlager, där enstaka spridda kolstycken iakttogs.  
Osäker fornlämning. Under anläggningen vidtog sterilt grus. 
Fynd: 
F13, x749 y456  + 13,95 
KOL, 0,2 l 
 
 
Anläggning nr 69 
STENSÄTTNING, osäker, oregelbundet oval, ca 4x2 m i diameter, ca 0,3 m hög. 
Belägenhet: x740 y457 
Anläggningen var belägen i gravfältets nordöstra del, i sluttning mot norr och framkom efter 
avtorvningen. Den hade en oklart begränsad flat jordblandad gles stenpackning av 0,1-1 m 
stora stenar i ett ca 0,2 m djupt lager mörkfärgad grusblandad mylla, under vilket det sterila 
gruset vidtog. 
 
 
Anläggning nr 70 
STENSÄTTNING, rund, diameter ca 2 m, med kantkedja. BRANDLAGER, 1x1 m. 
Belägenhet: x759 y457 
Anläggningen var belägen i gravfältets nordöstra del i sluttning mot nordost, och var ej 
synlig före avtorvningen. Anläggningen var något välvd och hade en ca 0,2 m djup fyllning 
av grusblandad mylla, med enstaka mindre stenar, begränsad av relativt tät kantkedja av ca 
0,1-0,4 m stora stenar. 
På ett djup av ca 0,1 m i anläggningens centrala del framkom ett ca 0,05 m djupt brandlager, 
ca 1x1 m , (F29), med spridda kol och liten mängd brända ben. Där tillvaratogs även små 
keramikskärvor av relativt grovt oornerat gods och en kreaturstand, spridda inom ett 0,5x0,5 
m stort område. 
Under anläggningen vidtog sterilt grus. 
Fynd: 
F29, x758 y456  + 13,40/13,34 
I brandlager:  
BRÄNDA BEN, 0,05 l, (Barn 4-14 å, nöt)  
KREATURSTAND, (nöt)  
KERAMIK, gulbrunt fint gods, 590 små skärvor 
KOL, 0,2 l 
 
 
Anläggning nr 71 
STENSAMLING, avlång, ca 1,5x0,75 m. Belägenhet: x783 y456 
Anläggningen var belägen i gravfältets N del, i svag sluttning mot NO, strax N om 
anläggning 62, intill ett odlingsröse, helt övertorvad och var ej synlig före undersökningen. 
Den utgjordes av en avlång relativt gles stensamling av ett 20-tal 0,15-0,4 m stora stenar 



placerade i lerjord. Fyndtom. Under ett 0,15 m djupt lerlager vidtog sterilt grus. 
 
 
Anläggning nr 72 
STENSAMLING, rund, 3,5 m i diameter, 0,3 m hög. Belägenhet: x727 y444 
Anläggningen var belägen i det undersökta områdets sydöstra del, i kanten av en 
terrassliknande platå och syntes med toppen av de större stenarna i ytan av den gräsbevuxna 
markytan, vilken sluttade mot nordväst. 
Den utgjordes av ett tjugotal, mestadels halvmeterstora stenar i ett ca 0,15 m djupt 
grusblandat myllager. Ca 0,1 m djupt tillvaratogs en sentida spik. Anläggningen var naturlig 
eller tillhörde terrassen. 
Fynd: 
F117, x727 y444  + 16,30 
I mylla:  
JÄRNSPIK, sentida 
 
 
Anläggning nr 73 
STENSÄTTNING, halvrund utbyggnad av A14, ca 3x1,5 m. BRANDLAGER. 
Belägenhet: x755 y768 
Anläggningen var belägen i gravfältets östra del intill A 14:s östra sida, helt övertorvad och 
syntes ej före undersökningen. Den var flat och utgjordes av en ca 0,5 m djup, jordblandad 
stenpackning av 0,15-0,35 m stora stenar, utan särskild begränsning, ca 0,3 m djupt framkom 
ett litet brandlager (F25) ett sotfärgat område 0,25 m i diameter, 0,1 m djupt, med ett fåtal 
brända ben och spridda kolstycken, strax under ytan, ca 0,15 m djupt, tillvaratogs en hästsko 
av mindre typ (F25). Under anläggningen vidtog sterilt grus. 
Fynd: 
F10, x755 y467   + 13,12 
I mylla:  
HÄSTSKO, sentida 
F25, x755 y467 
BRÄNDA BEN, 6 st.,(människa, vuxen) 
 
 
Anläggning nr 74 
MURREST, 5 m lång, 0,5 m bred, 0,25 m hög. Belägenhet: x740 y439 
Anläggningen var belägen i norra delen av gravfältet intill A56, i svag nordsluttning och 
framkom efter avtorvningen. 
Den utgjordes av en stensträng bestående av 0,2-0,5 m stora stenar, placerade i lerig 
grusblandad mylla. Stenarna låg delvis rubbade ur läge. 
 
 
Anläggning nr 75 
STENSÄTTNING, rund, 2,75 m i diameter, 0,2 m med kantkedja. BRANDLAGER 
Belägenhet: x734 y400 
Anläggningen var belägen i gravfältets sydvästra del i mot norr sluttande gräsmark och 
framkom liksom några intilliggande små stensättningar efter avtorvningen. Den hade en tät 



flat, jordblandad stenpackning av upp till 0,3 m stora stenar och begränsades av  en kantkedja 
av grövre, 0,2-0,65 m stora stenar. 
I centrum framkom, ca 0,2 m djupt, ett brandlager (F112), sot- och kolbemängt, 1x0,75 m 
stort och ca 0,1 m djupt, där en liten mängd brända ben tillvaratogs. Brandlagret flöt samman 
med ett sotlager, ca 2 m i diameter, vilket låg direkt på den sterila moränmarken, och som 
gick in under den närliggande stensättningen A33 i nordost. 
Fynd: 
F112, x734 y400  + 14,85/14,75 
I brandlager:  
BRÄNDA BEN, 0,1 l, (människa, vuxen) 
 
 
 
Anläggning nr 76 
STENSÄTTNING, rund, 1,5 m i diameter, med kantkedja. SOTLAGER. Fyndtom. 
Belägenhet: x761 y456 
Anläggningen var belägen i gravfältets nordöstra del, i sluttning mot nordost och var ej 
synlig före avtorvningen. Den hade en något välvd, ca 0,15 m djup jordfyllning med enstaka 
mindre stenar, begränsad av en kantkedja av ca 0,15-0,4x0,2 m stora stenar. I fyllningen 
framkom ett ca 0,05 m djupt sotlager, ca 1 m i diameter, vilket helt saknade fynd. Under 
anläggningen vidtog steril mörkare sand. Anläggningen vilade på den ursprunliga markytan. 
 
 
 
Anläggning nr 77 
STENSÄTTNING, rundad, 1 m i diameter och 0 m hög, kantkedja. Fyndtom. 
Belägenhet: x771 y431 
Den hade en ca 0,2 m djup, något välvd, gles, jordblandad stenpackning av 0,15-0,2 m stora 
stenar. Anläggningen saknade kantkedja i norr, där ett stenblock begränsade anläggningen. 
Norr om stenblocket låg A4. 
Stensättningen var helt fyndtom. 
 
 
Anläggning nr 78 
STENSÄTTNING, oregelbunden, oval, 3x2 m stor, 0,15 m hög. BRANDLAGER. 
Belägenhet: x759 y449 
Anläggningen var belägen i gravfältets centrala del i sluttning mot nordost, nära en av högarna 
A10, och syntes ej före undersökningen. Den hade en ojämn jordblandad stenpackning, ca 0,2 m 
djup av 0,1-0,5 m stora stenar och var relativt oklart begränsad. I sydväst låg ett 0,75x0,5 m stort 
stenblock. Intill detta framkom ett sot- och kolbemängt brandlager( F50), 1,5x0,5 m stort och 
ca 1,5 m djupt, med en liten mängd brända ben. Krukskärvor låg relativt koncentrerat centralt i 
brandlagret. Det sterila gruset vidtog ca 0,3 m under ytan. 
Fynd: 
F50, x758 y439  + 14,05/13,90 
I brandlager:  
KRUKSKÄRVOR, 32 st. krossat lerkärl av rödbrunt gods. Bottendiameter 10 cm BRÄNDA 
BEN, 0,1 l, (människa, 18-64 år)  



KOL, 0,2 l 
 
 
 



LÖSFYND: spridda fynd på gravfältet utanför anläggningarna. 
 
F19: Bältering av brons med hålkäl, Troligen från förstörd grav i det äldre skedet, 
folkvandringstid, funnen nära A 11"fibulagraven". 
Belägenhet: 
 
F54: Spetsovalt bronsbeslag. 
Belägenhet:  
 
F64: Hästbrodd av järn 
Belägenhet: 
 
F65: Lerkärlshandtag (medeltid.) 
Belägenhet: 
 
F66: Järnspik 
Belägenhet: 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Uppland, Sollentuna sn, Tureberg fd. stg 5010, 
"Tors Backe", RAÄ 278 

Lst:s dnr: 11.391-67-80  

Ansvarig institution: RAÄ UV Mitt Eget dnr:  2624/80 

Ansvarig för undersökningen: Eva Olsson Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 10I 8e Lägeskoordinater: X6592,0 Y1621,5 
      
 
Landskap Uppland 

Socken/Stad Sollentuna sn 

Fornlämningsnummer RAÄ 278 

Fastighet/kvarter Tureberg, fd stadsäga 5010 och del av stg. 5011 

Fornlämningstyp Gravfält 

Undersökningsår 1980-1981 

Typ av undersökning Slutundersökning (delundersökning) 

Dokumentationsmaterial I ATA 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Sen vikingatid 
Resultaten har publicerats i: 

Arkologi i Sverige 

Sammanställt av, namn och datum 

Eva Olsson 20-04-2005 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Åren 1980-1981 genomfördes en arkeologisk undersökning inom en del av ett gravfält från yngre järnålder i 
Sollentuna socken, ungefär en mil nordväst om Stockholms centrum. Gravfältet, där man planerade att uppföra 
radhus, var beläget på västsluttningen av en rullstensås och var kraftigt skadat av tidigare villabebyggelse. Minst 125 
gravar uppskattas ha funnits inom gravfältet. Detta ligger till stora delar kvar, inom villatomter.  
Undersökningen kom att omfatta 15 stensättningar, 2 stenpackningar samt ett tiotal härdar och sotlinser. De flesta av 
gravarna var rundade, kraftigt skadade stensättningar men där fanns också två rektangulära stensättningar samt en 
med ett mittblock liksom en hög och en begravning vid klumpsten.  
Fem av gravarna innehöll skelettbegravningar i kista, rester av ytterligare en skelettgrav fanns. Förutom tre gravar 
utan identifierbar gravgömma var de resterande brandgravar, av vilka många var skadade. Fynden från gravarna 
bestod av silvermynt, blykors, nålhållare, toiletutrustning, bältesspännen, vikt och pärlor av bärnsten, glas och 
glasfluss. I en av de oskadade gravgömmorna fanns ett intakt kärl i äldre svartgods, typ Selling AII:3b. I en av 
skelettgravarna fanns en bevarad läderväska med med mynt och nålhållare inuti. Föremålen och gravskicket pekar 
på en datering till sen vikingatid in i övergången tidig medeltid, ca 950-1050 e. Kr. Mynt daterar två gravar närmare, 
anläggningstiden är t.p.q 965 respektive 1051 e. Kr. 
Flertalet härdar och sotlinser låg i packningarna till skelettgravarna och indikerar komplexa gravritualer. 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Up. Bro sn. Klockarebord 1:1 Lst:s dnr:       

Ansvarig institution: UV Eget dnr:        

Ansvarig för undersökningen: Gunhild Rydström Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 10I 9a Bro Lägeskoordinater: x6599,81   y1603,14 
      
 
Landskap Uppland 

Socken/Stad Bro sn 

Fornlämningsnummer       

Fastighet/kvarter Klockarebord 1:1 

Fornlämningstyp Boplatslämningar 

Undersökningsår 1980 

Typ av undersökning Schaktningskontroll 

Dokumentationsmaterial Anläggningsbeskrivningar, fältritningar 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Nej (inga fynd) 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering – 
Resultaten har publicerats i: 

      

Sammanställt av, namn och datum 

Bengt Jacobsson      2004-11-18 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Undersökningen är rubricerad som schaktningskontroll inom ett ca 20 000 kvadratmeter stort område. Kontrollen 
utfördes först efter det att hela området banats av med maskin. Området utgjordes av åkermark med sluttning mot 
öster. Av anläggningsbeskrivningarna framgår att området ligger söder om kyrkogårdsmuren. 
Anläggningsbeskrivningarna omfattar fem härdar och en stensamling. En av härdarna uppmärksammades inte vid 
kontrollen utan anmäldes senare och undersöktes av Kurt Axel Karlsson.  
Anläggningarna påträffades jämt utspridda, mellan 5 och 78 meter söder om krkogårdsmuren. Härdarna uppges ha 
varit väl synliga, och i flera fall innehållande sot och skörbränd sten. Två av dem uppges ha innehållit träkol. I 
stensamlingen påträffades tegel, porslin, ben ock träkol. 
Härdarna härrör troligen från förhistorisk tid, medan stensamlingen, med ledningen av fynden, bör dateras till nyare 
tid. 
Schaktplan utvisande den avschaktade ytans storlek och gränser samt anläggningarna läge inom området saknas. 
Några fynd tillvaratogs inte. 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Up. Ärentuna sn. Överbacka 1:1, RAÄ 197, 198 Lst:s dnr:       

Ansvarig institution: UV Eget dnr:        

Ansvarig för undersökningen: Inger Nilsson Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 12H 0j Lägeskoordinater: x 6651,55  y1599,56 
      
 
Landskap Uppland 

Socken/Stad Ärentuna socken 

Fornlämningsnummer RAÄ 197 och 198 

Fastighet/kvarter Överbacka 1:1 

Fornlämningstyp Gravfält 

Undersökningsår 1961 

Typ av undersökning Delundersökning 

Dokumentationsmaterial Negativ, fältritningar, renritningar 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Nej (saknas) 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

ja 

Datering Bronsålder, järnålder 
Resultaten har publicerats i: 

      

Sammanställt av, namn och datum 

Bengt Jacobsson  2004-11-30 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Av dokumentationsmaterialet framgår inte orsaken till undersökningen. Materialet är överlag bristfälligt, och flera 
ritningar tycks saknas. Av ritningsmaterialet framgår att RAÄ 197 och 198 tycks följa gränsen mellan Ärentuna och 
Bälinge socknar. I materialet finns en karta upprättad 1957 och utvisande gravförekomsten. År 1961 har denna karta 
kompletterats med de undersökningsytor som representeras i detta ärende. 
Av kartan framgår att sex ytor, följande sockengränsen, inom gravfältet undersöktes. Inom dessa påträffades tolv 
anläggningar. Någon tolkning av anläggningarna finns inte i materialet, men flera av dem utgörs av låga 
skärvstenshögar innehållande lager av träkol och ibland även brända ben. Det finns inga uppgifter om enskilda fynd 
från anläggningarna.  
Sammanfattningsvis kan sägas att flera av anläggningarna med stor sannolikhet utgörs av gravar. Dateringen är dock 
osäker, men kan i vida ramar troligen sättas till bronsålder - järnålder.  
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Up, Ärentuna sn, Storvreta 40:1 Lst:s dnr: 11.391-2141-76 

Ansvarig institution: UV Eget dnr:  4014/77 

Ansvarig för undersökningen: Sverker Söderberg Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 12I0b Lägeskoordinater: Fornl 203 x 6650295 y 
1605385, fornl 209 x 6650485 y 1605420, fornl 
210 x 6650445 y1605505  

      
 
Landskap Up 

Socken/Stad Ärentuna sn 

Fornlämningsnummer RAÄ 203, 209, 210 

Fastighet/kvarter Storvreta 40:1 

Fornlämningstyp Stensättningar 

Undersökningsår 1977 

Typ av undersökning Delundersökning 

Dokumentationsmaterial Tornfotokopior, fotobok, slutredovisning, fältritningar och fältdagbok 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Nej 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Bronsålder 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1977 RAÄ rapport 1980:3 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
Två stensättningar från bronsålder i Up, Ärentuna sn, Storvreta. 
 
 
Under perioden 4/4 - 6/6, 12/4 - 18/4, 25/8 - 1/9, 5/9 - 7/9 1977 undersöktes tre stensättningar på en yta som var 120 
m². Undersökningen som utfördes av Riksantikvarieämbetets Uppdragsverksamhet på uppdrag av  Storvreta 
Fastighets AB föranleddes av radhusbebyggelse.  
  
RAÄ 203 var en RUND STENSÄTTNING på gränsen till oval 5x6 m i diam och 0,3 m hög med brandlager. Den  
var bevuxen med buskar och träd. I den västra delen fanns ett 1,2x0,7 m stort block som stack upp ovanför torven, i 
övrigt var några mindre stenar synliga. Anläggningen bestod av två skikt varav det övre skiktet bestod av stenar som 
mätte 0,15-0,35 m och det undre bestod av stenar som mätte 0,3-0,5 m. Stensättningen begränsades av en kantkedja 
med stenar som mätte 0,3-0,5 m i diam. Centralt i anläggningen fanns ett brandlager som i  omkrets mätte 0,7x1,2 m 
och hade en maximal tjocklek på 0,1 m. I norra delen av stensättningen fanns en härd 0,6x0,8 m stor med maximal 
tjocklek 0,1 m. Fyllningen bestod av mullblandad mo och enstaka skärvstenar. 
I RAÄ 203 påträffades 0,1 l brända ben och 0,05 l kol togs tillvara. Stensättningen daterades till bronsålder. 
 
RAÄ 209, var en RUND STENSÄTTNING, 4x4 m, som låg på ett moränimpediment. På impedimentets östra del 
fanns ett stort markfast block.  Södra delen av impedimentet utgjordes delvis av berg i dagen där odlingssten och 
sprängsten hade kastats upp. Den sydöstra delen av impedimentet hade skadats vid ett tidigare tillfälle då man 
grävde för dragning av avloppsrör. Stensättningen bestod av tätt liggande kantiga stenar som mätte 0,2-0,3 m i diam. 
Ett flertal stenar hade en flat sida som lagts nedåt. Mellan dessa låg stenar som mätte 0,1-0,2 m i diam. Fyllningen 
bestod av  mullblandat moränmaterial med inslag av enstaka skärvstenar.  
I stensättningen under stenarna påträffades en keramikskärva (mynningsbit), 0,05 l lerklining , 0,01 l ben  och 0,01 l 
kol. Fynden påträffades i den SV kvadranten. Stensättningen daterades till bronsålder.  
  
RAÄ 210, var en STENSÄTTNING  på 4x5 m, som låg på en oregelbunden åkerholme på vilken det låg en mängd 
sprängstenar. Det fanns en mindre grustäkt vid åkerholmen. Före avtorvningen stack något som föreföll vara en 
kantkedja upp ovanför torven.  Stenarna som antogs tillhöra  stensättningen visade sig vara löst liggande stenar som 
låg i mullblandat moränmaterial. På åkerholmens västra sida låg en stor mängd skärvsten eller frostsprängda stenar.   
På åkerholmens krön låg ytterligare en stensättning. Inga fynd påträffades i anläggningen.  
 
Fynden verkar vara förkomna.     
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Up. Bälinge, Ekeby, RAÄ 90-93, 96,98 Lst:s dnr: - 

Ansvarig institution: UV Eget dnr:  8500/72 

Ansvarig för undersökningen: Sverker Söderberg Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 11H 9j  Lägeskoordinater: x 6649,62 y 1601,00 
      
 
Landskap Uppland 

Socken/Stad Bälinge 

Fornlämningsnummer RAÄ 90, 91, 92, 93, 96, 98 

Fastighet/kvarter Ekeby 

Fornlämningstyp Skärvstenshögar, stensättning 

Undersökningsår 1973–1975 

Typ av undersökning Slutundersökning 

Dokumentationsmaterial Fältritningar, foton, fynd 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Yngre bronsålder 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1973, 1974, 1975 

Sammanställt av, namn och datum 

Annika Jeppsson 2004-11-15 

 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
 
 
Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Anledningen till undersökningen var nybyggnation av villor. Skärvstenshögarna och stensättningarna låg på 
moränholmar med omgivande lerig mark. Två av skärvstenshögarna ( RAÄ 92 och 98) hade avtorvats och rensats 
vid undersökningen 1969. Sammanlagt fanns 169 fyndnummer. 
 
RAÄ 90 
Omfattade två anläggningar. 
A1 var en stensättning som mätte 7meter i diameter och var 0,4 meter hög. Den hade en stor plundringsgrop i mitten 
och kantkedja. Stensättningen bestod av stora flata block som var lagda på en moränkulle. Plundringsgropen hade 
förstört stora delar av anläggningen, men man kunde ana att blocken lagts så att en jämn, välvd yta uppnåddes. 
Fynd 
Hartstätning som inte låg i läge, keramik, brända ben. 
Datering 
Yngre bronsålder. 
A2 var en stensättning  som mätte 6 meter i diameter och hade mittblock. 
Fynd  
Krukskärvor, hartsklump, brända ben och en fragmentarisk skafthålsyxa i fyllningen.  
 
RAÄ 91 
Omfattar två anläggningar.  
A1 var en skärvstenshög som mätte ca 15 meter i diameter och var ca 1 meter hög. Den hade mittblock, flera 
koncentriska stenkretsar och ett stenpackningsbräm mot kantkedjan. Där påträffades ett brandlager. 
Fynd 
Omböjt bronsbleck, bronspincett med dekor, brända ben, krukskärvor, malstenar och knacksten. 
A2 var en skärvstenshög som var uppbyggd på två 2–3 större block. Den mätte ca 10 meter i diameter och var 1 
meter hög. Under skärvstensfyllningen påträffades en kraftig stenpackning. av 0,4–0,5 meter stora block. Under den 
fanns ett brandlager. 
Fynd 
Hartstätning, krukskärvor och brända ben. 
Datering 
Yngre bronsålder. 
 
RAÄ 92 
Skärvstenshög som mätte 8 meter i diameter och var 0,8 meter hög. Den hade mittblock och en delvis dold 
kantkedja.  
Fynd 
Malstenar, krukskärvor, brända och obrända ben. 
Datering 
Yngre bronsålder. 
 
RAÄ 93 
Mindre skärvstenshög som mätte 6 meter i diameter med kantkedja.  
Fynd  
Enkelknapp av brons, krukskärvor, knacksten, brända och obrända ben. 
Datering 
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Yngre bronsålder. 
 
RAÄ 96 
Stensättning som mätte 6 meter i diameter och 0,3 meter hög. Den hade spetsig mittsten och kantkedja. 
Anläggningen saknade sammanhängande brandlager.  
Fynd 
Bronsnål, krukskärvor, brända ben. 
Datering 
Yngre bronsålder. 
 
RAÄ 98 
Skärvstenshög som mätte 8–8,5 meter i diameter och var 0,8 meter hög. Den hade mittblock.  
Fynd 
Krukskärvor och brända ben. Vid rensning framkom ett järnfragment. 
Datering  
Yngre bronsålder. 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Up, Bälinge sn, Rosta 3:2 Lst:s dnr:       

Ansvarig institution: UV Eget dnr:  2678/74 

Ansvarig för undersökningen: Sverker Söderberg Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 11I9a Lägeskoordinater: x 6649190  y 1600385 
      
 
Landskap Up 

Socken/Stad Bälinge sn 

Fornlämningsnummer RAÄ 143 

Fastighet/kvarter Rosta 3:2 

Fornlämningstyp Stensättning, härdgropar 

Undersökningsår 1974 

Typ av undersökning Slutundersökning 

Dokumentationsmaterial Kopior på ärendehandlingar, fältdagbok, foton, fotolista, manus, fyndlista, 
fältritningar, renritningar 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Yngre bronsålder 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1974 (1975) 

Sammanställt av, namn och datum 

Kerstin Forslund  2004-12-09 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
En stensättning från yngre bronsålder i Up, Bälinge sn, Rosta 3:2 
 
Undersökningen kom till stånd p.g.a. utvidgning av en grustäkt på Rosta 3:2, Bälinge sn, Up. Uppdragsgivare var 
Stams Åkeri AB i Uppsala. 
Stensättningen låg strax SO om bostadshus och på krönet av en grusås som löpte i NV-SV:lig riktning . Åsen var 
beväxt med enbuskar, mossa, ljung och skogsförna. Enstaka tallar hade tidigare växt på platsen.  Stensättningen var 
rund ca 4 m i diam och 0,4 m hög. Anläggningen var övertorvad men ett antal stenar stack upp ur torven. I SSV 
kanten stack ett par stenar upp liksom en sten i Ö kanten. Stenarnas storlek var ca 0,7 m. I mitten på stensättningen 
fanns en skada dvs en grop som var 0,2 m djup och hade en diam på 1 m. Det fanns ytterligare en skada i utkanten i 
den södra delen. 
Stensättningen var uppbyggd av väl rundade stenar troligtvis material från åsen. De större stenarna mätte 0,3-0,5 m i 
diam men det fanns även mellanliggande stenar som mätte 0,05-0,2 m i diam. Där skadorna fanns var stenmaterialet 
borta och i stället syntes en fyllning med grus och sand. Fyllningen på den oskadade delen av stensättningen var med 
mulljordsinblandning. Kantkedja saknades helt.  Öster om anläggningen låg ett 2x1 m stort område med sten som 
skulle kunna vara utkastad från stensättningen vid skadegörelse.  
Under ett lager med sten fanns ett mörkfärgat lager som låg på en grusbädd. Det mörkfärgade lagret fanns i en 
begränsad del av stensättningen. I NO fanns ett antal rundade stenar i fyllning av lerblandad mo.  Ett liknande 
område fanns också i NV. Dessa områden innehöll brända ben. I SV och SO återfanns områden med sten och 
lerblandad mo. Dessa stenpartier indikerade de härdgropar som skulle påträffas under anläggningen.  
I botten på anläggningen fanns ett brandlager med brända ben. I norra delen blev frekvensen på brända ben högre. I 
södra delen av brandlagret fanns en pincett och en liten dubbelknapp i brons. Dessutom påträffades ett 
knivbladsfragment i brons i botten på brandlagret. Centralt i anläggningen på bottenytans mo låg en flat och kantig 
sten som delvis låg nere i en grop som grävts i den grusiga och sandiga bottnen.  
I gropen  fanns en krukskärva (en mynningsbit i svartgods) samt brända ben. Stensättningen daterades till yngre 
bronsålder.  
Under stensättningen låg fem härdgropar som också undersöktes. Härdgroparna hade en diameter på  mellan 1-1,5 m 
och var 0,3-0,4 m djupa. Fyllningen bestod av lerblandad mo, grus och sten. Det fanns ingen mörkfärgning. 
Härdgropen som låg längst åt NO gränsade i V mot brandlagret. I denna grop påträffades brända ben. I utkanten av 
gropen låg stenar.  En av härdgroparna hade en fyllning av sotfärgad sand och grus samt kol.  
Norr om anläggingen gjordes en provtranché men man fann inga boplatsrester  eller andra indikationer på 
aktiviteter.      
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Uppland, Björklinge sn, Prästgården 1:1, RAÄ 
41, RAÄ 136 

Lst:s dnr: M 377/78 

Ansvarig institution: UV Uppsala Eget dnr:  4308/78 

Ansvarig för undersökningen: Sverker Söderberg Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 12H 1j Lägeskoordinater: x6657845  y159676 
      
 
Landskap Uppland 

Socken/Stad Björklinge 

Fornlämningsnummer RAÄ 41, RAÄ 136 

Fastighet/kvarter Prästgården 1:1 

Fornlämningstyp Gravfält, boplatser 

Undersökningsår 1978–1980 

Typ av undersökning Slutundersökning 

Dokumentationsmaterial Rapportmanus, foto, tornfotoplaner, fältritningar, renritningar, datadisketter, 
fynd, osteologiskt material, analysprover 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Stenålder–järnålder 
Resultaten har publicerats i: 

Björklinge förr och nu. Årgång 3 - 1979; 4 - 1980; 5 - 1981. Utgiven av Björklinge Hembygdsförening.  

Arkeologi i Sverige 1978; 1979. Riksantikvarieämbetet, Stockholm. 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Mellan åren 1978–1980 utfördes arkeologiska undersökningar av ett gravfält, RAÄ 41, samt ett par tidigare okända 
boplatslämningar, RAÄ 136, belägna på fastigheten Prästgården 1:1 i Björklinge socken, Uppland. Gravfältet, 
åtminstone den del av detta som undersöktes, användes huvudsakligen under den äldre järnåldern. 
Boplatslämningarna kunde genom fynd och kolprovsdateringar föras till yngre bondestenålder (gropkeramisk 
kultur), yngre bronsålder samt vikingatid. Anledningen till undersökningarna var att en högstadieskola skulle byggas 
på platsen, som utgör del av en synnerligen förtätad och komplex fornlämningsmiljö rymmande bland annat flera 
gravfält och till synes ensamliggande stensättningar. Undersökningsytan omfattade ca 19 000 kvadratmeter. 
 
Fornlämningarna var belägna i en gles granskogsdunge, belägen i en hage och anslutande till jordbruksmark.  
Gravfältet uppges av fornminnesregistret som en gravgrupp bestående tre låga högar och en stensättning. Efter 
avslutad undersökningen uppgick gravantalet till 102 gravar innehållande nära nog dubbelt så många begravningar. 
Då kvarlåg ändå en större del av tidigare okända gravar utanför undersökningsområdet och gravfältet bedömdes 
täcka en yta omfattande ca 80 000 kvadratmeter. De undersökta gravtyperna bestod av stensättningar av skilda 
konstruktuiner, blockgravar, en hög samt också ett antal omarkerade gravar. Sammansättningen utgör ett gott 
exempel på det mellansvenska, så kallade varierade gravfältet, huvudsakligen kronologiskt förankrat i den äldre 
järnåldern. Blockgravarna antyder också en kontinuitet bakåt i tiden till den yngre bronsålderns senare del. 
 
Brandgravskicket var dominerande med endast ett undantag: en jordad individ i en stenramskonstruktion. I de allra 
flesta fall var de brända benen mer eller mindre rensade från sot och kol och deponerade i någon form av 
benbehållare, vanligtvis enkla lerkärl, placerade i stenpackningen eller på markytan men ej nedgrävda. Ornering av 
kärlen förekom i några fall i form av gropar, vulster, stämpelintryck eller ristade horisontella linjer. Textilintryck 
eller strimmig ytbehandling fanns också representerade hos flera skärvor och ses som indikationer för en östlig 
kulturpåverkan. Den ornerade keramiken visade en tendens att främst förekomma i blockgravarna som i likhet med 
den strimmiga keramiken i allmänhet brukar dateras till perioden yngsta bronsålder/äldsta järnålder. Hartstätade kärl 
som benbehållare tillsammans med keramik som bikärl ingick också som ett vanligt element i det inre gravskicket. 
 
Det mest förekommande gravinventariet var annars nålen, säreget nog den vanliga synålen gjord i järn. 
Prydnadsnålar fanns också men i en försumbar mängd. Två fibulor, kvinnosmycken av brons, hittades i ett par 
gravar och kan enligt vedertagen relativkronologi dateras till ärldre romersk järnålder. I en grav återfanns en 
bälteknapp av brons med trolig datering till förromersk järnålder. Som förmodade lösfynd påträffades också enstaka 
pilspetsar samt en spjutspets av järn. Utifrån kännetecknande fynd och kombinationer av gravform och gravskick 
kunde den undersökta delen av gravfältet tidfästas till yngsta bronsålder, period VI, samt förromersk och äldre 
romersk järnålder. 
 
De undersökta boplatslämningarna befann sig dels under gravfältet, dels söder om detta. De sistnämnda bestod 
endast av enstaka härdar och sotfläckar inom en mindre yta. Möjligen representerar de utkantsaktiviteter inom en 
boplats med centrum utanför undersökningsområdet. Två kolprovsdatering gav värden som faller inom yngre 
järnålder. Boplatsen under gravfältet omfattade en areal om ca 1200 kvadratmeter och dess avgränsning kunde 
fastställas mot söder och väster men var mer tveksam mot övriga väderstreck på grund av odling eller en tilltagande 
blockrik terräng. De dryga femtiotalet anläggningarna utgjordes av härdar, skärvstensanhopningar, stolphål, 
kulturlagerrester och andra mörkfärgningar i den sandiga mon. Föremålen var av gropkeramisk karaktär såsom 
kännetecknande keramik, stenredskap samt produktionsavfall från stenbearbetning. Några av mörkfärgningarna och 
ett par rundade stenformationer tolkades som hyddrester. Analyserade kolprover, sammanlagt fyra, lämnade dock 
alla helt avvikande värden vilket möjligen kan förklaras med kontamination från senare aktiviteter. Det kan ändå 
inte uteslutas att platsen också nyttjats som boplats efter gropkeramisk tid men före gravfältets anläggande. 
 
Kommentar: Materialet besitter en hög forskningspotential för uppländsk bebyggelsehistoria på grund av den 
samlade representationen av skilda tidshorisonter med platskontinuitet för aktiviteter alternerande mellan rituell och 
profan karaktär. Till detta kommer också de övriga fornlämningarna i omgivningen som sammantaget speglar en 
synnerligen dynamisk kulturmiljö. Materialet är väldokumenterat, bearbetat och befinner sig i god ordning. 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Up, Björklinge sn, Ramsjö 2:1   Lst:s dnr:       

Ansvarig institution: UV Eget dnr:  6261/72 

Ansvarig för undersökningen: Sverker Söderberg Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 12H1j Lägeskoordinater: x 6658089, y 1596174 
      
 
Landskap Up 

Socken/Stad Björklinge sn 

Fornlämningsnummer RAÄ 42 

Fastighet/kvarter Ramsjö 2:1 

Fornlämningstyp Hög 

Undersökningsår 1973 

Typ av undersökning Slutundersökning 

Dokumentationsmaterial Fotolista, foton, tornfotografier, fyndlista, dagbok  

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

12H1j 

Datering Mellersta järnålder 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1973 (1974) 

Sammanställt av, namn och datum 

Kerstin Forslund 2004-12-20 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
En folkvandringstida hög i Up, Björklinge, Ramsjö 2:1 
 
 
Undersökningen föranleddes av byggnation av ett villaområde i Up, Björklinge, Ramsjö 2:1 och gjordes på uppdrag 
av   Byggnadsfirman Gottfrid Lindgren AB, Uppsala. Den genomfördes mellan den 27 aug-3 sep 1973. Ansvarig för 
undersökningen var Sverker Söderberg. 
  
Undersökningen omfattade en hög. Norr om högen ligger de sk. Jarlahögarna som delvis har undersökts av T.Arne 
år 1915. Den undersökningen är publicerad i "Upplands fornminnesförenings tidskrift BdII s 178 ff". Vid 
undersökningen 1915 berördes 11 gravhögar som bestod av ett yttre lager av sand och under detta ett omsorgsfullt 
upplagt stenröse. I gravarna påträffades bl.a. bronspärlor, vikter i brons, lerkärl, kamfragment och br ben.  Det finns 
även uppgifter om en försvunnen bildsten som står omnämnd i tidskriften.  År 1930 undersökte G Ekholm ett 
stenflak med ett brandlager i närheten av Ramsjö 2. Då påträffades fynd såsom bronsfragment, ett lerkärl, samt br 
och obr ben. 
    
Före undersökningen mätte högen 7x5 m i diam och var 0,9 m hög. Den var låg och flack. I norra kanten var högen 
skadad av vägbyggnation och i den södra kanten av odling. På ytan syntes några stenar som mätte 0,2-0,4 m i diam. 
Anläggningen hade en tydlig och kraftig jordmantel med inslag av enstaka stenar som var 0,12 - 0,20 m stora. På 
krönet fanns ett område som mätte 1,6x1,6 m, där stenarna var rundade och troligtvis ditlagda sekundärt. För övrigt 
var stenarna i packningen till största delen kantiga med störst stenar i botten och i utkanten. Stenarna låg i två lager.  
Högen hade en fyllning av mylla med kolinslag. Den omgivande marken bestod av grus-sand-mofyllning. Under 
stenlagret som lagts i botten påträffades en svart sandfyllning som förekom fläckvis. I SV delen och med spridning 
utmed kantkedjan, ca 1 m, i sandfyllning, påträffades brända ben. I östra delen av anläggningen var sandfyllningen 
djupast. Under stenpackningen fanns flera lager av skärvsten. Stenarna mätte 0,1-0,2 m. I S gick skärvstenslagret 
utanför kantkedjan medan det i N inte gick ända fram till denna. Sotlagret under skärvstenspackningen, fortfarande 
med inslag av skärvsten och skörbrända stenar,  hade utbredning mot S. I östra delen av skärvstenspackningen var 
sotlagret kraftigast. 
          
I högen påträffades en agraffknapp i  brons/järn, div bronsfragment, brända ben och björnklor.  
I sandfyllning mellan och under packningen i botten men ovanför skärvstenspackningen  påträffades bronsfragment 
och brända ben. Ytterligare  två bronsfragment återfanns i svagt mörkfärgad sandfyllning i anläggningens södra del 
nära kantkedjan. Agraffknappen påträffades i skärvstensfyllningen, i fyllning utan sot,  liksom ett bronsfragment och 
brända ben. Totalt i högen fanns 13 björnklor. Fem av björnklorna  låg under en flat sten i centrum av högen men 
ovanpå skärvstenspackningen.  
Ett antal brända ben lämnades in till analys och av dessa fanns fyra ändfalanger av brunbjörn (ursus arctos) .   
Kol (ca 1 l) togs tillvara men det finns inga uppgifter om analysen i dokumentationsmaterialet. 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Up. Börstil sn, Ed 3:1, RAÄ 133 Lst:s dnr: - 

Ansvarig institution: UV Eget dnr:  7892/72 

Ansvarig för undersökningen: Sverker Söderberg Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 12I 7i Lägeskoordinater: x6685  y1640 
      
 
Landskap Uppland 

Socken/Stad Börstil (Östhammar) 

Fornlämningsnummer RAÄ 133 

Fastighet/kvarter Ed 3:1 

Fornlämningstyp Stensättningar 

Undersökningsår 1973 

Typ av undersökning Delundersökning 

Dokumentationsmaterial Fältritningar, foton, fynd, utkast till manus 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Vikingatid 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1973 

Sammanställt av, namn och datum 

Annika Jeppsson  2004-11-12 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Undersökningen gjordes pga att en väg skulle breddas. Därför är endast gravarna delvis undersökta.  RAÄ 133 är ett 
gravfält på en flack sandås med sammanlagt ett femtio-tal anläggningar. I västra kanten av gravfältet underöktes två 
stensättningar och tre onumrerade anläggningar som betecknades som osäkra. Dessa var belägna väster och sydväst 
om gravfältet. (Finns redovisat en till stenläggning som trol undersöktes 1975???).   
 
Anläggning 1 
Rund stensättning (5,5 meter i diameter) med ett brandlager under så gott som hela stenkonstruktionen. Fynd av 
järnfragment, nitar, nitbrickor och brända ben. 
 
Anläggning 2 
Stensamling (4,5 meter i diameter) eventuell naturlig. Lite träkol men inga fynd påträffades. 
 
Anläggning 3 
Markförhöjning (3,5 meter i diameter). 
 
Anläggning 4 
Oregelbunden stensamling (5 meter i diameter). Lite träkol men inga fynd påträffades. 
 
Anläggning 5 
Skadad stensättning (5 meter i diameter) med två rester av brandlager. I den oskadade delen av stensättningen 
påträffades botten till ett lerkärl, järnnitar, bronsfragment och en fyrsegmenterad silverfoliepärla. I den skadade 
delen stod också en botten till ett lerkärl. Spridda över anläggningens botten fanns järnfragment och krukskärvor. 
 
Anläggning 6 (grävdes 1975) 
Rund stensättning (4,1 meter i diameter) med ett brandlager med brända ben, träkol, nitar, spik och krukskärvor. 
 
Datering  
Vikingatid 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Up. Börstil sn. Gammelbyn 3:1. RAÄ 133 Lst:s dnr:       

Ansvarig institution: RAÄ UV Uppsala Eget dnr:        

Ansvarig för undersökningen: Sverker Söderberg Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 12I 7h Norrskedika Lägeskoordinater: x 6685,10  y 1640,65 
      
 
Landskap Uppland 

Socken/Stad Börstil sn. 

Fornlämningsnummer RAÄ 133 

Fastighet/kvarter Gammelbyn 3:1 

Fornlämningstyp  –  (intill gravfält) 

Undersökningsår 1981 

Typ av undersökning Förundersökning 

Dokumentationsmaterial Arkivhandlingar, slutredovisning, fältritning, foton 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Nej (inga fynd) 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering – 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1981 

Sammanställt av, namn och datum 

Bengt Jacobsson   2004-11-18 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Inför anläggandet av en halkträningsbana inom Gammelbyn 3:1, omedelbart öster om gravfältet RAÄ 133, företogs 
en provundersökning för att klargöra om gravfältet fortsatte in på det område som skulle exploateras.  
Ett schakt om sammanlagt ca 350 kvadratmeter grävdes intill gränsen för RAÄ 133.  Matjorden var 0,2-0,4 meter 
tjock och alven utgjordes av sand och grusblandad sand. 
I gränsen mot RAÄ 133 påträffades en sothorisont med skärvsten och enstaka träkolsbitar. Anläggningen tolkades 
spåren efter en äldre boplats av okänd ålder. Några andra anläggningar kunde inte konstateras. Området med 
boplatsresten undantogs från exploatering. 
Några fynd tillvaratogs ej. 
 
 
 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
     
 
Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Up. Börstil sn, Gammelbyn 3:1, RAÄ 135 Lst:s dnr: - 

Ansvarig institution: UV Eget dnr:  444/75 

Ansvarig för undersökningen: Sverker Söderberg Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 12I 7i Lägeskoordinater: x 6685,41 y 1641,00 
      
 
Landskap Uppland 

Socken/Stad Börstil 

Fornlämningsnummer RAÄ 135 

Fastighet/kvarter Gammelbyn 3:1 

Fornlämningstyp Gravfält 

Undersökningsår 1975 

Typ av undersökning Slutundersökning 

Dokumentationsmaterial Fältritningar, foton, osteologisk rapport, fynd 

Materiallista bifogas Ja  

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering 1000- och 1100-talet 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1975 

Sammanställt av, namn och datum 

Annika Jeppsson  2004-11-10 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Undersökningen utfördes inför byggandet av en låg- och mellanstadieskola. Fornlämningen utgjorde ett gravfält i 
två delar och låg i bergig terräng vid den forna viken (tidigare sundet) till Ed. Området var vid 
undersökningstillfället åkermark. Samtliga gravar var skelettgravar anlagda i sandsediment.  
Gravarna i den övre delen av gravfältet vara anlagda i stensättningar. De döda var orienterade i stort sett N–S 
riktning och lagda i träkistor. Den vanligast förekommande formen var urholkade stockar. I ett fall kunde det säkert 
konstateras en plankbyggd kista. I en dubbelgrav fanns stenkistor eller möjligen träkistor med stenskoning. I den ena 
av dessa kistor påträffades ett sk karonsmynt. Det var en pfenning av silver och präglat i Tyskland ca 1030. 
Gravarna på den lägre nivån låg alldeles intill åkerkanten. De var markerade antingen med stensättningar eller 
ofyllda stenramar. Där påträffades även några gravar som helt saknade markering ovan mark. De döda var, med 
några undantag, orienterade i Ö–V riktning. Träkistorna var alla av samma typ. De var byggda av plankor och hade 
indragna gavlar.  
Sammanlagd kunde ett 15-tal individer tas tillvara. Vissa hade endast tandemaljen bevarat och andra hade kompletta 
skelett. I materialet fanns tre dubbelgravar och ett antqal barngravar. 
 
Fynd (sammanlagt 43 fyndnummer) 
Ett silvermynt präglat i Tyskland ca 1030 och enstaka kamfragment. 
 
Datering  
1000- och 1100-talet 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Up, Börstil, Gammelbyn 4:4 Lst:s dnr: - 

Ansvarig institution: Uv Eget dnr:  7232/75 

Ansvarig för undersökningen: Sverker Söderberg Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 12I 7i Lägeskoordinater: X668510  Y164140 
      
 
Landskap Up 

Socken/Stad Börstil 

Fornlämningsnummer 134 

Fastighet/kvarter Gammelbyn 4:4 

Fornlämningstyp Stadslager, husgrunder 

Undersökningsår 1975 

Typ av undersökning Schaktningsövervakning 

Dokumentationsmaterial Matreriallista, manus, renritning 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas (Ja) 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Recent och äldre 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1975,  Medeltidsstaden 63 

Sammanställt av, namn och datum 

Björn Wickman 2004-12-27 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Kulturlagerrester i Östhammar, Börstil socken, RAÄ 134. 
 
Inför uppförande av radhusbebyggelse med ny lokalgata i stadsdelen Ulriksberg inom fastigheten Gammelbyn 4:4 
genomfördes en schaktkontroll. RAÄ 134 är enligt Fornlämningsregistret en plats med hög- eller 
stensättningsliknande lämningar som sannolikt utgör spår efter äldre bebyggelse. Området utgjörs av en bergig 
moränhöjd  med berg i dagen på flera ställen. Höjden över havet är ca 6-10 m. 
 
Undersökningsområdet utgjordes av ett ca 50x100 m stort område orienterat i V-Ö riktning. Inom 
undersökningsområdet fanns flera spår av sentida bebyggelse. Enligt uppgift från J. Mattson,  född 1895 och som 
bott på fastigheten Gammelbyn 1:8 sedan 1928 har på fastigheten funnits minst två mindre lador samt en större 
trösklada. De förra skall enligt Jansson vara nerrivna på 1930-talet, den senare 1972 eller 1973.  
 
Som grannar till undersökningsområdet har det funnits två slakterier som bedrivit verksamhet in på 1930-talet vilket 
bör tas i beaktande vid genomgång av benmaterialet. 
 
För att undersöka ev. kulturlager upptogs inom undersökningsområdet nio  provområden, flera med  en storlek av 
1x2 m, några mindre provgropar samt två  som sammanföll med vad som tolkades som husgrunder. 
 
Inom undersökningsområdet konstaterades kulturlager med en mäktighet av ca 0,3-0,6 m. Lagret täckte norra delen 
av byggnadstomten. Avgränsningen i SV var ganska tydlig då lagret upphörde mot uppstickande berg. I S kunde 
utbredningen begränsas till N om provområde 7, 
 där lagret saknades. I övriga riktningar var det ej möjligt att få begränsning p g av byggnadsverksamheten. 
Jordtäcket var överlag tunt och kulturlagret var i allmänhet avsatt ovanpå sand/ grus eller lera och i ett fall även 
direkt på berget. 
 
Fyndmaterialet var tämligen enahanda och utgjordes av tegel, bränd lera, obrända ben, kohorn, islägg av ben samt 
en hästskosöm. 
 
Vid provområde 6 togs ett kolprov för C 14 på gränsen mellan kulturlager och underliggande lera. Analysen ger ett 
värde av  AD 1250 ± 165. 
 
Möjligen kan kulturlagret utgöra rester av Östhammars äldre bebyggelse innan flytten till Öregrund år 1491. 
Traditionellt har det äldre Östhammar lokaliserats till Ed där husgrunder finns.    
 
Fynden har eftersökts men ej lokaliserats varför de får anses som förkomna.    
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Up. Bro sn, Jursta 3:5, RAÄ 136, 138, 143 Lst:s dnr: - 

Ansvarig institution: UV Uppsala Eget dnr:  6417/76 

Ansvarig för undersökningen: Sverker Söderberg Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 11I 0a Lägeskoordinater: x 6600 y 1602 
      
 
Landskap Uppland 

Socken/Stad Bro 

Fornlämningsnummer RAÄ 136, 138, 143 

Fastighet/kvarter Jursta 3:5 

Fornlämningstyp Stensättningar, älvkvarnsförekomst, terras 

Undersökningsår 1976 

Typ av undersökning Förundersökning? 

Dokumentationsmaterial Kartor, foton 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Nej 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Odaterat 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1976 

Sammanställt av, namn och datum 

Annika Jeppsson  2004-11-10 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Undersökningarna gjordes för ett planerat industriområde. Det omfattade ett vägbygge och en planerad industritomt. 
 
RAÄ 136 
Vid undersökningen visade det sig vara två odlingsrösen. 
 
RAÄ 138 
Provgropar grävdes vid RAÄ 138. I en provgrop vid RAÄ 138 påträffades en grop där det fanns träkol. 
 
RAÄ 143 
Provgropar grävdes vid RAÄ 143. Där påträffades två gropar med träkol. Provgropar inom RAÄ 143 = terrassen 
uppvisade inga spår av kulturlager. 
 
Inga fynd påträffades. 
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Undersökning: Up, Söderby, Danmark sn, Söderby 2:2, RAÄ 98 Lst:s dnr: - 

Ansvarig institution: RAÄ-Uv Eget dnr:  - 

Ansvarig för undersökningen: Astrid Wexell Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 11I 6b Lägeskoordinater: X6633333  Y1609674 
      
 
Landskap Sö 

Socken/Stad Danmark 

Fornlämningsnummer 98 

Fastighet/kvarter Söderby 2:2 

Fornlämningstyp Gravfält 

Undersökningsår 1969-1970 

Typ av undersökning Slutundersökning 

Dokumentationsmaterial Fyndlista, osteologisk analysrapport, keramikanalysrapport 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Yngre järnålder 
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Wexell, A. (Sjöberg) 1975. Två gravfält i Danmarks sn, Årsboken Uppland, Uppsala. 

Wexell, A. 1990, Danmarks by-en by redan under folkvandringstid?.  I Långhundraleden-en seglats i tid och rum, Red. 
Gunnar Olsson, Uppsala. 

Wexell, A. 1997, Slinkbacken-ett gravfält från yngre järnålder i Söderby, Danmarks socken, Uppland. Ur "Till 
Gunborg", en vänbok, Stockholm. 
Sammanställt av, namn och datum 

Astrid Wexell 2005- 05-17 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Slinkbacken i Söderby – 
ett gravfält från yngre järnålder. 
En arkeologisk undersökning av  
gravfält RAÄ 98, Danmarks sn, Uppland, fastigheten Söderby 2:2. 
Rapport 
 
Inledning: 
Gravfält RAÄ 98, Söderby, Danmarks sn, Uppland, enligt Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister 
undersöktes 1969-70. Det bestod av ett 70-tal anläggningar, varav ca 67 gravar, högar och stensättningar  med 
datering till vendel- och vikingatid med inslag av folkvandringstid, de flesta brandgravar av olika slag,. Även 
senare tid finns representerat i fyndmaterialet, bla genom ett silvermynt från 1520 som fanns ovanpå en av de stora 
högarna i centrum. Området hade inventerats år 1938 av Folke Hallberg och en gravfältskarta med registrerade 29 
gravar hade upprättas då, (se inv.karta). 
Platsen för gravfältet kallas sedan gammalt för Slinkbacken, vilket betyder genväg. Gravfältet låg vackert i en 
nordsluttning med vättande norrut mot Sävjaån/ Storån, som rinner ca 400 m från gravfältet. Fortfarande under 
yngre järnålder  var ån ganska bred och  utgjorde en viktig farled genom Attundaland, och som vi idag kallar 
Långhundraleden. 
 Storådalen utgör den breda dalgång som sträcker sig från Husby-Långhundra västerut genom Östuna, Lagga, och 
Danmarks socknar.  Genom dalen rinner Storån/ Sävjaån och möter Fyrisån vid Föret utanför  Ulltuna.  Sävjaån/ 
Storån utgjorde alltså  en del av Långhundra-leden och som förband Trälhavet vid östersjökusten med Fyrisån och 
Uppsala. Den var en viktig farled under brons- och järnålder, men även betydande  under medeltid . 
 Mellan Söderby och Morängen  med Mora ting, kungavalsplatsen, varifrån den forna eriksgatan utgick, är 
avståndet endast någon kilometer. (Namnet Mora stenar syftar på platsen för de medeltida minnesstenar som  
förvaras i en liten byggnad uppförd på 1700-talet.)  Numera skär motorvägen Stockholm-Uppsala igenom 
landskapet och den gamla vägen för eriksgatan (gamla Norrtäljevägen) här i Söderby strax N om Slinkbacken och 
det undersökta gravfältet RAÄ 98. 
 Mitt emot Söderby p andra sidan om ån ligger Edeby med ett gravfält från yngre järnålder, med bl.a. en storhög 
(29m diam), beläget intill åkanten. Edeby kan ha utgjort ett bebyggelsecentrum under yngre järnålder from 400-
talet (Gräslund A.). En viktig vattenled var Funboån som mynnar ut vid Edeby och på så sätt förbinder det 
fornlämningsrika Funboområdet med  yttervärlden. Inte långt från Edeby mynnar ån Samnan i Funboån och 
utgjorde en vattenförbindelse med Vaksala och Gamla Uppsala ( Hermodsson).  
En annan ort nära Mora ting av stor betydelse, var Lagga i Lagga sn med bl.a en storhög och andra  intressanta 
fyndomständigheter. 
 I det sammanhanget kan man nämna den kultur-historiskt intressanta väderkvarnen i Lagga med ett på räls vridbart  
maskineri från 1600-talet, en av de sällsynt få bevarade i landet. Likaså kulturhistoriskt intressant är  Linnés Stora 
Hammarby med intakta byggnader och restaurerad trädgård och som ligger strax N om Edeby. 
 
Anledningen till att gravfältet i Söderby grävdes ut var att området skulle tas i anspråk för ett vägbygge i samband 
med den nya motorvägen mellan Valloxen och Uppsala. En omläggning av väg 77, gamla Norrtälje-vägen, med en 
ny anslutning till en närbelägen bebyggelse söder om gravfältet, var den direkta orsaken till att detta måste 
totalundersökas. Gravfältsområdet finns numera kvar i stort sett i sin ursprungliga utsträckning, eftersom 
vägplanerna ändrades. Kvar i området, överst i backen, lämnades en terrassliknande avplanad yta oundersökt,, 
eftersom detta område( en gammal odling enligt inventeringskartan) låg utanför gravfältet och inte skulle komma 
att beröras av den tänkta vägen. Det undersökta området återställdes efter utgrävningen med hjälp av maskin och 
jämnades till så att den ursprungliga formen på backen bibehölls. Statens vägverk bekostade undersökningen, höll 
med vagnar och  grävningsutrustning och bidrog med ett gott samarbete vilket underlättade arbetet med 
igångsättandet av utgrävningen .Till stor hjälp var samarbetet med familjen Vera och Nils Karlsson-Lagerstedt, 
ägare till den intilliggande fastigheten - en gård med anor från 1700-talet. En stor granhäck skilde gården och 
gravfältet åt. 
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De utgrävningar som gjordes i Danmark sn på 1970-talet i samband med byggandet av motorvägen Stockholm - 
Uppsala, gällde förutom Söderbygravfältet  ett något äldre gravfält i Danmarksby, RAÄ 100 i Danmarks sn, från 
folkvandrings- och vendeltid med ett stort antal skelettgravar, kist/kammargravar och med mycket varierande 
gravformer med tradition från romersk järnålder. Söderbygravfältet utgjordes ju mest av mer enahanda brandgravar 
från vendel- och vikingatid. Gravfälten lappar således över varandra i tid och omfattar tillsammans ca 600 år. 
Avståndet mellan gravfälten var endast tre km fågelvägen. 
 Gravfälten undersöktes samtidigt 1969-70. Undersökningen i Danmarksby skedde i två etapper. Första 
undersökningen skedde samtidigt med utgrävningen i Söderby( 69-70). Den andra undersökningen i Danmarksby 
skedde åren1973-76 i form av seminariegrävningar och som kompletterande forsknings-grävning, och bekostades 
av Uppsala universitet. Över 200 anläggningar undersöktes på gravfält RAÄ 100, varav ca 100 var gravar och 
resten anläggningar av olika slag som tre stenkretsar med resta stenar  och rester efter trästolpar, en 
bryggaanläggning, relativt Smånga härdar, enstaka stolphål och resta stenar. Några av högarna hade resta stenar 
ovanpå högfyllningen. De undersökta gravfälten avspeglar således en stor förändring av samhälle och livsstil under 
yngre järnålder. 
Beträffande gravfältet (RAÄ 98) i Slinkbacken indikerar gravformerna och föremålen att den intilliggande bebyg-
gelseenheten utgjorde någon form av storgård. Gården kan ha ingått i ett större gods och ha avsöndrats från det NV 
därom liggande Berga och Vallby, eller på annat sätt varit en betydande storgård. I avhandlingen Centralbygd-
randbygd skisserar Å Hyenstrand utvecklingen i Danmarks sn under yngre järnålder  där han visar hur 
primärbebyggelsen för Berga och Vallby troligen fanns i Danmark Krisslinge.  
 
Söderby kan i sin tur ha utsöndrats  från Berga Vallbyområdet s med sin omfattande bebyggelse. Namnet Söderby 
antyder att bebyggelsen där etablerades under yngre järnålder. 
 
Administrativa och tekniska uppgifter 
Undersökningen skedde till att börja med under hösten  1969 (8.9-31.10), då gravfältet torvades av, och därefter 
med start på våren 1970 då själva utgrävningen ägde rum (9.5-31.10). 
I undersökningen deltog  Gunnar Hedlund som biträdande grävningsledare och som praktikanter: Ingela Brising, 
Cecilia Carlheim-Gyllenskiöld, Inga Hägg, Bengt-Åke Johansson, Birgitta Jonsson, Viktor Svedberg och Britta 
Åkesson. I slutet av vårterminen (-70) deltog i undersökningen  en grupp elever från Arkeologiska institutionen, 
Uppsala universitetet med Mats Lundgren som gruppledare. Platsledare för undersökningen var rapportförfattaren. 
Det undersökta området omfattade 4.400 m. Ett 70-tal anläggningar (A1-A78) undersöktes varav tidigare 29 st 
registrerats enligt inventeringskartan 
Vid avtorvningen användes grävmaskin med dumper i 127,5 timmar. Rensningsarbetet utfördes i det inledande 
skedet med hjälp av tryckluft, d v s ett kompressor-drivet blåsspett  Grovarbetstimmarna uppgick till  5.816,5 
timmar. 
.  
 
Dokumentation  
Uppmätningarna skedde enligt ett NS-orienterat koordinatsystem anslutet till rikets, upprättat av tekniker från UV. 
Området tornfotograferades enligt koordinatssystemet, utom på ett ställe i NV som berörde grav nr 2 och som ej 
kunde tornfotograferas p g a de el- och telefonledningar som råkade mötas här. Inte mindre än tre olika 
ledningssystem korsade varandra på gravfältet, vilket i hög grad försvårade tornfotograferingen och delvis 
omöjliggjorde denna.  
Schaktplan i skala 1:100, fotoplaner över de enskilda anläggningarna i skala 1:50 och profiler i skala 1:20 
upprättades. En grav,A2, måste ritas ( skala 1:50) pg av svåriheterna med tornfotograferingen. Profilerna är 
upphängda i koordinatsystemet. Höjdvärdena anges i möh. Fotografering av anläggningar och fyndförhållanden 
skedde kontinuerligt. Även färgbilder i form av färgdia togs. En flygfotografering av Söderbygravfältet företogs i 
ett tidigt skede av undersökningen våren 1970 av dåvarande chefen för UV- Björn Ambrosiani tillsammans med 
flygfotografen Jan Norrman.  
 
Topografi:  
Gravfältet var 75 x100x m stort och låg i en moränbacke, sluttande mot norr, sträckande sig från ett skogsbryn i S 
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ner mot odlad lerslätt.  Gravfältet var omgivet av gamla odlingar och utgjorde en vacker hagmark. 
Enligt familjen Karlsson- Lagerstedt,(som äger gården intill gravfältet), har det funnits mer sten där "förr i världen" 
innan ledningsstolparna grävdes ner. Ca 15 år före undersökningen togs en mängd lättåtkomliga stenar till 
stolpskoningar. Även till andra ställen i närheten forslades stenlass enligt uppgift. 
 En forntida väg, numera bortplöjd, gick förbi gravfältet,dvs från byn Stora Söderby till Morängen. Enligt Gustaf 
Brugård, Stora Söderby, hembygds-forskare med inriktning på gamla kartor, vägnät och bebyggelsestruktur, kan 
man ännu idag se spåren av den forntida väg som löper från den nuvarande bybebyggelsen förbi gravfältet och 
därefter rakt ner till den stora vägen. Denna väg syns så sent som på skifteskartan från 1700-talet och spår syns 
ännu idag tydligt i åkern enligt Brugård. Vidare gick en gammal bruksväg tvärs igenom gravfältetsområdet upp mot 
S och en bebyggelse med bl.a ett  gammalt soldattorp och ett dragontorp. Namnet Slinkbacken kommer av att 
denna bruksväg fungerade som en genväg.  
Platsen har fö haft flera benämningar. Vid förra sekelskiftet kallades gravfältet för Runstenshagen, Runstensskiftet 
eller Runstenshålet, vilket bekräftar att en numera försvunnen runsten har stått placerad där.  
Helges runsten 
Enligt uppgifter stod en numera förkommen runsten från 1000-talet på gravfältet, (U 954), där texten berättar om 
en man vid namn Helge och till vars minne stenen var rest. Stenen avbildades på 1600-talet av Bureus och 
Rhezelius. Även Peringskiöld beskrev runstenen i Söderby år 1710. Den i tre ”läsningar” återgivna texten anses 
mycket tillförlitlig. Platsen vid gravfältet kallades vid sekelskiftet för Runstenshagen, Runstensskiftet eller 
Runstenshålet och styrker uppgifterna om att runstenen stod på gravfältet ” bland gravarna”. 
Runstenen berättar i en enkel ormslinga om Erik som med sina fränder lät resa stenen till minne av brodern Helge 
som blev dräpt av Sasser, sin följesman. Söderbystenen är en av de mycket få runstenar där ordet nidingsverk finns 
med. Nidingsverk var ett allvarligt brott som inbegrep svek. Tre namn är nämnda på runstenen och en analys av 
texten ger vid handen att det var en syskonkrets som reste stenen efter sin dräpte broder. Texten på stenen lyder ” 
Erik och hans fränder lät resa stenen efter sin broder Helge, och Sassur dräpte honom och gjorde nidingsverk, svek 
till löftesman, Gud hjälpe hans ande.  
Runstenen understryker Söderbys betydelse på vikingatiden. En intressant fråga är förstås var Helge blev begravd. 
Var runstenen enbart en minnessten kanske. 
.Stenen handlar  således om en tragisk händelse - ett nidingsdåd, som ledde till  döden för en man vid namn Helge, 
och tolkningen säger att hans syskon reste stenen som minne efter honom. En intressant omständighet är namnet 
Erik (Örik) som nämns  i runtexten och som gett upphov till spekulationer om att upprättandet av runstenen hade 
något att göra med Uppsalakungen. Gården i Söderby kan ha tillhört ett större  kungligt gods och kan ha avsöndrats 
från det NV därom liggande Berga, (med ett stort antal fornlämningar gravfält och runstenar). 
I åkern i N fanns ett sotigt område som troligen var rester efter bortodlade gravar. Området finns markerat på 
schaktplanen. Inga spår efter ben eller föremål fanns dock kvar där.  En möjlighet är att runstenen ursprungligen 
stått placerad där i detta område och att man på 1800-talet i samband med djupplöjning rensade åkerpartiet från 
runstenen och stenarna efter de gravar och som rimligtvis har funnits där. 
Den försvunna runstenen som sägs ha stått vid gravfältet, ” bland gravarna”, var troligen väl synlig från den dåtida 
vägen som gick förbi gravfältet. Runstenen försvann på 1800-talet och enlig uppgifter hade den murats in i något 
av husen omgivningen. Anmärkas bör att man idag ej finner spår efter runstenen i något av husen i Stora Söderby. 
Inga spår efter stenen finns dock att finna i Stora Söderby idag. Det troligaste är att runstenen varit inmurad i en 
spismur i gården som ägde 
marken för gravfältet, dvs den västligaste gården i Stora Söderby, (alltså ej den närliggande Lagerstedtska gården). 
Det undersökta gravfältet i Slinkbacken.  
Gravfältet låg i en moränbacke som sluttade mot norr ner mot odlad lerslätt. Det var omgivet av gamla odlingar och 
utgjorde en vacker hagmark. En bruksväg gick tvärs igenom området - därav namnet Slinkbacken (genväg). 
Gravfältet bestod av ett 78 anläggningar varav  68 var gravar. Dessa var så gott som samtliga brandgravar. En 
anläggning, i form av en nergrävning, kan vara en skelettgrav. De största gravarna som utgjordes av ganska stora 
högar och stensättningar låg placerade i en båge omgivna av låga stensättningar. Det fanns både vällagda runda 
flacka stensättningar med tydlig kantkedja och mer oregelbundna ovala och rundade låga stensättningar. Några 
urnebrandgropar tillhör det äldsta skiktet. Med andra ord ett mycket typiskt gravfält från yngre järnålder. 
Högarna och de större stensättningarna som bredde ut sig centralt i fältet var rika till sitt innehåll. De större 
gravarna var mansgravar (7-11m diam). Bredvid förekom en del rika kvinnogravar. De var mindre till storleken 
men innehållsrika. En liten rektangulär stengrund (A 44) låg mitt i gravfältet och kan tolkas som lämningar efter ett 
gravväktarhus el dyl.   
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Beträffande innehållet i gravarna, var det stor skillnad mellan de rika större gravarna med kraftiga brandlager och 
de mer obetydliga stensättningarna där enstaka föremål förekom, en krukskärva, någon pärla eller en spik av järn. 
Hälften av gravarna saknade dessutom djurben. I de kraftiga brandlagren kom det i allmänhet rikligt med föremål, 
lerkärl förekom ofta, ibland flera i samma grav.  
Högarna och även en del av stensättningarna var särskilt innehållsrika, varav en del innehöll vapen. Av dessa 
utmärker sig särskilt gravfältets största och mest innehållsrika hög(A25) med sydport(A27) från 900-talet. Den 
innehöll i själva högen två män beväpnade med varsitt svärd. Ett av svärden var relativt helt och stod nerstucket i 
ett av brandlagren. I det andra brandlagret kom förutom svärd, pilspets , ringnål och eldstål mm två fragment  
klofalang av kungsörn, vilket är mycket ovanligt. ( Sigvallius 94). Den tredje begravningen låg intill i en 
rektangulär tillbyggnad i sydväst, en sk sydport. I den stora vapengraven, i högfyllningen, fanns det kanske 
intressantaste föremålet på gravfältet, ett drakhuvud av brons ett beslag med holk för fastsättning på en stång e 
dyl.Draken har några få paralleller i Sverige, de närmaste i Birka och på Gotland. Mer kända är liknande 
drakhuvuden från Schleswig och Novgorod. 
.De kraftiga brandlagren innehöll rikligt med statusföremål. I några kvinnogravar fanns pärluppsättningar med 
bergkristall, karneol, silver och guldfoliepärlor och ornerade bronshängen. I mansgravar fanns svärd, spjutspetsar 
och spelbrickor till exempel . Nitar och spikar av järn förekom ofta men även nålhus, knivar, söljor och 
remändebeslag. Till ovanligheterna hör ett hänglås, en vikt och en yxformig amulett av bränd lera. I en grav 
återfanns små krossade stenar av vit kvartsit.  I några gravar förekom det rikligt med lerklining.    
I centrum dominerade fyra högar, särkilt märkbara genom sin storlek och innehåll.  
I tre av högarna förekom ben av rovfågel, två jaktfalkar och en kungsörn. Fågelben förekom överhuvudtaget mest i 
mansgravarna. I ett fall kom det gåsben i en rik kvinnograv från 900-talet. Björnklor, som indikerar björnfällar, 
förekom mest i praktgravar. Fyra män och en kvinna hade med sig björnklor tillsammans med en mängd andra ben. 
Den vanligaste kombinatonen var häst och hund, vilket är det vanliga i Mälardalen under vendel/vikingatid. 
Gravarnas placering, storlek och innehåll visar klart skillnader i social ställning.  Jaktfalkar tex. var dyrbara 
gravgåvor och markerade enhög social status.  
 Lerkärl eller bara enstaka krukskärvor förekom ofta i gravarna. De representerar den typiska vanliga inhemska 
keramiken, med enkla former mest oornerade och av relativt grovt gods. Vidare fanns i några gravar en 
senvikingatida  dekorerad keramik .En hel del lerkärl var ornerade. De flesta av dessa ornerade var mönstrade med 
vågband och inristade parallella linjer. i några fall rör det sig om en ovanligare dekor,tex med små runda cirklar 
påminnande om punktcirkeldekoren på kammarna. Krukorna är i allmänhet tillverkade av det sedvanliga ganska 
grova godset, omväxlande rödbrunt och gråbrunt till färgen.I några fall är godset mer gulbrunt och tunnare, finsk 
keramik.  
Många gravar innehöll keramik. I några fall rör det sig om flera krukor in situ. Detta gäller framför allt de rikare 
stora gravarna. Men även i de mindre förekom-mer detta. I en del fall låg en del av de brända benen i en av 
krukorna. I en del fall rör det sig om enstaka krukskärvor. Även enstaka föremål av annat slag, tex enstaka pärlor 
eller andra föremål, förekom. En förklaring till detta kan vara att det rör sig om en  medellös person som ändock 
har fått med sig något föremål  mer som  symbolisk gravgåva. 
 
 Söderbykrukorna representerar  således den typiska inhemska keramiken under yngre järnålder enkla odekorerade 
lerkärl av grovt handbyggt gods,   
Keramik från fyra gravar,( 4 kärl) har undersökts av doc Birgitta Hulthén, Keramik-laboratoriet, Geologiska 
institutionen i Lund, i samband med forskningsprojektet ” Östersjökeramik”. Hulthén konstaterar i sin rapport att 
lerkärlen är så pass olika att de har olika ursprung. dvs de är troligen inte tillverkade på platsen, utan köpta från 
olika tillverkare. 
I några fall kan man konstatera en import från SV Finland, av sk finska skålar med sitt karaktäristiska gulbruna 
läderartade gods. De flesta lerkärl har sin motsvarighet i Birka . En del kärl kan ha Birka som ursprung, men 
troligare är det att tillverkning och försäljning skedde på närmare håll  i Uppsala eller Sigtuna tex.  
Gravarnas konstruktion och innehåll visar att det troligen är frågan om ett gravfält som hörde till en storgård av 
något slag. Gravfältet omfattar ca 500 år. Antalet individer som blev begravda här är ca 50-60 st.. Befolkningen i 
Söderby är så pass liten att det bör röra sig om en enda gård. Det är till övervägande delen vuxna individer som 
ligger begravda här kan vi konstatera genom den osteologiska analysen. Endast några få barn (1) och ungdomar (2) 
är identifierade. Var det bara de fria vuxna som blev kremerade och lagda i ättehög. Var begravdes i så fall barn 
och trälar. Av allt att döma blev ej alla invånare begravda här på gravfältet. 
.  
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 Sammanfattningsvis kan man konstatera att Söderbygravfältet var ett typisk vendel/vikingatida gravfält tillhörande 
en storgård eller kanske en by med några få gårdar. Några folkvandringstida fynd visar att gravfält började 
användas åtminstone i mitten av 500-talet, de senaste begravningarna torde ligga omkring år 1000. När det gäller 
att beräkna antalet personer på gården/gårdarna kan man konstatera att det under ca 400 år har bott åtminstone 50 
personer där, d vs ca 12-13 personer per århundrade är i  begravda här. Någon större bebyggelse kan det alltså inte 
vara frågan om. Det verkar snarast vara frågan om en gård av betydelse. Men man får vara försiktig med 
befolkningsberäkningar. Det är ju en fråga om vilka som blev begravda egentligen. Dvs om man antar att trälarna ej 
blev begravda på själva gravfältet, eller bara en del av trälarna, så kommer beräkningarna i ett annat läge.  
Viktigt att notera är också det ringa antalet unga individer, ja knappt något enda barn går att spåra i benmaterialen. 
Fanns det ett särskilt barngravfält, eller begravdes kanske barnen obrända i omakerade gravar? 
Det skulle kanske kunna förklara den nästan totala avsaknaden av barnen på gravfältet i Slinkbacken. 
Ett större statistiskt brukbart material fordras för slutsatser om gravantal och bebyggelseenheter. 
Man kan konstatera dock att det troligen inte kan röra sig om mer än ett par gårdar i närheten av gravfältet.  
En enda storgård kanske är det troligaste ändå 
 
 
Söderbyskatten 
Inte långt från Slinkbacken ca 2 km mot S, upp mot ett  stort skogsområde som kallas Lunsen, nära en plats som 
idag kallas Djupkärret, återfanns 1876 en guldskatt från folkvandringstid bestående av nio ovanliga brakteatrar, 
sönderklippta tenar och en guldspiral. Platsen för skatten ligger ca två km från Söderby och ger med sitt läge i ett 
kärrdrag intrycket av att vara ett våtmarksoffer. Nedläggningen skedde under sen folkvandringstid eller tidig 
vendeltid. Söderbyskatten hittades först i samband med en nyodling av en släkting till den nuvarande markägaren 
Gunnar Karlsson. Marken där var sank och dikades därför ut. Skatten är ovanlig så tillvida att den är den största 
brakteatskatten i Uppland. Brakteaterna består av tre B-brakteater med ovanliga figurmotiv i form av stiliserade 
mans- och djurfigurer och fyra D-brakteater med korsdekor. 
 En förnyad undersökning på platsen för skatten företogs 1995-96 av Statens historiska museum som ett led i 
projektet ”Efterundersökningar av skattfynd-platser”.  I samarbete med Söderbybor, markägaren Gunnar Karlsson, 
markarrendatorn Lennart Karlsson och Gustaf Brugård, lyckades utgrävarna Monica Rasch (projektledare) och Lisa 
Runnquist (grävnings-ansvarig),  lokalisera och undersöka skattfyndplatsen och fick då fram två bitar av ytterligare 
en guldbrakteat, som skilde sig från de tidigare funna genom storlek och motiv. Den nyfunna brakteaten har ett 
ovanligt innehåll, vars huvudmotiv är en Odensfigur i kamp med slingrande ormar,  och som betraktades som en 
sensation av brakteatforskare (Lamm -96).  Den är numera undersökt rekonstruerad, dvs utplattad, och publicerad i 
Fornvännen mm ( Lamm m fl 2000) efter bildanalys såväl som teknisk analys . 
Enligt min mening offrades skatten vid en gammal offerplats i en grund sjö, med rötter i äldre järnålder. Tiden för 
skattens nedläggning är intressant. Dateringen är sen folkvandringstid eller tidig vendeltid, (Arrhenius 86). 
Söderbyskatten är viktig för att bedömningen av bebyggelseutvecklingen i Danmark sn. Skatten antyder att det 
fanns en betydande folkvandringstida bebyggelse i närheten .Ett par km norr om skattfyndplatsen, närmare Stora 
Söderby och endast några hundra meter från Slinkbacken, finns en stenhägnad som kan vara rester efter en 
bebyggelse från  romersk järnålder eller folkvandringstid. Denna stensträng påvisade Gustaf Brugård i samband 
med en rekognosering i Söderby.  Det är annars bara några få gravar på Söderbygravfältet som indikerar 
folkvandringstid i den närmaste omgivningen. Det verkar som om den folkvandringstida bebyggelsen i Söderby var 
begränsad och ej betydande. I Danmarksby däremot fanns en betydande folkvand-ringstida bebyggelse, vilket bla. 
undersökningen av gravfält RAÄ100. indikerar. Dessutom har där på senare tid undersökts tre huskomplex, 
dvs gårdar från romersk jäå -folkvandringstid- vendeltid, V om och NÖ om  nuvarande bycentrum och Danmarks 
kyrka. (Göthberg)  
Men i förhållande till Söderby är den forntida  bebyggelsen i det NV belägna Bergaområdet  intressantare. I detta 
område har visserligen inga utgrävningar företagits men området är väl inventerat och visar på en omfattande 
bebyggelse även under äldre järnålder. Dvs bybyggelsen i detta Bergaområde är bevisligen etablerat långt tidigare 
än bebyggelsen i Söderby.  Vidare finns en äldre bebyggelse, romersk järnålder folkvandringstid i närheteni Edeby 
/ Laggaområdet. Det troligaste ändå är att bebyggelsen i Söderby avsöndrats från Berga under folkvandringstid. 
 Det undersökta gravfältet i Slinkbacken visar att Söderby visserligen etablerades under sen folkvandringstid, men 
av gravarnas innehåll och datering att döma verkar det som om gården blev en betydande storgård först under sen 
vendel- och vikingatid. Kanske visar vapengravarna från 900-talet på någon form av centralorganísation. Har vi här 
i Söderby kanske ett kungligt gods som ingår i en organiserad försvarsmakt?  
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Genom anslag från Berit Wallenbergs Stiftelse har en osteologisk undersökning blivit möjlig av såväl 
Söderbygravfältet, (Raä 98), som gravfältet i Danmarksby,( Raä 100) ,och därigenom. en bearbetning och tolkning 
av materialen från undersökningarna av de båda gravfälten ,har gjorts möjlig. Den osteologiska undersökningen 
utfördes av Berit Sigvallius och föreligger i två rapporter. Vidare har genom forskningsprojektet” östersjökeramik” 
knutet till keramiklab. i Lund keramik från Söderby skärvor från fyra lerkärl undersökts genom tunnslip-metoden. 
En rapport av projektansvariga Birgitta Hulthén föreligger i manuskript.    
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Up. Ekereö socken, Helgö (östra delen) Lst:s dnr: - 

Ansvarig institution: UV Eget dnr:  - 

Ansvarig för undersökningen: Lennart Eriksson Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 10I 4b Lägeskoordinater: x 6574 y 1608 
      
 
Landskap Uppland 

Socken/Stad Ekerö 

Fornlämningsnummer       

Fastighet/kvarter Helgö, östra delen 

Fornlämningstyp       

Undersökningsår 1974 

Typ av undersökning Fosfatkartering 

Dokumentationsmaterial Fosfatprotokoll 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Nej 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Odaterat 
Resultaten har publicerats i: 

      

Sammanställt av, namn och datum 

Annika Jeppsson  2004-11-10 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
En fosfatkartering genomfördes på östra delen av Helgö. 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Up. Enköping, kv Traktören 1 Lst:s dnr: - 

Ansvarig institution: UV Eget dnr:  798/75 

Ansvarig för undersökningen: Marietta Douglas Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: Stadskarta, Projekt Medeltidsstaden Lägeskoordinater:       
      
 
Landskap Uppland 

Socken/Stad Enköping 

Fornlämningsnummer       

Fastighet/kvarter Kv Traktören 1 

Fornlämningstyp Medeltida stad 

Undersökningsår 1975 

Typ av undersökning Slutundersökning 

Dokumentationsmaterial Fältritningar, foton, fynd 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Medeltid 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1975 

Sammanställt av, namn och datum 

Annika Jeppsson  2004-11-15 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Undersökningen gjordes inför planerad nybyggnation. En yta på ca 200 kvm undersöktes, varav 150 kvm 
totalundersöktes. Området var delvis skadat av pålning till den tidigare bebyggelsen. Kulturlagret mätte 1,5 meter. 
Det påträffades ett antal stenläggningar och två broläggningar, hägnader och ett flertal huslämningar. De flesta 
husen var knuttimrade, men det förekom även hus i skiftesverk.  
 
Fynden (sammanlagt 1476 fyndnummer) 
Träföremål (bl.a svarvade fat och laggkärl), skor av läder och läderspill, kammar av ben, en oblatsked av tenn, 
sporre, ett runristat föremål, yxa, nycklar och ett flertal textilfragment. 
Keramiken dominerades av nästanstengods och äldre rödgods.  
 
Datering 
1200–1300-tal. 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Up. Enköping, kv Traktören 2 Lst:s dnr:       

Ansvarig institution: UV Eget dnr:  4282/75 

Ansvarig för undersökningen: Jan Helmer Gustafsson Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: Stadskarta, Projekt Medeltidsstaden Lägeskoordinater:       
      
 
Landskap Uppland 

Socken/Stad Enköping 

Fornlämningsnummer       

Fastighet/kvarter Kv Traktören 2 

Fornlämningstyp Medeltida stad 

Undersökningsår 1976 

Typ av undersökning Slutundersökning 

Dokumentationsmaterial Fältritningar, foton, fynd 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Medeltid 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1976 

Sammanställt av, namn och datum 

Annika Jeppsson  2004-11-18 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Undersökningen gjordes inför planerad nybyggnation. Området är beläget i stadens centrala delar, men i de lägst 
belägna. Det framkom ett antal huslämningar som direkt anslöt till den dåvarande Märarviken. Bebyggelsen var 
troligen ågårdar med tillhörande bryggor. 
 
Fynd (sammanlagt 917 fyndnummer) 
Keramik, järnföremål, trä, läder mm 
 
Datering 
1300–1500-tal. 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Frötuna Östhamra RAÄ 47, 48 Lst:s dnr:       

Ansvarig institution: UV Eget dnr:  5799/74 

Ansvarig för undersökningen: Bengt Elfstrand Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 11J 5c Lägeskoordinater: x 6628  y 1623 
      
 
Landskap Uppland 

Socken/Stad Frötuna 

Fornlämningsnummer 47, 48 

Fastighet/kvarter Östhamra 

Fornlämningstyp gravfält, bytomter m m 

Undersökningsår 1975 

Typ av undersökning slutundersökning 

Dokumentationsmaterial handlingar, foton, fältritningar, anl.beskr, fyndlistor, fosfatprotokoll m m 

Materiallista bifogas ja 

Fyndlista bifogas ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

ja 

Datering vikingatid - 1875 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1974. 

Sammanställt av, namn och datum 

Tyra Ericson 2004-12-01 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Undersökningen orsakades av utbyggnaden av väg E3 mellan Stockholm och Kapellskär. Undersökningsområdet 
var ca 180 x 40 m stort. Det var beläget på en drygt kilometerbred landremsa mellan sjön Limmaren i söder och 
Kvisthamraviken i norr; på södra sluttningen av en stor delvis jordtäckt bergsklack med terrasseringar. Ett gravfält 
utbreder sig i anslutning till terrasseringarna i norr och mellan undersökningsområdet och sjön Limmaren finns 
ytterligare ett gravfält. 
De två undersökta bytomterna bestod av två fyrsidiga gårdar, som skildes åt av en gammal byväg. Sammanlagt 
fanns 21 synliga husgrunder. Tre brunnar framkom på platsen liksom källare, skärvsten, stensträngar och fägator. I 
det understa skiktet i den västra gården framkom ett tjugotal härdar, stolphål samt gropar med förhistorisk keramik. 
C14-dateringar från fyra anläggningar visar på vikingatid (från AD ca 715 till ca 1080) medan övriga C14-
dateringar gav resultat från medeltid till 1800-tal. 
I kulturskiktet över hela området påträffades fynd med datering från vikingatid till 1800-tal. 
Fyndlistan är omfattande och föga översiktlig men det finns också en fyndöversikt där fynden är grupperade efter 
material. De största fyndkategorierna är keramik och järnföremål. Yngre rödgods dominerar keramikmaterialet, i 
övrigt finns stengods, porslin samt förhistorisk keramik. Mynten är två Johan III och i övrigt Karl XII och framåt. 
Järnföremålen redovisas under rubriker som "hästutrustning", "nycklar och lås" m m. Bland övriga fyndkategorier 
kan nämnas knappar, glaspärlor, remändesbeslag och sländtrissor. Dessutom påträffades brända och obrända ben (ca 
65 liter, de flesta obrända) samt fiskben och fiskfjäll. Totalt omfattar fyndlistan uppskattningsvis i storleksordningen 
1000 poster. 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Up. Gamla Uppsala sn,  stg 1715, RAÄ 116 Lst:s dnr: - 

Ansvarig institution: RAÄ UV Eget dnr:  8386/73 

Ansvarig för undersökningen: Sverker Söderberg Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 11I 8a Gamla Uppsala Lägeskoordinater: x 6643,20 y 1603,12 
      
 
Landskap Uppland 

Socken/Stad Gamla Uppsala 

Fornlämningsnummer RAÄ 116 

Fastighet/kvarter Kv Hauge 

Fornlämningstyp Stensättning 

Undersökningsår 1974 

Typ av undersökning Slutundersökning 

Dokumentationsmaterial Fältritningar, foton 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Nej 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Ev bronsålder 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1974 

Sammanställt av, namn och datum 

Annika Jeppsson 2004-11-10 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Undersökningen föranleddes av nybyggnation. Området sluttar mot öster och var bevuxet med tall. Inom 
undersökningsområdet fanns en stensättningliknande (A1) och en högliknande lämning (A2). Bägge hade vid 
inventeringen betecknats som osäkra. 
A1 kan ha varit en stensättning som skadats. Den bestod av kraftiga stenblock i botten och en ytlig, delvis sekundär, 
stenpackning av småsten. I mitten fanns en nedgrävning till botten  fylld med recent avfall. Söder och sydväst om 
nedgrävningen påträffades brända ben inom ett 2 x 2 meter stort område. Dessa låg inte i något brandlager. 
A2 visade sig vara en utfyllnad mot en förhöjning. Under fyllningen fanns recent avfall. 
 
Fynd  
Det påträffades inga fynd. 
 
Datering  
Stenmaterialet och de rensade(?) benen kan tyda på bronsålder. 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Up. Fresta sn, Grimsta 68:1 Lst:s dnr: - 

Ansvarig institution: RAÄ UV Mitt Eget dnr:  5374/79 

Ansvarig för undersökningen: Kerstin Öström Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 10I 9e Lägeskoordinater: x6599  y1621 
      
 
Landskap Uppland 

Socken/Stad Fresta 

Fornlämningsnummer Intill RAÄ 30 

Fastighet/kvarter Grimsta 68:1 

Fornlämningstyp Stensättningar, boplatsrester 

Undersökningsår 1979 

Typ av undersökning Slutundersökning, antikvarisk kontroll 

Dokumentationsmaterial Fältritningar, foton, utkast till manus, fynd 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Yngre järnålder 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1979 

Sammanställt av, namn och datum 

Annika Jeppsson 2004-11-10 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
I samband med en antikvarisk schaktningskontroll för vändplats och ledningsgrävning intill RAÄ 30 upptäktes 
ytterligare tre gravar som tidigare inte varit kända och fem härdar.  
 
Anläggning 4, grav 
Anläggningen bestod av en stensättning som nyligen hade skadats så att överbyggnaden delvis var bortgrävd. Under 
de kvarvarande stenarna fanns ett brandlager (1,75 x 2 meter stort). I brandlagret påträffades en järnnit, krukskärvor, 
kamfragment och brända ben. 
Anläggning 5, grav   
Stensättning som skadats med maskin före undersökningen. Under resterna av stenen fanns ett brandlager (2,25 x 
2,25 meter stort). Fynden i brandlagret bestod av järnnitar, krukskärvor och brända ben. 
Anläggning 6, grav  
Anläggningen syntes inte före avtorvningen. Den framkom som en skadad, rundad stensättning med antydan till 
kantkedja. Stenpackningen var gles och i fyllningen mellan stenarna påträffades järnnitar, krukskärvor, och brända 
ben. 
Anläggning 1–3, 7–8, härdar 
De innehöll skörbränd sten och träkol. 
 
Sammanlagt påträffades 23 fynd. 
 
Datering 
Yngre järnålder 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Up, Hammarby sn, Brunnby  Lst:s dnr:       

Ansvarig institution: UV Eget dnr:  973/69 

Ansvarig för undersökningen: B. Friberg- Johansson Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 11I0e Lägeskoordinater: x 6602915 y 1621110 
      
 
Landskap Up 

Socken/Stad Hammarby sn 

Fornlämningsnummer Fornl 150 

Fastighet/kvarter Brunnby 1:1, Vik 1:1 

Fornlämningstyp Stensträng 

Undersökningsår 1969 

Typ av undersökning Delundersökning 

Dokumentationsmaterial Nej 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Nej 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Odat 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1969 (1970) 

Sammanställt av, namn och datum 

Kerstin Forslund  2004-12-07 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
Stensträng vid fornlämning RAÄ 150, Up, Hammarby sn, Brunnby. 
 
Undersökningen föranleddes av ett bostads- och vägbygge. Uppdragsgivare var Upplands Väsby kommun. 
Stensträngen låg i en bergssluttning NÖ om fornlämning RAÄ 150, som låg vid SV kanten av en moränplatå där det 
fanns tre terrasseringar och en stensättning, Endast en del av stensträngen undersöktes. Den bestod av en rad med 
stenar som låg i ett lager direkt på åsgruset. Inga fynd påträffades och dateringen är osäker.  
Uppgifterna kommer från "Arkeologi i Sverige 1969" (1970).   
Ingen dokumentation finns. Den är troligtvis förkommen.  
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Up, Hammarby sn, Skälby Lst:s dnr:       

Ansvarig institution: UV Eget dnr:        

Ansvarig för undersökningen: B. Friberg-Johansson Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 11I0e Lägeskoordinater: RAÄ 125, x6602660 
y1620630    RAÄ 126, x6602750 y1620640  

      
 
Landskap Up 

Socken/Stad Hammarby sn 

Fornlämningsnummer RAÄ 125-126 

Fastighet/kvarter Skälby 

Fornlämningstyp Gravfält, boplatsterrass 

Undersökningsår 1966, 1968-69 

Typ av undersökning Delundersökning 

Dokumentationsmaterial Fyndteckningar, anläggningsbeskrivningar, fotografier 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Mellersta järnålder 
Resultaten har publicerats i: 

Fornvännen 1973/2, Arkeologi i Sverige , Arkeologi i Sverige 1966, Arkeologi i Sverige 1968, Arkeologi i Sverige 
1969 (1970). 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
Sammanställt av, namn och datum 

Kerstin Forslund 2004-12-29 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
Gravfält och boplatslämningar från Up, Hammarby sn, Skälby.  
 
Åren 1966-67 undersökte Riksantikvarieämbetets Uppdragsverksamhet ett gravfält och boplatslämningar i Up, 
Hammarby sn, Skälby. Anledningen till undersökningen var att  området skulle bebyggas med bostäder. 
Uppdragsgivare var byggfirman  AB L.E. Lundberg, Norrköping.  
Parallellt med undersökningarna på gravfältet, RAÄ 125-126, gjordes en avbaning på ett område Skälby 1:1 mellan 
den 12/5 - 23/5 1966. Undersökningen på Skälby 1:1 gjordes p.g.a. av att en väg hade dragits igenom området. Vid 
avbaningen påträffades ett antal härdar som var skadade dels av plöjning i åkermarken dels av tidigare schaktning. 
En av härdarna, som mätte 0,7 m i diam och var 0,05-0,12 m djup, innehöll sot och ett stort antal brända ben. Mellan 
härdarna fanns det spår av  stampade lerytor på den opåverkade sanden. Inga stolphål påträffades. 
   
Under åren 1968-69 skulle bostadsområdet utvidgas och återstående delen av gravfältet undersöktes. 
1969 undersöktes en boplatsterrass som låg i norra området. 
Totalt undersöktes en yta på 3200 m² . Undersökningen pågick dels 2/8-5/9 1966 och dels 12/6-7/7 1967, då 
undersökningen omfattade den sydligaste delen av gravfältet. Undersökningsområdet utvidgades och 
undersökningarna fortsatte under tiden 4/6-30/8 1968 och 20/5-30/6 1969. 1969 års undersökning omfattade 400 m² 
med sju gravar. 
 
Gravfältet låg på en ås som går i syd-nordlig riktning. R. Erixon kartlade gravfältet år 1952. På den norra delen av 
åsen låg stora stenblock  och även väster om åsen låg större block. Växtligheten bestod av barr-och lövträd, en 
kraftig buskvegetation samt örter och gräs. 
Väster om  åsen ligger en dalsänka som delvis varit en vik eller en större å då man anlade gravfältet. Man kunde 
fortfarande se spår av en bäckfåra i dalsänkans mitt. 
Norr om åsen ligger ytterligare ett gravfält med RAÄ nr 124.  
 
Undersöknngen omfattade totalt 39 anläggningar. Anläggningarna utgjordes av högar, runda stensättningar, två 
rektangulära stensättningar och en tarandgrav. 
Tre olika typer av gravskick förekom. Dels påträffades 10 st anläggningar med fyndförande brandlager , dels 11 st 
med benlager utan inblandning av sot eller kol, dels 11 skelettgravar varav nio låg i tarandgraven.  
Av de 39 anläggningarna var 16 helt fyndtomma och nio av dessa fanns i tarandgraven. Åtta anläggningar innehöll 
brända ben och keramik. 15 anläggningar innehöll daterande fynd.  
På gravfältet grävdes 5 anläggningar som utgick. Dessa var  A3, A16, A19, A23-A24.  
 
 
A1, RUND RÖSELIKNANDE STENSÄTTNING, med mittsten, 10 m i diam och ca 10 m hög, fylld och med 
kantkedja. Benkoncentration. Anläggningen låg i den sydligaste delen av grafältet på åsryggen. Stenpackningen i 
anläggningen var tvåskiktad. Den övre packningen bestod av stenar som mätte 0,25-0,45 m. Den undre 
stenpackningen som saknades i västra delen bestod av 0,05-0,2 m stora stenar. Mittstenen var mångkantig och ca 1,0 
m. h. Under mittstenen fanns en stenpackning. Den tydliga kantkedjan bestod av 0,3-1,5 m stora stenar varav de 
flesta låg i längdriktningen. V om mittstenen framkom en koncentration av brända ben och några kamfragment. De 
låg i grusblandad sand. S om mittstenen och under den påträffades krukskärvor (F7) och två brända ben (F6). 
Anläggningen låg direkt på åsgrus men i öst och nord framträdde berg i dagen.  
 
A2, RUND HÖG, ca 10 m i diam och 1 m h. Anläggningen hade två kantkedjor. I anläggningen låg spridda brända 
ben.  
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A4, TRIANGULÄR  STENSÄTTNING, något rundad i spetsarna, ca 5 m långa sidor och 0,3 m h, fylld och med en 
benkoncentration. Kantkedja saknades. Anläggningen låg i gravfältets sydvästligaste del nedanför åsryggen. 
Stensättnigen syntes även före avtorvningen som en låg övertorvad upphöjning med klar begränsning. Under torven 
framkom ett 0,1 m tjockt lager med grusblandad sand och  i centrum fanns uppstickande stenar. Under detta kom en 
enskiktad tät stenpackning med stenar som mätte 0,1-0,4 m. Anläggningen hade en tydlig begränsning. I NV delen 
av anläggningen framkom en nedgrävning som var 0,15 m stor och 0,1 m djup. Nedgrävningen innehöll sotfria 
brända ben och ett avbrutet, rektangulärt beslag av brons. I anläggningens ytterkanter påträffades tre härdar två i 
östra delen  och en i västra. De hade en fyllning som var sotbemängd. Härdarna i öster var 0,35x0,5 m br och 0,15 m 
djupa. Härden som låg i V var rund och mätte i ytan 0,9-1,1 m i diam och var 0,23 m djup. 
 
A5, RUNDAD STENSÄTTNING, ca 3-3,5 m i diam och 0,2-0,3 m hög . Stensättningen var fylld. Stenpackningen 
var enskiktad. I anläggningen fanns en benkoncentration som mätte 0,3 m i diam.  
 
A6, RUND STENSÄTTNING, ca 5,5 m i diam och 0,5-0,6 m hög. Stensättningen var fylld och hade en tydlig 
kantkedja som bestod av meterstora stenar.  Stenpackningen var enskiktad och tät med stenar som var 0,1-1,5 m 
stora. Inga fynd påträffades. 
 
A7, RUND STENSÄTTNING, ca 4,5 m i diam 0,4-0,6 m hög. Kantkedja saknades. I stensättningen fanns ett 
brandlager som mätte i ytan 1,2x1,5 m. Anläggningen hade ett sandhölje som var 0,2-0,25 m tjockt. I centrum fanns 
uppstickande stenar. I östra delen fanns två jordfasta block. Stenpackningen var enskiktad och var 2 m i diam och ca 
0,3 m hög. Stenarna i packningen var 0,1-0,4 m i diam.  
Under stenpackningen framkom ett brandlager som i ytan mätte 1,2x1,5 m och 0,2 m djupt. I brandlagret påträffades 
ett likarmat spänne av brons med stämpelornamentik, två fiskstjärtformade hängen av brons, en pärla av glasfluss, 
kamfragment med linjeornament, nål av järn, nitar, järnbeslag samt järnfragment och bitar av harts. Benen som var 
brända låg dels spridda i brandlagret och dels låg de i ett lerkärl av skört ljusbrunt gods. Spännet och hänget kan 
dateras till 600 e.Kr.  
Under A7, i östra delen påträffades en anläggning, A31 dvs en del av tarandgraven. 
 
A8, RUND STENSÄTTNING, högliknande 5,5 m i diam och 0,5-0,7 m h. Anläggningen hade ingen tydlig 
kantkedja.   Stenpackningen var tät och låg i flera skikt med stenar som var 0,1-0,5 m stora.  
Under stenpacknigen i anläggningens norra del påträffades ett 3x3,7 m stort brandlager. I brandlagrets södra del 
påträffades brända ben, nitar, järnfragment samt lerklining. Utanför brandlagret och på en äldre nivå påträffades 2 
knappar av brons. I anläggningens fyllning påträffades en krukskärva och en djurtand. 
 
A9, RUND STENSÄTTNING, ca 2,0 m i diam och 0,2 m h. med fyllning. I stensättningen fanns ett brandlager som 
mätte 0,5 m i diam. Stenpackningen var enskiktad med 0,1-0,4 m stora stenar. I anläggningen påträffades ett lerkärl, 
ett knivblad av järn och ett fåtal brända ben. 
 
A10, RUNDAD STENSÄTTNING med sandhölje, ca 6 m i diam och 0,6 m h, fylld med en benkoncentration som 
mätte 0,25x0,35 m i diam. Bland de brända benen låg en nål av brons. Stenpackningen var gles och bestod av 0,1-
0,6 m stora stenar. I anläggningens Ö del påträffades fynd såsom ett pelteformat hänge med gjuten ornering av 
brons, nål i brons med dubbelt konisk utvidgning under det ringformiga huvudet, häktespänne i brons med tre 
agraffer, remändesbeslag  i brons, pärla av glasfluss och 4 l brända ben i ett område med mörkfärgat grus. 
Gjutformar som har använts för tillverkning av pelteformade hängen har påträffats på Helgö. Fynden i graven kan 
dateras till folkvandringstid.  
 
A11, RUNDAD STENSÄTTNING med sandhölje och i centrum en flat sten. I anläggningen påträffades fynd såsom 
järnfragment, tre försmälta glasflusspärlor, och brända ben samt ett fågelformat spänne av brons. Fågelns öga 
utgjordes av en granat och runt ögat finns en pärlad silvertråd. Fågelspännet är ornerat med streckade linjer. Spännet 
kan dateras till vendeltid.   
A12, RUNDAD STENSÄTTNING med grushölje som mätte 3,5x4 m i diam och var 0,3 m hög. Anläggningen 
innehöll ett brandlager och en urnegrav. Brandlagret mätte i ytan 1,25x1,25 m och i detta låg en gravurna, dvs ett 
lerkärl som innehöll brända ben, ett bronsbleck samt kamfragment. I brandlagret påträffades kamfragment, pärlor av 
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glasfluss, en bronsstav med tre ihopkopplade ringar samt brända ben. 
A13, RUNDAD HÖG, som mätte 6 m i diam och var 0,6 m hög. Kantkedja saknades. I anläggningen påträffades ett 
benlager som i ytan var 0,25x0,5 m stort.  
A18, RUNDAD STENSÄTTNING. I anläggningen påträffades ett brandlager med två delar av ett 
ryggknappspänne, stämpelornerat och med två små runda nedsänkningar plus en granat som passar till spännet. 
Dessutom påträffades en del av en bronsnål med avfasat huvud.  
A20, RUNDAD STENSÄTTNING, ca 4-5 m i diam och 0,3 m hög, med stensatt gravgömma, ca 0,2 m i diam, som 
framkom i centrum av anläggningen.   
A21,RUNDAD ANLÄGGNING med mittsten och ringformig vall. 
A22, HALVCIRKELFORMIG STENSÄTTNING som mätte 0,6x0,95 m i diam och var 0,25 m hög. Stensättningen 
var fylld men hade ingen kantkedja. Stenpackningen var enskiktad med 0,1 - 0,3 m stora stenar som var starkt 
skörbrända. Under stenpackningen i sotblandad jord påträffades brända ben, lerklining, slagg och kol. 
A25, RUND STENSÄTTNING som mätte 4 m i diam och var 0,4 m hög. Anläggningen hade en tydlig kantkedja 
och innehöll en urnebegravning. I utkanten hade stensättningen en enskiktad packning medan den i centrum var 
tvåskiktad. Stenarna i packningen var 0,1-0,4 m i diam. I centrum på anläggningen framkom ett lerkärl som innehöll 
brända ben utan sot. 
A27, RUNDAD OVAL STENSÄTTNING, 1,5x1,25 m i diam och 0,2 m hög. I anläggningen fanns en 
benkoncentration. Stenpackningen var enskiktad och tät med stenar som var 0,1 - 0,6 m i diam. I anläggningens mitt 
påträffades en koncentration av brända ben och krukskärvor. I anläggningen påträffades även pärlor och ett knivblad 
av järn.  
A28, RUND STENSÄTTNING, 3 m i diam och 0,3 m hög med kantkedja.   
A29, REKTANGULÄR  STENSÄTTNING, 2,5x4 m och ca 0,6 m hög med kantkedja. Inom stensättningen 
framkom en oval mörkfärgad jordfyllning. I fyllningen påträffades en hästsko, ett järnbeslag samt ett järnfragment.   
A32, RUNDAD SOTFLÄCK. 
A33, RUNDAD SOTFLÄCK. 
A34, RUNDAD MÖRKFÄRGNING med stenklot. 
A30-40 TARANDGRAV. Rektangulär stensättning, 17,5 m i diam, 2,5 m bred och 0,5 m h med 11 
kistkonstruktioner. Anläggningen var orienterad i riktning NO-SV.  
Anläggningen låg i gravfältets södra del norr om och parallellt med en hålväg. Anläggningen hade kantkedja som 
var särskilt markerad längsmed hålvägen. Stenarna i kantkedjan låg i samma riktning som hålvägen. Efter rensning 
framkom 11 kistkonstruktioner dvs tvärgående stenrader som var omsorgsfullt byggda, i de flesta fall i 2 skikt. De 
11 nedgrävningarna hade ett inre mått på 2x1 m och ett djup på 0,4-0,5 m och hade i de flesta fall stensatt botten. 
Det fanns inga spår av skelett och inga mörkfärgningar framträdde. Inga fynd påträffades. 
Dessutom undersöktes : 
Ytterligare två RUNDA  STENSÄTTNINGAR, A15 och A28, 
                  en RUNDAD STENSÄTTNING, A12,  
                  två OVALA  STENSÄTTNINGAR, A17, A26, 
                  en RUNDAD HÖG A14. 
 
 
Terrassområdet Skälby 1:1. 
Undersökningen gjordes av Lena Sundström. Anledningen till undersökningen var att man sett sotfärgad jord i en 
schaktkant i områdets nordöstra del, då telearbeten företogs. Provundersökningsområdet låg NNO om gravfältet och 
omfattade 150-200 m². Området delades in i 1-metersrutor som grävdes i 0,1 m skikt. I terrassens norra del 
påträffades en rad med 0,5-1,2 m stora stenar. Stenarna låg som en kant mot det avschaktade området, först i 
riktning  SO-NV och sedan i riktning SSV-NNO. I NV området fanns en mindre stenpackning runt en 1,8x1,6 m 
stor sten, A6. Under stenpacknigen påträffades kol och lerklining. Vid rensningen framkom ett flertal fynd såsom en 
tunn ornerad bronsskiva med mitthål, en rund stenpärla, 3 krukskärvor och lerklining.  
I rutorna 73,74,91,92 och 93 påträffades ett område med kol, sotfärgad jord och skörbrända stenar som mätte ca 
2,4x1,4. Området var delvis begränsat av fyra större stenar. I sotfärgningen påträffades 2 krukskärvor.  
I ruta 119 låg en anläggning, A 10, där det framkom kol, lera och vävtyngder. 
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I kanten på terrassen fanns en härd A 13, som mätte 1,5 m i diam. Anläggningen innehöll kol och skörbränd sten.   
Ytterligare fynd gjordes på området såsom krukskärvor,vävtyngder, slagg och brända ben samt lerklining.          
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Up. Hammarby sn, Smedby 1:54, RAÄ 23:A12 Lst:s dnr: - 

Ansvarig institution: UV Eget dnr:  5485/79 

Ansvarig för undersökningen: Åsa Svedberg Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 11I 0d Lägeskoordinater: x 6600 y 1619 
      
 
Landskap Uppland 

Socken/Stad Hammarby 

Fornlämningsnummer RAÄ 23 : A12 

Fastighet/kvarter Smedby 1:54 

Fornlämningstyp Stensättning 

Undersökningsår 1979 

Typ av undersökning Slutundersökning 

Dokumentationsmaterial Fältritningar, foton, fynd 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Förromersk eller romersk järnålder 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1979 

Sammanställt av, namn och datum 

Annika Jeppsson  2004-11-15 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Stensättningen låg i en svag västsluttning på en grusås som skulle användas till grustäkt. Anläggningen var 
rektangulär och mätte 12 x 8 meter. Typen liknade en tarandgrav. I stensättningens centrala delar fanns en större 
klumpsten och en mindre, lutande sten som ursprungligen varit rest och en större jordfast sten med helt plan 
ovansida i stenpackningens nivå. En dubbel stenrad delade stensättningen i en östlig och en västlig del. Fem relativt 
tydliga och ytterligare osäkra cellindelningar, ca 1 x 2 meter stora rektangulära och oregelbundna stenramar med 
gemensamma kantstenar kunde konstateras. En större sotfläck fanns intill den flata stenen. Ingen gravsättning kunde 
konstateras, men fyra små koncentrationer av keramik av grovt magrat poröst gods tillhörande olika kärl fanns i 
stensättningens västra del. Omedelbart söder om stensättningen på åskrönet och i den sydvästra slänten fanns flera 
klumpstenar och låga förhöjningar i markytan. Tre förmodade stensättningar avtorvades och kontrollundersöktes 
ytligt, varefter de igenlades. Inget framkom som tyder på att dessa var gravar. 
 
Fynd (sammanlagt 9 fynd) 
Keramik 
 
Datering 
Förromersk eller romersk järnålder.  
(Fyndteckningar på några av keramikskärvorna ser ut som romersk järnålder/AJ). 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Kalmar Viby RAÄ 33 Lst:s dnr:       

Ansvarig institution: UV Eget dnr:  2722/76 

Ansvarig för undersökningen: Sverker Söderberg Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 11H 0j Lägeskoordinater: x 6604,84  y 1596,18 
      
 
Landskap Uppland 

Socken/Stad Kalmar 

Fornlämningsnummer 33 

Fastighet/kvarter Viby 2:1 

Fornlämningstyp hög 

Undersökningsår 1976 

Typ av undersökning slutundersökning 

Dokumentationsmaterial manus, foton, anteckningar, fyndteckningar, div handlingar 

Materiallista bifogas ja 

Fyndlista bifogas ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

ja 

Datering övergången vendel-/vikingatid 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1976 

Sammanställt av, namn och datum 

Tyra Ericson  2004-12-06 

 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
 
 
Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
På grund av villabebyggelse undersöktes en hög som var belägen på ladugårdsbacken till Viby gård, omgiven på tre 
sidor av ekonomibyggnader och med en jordkällare inbyggd i själva högen. 
Högen var 20 x 14 m stor och 3,5 m hög. En till största delen recent jordmantel täckte ett jordfritt kärnröse (15 x 10 
m stort, 1 - 1,5 m högt). Under detta vidtog en grövre, tvåskiktad stenpackning. I norra delen av denna, och delvis 
även utanför, låg ett 5 x 3 m stort brandlager. 
Under anläggningen uppträdde mörka, grunda fläckar, eventuellt bebyggelserester. Ett C14-prov från "härd B" gav 
en datering till romersk järnålder. 
Högen dokumenterades bl a med kryssprofil och upprepade tornfotograferingar. De fåtaliga fynden i de övre skikten 
mättes in, medan fynden från brandlagret och bottenstenpackningen samlades in från 2m-rutor. 
Under 1890-talet hittades ett fågelformat spänne - enligt uppgift i källaren i högen - och något senare en 
bronskedjelänk. Vid byggandet av den nuvarande ladugården på 1920-talet skall myntfynd ha gjorts, enligt muntliga 
uppgifter. 
Fynd: 80 liter brända ben av människa och djur (inklusive björnklor), spelpjäser av ben, kamfragment, nitar, stift 
(med välvda, s- och x-formade huvuden), glasfragment med mynningskant, liten tvinnad guldring, bronsfragment 
(varav beslag med lejonfigurer), bryne, keramik m m. Fyndlistan (som är uppställd med flera fynd per nummer) 
omfattar uppskattningsvis ca 300 poster. 
Fyndens datering (om man bortser från 1800-talsfynden vars proviniens inte är säkerställd) blir snarare vikingatid än 
vendeltid. Guldringen och glaset indikerar vendeltid, medan järnstiften med x- och s-formade huvuden liksom 
kamfragmenten med korsande parallella linjer indikerar vikingatid. 
Datering: övergången vendel-/vikingatid. 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Knivsta Tarv RAÄ 157 Lst:s dnr: 11.391-2090-77 

Ansvarig institution: UV Eget dnr:  6215/77 

Ansvarig för undersökningen: Catharina Folin Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 11I 4c Lägeskoordinater: x 6624,05  y 1610,73 
      
 
Landskap Uppland 

Socken/Stad Knivsta 

Fornlämningsnummer 157 

Fastighet/kvarter Tarv 

Fornlämningstyp stensättning 

Undersökningsår 1977 

Typ av undersökning slutundersökning 

Dokumentationsmaterial div handlingar, manus, foton, fältritningar, fyndlista, anl.beskrivn. m m 

Materiallista bifogas ja 

Fyndlista bifogas ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

ja 

Datering yngre järnålder 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1977 

Sammanställt av, namn och datum 

Tyra Ericson   2004-11-29 

 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
 
 
Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Orsaken till undersökningen var ett vägbygge i anslutning till ett på 1960-talet delvis undersökt vikingatida gravfält 
(RAÄ 102). Undersökningen omfattade en rektangulär, husgrundsliknande, stensättning som låg i gravfältet RAÄ 
157. 
Anläggningen var belägen i blockrik terräng och var bevuxen med lövträd och ris. Den hade en öst-västlig 
utsträckning och var ca 9x4 m stor. Den egentliga stensättningen utgjordes av en ram av ca 0,5–2 m stora 
klumpstenar. I centrum påträffades en långsmal packning av mindre stenar. Stenpackningen var ca 4,2 m lång, 
bredden varierade mellan 3 m i norr och 1,2 m i söder. Höjden uppgick till 0,4 m. Stenarna var 0,1–0,5 m stora och 
låg i två skikt, i en fyllning av lerblandad mylla, med de största stenarna underst. I denna packning påträffades 
flertalet fynd. 
Fynden utgörs av 3 st järnspikar, 3 brynen, ett 40-tal fragment keramik, små mängder bränd lera samt ca 1 dl brända 
ben. Fyndlistan omfattar 19 poster. 
Datering: yngre järnålder.  
I rapport och slutredovisning tolkas anläggningen vara en grav och dateras till yngre järnålder. I ett brev daterat 
1983-01-18 skriver Catharina Folin: "Vid undersökningstillfället diskuterades livligt om det rör sig om en husgrund 
eller en grav. Jag anser att det bör vara en grav, men egentligen är det en öppen fråga." 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Lena Vattholma Lenaberg RAÄ 69, 74 Lst:s dnr:       

Ansvarig institution: UV Eget dnr:  4950/75 

Ansvarig för undersökningen: Sverker Söderberg Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 12I 1b Lägeskoordinater: x 6657,20  y 1607,85 
      
 
Landskap Uppland 

Socken/Stad Lena 

Fornlämningsnummer 69, 74 

Fastighet/kvarter Vattholma 5:1, Lenaberg 3:1 

Fornlämningstyp skärvstenshögar 

Undersökningsår 1976 

Typ av undersökning fosfatkartering 

Dokumentationsmaterial 4 negativ, 4 kontaktkopior, fosfatprotokoll, karta, anteckningar m m 

Materiallista bifogas ja 

Fyndlista bifogas nej 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

ja 

Datering bronsålder 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1976 

Sammanställt av, namn och datum 

Tyra Ericson    2004-11-05 

 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
 
 
Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
En byggnadsfirma avsåg att stycka av tomter i Östra Vattholma, Lena socken. I norra delen av området fanns en 
samling skärvstenshögar, varav två inom planområdet (RAÄ 69:1 och 74). Mellan skärvstenshögarna fanns också 
stensättningsliknande lämningar, men det var oklart om dessa var att betrakta som fornlämningar eller som 
odlingssten. 
En fosfatkartering företogs i området runt högarna. Inom en yta av 180x80 m togs 47 fosfatprover. De högsta 
värdena , 480-580 fosfatgrader, erhölls i områdets NV del - utanför planområdet. Inom planområdet erhälls värdena 
150-200 fosfatgrader. 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Litslena Hällby RAÄ 237 Lst:s dnr: 11.391-1880-79 

Ansvarig institution: RAÄ UV Uppsala Eget dnr:  1134/80 

Ansvarig för undersökningen: Eva Hjärthner-Holdar Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 11H 3g Lägeskoordinater: x 6616,03  y 1583,23 
      
 
Landskap Uppland 

Socken/Stad Litslena 

Fornlämningsnummer 237 

Fastighet/kvarter Hällby 1:3 

Fornlämningstyp järnframställningsplats 

Undersökningsår 1980–81 

Typ av undersökning slutundersökning 

Dokumentationsmaterial handlingar, foton, fält- o renritningar, fyndlistor, anl beskr, dagbok m m 

Materiallista bifogas ja 

Fyndlista bifogas ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

ja 

Datering äldre järnålder 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1980 

Sammanställt av, namn och datum 

Tyra Ericson 2004-12-07 

 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
 
 
Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Med anledning av att ett ställverk skulle anläggas på en del av en åkerholme utfördes 1980 och 1981 en arkeologisk 
delundersökning, vilken föregåtts av en fosfatkartering och en provundersökning. Fornlämningen bestod av ett upp 
till 0,3 m tjockt kulturlager, två skärvstenshögar samt ett 60-tal anläggningar i form av stolphål till 
huskonstruktioner, härdar och gropar, sammanlagt 69 anläggningar. Husen och härdarna var belägna öster om 
skärvstenshögarna medan groparna huvudsakligen var belägna söder om dem. Fornlämningen tolkas som en boplats 
med viss järnframställning. 
Fynd: I kulturlagret lerklining, lerslagg, järnslagg, järntenar, bronsfragment, keramik och spik samt en hel del 
flintavslag och kvarts. I skärvstenshögarna fanns till största delen lerslagg, järnslagg och keramik, mycket lite 
djurben. Fyndlistan omfattar 2066 poster.  
Datering: Troligen äldre järnålder. Flera C14-dateringar antyder dock en äldre datering av delar av boplatsen. 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Up, Munsö sn, Väsby, RAÄ 25 Lst:s dnr: 11.391-1090-77 

Ansvarig institution: UV Eget dnr:  1289/78, 2036/79,6422/77 

Ansvarig för undersökningen: Kerstin Östmark Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 10H7j Lägeskoordinater: x 6587725 y 1599545 

              Härdarna x 6587450 y 1599960 
      
 
Landskap Up 

Socken/Stad Munsö sn 

Fornlämningsnummer RAÄ 25 

Fastighet/kvarter Väsby 

Fornlämningstyp Gravfält, härdar 

Undersökningsår 1978 

Typ av undersökning Delundersökning 

Dokumentationsmaterial Ärendehandling, schaktplan, kontaktkopior och negativ 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Nej 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering dels äldre järnålder, dels odaterat 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1978 (RAÄ rapport 1981:2) 

Sammanställt av, namn och datum 

Kerstin Forslund 2004-12-13 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
Fynd av husgrund vid fornl 25, Up, Munsö sn, Väsby 
 
Undersökningen kom till stånd p.g.a. ombyggnad och förbättring av väg 816, delen Söderby-Sjöängen. 
Uppdragsgivare var AMS beredskapsarbeten, östra regionen i Solna. Undersökningen pågick mellan den 12 juni och 
den 5 juli 1978. 
 
Undersökningsområdet var beläget i en västsluttning i den NV delen av fornl. 25, som bestod av ett gravfält med  
sammanlagt 20, i markytan synliga, anläggningar. Terrängen var stenig. Undersökningen omfattade fem osäkra och 
skadade stensättningar i gravfältets norra del. Dessutom gjordes schaktkontroller på två områden. Totalt undersöktes 
4400 m². I uppdraget ingick även förflyttning och dokumentation av en milstenssockel. 
 
 
Undersökningsområdet delades upp i tre delområden:  
1.Det östra delområdet  hade en homogen packning över hela ytan med ca 0,05-0,2 m stora stenar. Även större 
stenar som mätte mellan 0,25-0,6 m förekom. I östra delen av området låg några  block som var 1,8 m stora. 
2.Det västra delområdet som var 14x16,5 m stort. Packningen var gles och likartad över hela ytan. Stenstorlek var 
mellan 0,10-0,40 m. I södra delen av området fanns några block som mätte 0,80-1 m i diam. Längst söderut i 
området framträdde berg i dagen.  
3.Det sk tredje delområdet var 12x50 m stort. På ytan fanns glest med stenar som mätte 0,30-050 m samt stenblock 
0,80-1,20 m stora. I väster, 10 m utanför undersökningsområdets begränsning framträdde berg i dagen. Väster om 
detta område fanns en stenpackning som bestod av  0,20-0,30 m stora stenar blandat med smågrus. I området öster 
om berg i dagen fanns en stenpackning som bestod av 0,20-0,30 m stora stenar blandat med smågrus. I området 
fanns även ett stenblock som mätte 1,50 m.    
I den SÖ delen av området framkom en rund flat stensättning. I NÖ delen en husgrund som var 3x4,5 m stor,  där 
det dessutom kom tegel. Husgrunden undersöktes och mättes upp. Terrängen var stenbunden och ett antal sotfläckar 
(som var recenta) framkom vid schaktningen..Fyra jordprover togs i schaktkanten ca 0,2 m under myllan. 
 
  
Dessutom undersöktes fyra härdar som låg i en linje längs den blivande vägsträckningen i V-O riktning. Härdarna 
låg i åkermark.   
Härd 1, skadades något vid avbaning. Härden mätte 0,4 m i diam och var ca 0,05-0,07 m djup. Den innehöll inga 
stenar eller kolbitar utan enbart sot. 
Härd 2,  som var oval och mätte 0,8 m i diam med ett djup på 0,15 m. Överst i anläggningen fanns skörbränd sten 
och i botten kolbitar. Under härden fanns rödbränd sand. C14 prov togs som analyserades och fick datering BP 1555 
± 95. Provet togs i botten på härden.  
Härd 3,  som mätte 0,8 m i diam och var ca 0,1 m djup. Det fanns skörbrända stenar i ytskiktet. Dessutom innehöll 
anläggningen sot och kol. I anläggningen påträffades en bit bränd lera. C14 prov togs som fick dateringen  BP 
1810±  95.  
Härd 4,  som mätte 0,4 m i diam, och var 0,05 m djup. Anläggningen innehöll enstaka skörbrända stenar och sot. 
  
  
Följande fynd framkom vid torpgrunden men de tillvaratogs inte; en hästsko, en järnkniv, en spik, två skärvor glas, 
en porslinsskärva. 
Förutom torpgrundens fynd framkom lösfynd som inte heller tillvaratogs; en ten av järn, en märla av järn, två 
hästskosömmar, fem järnfragment och slagg.   
Av dokumentationen framgår att man inte påträffade några anläggningar som kunde tolkas som gravar.    



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
 
 
 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
     
 
Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Up, Nysätra sn, Hammarby 3:8, RAÄ 27 Lst:s dnr:       

Ansvarig institution: UV Eget dnr:        

Ansvarig för undersökningen: Sverker Söderberg Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 11H5f Lägeskoordinater: x 6629845 y 1575790 
      
 
Landskap Up 

Socken/Stad Nysätra sn 

Fornlämningsnummer Hammarby 3:8 

Fastighet/kvarter RAÄ 27 

Fornlämningstyp Hög 

Undersökningsår 1973 

Typ av undersökning Totalundersökning 

Dokumentationsmaterial Avvägningslistor, fotolistor 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering osäker, möjligen bronsålder 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1973 (1974) 

Sammanställt av, namn och datum 

Kerstin Forslund 2004-12-28 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
En hög i Up, Nysätra sn,  Hammarby 
 
Undersökningen som genomfördes år 1973 av Riksantikvarieämbetets Uppdragsverksamhet, på uppdrag av Ivan 
Görling Örsundsbro, föranleddes av en utvidgning av ett grustag.  
  
Fornlämning 27 var en HÖG som låg fyra meter ONO om ett befintligt grustag. Anläggningen var rund och ca  4 m 
i diam och 0,1-0,2 m hög. Den var övertorvad och på ytan fanns enstaka stenar som var 0,1-0,3 m i diam.  
Dessutom syntes tre stora block före avtorvningen. I anläggningen fanns en skada i form av en grop som var 2,5 m 
i diam och 0,5 m djup. Söder om gropen fanns enstaka stenar som mätte 0,3 m i diam. I norra delen av 
anläggningen fanns en packning med mindre stenar, 0,05-0,1 m i diam. Packningens utbredning var 1,5x2,5 m. 
Fyllningen bestod av sand och grus. Ingen mörkfärgning kunde iakttagas. 
I anläggningen påträffades fynd av keramik och en koncentration av brända ben.     
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Up, Österåker sn, Skånsta Lst:s dnr:       

Ansvarig institution: UV Eget dnr:  7749/73, 4696/74 

Ansvarig för undersökningen: Kristina Ambrosiani Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 11I0i, 10I9i Lägeskoordinater: x 6600377 y 1643157 

och x 6599985 y 1642568 
      
 
Landskap Up 

Socken/Stad Österåker sn 

Fornlämningsnummer RAÄ 144-148, 467 

Fastighet/kvarter Skånsta 3:1, 4:1, 3:11 

Fornlämningstyp Gravfält 

Undersökningsår 1973-74 

Typ av undersökning Slutundersökning 

Dokumentationsmaterial Fotoplaner, negativ, benlista, sammanställning av kolprover 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Yngre bronsålder, äldre järnålder 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1973 (1974), Arkeologi i Sverige 1974 (1975) 

Sammanställt av, namn och datum 

Kerstin Forslund  2004-12-29 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
Gravar från yngre bronsålder och äldre järnålder i Up, Österåker sn, Skånsta. 
 
 
Undersökningen genomfördes av Riksantikvarieämbetets Uppdragsverksamhet och föranleddes av markexploatering 
för småhusbyggnation, på uppdrag av Platzer Bygg AB Solna. 
Mellan den 17/9 och den 31/10 1973 undersöktes en yta på 1475 m². Vid undersökningen framkom 11 gravar. 
Följande år mellan den 2/5 och den 28/6 undersöktes en yta på 1005 m² med sammanlagt 27 gravar och ett röse.   
Undersökningsområdet med fornl 144-145 bestod av hagmark, bevuxen med ungskog och sly. Fornl 144-145 
utgjordes av spridda stensättningar, dels runda och dels rektangulära i formen, samt en hög.  
   
Fornl 147 var belägen på berg. Fornl 146-148 bestod av elva runda, fem rundade, sex rektangulära och en tresidig 
stensättning, ett röse, en skeppssättning, en rest sten samt sju oregelbundna stensättningar. Stensättningarna låg 
utspridda på en bergsrygg. Anläggningarna verkade tillhöra ett sammanhängande gravfält.  Av de 33 anläggningarna 
som undersöktes var 11 helt fyndtomma. I de övriga undersökta stensättningarna framkom brandbegravningar 
antingen i benlager eller urnegravar. Runt röset, som låg på den högsta punkten på bergsryggen, fanns en 
terrassering.  
I de fyndförande gravarna på fornl 144-148 påträffades en hel och en fragmentarisk armring av brons, en del av en 
bronsnål, delar av en hartstätningsring, ett stycke bränd flinta, kvartsavslag samt i nio gravar keramik.  
 
Fornl 144: 
A1, HÖG, 6x5 m i diam, 1,00-1,20 m hög. Inga fynd framkom. Högen var av recent karaktär. Den undersöktes 
1973. 
A2, OREGELBUNDEN STENSÄTTNING,  4x3 m, 0,3 m hög, utan kantkedja och fylld. Inga fynd framkom i 
anläggningen. Stensättningen var av recent karaktär. Den undersöktes 1973.  
                                                                                                                        
Fornl 145: 
A1, OREGELBUNDEN STENSÄTTNING, 4 m i diam, 0,3-0,5 m hög. Utan kantkedja och fylld. Inga fynd 
framkom. Anläggningen verkade recent. Troligtvis bestod stensättningen av stenar från den intilliggande åkern. Den  
undersöktes 1973. 
A2, var en OREGELBUNDEN STENSÄTTNING, 4x3 m, ca 0,4 m hög, utan kantkedja och fylld.  Inga fynd 
framkom i anläggningen. Den var av recent karaktär och bestod troligtvis av stenar från den intilliggande åkern. 
Stensättningen undersöktes 1973. 
 
Fornl 146: 
A 3, RUNDAD  STENSÄTTNING, 11x8 m, ca 0,4 m hög. Utan kantkedja. Skelettgrav. Innehöll en armring av 
brons, en del benfragment i anslutning till denna, samt keramik.  Stensättningen undersöktes 1973. 
OREGELBUNDEN STENSÄTTNING ca 5x5 m, 0,3 m hög. Urnegrav. Stensättningen undersöktes 1973. 
RÖSE 22x16 m stort, 2 m hög. Trolig datering är yngre bronsålder. 
  
Fornl 147: 
A1, RUND STENSÄTTNING, 6 m i diam och 0,2 m hög. Den hade fyllning och kantkedja och ett  brandlager som 
mätte 3x1,5 m och var 0,05 m tjockt. Stensättningen undersöktes 1973. 
A2, RUND STENSÄTTNING, 7 m i diam och 0,6 m hög,  som var fylld och hade kantkedja. Fyllningen bestod av 
skärvsten. I stensättningen påträffades 2 urnegravar. Stensättningen undersöktes 1973.  
A3, RUND STENSÄTTNING, 1m i diam, 0,3 m hög. Inga fynd framkom. Troligtvis recent. 
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Fornl 148: 
A1, RUND STENSÄTTNING, 12x6 m med brandlager, som var 0,75x0,5 m stort och 0,1 m djupt. I stensättningen 
påträffades en urnegrav. Fyllningen bestod av skärvsten. Stensättningen undersöktes 1973. 
RUNDAD STENSÄTTNING, 5,5x3,5 m i diam fylld och utan kantkedja. Stensättningen undersöktes 1973.                
TRESIDIG STENSÄTTNING med 3,5-4 m långa sidor. Anläggningen var fylld och hade ingen kantkedja. 
Stensättningen undersöktes 1973.  
  
P.g.a en avstyckning undersöktes ett röse, fornl 467.  
Fornl 467: 
RÖSE som låg på en bergsryggs högsta punkt. I rösets centrala del fanns en konstruktion av 5 block som stod på 
högkant.  Centralt i röset påträffades inga fynd.  Det fanns tre koncentrationer av brända ben som låg perifert. 
Dessutom påträffades ett bandformigt bronsstycke,en fragmentarisk nål av brons, en del av en pincett, keramik och 
brända ben. Röset daterades till bronsålder. 
 
Under 1973 togs totalt 5,5 liter brända ben tillvara från RAÄ 146-148 (dnr 7749/73) och under 1974 samlades 1702 
g obrända ben in (dnr 4696/74) från RAÄ 146 och RAÄ 467. Även kol samlades in. Från fornl 144 -148 finns två 
C14 dateringar som visar på äldre järnålder, dels en datering på 395 f.Kr. ±  145 och dels en på 105 f. Kr. ± 100.   
 
 
Anläggningsbeskrivningar saknas. Troligtvis är de förkomna.  
Endast fyndlista över ben finns kvar. För övriga fynd är såväl fyndlista som fynd troligtvis förkomna. Bronsfynden 
överlämnades till SHM:s tekniska avd för konservering den 25/7-74.     
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Up, Östhammar, Kv. Nordanvik Lst:s dnr: - 

Ansvarig institution: Uv Eget dnr:  574/78 

Ansvarig för undersökningen: Sverker Söderberg Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 12I 7i Lägeskoordinater: X6685200  Y1642050 
      
 
Landskap Up 

Socken/Stad Östhammar 

Fornlämningsnummer 141 

Fastighet/kvarter Kv. Nordanvik 

Fornlämningstyp Stadslager 

Undersökningsår 1978 

Typ av undersökning Provschakt 

Dokumentationsmaterial Materiallista, ärendehandling,  negativ, kontaktkopior, renritningar 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas nej 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering 1700-1800-tal 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1978,  Medeltidsstaden 63 

Sammanställt av, namn och datum 

Björn Wickman 2004-12-08 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
     Provschakt i Kv. Nordanvik i Östhammar, Uppland. 
 
Med anledning av ändrad stadsplan för Östhammar och tillbyggnad av kommunkontor genomfördes en 
provschaktundersökning i Kv. Nordanvik i centrala Östhammar. Uppdragsgivare var Östhammars kommun som 
också stod för kostnaderna. 
 
Kv. Nordanvik är beläget intill vad som anses vara det medeltida Östhammars hamninlopp och ca 200-250 m 
nordväst om Gullskäret, som är platsen för det nyetablerade Östhammar efter stadens avflyttning till Öregrund år 
1491. Av äldre kartmaterial framgår att undersökningsområdet fortfarande under 1700- och 1800-tal utgjorde del av 
stadens utkant.  
 
Två schakt togs upp och långprofiler A-B och C-D lades ut. 
 
Profilen A-B var 20 m lång och gick mellan kommunkontoret och Borgmästarplan och låg runt 4 m ö h.  
Den översta nivån, från markytan och ned till 0,8 m utgjordes av nutida fyllnadsmassor. Därunder vidtog ett ca 0,2 
m djupt kulturlager med innehåll av djurben och keramik (1700-1800tal) mm. Detta lager låg direkt under den 
gamla grundytan som redovisas på 1958 års grundkarta. Under kulturlagret fanns ett ca 0,2 m djupt lager av 
svallsand/grus och därunder fanns sediment av mjäla och mot nordost även mo. 
 
Profilen C-D var fyra m lång och följde gamla Nordanviksgatan., ca 10 m NO om den s.k. Nordanviksstenen, en 
sten som i folkmun sägs en gång ha utgjort ett farligt grund vid insegling till staden. Schaktets överyta låg på en nivå 
av 2,7 m ö h. Överst var en gatubeläggning av grus med ett djup av ned mot 01, m. Därunder fanns ett lager 0,3-0,6 
m djupt bestående av lerblandat fyllning som successivt övergick till att utgöra ett med ben- och tegelrester uppfyllt 
kulturlager. Lagret var tjockast i N. Lagrets undre begränsningsnivå varierade kraftigt. Därunder fanns ett upp till 
0,6 m djupt lager av sand och grus som mot N tunnades ut helt. Under detta ett ca 0,3 m djupt lager bestående av 
varvig lera och därunder berg.  
 
Schaktet C-D har betydelse för förståelsen av uppgrundningen av den äldre medeltida stadens hamn. Schaktet ligger 
i det medeltida hamninloppet, ca 30 m från djupleden. Området runt schaktet torrlades redan under 1500-talet och 
det är troligt att man får gå tillbaka till mitten av 1200-talet för att båtar med ett djupgående  av 1,5 m har haft 
möjlighet att ta sig in med viss marginal under kölen. Detta antagande får ses som hypotetiskt tills mer omfattande 
undersökningar är utförda.  
 
Nordanviksstenen kommer vid denna nivå att ligga 40 m ut från södra stranden.   
 
Fyndmaterialet har eftersökts men ej påträffats varför det får anses som förkommet, möjligen har det aldrig tagits 
tillvara.    
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Up, Östhammar, Kv. Snickaren 2 Lst:s dnr: - 

Ansvarig institution: Uv Eget dnr:  1038/78 

Ansvarig för undersökningen: Sverker Söderberg Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 10I 6i Lägeskoordinater: X6084970  Y1642270 
      
 
Landskap Up 

Socken/Stad Östhammar 

Fornlämningsnummer 141 

Fastighet/kvarter Kv. Snickaren 2, Östhammar 40:2 

Fornlämningstyp Stadslager 

Undersökningsår 1978 

Typ av undersökning Schaktkontroll 

Dokumentationsmaterial Materiallista, ärendehandling, fältritningar, renritningar, negativ, kontaktkopior., 
C14-svar. 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Nej 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Nyare tid 
Resultaten har publicerats i: 

Medeltidsstaden 63 

Sammanställt av, namn och datum 

Björn Wickman 2004-12-14 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
     Provundersökning i Kv. Snickaren 2, RAÄ 141, Östhammar, Uppland. 
 
En provundersökning inom Kv. Snickaren 2 vid Kyrkogatan i Östhammar genomfördes år 1978 av 
Undersökningsverksamheten vid Riksantikvarieämbetet. Undersökningsområdet var beläget inom tomtmark i 
centrala Östhammar, inom det område, RAÄ 141,  där kulturlager konstaterats. Dagens gatunivå ligger ca 3,8 m ö h. 
 
Ca 0,05-0,25 m under markytan vidtog ett oskiktat kulturlager med en tjocklek av upp mot 0,4 m. Lagret innehöll 
inga fasta konstruktioner men fynd av keramik, ben, kritpipsskaft mm. Fynden kan  dateras till 1700-tal och yngre. I 
gränsen mellan kulturlagret och den underliggande sterila sjösanden togs två kolprover varav det ena analyserades. 
Provsvaret  gav ett värde av 345±95 BP. Medelvärdet för provet är år 1605. Provet kan därmed sägas täcka in den 
första tiden av det nya Östhammar.  
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Up, Östhammar, Kv. Snickaren 1 Lst:s dnr: - 

Ansvarig institution: Uv Eget dnr:  - 

Ansvarig för undersökningen: Sverker Söderberg Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 12I 6i Lägeskoordinater: X6084970  Y1642270 
      
 
Landskap Up 

Socken/Stad Östhammar 

Fornlämningsnummer 141 

Fastighet/kvarter Kv. Snickaren 1, Östhammar 40:1 

Fornlämningstyp Stadslager 

Undersökningsår 1981 

Typ av undersökning Schaktkontroll 

Dokumentationsmaterial Materiallista, (fyndlista), negativ, kontaktkopior, renritningar, sammanfattning 
av undersökning. 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering - 
Resultaten har publicerats i: 

Medeltidsstaden 63 

Sammanställt av, namn och datum 

Björn Wickman 2004-12-14 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
 
 
Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
     Schaktkontroll i Kv. Snickaren 1, RAÄ 141,  i Östhammar. 
 
I samband med ombyggnad av ett bageri i Kv. Snickaren 1, Östhammar 40:1 i centrala Östhammar utfördes en 
schaktkontroll inom tomtmark till rubricerad fastighet. Uppdragsgivare var Rune och Viola Wahlberg.  
Schaktningen företogs delvis i gamla ledningsgravar som var belägna på en nivå av ca 4 m ö h. 
Kv. Snickaren ligger inom det område i centrala Östhammar där kulturlager påvisats (RAÄ 141).  
 
Överst i markprofilen fanns en 0,5 m djup fyllning av grus och sten med viss kulturlagerinblandning. Därunder 
vidtog ett ca 0,2 m djupt kulturlager, uppblandat av sand och mull med tegelkross och kolstänk. Därunder vidtog ett 
0,25 m djupt sandlager med sten, tegel och sotfläckar. Täckt av ett tunt lager humusblandad svartbrun sand 
uppträdde sedan en rustbädd i två korsande skikt , underlagrad av kraftigt förmultnat, nästan humifierat trä. På andra 
ställen i schaktet fanns på denna nivå ett brandlager. En m under markytan fanns steril mark som utgjordes av 
sjösand. 
 
Fynden från undersökningen, F1-5 utgörs av  av trä från rustbädden, jordprover samt keramik.. 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Up.Sigtuna, Kv. Koppardosan 2, RAÄ 195 Lst:s dnr: - 

Ansvarig institution: RAÄ-Uv Eget dnr:  3188/74   (1850/75) 

Ansvarig för undersökningen: Marietta Douglas Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 11I 2b Lägeskoordinater: X  661228  Y160820 
      
 
Landskap Up 

Socken/Stad Sigtuna 

Fornlämningsnummer 195 

Fastighet/kvarter Kv. Koppardosan 2 

Fornlämningstyp Medeltida stadslager 

Undersökningsår 1974 

Typ av undersökning Delundersökning 

Dokumentationsmaterial Ärendehandling, rapportmanus, fyndlistor, anläggningsbeskrivningar, dior, 
negativ, kontaktkopior 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering 1000-1100 e.Kr. 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1974,  Sigtuna, Medeltidsstaden 6, 1978. 

Sammanställt av, namn och datum 

Björn Wickman   2005-03-23 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
En arkeologisk undersökning i Kv. Koppardosan 2 i Sigtuna. 
 
Inledning 
 
Följande text är baserad på ett manus (hos ATA) författat av Marietta Douglas som också deltog i 1974 års 
undersökning. 
 
Inför utbyggnad av Uppsala Sparbanks lokaler i Kv. Koppardosan 2 genomfördes en arkeologisk undersökning 
under perioden 1974-09-31—11-14. Uppsala sparbank stod för undersökningskostnaderna. Undersökningen 
omfattade ett 5x10 m stort schakt som var beläget ca 15 m söder om Stora gatan vid Stora Torgets sydöstra hörn.  
Området är beläget i den östra delen av Sigtunas svartajorden-område. 
 
 
Tidigare undersökningar i kvarteret 
 
 År 1941 genomfördes undersökningar i kvarteret av B E Lundberg. Vid detta tillfälle påträffades en broläggning 
och lämningar av knuttimrade hus. Kulturlagret tunnade snabbt ut mot öster vilket tolkades som att området låg i 
utkanten av stadens kärna (ATA, dnr 3667/41). År 1945 upptogs ett schakt av Wilhelm Holmqvist nära 1941 års 
undersökning. Vid denna undersökning påträffades stora mängder av träavfall, stockar, pålar och plankor utan 
konstruktionsmässigt sammanhang, troligen fyllnadsmassor (ATA 753/46). 
 
1974 års undersökning 
 
Vid 1974 års undersökning konstaterades att kulturlagret nådde ett djup av ca 1,5 m. I lagret påträffades 
fragmentariska stenläggningar , en broläggning av trä samt rester av knuttimrade byggnader och flätverk. 
Kulturlagret grävdes i nio st. ca 0,2 m tjocka lager. Grävningen utfördes med spade förutom de överst påförda 
sentida lagret som schaktades med maskin. 
 
Överst fanns delvis påförda massor till ett djup av ca 1,2 m. Detta lager utgjordes av löst packad sand, grus, 
modernt och äldre tegel, kalkbruk samt en del sten varav några var huggna. I fyllnadsmassorna påträffades också en 
stenmur (A1) delvis bestående av maskinhuggen sten. Muren är av sentida datering och har troligen anlagts för att 
förhindra jordglidning. Ingen lagerföljd kunde iakttagas. Fyndmaterialet utgjordes av keramik av 1600-1700-
talstyp, glaserat rödbränt gods med piplersdekor, modern spik, porslin glas och djurben. I detta lager fanns också 
tidigmedeltida svartgods och kamfragment samt ett fåtal skärvor av stengods. Fynden i detta lager som 
maskinschaktades har ej mätts in.  
 
Nästa lager, L 1, var det första lagret som grävdes för hand. Fyllningen utgjordes av tämligen fet kulturjord som 
dock fortfarande innehöll recent material. Jorden var tämligen porös och vatten- och luft- genomsläpplig vilket 
medfört dåliga bevarandeförhållanden. I schaktets norra hörn fanns fragmentariska rester av ett trägolv lagt i 
riktning  NNO-SSV. Ovanpå golvet fanns ett sotlager och under detta var ett lerlager, 0,05 m tjockt.  Vidare 
framkom en recent stenläggning (A2).  Längs den NÖ schaktväggen var lagret mer intakt. Inga anläggningar 
framkom här, däremot hornspill från hantverk. Fyndmaterialet utgjordes av glaserat rödbränt gods med dekor av 
piplera, skaft till kritpipor mm, men även föremål av tidigmedeltida karaktär som svartgods, spikar, brynen, 
lerklining samt järnföremål. 
 
Lager L II och L III grävdes var för sig, men de innehöll endast ett fåtal skadade anläggningar varför de här 
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redovisas tillsammans. Först i L IV kommer de första intakta anläggningarna.  Kulturlagrets karaktär är i stort sätt 
samma som i L 1.  Fortfarande finns en del recent material men det tidigmedeltida materialet dominerar. I schaktets 
SÖ hörn framkom en löst sammanhållen stenpackning med sentida material i fyllningen. Den återfanns även i nästa 
stick. Marknivån skiljde sig här 0,7 m från N till S.  
 
Två st. parallellt liggande plankor, delvis täckta av sten framkom vid schaktets N vägg (A3). Vidare påträffades ett 
4 x 2 m stort brandlager bestående av mer eller mindre förbrända plankstumpar. Dessa låg i ett ca 0,1 m tjockt lager 
av rödbränd sand och sot. Träresterna låg utan synlig ordning och utgjorde troligen raserat material från en brand. 
Fyndmaterialet utgjordes av svartgods, stengods, järnföremål, ett råämne till en dubbelkam, hornspill, läderspill, ett 
bryne samt lerklining. Även föremål av yngre karaktär som porslin, kritpipor mm påträffades.    
 
Lager L IV var till stora delar oskadat men delvis omrört invid den SÖ schaktväggen. Det var beläget i en kraftig 
sluttning ned mot Mälaren. Anläggningarna utgjordes av en stenpackning (A4), en broläggning (A5) som framkom 
under A3 i L III, rester av en fragmentarisk byggnad (A6) samt rester av en flätverksvägg eller staket (A7). 
 
A4 utgjordes av en stenpackning, ca 3 x 1,5 m och ovanpå denna en stock, ca 2,5 m lång. Stenarna var 
skarpkantade och 0,1-0,35 m stora. De var lagda på en lerpackning och täckta av en med lera uppblandad 
kulturjord. I anslutning till anläggningen påträffades keramik, A- och C-gods. Vidare framkom en defekt 
dubbelkam samt en tandskiva till en sammansatt enkelkam.  Anläggning 5, en broläggning, var belägen i schaktets 
NÖ hörn och utgjordes av ett tiotal plankor liggande i riktning VSV-ONO. Plankorna var i allmänhet ca 2 m långa 
och upp till 0,3 m breda. Tjockleken varierade mellan 0,03-0,05 m.  
Plankorna vilade på rundvirke, lagt i NNV-SSO riktning och med en längd av upp till 2,3 m och med en tjocklek av 
ca 0,1 m. Hela anläggningen sluttade mot SV. Bland fynden som påträffades i anslutning till broläggningen kan 
nämnas en dubbelkam, en fragmentariskt sammansatt enkelkam, en tandskiva till en enkelkam, en bennål, ett 
råämne till en bennål, spill från hornhantverk, en sländtrissa av ben samt en mängd krukskärvor (äldre svartgods). 
Under broanläggningen påträffades armar till en våg av brons samt ett flöte av bark. 
 
Broläggningen kan utgöra en tvärgata till Stora gatan vilken haft samma sträckning sedan medeltiden. Vid grävning 
i kvarteret 1941 påträffades en broläggning som löpte i samma riktning.  
 
Strax NO om broläggningen framkom ett flätverk, A7, som sträckte sig i NNV-SSO riktning. Det utgjordes av ett 
20-tal käppar nerstuckna i marken. Endast i anslutning till den NV schaktkanten fanns vidjor bevarade. Käppraden 
löpte parallellt med broanläggningen.  
 
Anläggning nr 6 utgjordes av de fragmentariska resterna av en knuttimrad byggnad. Den var belägen omedelbart V 
om broanläggningen. Endast den NÖ väggen var bevarad liksom delar av den NV samt delar av en mellanvägg. Av 
den NÖ väggen återstod en syll och två underliggande stockar.  Syllen och den ena av de underliggande stockarna 
fortsätter in under den SÖ schaktväggen. Syllen hade en längd av 4,2 m och var 0,18 m bred. Uthuggningar i syllen 
tyder på att den använts sekundärt i byggnaden.  
 
Den NV stocken var 1,4 m lång.  Den s.k. mellanväggen vilade på en sten men låg  över syllen. Den hade ett urtag 
på ovansidan där den också var bränd. Husets konstruktion är ej klarlagd. ”Huset” täcktes av 0,1-0,4 m stora stenar, 
men dessa hade troligen ej med byggnaden att göra. Fyndmaterialet inskränkte sig till en dubbelkam av horn. 
Husgrunden sluttar kraftigt mot SO. Under byggnaden framkom ytterligare rester av en byggnad (A8).       
 
Lager V och delar av lager VI utgjorde ett andra bebyggelseskikt. Konstruktionerna ligger här främst i lager V, 
längs den Ö schaktkanten i lager VI. Kulturlagret på denna nivå var ganska intakt och bestod av hårt packad 
kulturjord med träflis. I den V delen fanns rester av ett lergolv. Anläggningarna som låg på en nivå ca 0,3-0,4 m 
ovan orörd mark utgjordes av broläggningen (A5) som återfanns redan i lager L IV. A8 utgjordes av en husgrund  
med stenpackning och lergolv samt A13, trärester (plankor), möjligen en fragmentarisk byggnad.  
 
Husgrunden, A8, bedömdes vara 5,3 x 3,2 m stor och orienterad i NV-SO riktning och var belägen i schaktets V 
del. Den bestod av två syllar som utgick från den  NV och SV schaktkanten. Även det första varvet stockar var 
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bevarade. Syllarna var 4,5 resp. 3 m långa. Längs utsidan av den NÖ väggen var åtta ca 0,08 m tjocka pålar 
neddrivna, troligen med funktion att förankra väggen.  I byggnadens Ö hörn fanns en tvåskiktad 1,0-1,3 m stor 
stenpackning uppbyggd 0,1-0,4 m stora stenar som delvis var något skörbrända. Möjligen har stenpackningen 
utgjort en härd.  
 
Längs insidan av den SÖ syllen fanns ytterligare en stenpackning, 0,8-3,3 m stor med stenar av storleksordning  
0,05-0,4 m. Stenarna var skarpkantade och lagda i ett skikt i lera. Stenpackningen följde i stort anläggningens 
begränsning och var av en tjocklek av ca 0,15-0,20 m.  I lerpackningen strax under stenarna fanns ett mörkfärgat 
skikt innehållande näver, halm och djurben. Lagret tolkades som en golvnivå. Parallellt med den SÖ syllen 
framkom en rad bestående av sju st. ca 0,2 m stora stenar. Mot NO begränsades husgrunden av broläggningen. 
Fyndmaterialet utgjordes av krukskärvor av svartgods (A-gods) samt ett förarbete till en sländtrissa av sten.  
 
A13 utgjordes av en ev. fragmentarisk byggnad med en storlek av 1,2 x 1,6 m. Den var belägen vid den SÖ 
schaktväggen och ca 0,3 m ovan orörd marknivå. Resterna kan möjligen tolkas som en träbyggnad med plankgolv. 
Trävirket var kraftigt förmultnat. Det utgjordes av en syll, en golvregel samt tre kluvna stockar lagda i riktning NO-
SV vilka troligen har utgjort ett golv. Fyndmaterialet utgjordes av svartgodsskärvor, en nål av ben med profilerat 
huvud, slagg samt degelfragment? 
 
Lager VI och VII utgör det tredje bebyggelseskiktet. Anläggningarna ligger främst i lager VI, i den SÖ 
schaktkanten i lager VII. Anläggningarna låg på en nivå av ca 0,1-0,3 m ovan orörda marklager. Kulturlagret 
upphör i LVI längs den NV schaktkanten.  Kulturjorden var till sin karaktär här fetare och mörk till färgen. Den 
innehöll stora mängder trärester samt djurben. Anläggningarna utgjordes av en broläggning (A9), stenar ställda i 
vinkel, ev. från en byggnad (A10) samt en stensträng med pålar tillhörande A7, ett flätverk. 
 
A9, broläggningen, hade en längd av 3,5 m och en bredd av ca 1 m. Den hade en NO-SV sträckning och var 
belägen omedelbart under lerpackningen i A8. Anläggningen utgjordes av fem st. lagda plankor, 0,7-1,0 m långa 
och 0,20-0,35 m breda. Tjockleken uppgick till 0,03 m. De var lagda kant i kant i en SV-NO riktning. Mot SO 
fortsätter broläggningen, men nu i form av en stenläggning, ca 2,5 m lång och ca 0,8 m bred. Denna stenläggning 
fortsatte in i den SÖ schaktväggen. Stenarna var i storleksordning ca 0,1-0,45 m stora. Invid de två största 
plankornas östra kant var två spetsade pålar neddrivna. Plankornas NÖ ändar var försedda med hål, i två av dem 
fanns dymlingar som förband dem med en underliggande planka. Under plankorna fanns ett centimetertjockt 
kulturjordslager, därunder vidtog ett ca 0,03 m tjockt lerlager följt av kulturjord. Under broläggningen påträffades 
läderspill, svartgods (A-gods), en tånge av järn med träskaft, ett knivblad, ett flöte av bark samt ett bryne av skiffer. 
 
A10 utgjordes av sju st. 0,25-0,70 m stora stenar som var ställda i vinkel, möjligen rester av en husgrund. 
Anläggningen låg invid den NÖ schaktkanten och den framkom under husgrunden A8. Stenarna var lagda så att de 
bildade ett hörn i Ö. Den NÖ stenraden kunde inte begränsas då den fortsatte in i schaktväggen. Möjligen kan 
stenarna utgöra en syllstensrad till en byggnad. Broläggningen A9 tangerar stenraden som var belägen ca 0,1 m 
ovan orörd marknivå. Inga övriga konstruktioner påträffades intill denna anläggning. Fyndmaterialet var magert, 
och utgjordes av två svartgodsskärvor varav en mynningsbit med insvängd rak rand.  
 
A11 har tolkats som en stensträng samt stenpackning. Den var belägen intill den NÖ schaktkanten. Den västra 
stensamlingen var mycket vällagd i en ca 3 m lång något böjd linje som bildade en ås. Stenmaterialet utgjordes av 
ca 0,15-0,60 m stora stenar.  Öster om denna ”stensträng” fanns ytterligare en stenpackning bestående av något 
mindre stenar. Denna var planare lagd och hade mer karaktär av en stenläggning. 
 
I ”stensträngen” återkom A7 i form av ett tjugotal käpphål. Det är osäkert om dessa kan kopplas samman med 
stensträngen.  Stensträngen har tolkats som någon typ av dränering. Anläggningen täcktes av ett mycket hårt packat 
brunsvart kulturjordslager innehållande djurben och trärester. I SO fanns en tunn lerpackning över stenläggningen. 
Under anläggningen fortsatte samma typ av kulturjord som täckte den. I anslutning till stenkonstruktionerna 
påträffades få fynd, bl a en islägg samt svartgodsskärvor av A-typ. 
 
Lager VII, VIII och IX utgjorde de sista lämningarna innan orörd mark tog vid. L VII grävdes för sig medan L VIII 
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och L IX grävdes samtidigt. Det resterande kulturlagret grävdes ned till orörd nivå. Det utgjordes av mycket hårt 
packad kulturjord innehållande djurben och stora mängder träflis.  
 
Inga konstruktioner påträffades, däremot enstaka stenar samt pålar neddrivna i leran. Vidare framkom en 0,2 m 
djup nedgrävning samt en sotfärgning.  
 
I detta understa skikt utgjordes fyndmaterialet av träföremål i större utsträckning än i lagren ovanför, bl a 
barkflöten. Keramiken utgjordes av A-gods, bl a flera mynningsbitar med insvängd rand, men även s.k. vendiskt 
svartgods med utsvängd rand.  
 
Övriga handlingar, rapportmanus mm förvaras hos Riksantikvarieämbetet-ATA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
     
 
Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Up, Sigtuna, S:t Olofsgatan Lst:s dnr: - 

Ansvarig institution: RAÄ-Uv Eget dnr:  1850/75,  2380/75 

Ansvarig för undersökningen: Monica Modin Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 11I 2b Lägeskoordinater: X 6612480  Y 1608130 
      
 
Landskap Up 

Socken/Stad Sigtuna 

Fornlämningsnummer       

Fastighet/kvarter S:t Olofsgatan 

Fornlämningstyp Medeltida stadslager 

Undersökningsår 1975 

Typ av undersökning Delundersökning 

Dokumentationsmaterial Ärendehandlingar, fältplaner 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Nej 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Medeltid 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1975, Rapport Medeltidsstaden 6, 1978 

Sammanställt av, namn och datum 

Björn Wickman  2005-03-31 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
Undersökning av skelettgravar vid S:t Olofsgatan i Sigtuna. 
 
 
Följande uppgifter är baserade på text i ARKEOLOGI I SVERIGE 1975 samt information i ärendenas handlingar. 
Närmare beskrivning av undersökningarna eller rapportmanus saknas. 
 
Med anledning av schaktningar i S:t Olofsgatan i Sigtuna under år 1975 utfördes två st. arkeologiska 
undersökningar. Den första undersökningen skedde mot bakgrund av utbyggnad av vatten- och avloppssystemet 
och den andra för dragning av telekabel. Uppdragsgivare och kostnadsbärare var Sigtuna kommun, Gatukontoret, 
resp. Televerket. 
 
I samband med schaktning för VA-ledning påträffades i det 25 m långa och 2,5 m djupa schaktet det SV hörnet av 
grundmuren till det ursprungligen planerade västpartiet till S:t Olofs kyrkoruin. Denna mur låg 4,9 m V om det 
nuvarande västpartiet. Dessutom påträffades ett hundratal skelettgravar som troligen tillhör S:t Olofs kyrka. 
Skeletten låg med huvudet i V och armarna på bröstet. I ett tiotal gravar fanns bevarade spikade träkistor. I 
anslutning till gravarna fanns skelettdelar till ytterligare 40 individer. Området var sedan tidigare starkt förstört 
genom olika schaktningsarbeten.  
 
Kyrkogården har troligen använts sedan mitten av 1100-talet då S:t Olof byggdes och är senast använd till mitten 
av reformationen , då kyrkan togs ur bruk.  
 
Vid schaktningsövervakningen för televerkets kablar påträffades i samma område sju skadade skelettgravar intill 
S:t Olofs kyrkoruin. Skeletten låg ca 0,6 m under dåvarande markyta med huvudet mot V och armarna över bröstet 
eller längs sidorna.  
 
Arkivhandlingar förvaras hos Riksantikvarieämbetet-ATA. 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Up, Sigtuna, Stora Gatan m fl, RAÄ 195 Lst:s dnr: - 

Ansvarig institution: RAÄ-Uv Eget dnr:  7123/74        (3621/75) 

Ansvarig för undersökningen: Marietta Douglas Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 11I 2b Lägeskoordinater:       
      
 
Landskap Up 

Socken/Stad Sigtuna 

Fornlämningsnummer 195 

Fastighet/kvarter Stora gatan, Gröna gränd, Laurenti gränd, Långgränd, Stora Vattugränd m fl. 

Fornlämningstyp Medeltida stadslager, skelettbegravningar 

Undersökningsår 1975 

Typ av undersökning Schaktövervakning 

Dokumentationsmaterial Fältplaner, profilbeskrivningar, anläggningsbeskrivningar, benlista 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Medeltid-Nyare tid 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1975,  Rapport Medeltidsstaden 6, 1978. 

Sammanställt av, namn och datum 

Björn Wickman    2005-04-05 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
Arkeologisk schaktövervakning vid Stora Gatan m.fl. i Sigtuna. 
 
Handlingar och rapportmanus till denna undersökning saknas delvis varför texten till största del baseras på 
uppgifter i ARKEOLOGI I SVERIGE 1975. 
 
I samband med Televerkets ledningsdragningar utfördes övervakning av ett 900 m långt, 1 m djupt  och 0,6 m brett 
schakt. I Stora Gatan påträffades från ca 0,6 m djup medeltida kulturlager med trärester, bl a stockar. I Gröna 
gränd, Laurenti gränd, Långgränd och Stora vattugränd påträffades mörkfärgad kulturjord utan träkonstruktioner. I 
ett schakt från Sankt Persgatan till Prästgården intill Sankt Lars ruin framkom fyra skelettgravar ca  0,6 m under 
nuvarande markyta.  
 
Fyndmaterialet utgjordes av spill från hornhantverk, skaft av ben med ristade runor, kamfragment samt enstaka 
keramikskärvor, totalt 119 fyndnummer. 
 
Datering; 1100-1600-tal. 
 
Handlingar förvaras hos Riksantikvarieämbetet-ATA. 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Up, Skuttunge sn, Häggeby Lst:s dnr:       

Ansvarig institution: UV Eget dnr:  1817/81  

Ansvarig för undersökningen: S. Söderberg Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 12H 1J Björklinge Lägeskoordinater: x 6657460  y1596280 
      
 
Landskap Up 

Socken/Stad Skuttunge sn 

Fornlämningsnummer RAÄ 69, RAÄ 231 och RAÄ 224 

Fastighet/kvarter Häggeby 

Fornlämningstyp Gravar, husgrunder  

Undersökningsår 1981 

Typ av undersökning Fosfatkartering 

Dokumentationsmaterial Fosfatprotokoll, fältanteckningar, foton, förteckning av fornlämningar i området. 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Nej 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

12H 1J 

Datering Odaterat 
Resultaten har publicerats i: 

- 

Sammanställt av, namn och datum 

Kerstin Forslund 2004-12-09 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
Fosfatkartering i Häggebyområdet. Up, Skuttunge sn, Häggeby. 
 
Anledningen till undersökningen var en planerad utbyggnad av Häggebyområdet. Uppsala kommuns 
planeringskontor hade tillsatt en grupp, Häggebygruppen, som skulle utreda förutsättningarna för denna utbyggnad.  
På Häggebyområdet låg ett antal registrerade fornlämningar vilket skulle påverka kostnaderna om en utbyggnad 
kom till stånd. Uppsala kommun gav i anledning av detta  UV i uppdrag att fosfatkartera en yta i Häggebyområdet. 
Fosfatkarteringen gjordes under 10 dagar 1981 och slutredovisades sep 1981. Ytan som karterades var 1 km² och K. 
Graufelds tog där 980 prover.  
I uppdraget ingick även en redogörelse för platsens fornlämningar. Framförallt skulle fornlämningarna 69, 231 och 
224 komma att beröras.  
Fosfatundersökningen visade fläckvis på höga värden inom området.  
Omr A:  Fornl 69.    I närheten och norr om fornl 69 som består av en hög om 14 m i diam, som ligger i en 
åkerholme med odlingshak och odlingsterrasser, finns ett område med en mindre husgrund. Området runtomkring 
denna hade höga fosfathalter.  
Omr B: Fornl 66 som ligger söder om området som ev skulle bebyggas består av två högar, 16 och 11 m i diam, en 
stensättning 3 m i diam samt en stensättningsliknande anläggning. Dessutom finns ca 40 osäkra anläggningar. Inom 
gravfältsområdet var fosfatvärdena ganska låga men de ökade öster och väster om området.  
Omr C: Fornl 231.   Fornlämningen består av en hög 4 m i diam, en stensättning, 7-9 m i diam och ev en terrass 
intill högen. Inom området fanns det höga fosfatvärden. 
Omr D: Fornl 224.   Bestod av ett sentida torp. Öster om torpet finns ett område som uppvisade höga fosfatvärden.   
Omr E: På området söder om Häggeby 2:5 finns höga fosfatvärden.  
Omr F: Ett område i Häggeby 2:6 och 1:3 visade också förhöjda fosfatvärden. Norr om detta område finns ett 
område med skärvstenshögar.  
Riksantikvarieämbetet menade att en provundersökning var nödvändig om området skulle bebyggas eftersom många 
fosfatprover fick så höga värden. På provundersökningen skulle tranchéer tas upp på områden som uppvisade de 
höga fosfatvärdena.      
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Skuttunge sn Skuttungeby RAÄ 48 Lst:s dnr:       

Ansvarig institution: UV Eget dnr:  4267/76 

Ansvarig för undersökningen: Sverker Söderberg Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 12H 0j Lägeskoordinater: x 6553,25  y 1595,08 
      
 
Landskap Uppland 

Socken/Stad Skuttunge 

Fornlämningsnummer 48 

Fastighet/kvarter Skuttunge 2:21 

Fornlämningstyp inga äldre lämningar 

Undersökningsår 1976 

Typ av undersökning förundersökning 

Dokumentationsmaterial 5 negativ, 5 kontaktkopior, anteckningar m m 

Materiallista bifogas ja 

Fyndlista bifogas nej 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

ja 

Datering odaterat 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1976 

Sammanställt av, namn och datum 

Tyra Ericson,  2004-11-05 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Med anledning av tomtavstyckning företogs en arkeologisk kontrollundersökning av ett område beläget ca 50–100 
m norr om RAÄ 48 i Skuttunge sn. 
Fornlämning 48 utgörs av två skärvstenshögar. Norr därom utfördes i oktober 1976 en kontrollundersökning för att 
spåra eventuella boplatsrester. Marken utgjordes dels av f d åker, dels av backig och blockbemängd terräng. Till 
synes "misstänkta" områden provschaktades med grävmaskin och för hand.  Spår av fornlämningar framkom ej. 
Längst i norr, i f d åker, framtogs en kolmilebotten (i bruk under 1940-talet). 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Uppland, Sollentuna sn, Nytorp stg 5010, RAÄ 
278 

Lst:s dnr: 2624/80 

Ansvarig institution: RAÄ UV Mitt Eget dnr:  3374/81 

Ansvarig för undersökningen: Eva Olsson Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 10I 8e Lägeskoordinater: x6592 y1621 
      
 
Landskap Uppland 

Socken/Stad Sollentuna sn 

Fornlämningsnummer RAÄ 278 

Fastighet/kvarter Nytorp, stadsäga 5010 

Fornlämningstyp Gravfält 

Undersökningsår 1980-1981 

Typ av undersökning Slutundersökning 

Dokumentationsmaterial Finns på UV Mitt, Eva Olsson 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Nej 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Sen vikingatid 
Resultaten har publicerats i: 

      

Sammanställt av, namn och datum 

Janis Runcis 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Åren 1980-1981 genomfördes en arkeologisk undersökning inom en del av ett vikingatida gravfält i Sollentuna 
socken, ungefär en mil nordväst om Stockholms centrum. Gravfältet, där man planerade att uppföra radhus, var 
beläget på västsluttningen av en rullstensås och kraftigt skadat av tidigare villabebyggelse. Enligt 
fornminnesregistret rymmer det 90 gravar, däribland några högar. Undersökningen kom att omfatta 17 
stensättningar samt ett tiotal härdar. De flesta av gravarna var ordinära rundade stensättningar men där fanns också 
en rektangulär stensaättning samt en med ett mittblock. Fem av gravarna innehöll skelettbegravningar i kista. 
Förutom tre gravar utan identifierbar gravgömma var de resterande brandgravar av vilka några var skadade. Fynden 
från gravarna bestod av silvermynt, silverkors, nålhållare, bältesspännen, viktlod och glaspärlor. I en av de oskadade 
gravgömmorna fanns ett så kallat "vendiskt" kärl. Föremålen och gravskicket pekar på en datering till sen 
vikingatid, ca 1000 e.Kr. 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Uppland, Sollentuna sn, Tureberg fd. stg 5020, 
5021, Sofielund, RAÄ 149 

Lst:s dnr: 11.391-569-81   

Ansvarig institution: RAÄ UV Mitt Eget dnr:  3374/81 

Ansvarig för undersökningen: Carin Claréus Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 10I 8e Lägeskoordinater: X6592,25 Y1621,6 
      
 
Landskap Uppland 

Socken/Stad Sollentuna sn 

Fornlämningsnummer RAÄ 149 

Fastighet/kvarter Tureberg, fd stadsäga 5020 och 5021, del av 5005  

Fornlämningstyp Gravfält, boplats, stensträng, hålväg 

Undersökningsår 1980-1981 

Typ av undersökning Slutundersökning (delund) 

Dokumentationsmaterial I ATA 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Äldre järnålder - folkvandringstid, vikingatid 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1980, 1981 (senare omtolkat) 

Sammanställt av, namn och datum 

Eva Olsson 20-04-2005 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Åren 1980-1981 genomfördes en arkeologisk undersökning inom en utkant av ett gravfält från äldre järnålder i 
Sollentuna socken, ungefär en mil nordväst om Stockholms centrum. Man planerade att uppföra radhus intill och 
delvis inom ett registrerat gravfält. Gravfältet var beläget på västsluttningen av en rullstensås, i grönområde. Under-
sökningsområdet väster och söder därom var skadat av tidigare villabebyggelse. Minst 25 gravar uppskattas ha 
funnits inom gravfältet och detta ligger till största delen kvar.  
Inför undersökningen förväntade man sig att påträffa främst gravar, sannolikt inom stenbunden mark och delvis utan 
överbyggnad. Resultatet blev fyra-fem stensättningar och två-tre omarkerade gravar, med datering till romersk 
järnålder-folkvandringstid.  Dessutom undersöktes ett stort antal stenpackningar och ett 40-tal härdar och stolphål 
samt en rest av stensträng och en hålväg. Stenpackningarna mm kunde inte tolkas i fält. 
Stenpackningar, härdar, stolphål och stensträng utgjorde sannolikt en del av en stor, ej avgränsad boplatsyta, inom 
vilket ett antal långhus legat (tolkning av tonfotoplan). Fynden inom boplatsen var fåtaliga. Boplatsen kan sannolikt  
dateras till äldre järnålder. 
Hålvägen kunde följas i ca 30 m och förefaller ha löpt från åsens krön och en större färdled ned mot järnålders-
bygden i väster. Fynd av hästskosöm och nitar/spikar indikerar en användning under vikingatid-medeltid. Ett 
likarmat spänne av vikingatida typ påträffades i ett hus strax intill, liksom en härd som gav 14C-datering till samma 
tid. Huruvida dessa fynd ska kopplas till hålvägen eller till ett eventuellt samtida hus är oklart. 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Spånga Rissne RAÄ 190 Lst:s dnr: 11.391-551-81, 11.391-578-81 

Ansvarig institution: UV Eget dnr:  3260/81 

Ansvarig för undersökningen: Carin Claréus Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 10I 7e Lägeskoordinater: x 6585  y 1621 
      
 
Landskap Uppland 

Socken/Stad f.d. Spånga, nu Sundbyberg 

Fornlämningsnummer f.d. 190, nu 9:1 och 9:2 

Fastighet/kvarter Rissne 

Fornlämningstyp gravfält 

Undersökningsår 1981 

Typ av undersökning slutundersökning 

Dokumentationsmaterial manus, foton, fältritningar, anl.beskr., osteol. rpt, fyndteckningar, kartor m m 

Materiallista bifogas ja 

Fyndlista bifogas ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

ja 

Datering vikingatid/900-tal 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1981 

Sammanställt av, namn och datum 

Tyra Ericson 2004-11-30 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Med anledning av den planerade exploateringen för Sundbybergs nya stadsdel Rissne utfördes en arkeologisk 
undersökning av RAÄ 190 i Spånga socken (numera RAÄ 9:1 och 9:2 i Sundbybergs socken). Området intill har 
varit fullt av fornlämningar och ett stort antal gravfält är tidigare undersökta. Gravarna och gravfälten sträcker sig 
från äldre järnålder till och med vikingatid. Namnet Rissne finns omnämnt på en runsten i Sigtuna, där en "Gunnar i 
risnii" omtalas. Rissne har eventuellt varit säte för en stormannasläkt under vendeltid. 
Undersökningen omfattade en 1150 kvm stor yta. RAÄ 190 bestod enligt fornminnesregistret av en hög och en 
stensättning. Stensättningen visade sig vid avtorvning vara fast berg. Däremot framkom tre nya stensättningar, vilka 
ej varit synliga före undersökningen. Under högen påträffades tre härdar samt ett osäkert stolphål. Härdarna och 
stolphålet, liksom en del fynd från högfyllningen, torde utgöra rester av en äldre boplats. Större delen av fynden 
bestod av verkstadsrester som delgelfragment, järnslagg och delar av ugnsväggar. 
Högen (A1) var före undersökningen 14x20 m stor och 2-3 m hög, och hade i mitten en 6-8 m stor och ca 1,5 m djup 
grop - huruvida denna var en plundringsgrop eller resultatet av sammansjunkning gick inte att avgöra. Vid 
utgrävningen framgick dock att graven var störd, troligen redan inom ett tiotal år efter anläggandet, då dels fram- 
och dels bakkroppen av ett hundskelett påträffades men i skilda delar av gropen. 
Under jordmanteln i högens centrala del framkom ett ca 9x10 m stort kärnröse. Detta saknade gravgömma. I botten 
av kärnröset fanns en 0,5x1x0,45 m stor nedgrävning, i vilken fanns resterna av en obränd skalle från en nyfödd 
kalv. Detta indikerar att anläggningen anlagts under försommaren, då kalvning normalt sker. Fyndet kan betraktas 
som ett offer. Ca 3-4 m utanför kärnröset fanns en vällagd kantkedja. Denna gränsade i sydväst till A2. 
A2 var en oregelbundet rektangulär, enskiktad stensättning. Den var 5,8x8,4 m stor och troligen skadad i södra 
delen. Den hade dolts av högens jordmantel, och ingick som en del av högen. Under stenpackningen fanns ett upp 
till 0,4 m tjockt brandlager. Spritt i brandlagret fanns arabiska silvermynt, bronsknappar och -beslag, krampor, nitar, 
spikar och beslag av järn, spelbrickor, pärlor, kamfragment, krukskärvor, bränd lera samt rikligt med brända ben. 
Mitt i brandlagret stod en järnkittel, 0,3 m i diameter och 0,2 m hög och med en flat sten som lock. I kitteln fanns en 
torshammarring och en halsring av järn, kamfragment och brända ben. 
De brända benen i kitteln kommer från samma individer som de i brandlagret, men det är framför allt större 
fragments som lagts i kitteln. Benen har bestämts som: en man i 18-20-årsåldern, en häst, en duvhök, en katt, två 
hundar av vinthundstyp samt extremitetsben från två får/lamm och en svinfot. 
Mynten har bestämts till: Ismail Ahmad, al-Muktaffi, al-Sas, 289-95 = 905-7 och Nasr ibn Ahmad, al-Muqtadir, 
Samarquand, 301-20 = 914-32. 
Duvhöken indikerar att den unge mannen ägnat sig åt falkjakt, vilket i sin tur indikerar en hög social ställning. 
En tolkning är att stensättningen anlagts i utkanten av högen för att undvika plundring. 
A3 var en oregelbunden enskiktad stensättning, ca 2 m i diameter och 0,3 m hög. Mellan och under stenarna i 
packningen framkom ett tunt brandlager. Det innehöll en mindre mängd brända ben samt ett bronsbleck, en kam, 
järnnintar, ett viktlod i järn, flinta samt keramik. Benen har bestämts som: en människa i åldern 40-60 år, en hund 
samt extremitetsben från ett får. 
A4 var en oregelbunden enskiktad stensättning, ca 2 m i diameter och 0,3 m hög. Den var troligen skadad, och 
saknade brandlager. I anläggningen påträffades tre brända lårbensfragment av människa. 
A101-104 var belägna under högen och utgjordes av två härdar, en sotfläck och ett möjligt stolphål. Fynden bestod 
av träkol, fröer samt mindre mängder obrända ben. 
Fynd: järnföremål (bl a kittel och torshammarring), bronsföremål, arabiska silvermynt, pärlor, spelbrickor, 
kamfragment, keramik, slagg m m. Fyndlistan (som är uppställd med flera fynd per nummer) omfattar 
uppskattningsvis ca 80 poster. 
Datering: vikingatid/900-tal. 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Up. Täby sn RAÄ 118, 123, 124 Lst:s dnr: - 

Ansvarig institution: UV Eget dnr:  - 

Ansvarig för undersökningen: Monica Modin Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 10I 8f Lägeskoordinater: x 6594 y 1629 
      
 
Landskap Uppland 

Socken/Stad Täby 

Fornlämningsnummer RAÄ 118, 123, 124 

Fastighet/kvarter Ensta, Täby Storcentrum 

Fornlämningstyp Gravfält, boplats 

Undersökningsår 1965–1968 

Typ av undersökning Slutundersökning 

Dokumentationsmaterial Fältritningar, foton, fynd, färdigt manus till RAÄ 124 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Romersk järnålder – vikingatid 
Resultaten har publicerats i: 

M. Modin, 1973, Tarandgravar i Täby. Fornvännen 1973.  

M. Modin, 1973, Tre järnåldersgårdar i Täby. 

Arkeologi i Sverige 1965-1968. 
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Sammanställt av, namn och datum 

Annika Jeppsson  2004-11-23 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Undersökningen gjordes inför planeringen av Täby Centrum. 
 
RAÄ 118, gravfält (Fornvännen 1973) 
Ett tjugotal gravar på ett 800 kvm stort område i den södra delen av gravfältet RAÄ 118 undersöktes.  Gravarna 
bestod av runda och rektangulära stensättningar. Två av de rektangulära stensättningarna  hade tydliga kantkedjor 
och tvärgående stenrader som syntes redan före avtorvningen.  
Stensättning, 18 meter lång och 3 meter bred, öst-västligt orienterad. Stensättningen var indelad i celler genom 
tvärgående stenrader. Graven innehöll tio obrända gravläggningar i rad. I regel ligger gravläggningarna centralt i 
stenramen. I några av gravarna påträffades enstaka krukskärvor. 
Stensättning, 5 meter lång och 4 meter bred, indelad i två celler. Varje cell innehöll en grav och de hade gemensam 
kantkedja.  
Gravtypen kallas tarandgravar och gravskicket kommer öster ifrån. Det finns i Estland och Lettland och dateras till 
tiden 100–500 e.Kr. 
Sammanlagt 16 fyndnummer. 
 
RAÄ 123, gravfält (Arkeologi i Sverige 1967-1968) 
Gravfältet låg i en skogsbevuxen hagmark. Ett område på 2000 kvm röjdes och avtorvades. Det påträffades tre 
treuddar och sju runda stensättningar, vilka innehöll skelettgravar som kunde dateras till vikingatidens slutskede. 
Sammanlagt 119 fyndnummer. 
 
RAÄ 124, gravfält och boplats (referat från manus) 
Gravfältet låg i sydsluttningen av en morän- och skogsbacke. Sammanlagt undersöktes ett 17 000 kvm stort område 
som omfattade 145 säkra gravar och ett antal osäkra anläggningar. Gravformerna var 109 runda, 4 rundovala, 5 
ovala, 15 oregelbundna, 7 rektangulära och 3 fyrsidiga stensättningar samt 2 treuddar. Gravarna låg delvis mycket 
tätt och tycktes vara lagda i grupper med fria mellanytor. Brandlager var det dominerande gravskicket och förekom i 
67 gravar. Av dessa hade 40 lerkärl som benbehållare. Hela gravfältet tornfotograferades. Förutom gravarna 
framkom ett husgrundsområde i gravfältets nordvästra del och äldre boplatsrester i gravfältets östligaste del. 
 
De äldsta gravarna låg i gravfältets nordöstligaste del och var helt osynliga ovan mark. Anläggningarana var flata 
och byggda i ett skickt med en diameter på 5–6 meter. Denna gravgrupp kan dateras till slutet av romersk järnålder 
med hjälp av fragment av kammar och några fragmentariska glasbitar. Gravformerna och gravskicket talar för denna 
datering. 
Under folkvandringstid byggdes gravfältet ut åt söder och sydväst. Dessa gravar var runda , välbyggda 
stensättningar med en eller två skickt. Några av gravarna hade ett dominerande läge på gravfältet. De hade ofta en 
inre packning av grövre stenar och ett yttre brätte av småsten. Fynden i folkvandringsgravarna var sparsamma. Där 
förekom dock ett antal fibulor, remändebeslag, agraffknappar i brons.  
Vendeltidens gravar låg väl samlade inom gravfältets centrala del. De var i regel ganska små och mer slarvigt 
byggda än de föregående gravarna. Fynden bestod av nålar, fibulor , bältesöljor, hänen och enstaka glaspärlor. I de 
senare vendelgravarna påträffades spelbrickor och tärningar. 
Vikingatidens gravar låg spridda över så gott som hela gravfältet utom i den sydöstra delen. Fynden utgjordes av 
torshammarringar, brynen, eldstål, vikter, pärlor och ett likarmat spänne. 
Det överlagrande gravskiktet i den nordöstra delen av gravfältet var vikingatida. Men man har sällan förstört de 
äldre gravarna utan lagt gravarna på de tomma utrymmena mellan folkvandrings- och vendeltida gravar.  
Den enhetliga gruppen skelettgravar i gravfältets sydvästra del hade högfyllning över en vällagd stenpackning. I 
gravarna fanns ofta trärester och spik från kistor. Det var vanligt med knivar i dessa gravarna. Där framkom enstaka 
mynt m, pärlor, ringspänne av silver och bältetillbehör. Denna gravgrupp dateras med hjälp av fynden till sen 
vikingatid. Tre av mynten kan dateras till 1000-talet. Även gravarnas öst-västliga orientering som antyder en kristlig 
påverkan stärker dateringen. 
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Enklare skelettgravar bland de folkvandrings- och vendeltida gravarna i fältets nordöstra del var helt osynliga ovan 
mark. De var helt fyndtomma. Det är osäkert hur dessa ska dateras. 
 
De fyra husgrunderna låg väl samlade inom ett nästan stenfritt område.  
Hus A29 var orienterat i nordnordväst–sydsydostlig riktning. Huset hade parvis ställda takbärande stolpar och även 
större stolphål i två av hörnen. Dessutom påträffades en rad med stolphål innanför den ena långväggen. Huset hade 
en härd och ett kulturlager. I detta hus påträffades den största mängden keramik och djurben vars uppspaltning tyder 
på att det rör sig om måltidsavfall. Detta gör att hus A29 anses som det troligaste boningshuset.  
Hus 30 var orienterat i nordnordväst–sydsydostlig riktning och hade parvis ställda takbärande stolpar. Huset saknade 
härd och det påträffades inga fynd. På golvet fanns en flerskiktad stenläggning som förmodligen utgjort 
dräneringsunderlag för ett jordgolv. Eftersom huset låg i ett sankare parti var detta nödvändigt. Troligen var hus A30 
ett förråd. 
Hus 95 var orienterat i nordnordväst–sydsydostlig riktning. Huset hade parvis ställda takbärande stolpar som stod i 
tre grupper om fyra par och en härd. Det påträffades en flerskiktad stenläggning som utgjort dränering för ett 
jordgolv, vilket säkert behövdes då huset låg i det mer sanka området. Fynden i hus A95 var mycket sparsamma. Det 
togs träkol till C14-datering som gav en datering till 500+-100 eKr. Huset har troligen fungerat som fähus men kan 
eventuellt ha haft delad funktion med en boningsdel och en fähusdel. 
Hus 96 var orienterat i öst–västlig riktning. Huset hade parvis ställda takbärande stolpar som stod i tre grupper om 
fyra par och längs med ena långväggen fanns en rad stolphål. Detta var det enda huset som hade blivit tillbyggt. Det 
fanns relativt rikligt med fynd. Huset hade ingen härd inomhus men det fanns en i anslutning utomhus. Två C14-
prov gjordes som bägge visade på en datering till 355+-100 eKr. Huset kan ha haft en delad funktion med 
boningsdel i den östra delen och fähus i den västra. 
Södra delen av hus A29 överlagras av en brandgrav som daterats till tidig vikingatid. På så sätt ger det en ungefärlig 
tidpunkt för när man slutat använda boplatsområdet. 
 
Sammanlagt fynd 1-1027 och 2000-2107. 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Täby Gribbylund RAÄ 111 Lst:s dnr:       

Ansvarig institution: UV Eget dnr:  8044/74 

Ansvarig för undersökningen: Bengt Elfstrand Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 10I 8f Lägeskoordinater: x 6594,80  y 1630,00 
      
 
Landskap Uppland 

Socken/Stad Täby 

Fornlämningsnummer 111 

Fastighet/kvarter Gribbylund 

Fornlämningstyp gravfält 

Undersökningsår 1974 

Typ av undersökning slutundersökning 

Dokumentationsmaterial manusutkast, foton, fältritningar, anl beskr, bildtexter, fyndlista, div handlingar 

Materiallista bifogas ja 

Fyndlista bifogas ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

ja 

Datering äldre järnålder 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1974 

Sammanställt av, namn och datum 

Tyra Ericson 2004-12-07 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Undersökningen föranleddes av tomtavstyckning för villabebyggelse. Gravfältet var beläget på en svag förhöjning 
på norra sidan av en blockrik storskogsslänt. Den avbanade och rensade ytan uppgick till 575 kvm. Gravgältets fyra 
största anläggningar låg på rad i östvästlig rikting, de två mindre låg i sydväst. 
Anläggingarna utgjordes av en rund röseliknande stensättning av grov sten, ca 9 m i diameter och med mittblock, tre 
rundade flacka stensättningar med tät småstenspackning, ca 5–8 m i diameter, en rektangulär stensättning 3 x 4 m 
stor och med vad som tolkades som en urnegrav i en grop under stenpackningen, samt en oregelbunden stensättning 
ca 2 m stor. I samtliga gravar framkom flak av rensade ben, i den röseliknande anläggningen en koncentrerad 
bengömma. 
Fynd: brända ben, träkol, keramikskärvor samt ett hoprullat bronsbleck. Fyndlistan omfattar 19 poster.  
Datering: äldre järnålder. 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Up. Täby sn, Gribbylund, RAÄ 120 Lst:s dnr:       

Ansvarig institution: UV Eget dnr:  152/74 

Ansvarig för undersökningen: Bengt Elfstrand Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 10I 8f Lägeskoordinater: x 6594,40 y 1629,70 
      
 
Landskap Uppland 

Socken/Stad Täby 

Fornlämningsnummer RAÄ 120 

Fastighet/kvarter Gribbylund 

Fornlämningstyp Gravfält 

Undersökningsår 1974 

Typ av undersökning Slutundersökning 

Dokumentationsmaterial Fältritningar, foton, fynd, osteologisk rapport, utkast till manus 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Vendel–vikingatid 
Resultaten har publicerats i: 

H. Martinsson, 1986, Osteologisk analys av brända ben: från Fornl 120, Gribbylund, Täby sn, Uppland. 

Arkeologi i Sverige 1974 
Sammanställt av, namn och datum 

Annika Jeppsson  2004-11-25 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Undersökningen genomfördes eftersom det planerades för villabebyggelse i området. Totalt undersöktes 1100 kvm 
av gravfältet. Gravfältet låg på relativt flat mark som sluttade svagt mot öster. Området skars av Vallentunavägen 
och den västra delen var bergigare .  
De fyra största anläggningarna låg på rad i öst–västlig riktnuing. I samtliga gravar framkom flak av rensade brända 
ben. Sammanlagt undrsöktes 24 anläggningar. 
 
Fynd (sammanlagt 44 fyndnummer) 
Spik och nitar, pärlor, pilspets och kniv av järn, keramik, kamfragment, järnsöljor och ormöglespänne av brons. 
 
Datering 
Vendel–vikingatid 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Up. Täby sn, Gribbylund, RAÄ 177 Lst:s dnr: - 

Ansvarig institution: UV Eget dnr:  6742/73 

Ansvarig för undersökningen: Bengt Elfstrand Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 10I 8f Lägeskoordinater: x 6594,54  y 1629,94 
      
 
Landskap Uppland 

Socken/Stad Täby 

Fornlämningsnummer RAÄ 177 

Fastighet/kvarter Gribbylund 

Fornlämningstyp Gravfält 

Undersökningsår 1974 

Typ av undersökning Slutundersökning 

Dokumentationsmaterial Fältritningar, foton, fynd, utkast till manus, omfattande anl beskrivningar m 
renritningar 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Vikingatid 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1974 

Sammanställt av, namn och datum 

Annika Jeppsson  2004-11-25 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Undersökningen gjordes inför planerad villabebyggelse. Området låg på moränmark med berg i dagen, nedanför ett 
berg. Det har tidigare varit trädgårdar inom undersökningsområdet. Gravfältet mätte ca 55 x8 meter och var 
orienterat i NNV–SSO. Anläggningarna låg i en rad på ungefär samma nivå med 1,5 –10 meter mellan. 
Längst i norr låg en grupp om 5 anläggningar som omfattade två brandgravar som var 2–3 meter i diameter, tre 
skelettgravar som var 2–4 meter i diameter. En av skelettgravarna var en dubbelgrav. 
10 meter söder därom låg en grupp om två skelettgravar som var 3,5 respektive 5 meter i diameter. Ytterligare 9 
meter längre åt söder låg en ensam skelettgrav som mätte 3 meter i diameter. 
Strax norr om den sista graven låg en härd och ett 6 x 2 meter stort sotigt område med småstenspackning.  
 
Fynd (sammanlagt 60 fyndnummer) 
Rikligt med spik och nitar av järn. Därutöver påräffades i anl 2 en sölja av järn, ett remändesbeslag av järn, en 
glaspärla och en bronsring. I anl 4 fanns en kniv. I anl 14 fanns två keramikkärl, ett bronsfragment och 25 glas- och 
glasflusspärlor. I anl 16 fanns keramikfragment.  I anl 19 påträffades ett keramikfragment.  
 
Datering 
Vikingatid 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Up, Bondkyrka sn, stg 2534, 2780 Lst:s dnr: - 

Ansvarig institution: Uv Eget dnr:  3392/81 

Ansvarig för undersökningen: Sverker Söderberg Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 11I 7a Lägeskoordinater: X663581  Y160294 
      
 
Landskap Up 

Socken/Stad Bondkyrka 

Fornlämningsnummer - 

Fastighet/kvarter Stg 2534, 2780 

Fornlämningstyp Boplats 

Undersökningsår 1981 

Typ av undersökning Efterundersökning, fosfatkartering 

Dokumentationsmaterial Ärendehandling, renritningar 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas - 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Bronsålder/järnålder 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1981 

Sammanställt av, namn och datum 

Björn Wickman 2004-12-08 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Efterundersökning vid fyndplats av håleggade stenyxor vid Rosenlund i Bondkyrka socken, Uppland. 
 
 
Vid grävning av skyddsvärn inom S1:s  övningsområde vid Rosenlund i Bondkyrka socken, strax söder om Uppsala 
stads tätbebyggelse påträffades två st. håleggade yxor på 1 m djup  (SHM 31361). Fyndplatsen  var belägen 130 m 
SSO om gården Rosenlund i ett skogsbryn  på en västlig åssluttning och på en höjd av ca 30 m ö h. Området var 
påverkat av militärens aktiviteter med löpgravar, värn etc. I anslutning till fyndplatsen ligger RAÄ 351, 371,372 
som utgörs av skärvstenshögar. 
 
Yxorna var 16,4 resp. 22,4 cm långa och 4,5 cm breda. Med avseende på bergart analyserades de av Docent 
Anderstén vid Geologiska inst. vid Uppsala Universitet. Hans slutsats var att de tillverkats av en  finkornig diabas 
med malminslag som är allmän i Uppland. 
 
 Då misstanke fanns att platsen utgjorde en s.k. båtyxegrav beslöt Riksantikvarieämbetet att genomföra en 
efterundersökning. (År 1889 påträffades en s.k. båtyxa vid Grindstugan, belägen ca 1,2 km norr om denna fyndplats, 
Uppsala Universitets Museum för Nordiska fornsaker, inv 2245). 
 
Den utpekade platsen för fyndet av de två yxorna visade sig inte innehålla något som antydde en gravplats. Däremot 
framkom en 1 m i diam. och 0,26 m djup härd endast 7 m från den utpekade fyndplatsen. Härden var fylld med 
skärvsten, kol och sot. Ett C 14 prov daterar den till 725-355 f Kr. 
 
Intill härden fanns skärvsten och bränd lera. För att ev. kunna knyta denna boplatsindikation till de närliggande 
skärvstenshögarna  genomfördes en fosfatkartering över området. Resultatet visar på ställvis förhöjda värden.  
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Arkeologisk undersökning Lst:s dnr:       

Ansvarig institution: Riksantikvarieämbetet, avd för 
arkeologiska undersökningar 

Eget dnr:  8400/74 

Ansvarig för undersökningen: Åsa Svedberg Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad:       Lägeskoordinater:       
      
 
Landskap Uppland 

Socken/Stad Uppsala 

Fornlämningsnummer 88 

Fastighet/kvarter Kv Draken 3 & 9 

Fornlämningstyp Medeltida kulturlager och bebyggelselämningar 

Undersökningsår 1974 

Typ av undersökning arkeologisk undersökning 

Dokumentationsmaterial Manustext 2 ex, varav det ena är kommenterat i marginalen av Mats Mogren, 
UV Syd. Manustexten finns även på diskett tillsammans med 
anläggningsbeskrivningar (format WP 5.0). Fältritningar samt renritningar  

Bilagor: (1) Förteckning över L. Löfstrands stockmätningar. (2) Preliminär 
osteologisk analys. (3) Kvartärgeologisk leranalys. (4) 
Anläggningsbeskrivningar. (5) Profilbeskrivningar. (6) Fyndförteckning och 
gruppering av den totala fyndmängden (7) Keramikfördelning av typ BI:1 - CII:2 
i fas I-IV. (8) Keramikförteckning undantaget typ BII:4:2. (9) Tolkningsplan 
över de arkeologiskt undersökta bebyggelselämningarna inom kv Draken.  

Övrigt: anteckningar, fyndlista (överstrukna nr är inlämnade för konservering 
efter avslutad grävning ), fyndteckningar, fotolista mm.    

Materiallista bifogas ja 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
Fyndlista bifogas ja  

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

stads/kvarterskarta bifogas (utdrag ur Medeltidsstaden) 

Datering medeltid  
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1974. Delar av materialet publicerat i: Uppsala stads historia VII: Från östra Aros till Uppsala, 
1986 
Sammanställt av, namn och datum 

Ann-Lili Nielsen 2004.12.07 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
Under tiden 11 oktober – 16 december 1974 utfördes en arkeologisk undersökning av kulturlager och 
bebyggelselämningar i kvarteret Draken, Uppsala. Undersökningen utfördes på grund av planerade affärslokaler 
inom fastigheten. Uppdragsgivare var Anders Diös byggnadsfirma. Ansvarig för undersökningen var Åsa 
Svedberg.  
Hela exploateringsytan uppgick till ca 1800 m². Ca 600 m² av ytan, inom exploateringsytans västra del, 
totalundersöktes. I övriga delar utfördes schaktningsövervakning och förekommande bebyggelselämningar 
registrerades översiktligt.  
Undersökningsområdet begränsades i norr av Bredgränd, i väster av Kungsängsgatan och i söder av 
Telegrafbyggnaden. I öster fanns vid undersökningstillfället en obebyggd yta, vilken en längre tid hade använts 
som parkeringsplats.  
 
Vid förundersökningen som omfattade fem ca 2x3 meter stora provschakt konstaterades kulturlager främst inom 
exploateringsytans västra del, samt dessutom en stenmur med läge i hörnet Bredgränd – Kungsängsgatan. Man 
antog att muren kunde ha ett samband med Vårfrukyrkan och möjligen utgöra dess bogårdsmur. Utifrån dessa 
antaganden beräknades undersökningen kunna inskränkas till att omfatta ett framtagande av muren och till en 
kontroll av angränsande kulturlager.  
Redan på ett tidigt stadium av undersökningen konstaterades dock att muren var en del av en husgrund. Med 
anledning av detta utvidgades undersökningsytan omkring denna. Dessutom grävdes ett område närmast 
Kungsängsgatan samt drogs ett schakt i väst-östlig riktning för att följa bebyggelsens utbredning mot öster. 
Förutom stenhusgrunden dokumenterades ytterligare två husgrunder, en brunn samt en vattenledning. 
 
UNDERSÖKNINGSMETODER OCH PRIORITERINGAR 
Målsättningar och undersökningsmetoder är i den tidigare manustexten (ATA) kommenterad av Mats Mogren, UV 
Syd. Mats kommentarer finns som rödmarkeringar i manustextens marginal. 
Lagret ovanför husgrunden schaktades med maskin ner till ca 0,2 meter över murarna. Därefter delades ytan in i 2- 
meters rutor vilka grävdes i skikt. Det framgår inte av manustexten om skikten följde iakttagbara lager eller om det 
rört sig om konstruerade skikt. De fynd som tillvaratogs har förts till fyra separata skikt och har sedan överförts till 
respektive tolkade bebyggelsefaser (I-V).  
Till de skilda bebyggelsefaserna har dels totalundersökta byggnader och andra konstruktioner som undersökts i sin 
helhet förts. Dessutom har ett antal bebyggelselämningar som iakttagits i sektionsritningar kopplats till skilda faser.  
Av manustexten framgår också att endast bebyggelselämningar som legat på en nivå under +5,7 meter har 
dokumenterats då dessa var de som bedömts vara medeltida.  
Undersökningen koncentrerades på att få fram den stora stenhusgrunden och lämningarna i anslutning till denna. 
Av rapporttexten framgår att ett flertal rester av gråstensmurar och tegelmurar framkom inom den övriga delen av 
exploateringsområdet, men att dessa inte dokumenterades mer än överskådligt. 
 
DE TOLKADE BEBYGGELSEFASERNA: 
Vid undersökningen dokumenterades vad som bedömdes vara fem tydligt åtskilda bebyggelseskeden, fas I-V, där 
fas I är det äldsta skedet. Samtliga bebyggelselämningar redovisas för respektive fas i en tabell, i planer och 
profiler. Endast fas I-III har beskrivits utförligare.  
Topografin inom undersökningsområdet visade att den mellersta delen av området och den västra delen närmast 
Kungsängsgatan ursprungligen legat något lägre i förhållande till den östra delen. Lägst låg den södra delen, 
närmast telegrafbyggnaden – Kungsängsgatan. Med ledningar av sektionsritningar konstaterades dock att det inte 
rört sig om några större nivåavvikelser när området bebyggdes. Det konstaterades även att området varit utsatt för 
flera översvämningar. Den kraftigaste, som avsatt ett ca 0,6 meter tjockt lager svämlera i södra delen, antogs ha ägt 
rum kort efter det första byggnadsskedet, fas 1.  
 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
Fas I 
Till denna fas har stenhusgrunden, hus I (A11) förts. Husgrunden var 12,5x8 meter i yttermått och bestod av en 
skalmur av tuktad gråstenssockel. Innanför murarna fanns bl a ett kalkstensfundament som tolkats som 
pelarfundament till ett kryssvalv samt små rektangulära kullerstensläggningar vilka tolkades som trappavsatser 
alternativt värmemagasin till varmluftsugnar. I rapporten understryker man husets högreståndsbetonade karaktär.  
Förutom denna byggnad undersöktes hus II (A12), en husgrund av gråsten i kallmur med trärester och sotlager samt 
en eventuellt tillhörande tegelugn sydöst om stenhusgrunden. Ett vattenkar i skiftesverk (A14) mellan de två 
byggnaderna och en murrest av gråsten (A21) har också förts till fas 1.  
En stenlagd brunn (A25) har förts till fas 1 eller möjligen fas 2. 
Ur sektionsritningar från undersökningen har nedgrävningar, delar av en vattenledning el. dräneringssystem, 
kullerstensläggning , ett eventuellt trägolv samt en träbroläggning förts till fas 1. 
 
Till fas 1 har totalt 28 fynd förts, däribland äldre rödgods (BII:1), yngre svartgods BI:2), ej helt genomsintrat 
stengods CI:1-2, BII:4:1 samt en piksporre av tidigmedeltida typ. Fynden är relaterade till ruta, höjdnivå och skikt. 
Endast i enstaka fall relateras fynden till konstruktioner ex golv, murar e.dyl.      
 
Fas II 
Stenhusgrunden, hus I (A11) och hus II (A12) tillhör fortsatt fas II. Till denna fas hör ytterligare en husgrund, hus 
IV (A16, 17 och 18) som bestod av gråstensgrundmurar och som låg öster om det stora stenhuset. Ytterligare 
murrester fanns öster om hus IV. 
Mellan hus I och hus IV fanns ett vattenledningssystem (A24) och möjligen kan brunnen (A25) föras till fas 2. 
Från sektionsritningar har broläggningsrester, kullerstensläggning, eventuella golvnivåer och ev ett dike förts till 
fas II.  
I fas II har en inre ombyggnad, med en ändrad rumsdisponering av både hus I och II dokumenterats.  
 
Totalt har 91 fynd registrerats som tillhörande fas II, varav hälften har påträffades inom hus I.  
Fynden förda till denna fas består av yngre svartgods, äldre rödgods, ej genomsintrat stengods, äldre rödgods med 
bladfjällsdekor, fönsterglas mm. 
 
Fas III 
Hus I (A11), hus II (A12) och hus IV (A16-18) har fortsatt förts till fas III.  
Från sektionsritningar har en dagermur i tegel till hus II, golvnivåer och ett eventuellt dräneringsdike förts. I fas III 
har ombyggnader både av hus I och II dokumenterats.         
 
Från fas III fördes totalt 204 fynd. Till denna fas har enstaka fragment av ej genomsintrat stengods förts 
tillsammans med helt genomsintrat stengods. Den dominerande keramiken som knutits till denna fas är yngre 
blyglaserad rödgods.  
 
De följande faserna fas IV-V är inte beskrivna i rapporten. Däremot finns en beskrivning av fynd som förts till 
faserna. En byggnad som finns dokumenterad på planritningar men som inte beskrivs i rapporttexten är hus III 
(A13). Detta verkar vara det yngsta dokumenterade huset på platsen. Myntfynd ovanpå golvlager i denna byggnad 
visar en datering från 1593 (Sigismund), 1611 (Karl IX), 1634 och 1652 (Kristina).     
 
POTENTIAL 
Av rapporten framgår att endast de västra delarna av exploateringsområdet undersöktes. I övriga delar av området 
övervakades endast schaktningsarbetena. Detta gör att man bara kan uttala sig om bebyggelsen inom delar av 
kvarteret. Även om de stratigrafiska grävmetoderna endast möjliggör grova dateringsunderlag för en tolkning av 
bebyggelseutvecklingen inom kvarteret Draken är det viktigt att det material som finns görs tillgängligt och sätts in 
i ett större sammanhang i diskussioner om stadens utveckling under medeltid. Materialet har endast översiktligt 
presenterats tidigare i Jan Helmer Gustafssons artikel ”Uppsala medeltida stadsplan, sedd i ljuset av de senaste 20 
årens arkeologiska undersökningar” i Uppsala stads historia VII. I artikeln pekar han på läget för det stora stenhuset 
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(hus I) som undersöktes och menar att det bör sättas samman med Vårfrukyrkans läge och att byggnaden bör 
kopplas samman med denna.   
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Arkeologisk undersökning Lst:s dnr:       

Ansvarig institution: Riksantikvarieämbetet, Avdelningen för 
arkeologiska undersökningar (UV) 

Eget dnr:  4639/77 

Ansvarig för undersökningen: Jan-Helmer Gustafsson och 
Gustaf Rudbeck 

Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad:       Lägeskoordinater:       
      
 
Landskap Up 

Socken/Stad Uppsala 

Fornlämningsnummer 88 

Fastighet/kvarter Kv Kransen, Dragarbrunn 19:2, 19:3, 19:8 

Fornlämningstyp Medeltida och efterreformatoriska kulturlager och bebyggelselämningar 

Undersökningsår 1978 

Typ av undersökning Arkeologisk undersökning 
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Dokumentationsmaterial Ärendehandläggning- 1 kartong. Rutbeskrivningar- 4 kartonger. manustext (ca 

40 sidor +bilagor ). Bilaga 1: osteologisk bearbetning. Bilaga 2: Kemisk analys: 
sammanställning av resultat av jordprofilundersökning från skiktade kulturlager. 
Bilaga 3: analys av gjutformar. Bilaga 4: kommentar till 
konserveringsrapporterna. Bilaga 5: renritningar av i köpehandlingar angivna 
tomtmått för Uppsala 1382-1508. Förteckning över träprover. 
Dendrokronologisk analysrapport. Analysrapport av textilt material. 
Anläggningslista relaterade till bebyggelseskikt+ anläggningslista, 1 kartong. 
Anläggningsbeskrivningar och benlistor, 1 kartong. Fyndlistor 4 pärmar+1 
kartong (A+B ex). Fynden är registrerade inom SESAM projektet och finns även 
i excellista på SHM. Underlag för fyndfördelning. Fyndteckningar och 
fyndspridningsplaner relaterade till bebyggelseskikt. 2 disketter med bilagor. 
Foton, negativ och kontaktkopior - 8 kartonger, Unr 1068: 1-7670. Fältritningar 
samt renritningar är skickade till ATA 90-09-13, medan fynd och benmaterial 
förvaras på SHM.  

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Stads/kvarterskarta bifogas 

Datering 1200-1600 talen 
Resultaten har publicerats i: 

Ehn, O & Gustafsson, J-H. 1984. Kransen. Ett medeltida kvarter i Uppsala. Upplands Fornminnesförenings tidskrift nr 
50. 

Sjöberg, K 1984. Undersökning av fossila frukter och frön från en medeltida ränna i kv Kransen, Uppsala. 
Sammanställt av, namn och datum 

Annica Ramström 2005-01-04 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
INLEDNING 
Med anledning av planerad nybyggnation av kontors- och affärsbyggnader undersöktes delar av Kv Kransen under 
mars till november 1978. Totalt undersöktes 648 m2 och den totala undersökta volymen uppgick till 1 620 m3. 
Undersökningsytan var fördelad på sammanlagt sex schakt.  Uppdragsgivare var A Diös byggnadsaktiebolag.  
 
Den fasindelning samt de resultat som redovisas nedan är hämtade ur boken "Kransen. Ett medeltida kvarter i 
Uppsala" av Ola Ehn och Jan Helmer Gustafsson. Boken kom ut som ett led i publiceringen av resultaten från 
utgrävningarna.  
 
METOD 
Efter avbaning utlades ett koordinatsystem med tvåmetersrutor. Varje ruta undersöktes i 10 cm-skikt där naturliga 
lager ej gick att följa eller där naturliga lager översteg 10 cm. Jordmassorna genomsöktes på hackbord och fynden 
insamlades och registrerades rutvis. 
 
RESULTAT 
Vid undersökningen i kvarteret frilades lämningarna efter sju på varandra liggande faser. Den bebyggelse som 
påträffades låg inom tidsperioden 1300-1650. Byggnadsbeståndet på tomterna har bytts ungefär vart femtionde år.  
Dateringen av de olika faserna har gjorts med hjälp av keramik, mynt och dendrokronologi. 
 
Före år 1300: Bebyggelse saknas, området har förmodligen använts för odling eller bete. Genom 
undersökningsområdet löper en stenlagd väg som antas vara en del av infarten till staden från öster, via Vaksala 
tullport. Vägen har förmodligen haft denna funktion fram till gaturegleringen i mitten av 1600-talet.  
 
1300-talets början: En stenlagd gränd byggs parallellt med vägen. Området, som nu börjar bebyggas, domineras av 
de bägge gränderna och längs med dessa kan ett antal huskonstruktioner iakttas.  Det rör sig om en ganska gles 
bebyggelse med odlingslotter emellan. 
 
1300-talets senare hälft: Under den här tidsperioden börjar stadsgårdar etableras. Invid de båda gränderna ligger nu 
boningshus, fähus bodar m. m. tätt samman. Det är också i detta skede som tomtgränserna fixeras. Vissa tomter 
saknar bebyggelse och får förmodas ha varit odlade. Tomtstruktur och bebyggelse ger intryck av god organisation. 
Fyndmaterialet som går att knyta till en av tomterna är mycket rikhaltig. Här ges belägg för kort sagt samtliga inom 
en stadsgård förekommande verksamheter, från hantverk till hushåll och djurhållning. 
 
1400-talet: Mest framträdande under den här perioden är den stora, nästan kompletta, stadsgården. Jämte en 
välordnad, stenlagd, gårdsplan ligger här efter traditionellt mönster olika huskroppar församlade, bostad, fähus och 
ekonomibyggnader. Husraden närmast gränden innehåller en bostadsdel och en fähusdel. På en till stadsgården 
angränsande tomt låg en byggnad av speciell karaktär. Huskroppen som var knuttimrad mätte minst 6x9 meter och 
var utrustad med en stor spis eller ugn. Den rejält tilltagna spisen i kombination med fyndsammansättningen gör att 
huset tolkats som ett gästgiveri, dvs. en medeltida krog med övernattningsmöjligheter.  I övrigt har det funnits 
ytterligare minst fyra stycken byggnader under den här fasen. En av byggnaderna har tolkats som ett bostadshus 
medan de tre övriga inte har kunnat funktionsbestämmas. 
 
1500-talets början: De byggnader som tidigare funnits i undersökningsområdet är helt borta. Området verkar under 
perioden endast ha varit sporadiskt bebyggt och mestadels använts för odling. Endast två huskroppar var synliga 
varav denna ena var mycket fragmentarisk. Det lilla antalet byggnader pekar mot ett lågt utnyttjande och mindre 
aktivitet än tidigare inom själva tomtmarken. 
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1500-talet senare hälft: Bebyggelsen intensifieras åter något och vi finner att husen byggts tätt intill gränden såsom 
tidigare. Ånyo återfanns en traditionell stadsgård med intilliggande kålgård och övrig trädgårdsodling.  Tomtens 
nedre del var inhägnad med ett staket i skiftesverk. Inhägnaden har använts för odling eller bete. Ovanför det 
hägnade området låg stadsgården med bostad och uthus mot gränden, skilda åt av en smal passage. 
 
1600-talets början: Det yngsta bebyggelseskiktet visar på ett alltmer ökat utnyttjande av tomtmarken. Trots de 
dåliga bevaringsförhållandena kan man konstatera att boendestandarden har höjts. Samtliga byggnader har tex haft 
trägolv och även de öppna ytorna mellan byggnaderna har varit sten- eller brolagda. Bebyggelse är anlagd tätt emot 
gränden och man kan urskilja två eller tre huskroppar. I den nedre delen av tomten är marken fortfarande uppodlad. 
En markant ökning av vissa fyndkategorier som glas, keramik och tegel kan konstateras. Vid 1600-talets mitt sker 
en omfattande nyplanering av staden, då omformas både gatunät och bebyggelse. Det yngsta bebyggelseskiktet, 
1600-talets början, härrör från tiden strax före dessa förändringar. 
 
FYND 
Den tillvaratagna fyndmängden i kv Kransen uppgår till 9919 fyndnummer. En stor del av dessa utgörs av 
träföremål, ca 3000 stycken, vilket motsvarar ungefär 30 % av det totala antalet registrerade fynd. Bland 
träföremålen kan man notera  två båtbord som återanvänts som golv i byggnader. En stor del av träföremålen utgörs 
av kärl, både laggade och svarvade. Ytterligare en stor fyndkategori utgörs av keramiken, cirka 1300 fyndnummer. 
Bland dessa döljer sig rödgods, fajans, porslin samt kakel. Textilfynden uppgick till 117 fynd. Förutom de ovan 
nämnda fyndkategorierna återfanns glas, pärlor, ben och hornhantverk, järnföremål såsom nycklar, lås, ljushållare, 
kisthandtag. 
  
POTENTIAL 
 
Av allra största vikt är att en ordentlig avrapportering görs av kv Kransen. Många av de utgrävningar som gjorts i 
Uppsala och som saknar genomarbetade grävrapporter, tex. kv Kransen, kv Rådstugan, kv Toven och kv Draken 
används flitigt i olika sammanhang. Hög- och senmedeltiden är en expansiv period vad gäller gatunät och 
tomtstrukturer och utan avrapportering är materialen svåra att använda på ett adekvat sätt då det tar lång tid att sätta 
sig in i resultaten.  
Redan vid en ytlig genomgång verkar flera av de ovan nämda grävningarna lämpa sig för studier som rör stadens 
organisation. Dessutom finns en stor potential för studier av hantverket under senmedeltiden samt 
föremålsbeståndet och dess förändring över tiden, för att ta några exempel.  
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Up, Uppsala, kv Rådhuset Lst:s dnr:       

Ansvarig institution: Riksantikvarieämbetet Eget dnr:  7259/74 

Ansvarig för undersökningen: G. Rudbeck (1975), Catharina 
Folin (1976)  

Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 11 I 7a Lägeskoordinater: x 6639129 y 1602684 
      
 
Landskap Up 

Socken/Stad Uppsala 

Fornlämningsnummer 88 

Fastighet/kvarter Kv Rådhuset 4 

Fornlämningstyp Kulturlager och bebyggelselämningar 

Undersökningsår 1975, 1976 

Typ av undersökning Delundersökning 

Dokumentationsmaterial 1975: Dagbok, fältplaner, renritade planer, profiler med lagerbeskrivningar, 
fyndlista, benlista,anläggningsbeskrivningar, konstruktionsbeskrivningar, 
planbeskrivningar, kontaktkopior, negativ. 

1976:  Dagbok, fältplaner, profiler, lagerbeskrivningar, 
anläggningsbeskrivningar, fyndlista, kontaktkopior, negativ, 
konstruktionsbeskrivningar, konserveringsrapport   

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

11 I 7a  

Datering Medeltid 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
 
Arkeologiska undersökningar i Kvarteret Rådhuset 4 i Uppsala år 1975-1976. 
 
 
1975-1976 års undersökningar i kv Rådhuset 4. 
 
Bakgrund 
 
Undersökningarna föranleddes av nybyggnation i kvarteret Rådhuset 4. De genomfördes på uppdrag av 
försäkringsbolaget Allmänna brand. Ansvarig för undersökningarna var Riksantikvarieämbetets 
undersökningsverksamhet, UV. 
 
Platsen för undersökningen, Kv Rådhuset, ligger centralt i Uppsala, sydväst om Stora torget. Kvarteret ligger 
mellan östra Ågatan och S:t Persgatan samt Svartbäcksgatan och Drottninggatan.  
 
År 1975, under perioden augusti till november, undersöktes en yta på 140 m². I schaktet påträffades resterna av ett 
stenhus. Detta gav en anledning till att fortsätta undersökningen under nästkommande säsong.  
1976 års undersökningar genomfördes dels 8 april-1 juni, då schakt 1 undersöktes, och dels 19 juli-4 augusti, då 
schakt 2 undersöktes. Den totala ytan för 1976 års undersökningar var 64 m². 36m² av dessa totalundersöktes. 
 
 
Tidigare undersökningar i kvarteret 
 
Flera undersökningar har under åren utförts i Kvarteret Rådhuset och dessa har påtagligt bidragit till kunskapen om 
den medeltida stadens framväxt i Uppsala. En stor del av materialet har länge varit opublicerat.  
Den första kända undersökningen i kvarteret utfördes 1927 av Upplandsmuseet som även utförde flera grävningar 
under 1930-1960 tal. Riksantikvarieämbetets undersökningar inleddes 1972 med undersökningar i Kv. Rådhuset 2 
och 3. Här framkom en gränd som också kunde följas i 1975 års undersökning i Rådhuset 4.  År 1974 och 1976 
utfördes undersökningar i kvarteret Rådhuset 6 och 9.  
Undersökningarna från 1972, 1974-1976, utförda av RAÄ rapporterades i publikationen ”Projekt 
uppdragsarkeologi. Vid Fyrisån - Arkeologi i östra Aros” (rapport 2000:1) där även resultaten från 
undersökningarna i Kv. Domen publicerades. 
 
 
 
Metod 1975 års undersökning. 
 
Det undersökta området var 20 x 25 m stort. Ett ca 13 x 17 m stort område maskinavbanades och massor ned till ett 
djup av ca  1, 5 m togs bort. Ett område på 10 x 14 m  inom det maskinschaktade området grävdes ytterligare 2 m 
på djupet till den postglaciala leran. Schaktet delades upp i rutor på 2x2 m för vidare undersökning genom 
handgrävning.  
Under undersökningen dokumenterades sju faser som vi har valt att följa. Fas 1 är den första fasen som undersöktes 
närmare genom handgrävning efter det att schaktningen avslutats och fas 7 är ”etableringsfasen” (dvs. första 
tecknen på mänsklig aktivitet) i lagrens botten direkt på den orörda leran.  
Vi har valt att redovisa undersökningen ”uppifrån och ner”, dvs. vi börjar med den första framschaktade 
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bebyggelsefasen,  fas 1 och avslutar med ”etableringsfasen” i botten, fas 7. Detta för att redovisningen ska 
överensstämma med dokumentationen. Eftersom de olika byggnadsskedena är svåra att tolka har vi valt att beskriva 
byggnadsutvecklingen utifrån de sju faser som har beskrivits på planerna. 
 
Fynden samlades in i rutor om 2x2 m. Dessa var numrerade från 11-41.  
Fr.o.m. skikt 12 gick man vid fältarbetet igenom massorna på bord till skillnad från tidigare skikt som genomsöktes 
medan massorna låg kvar i skottkärran.(fältdagboken 18.9).  
 
Fynden har inte varit registrerade efter de olika faserna vilket har försvårat analysen. Vi har försökt knyta fynden 
till de olika bebyggelsenivåerna utifrån angivna höjdvärden för skikten i fyndlistan och jämfört dessa med 
höjdangivelserna på planerna och på detta sätt försökt korrelera de olika faserna med fynden. Här finns givetvis en 
felkälla.  
 
 
 
FAS 1 
 
Nivå: 
Ca  8,50 m. 
Skikt:  
1-3   8,40-8,60 m. 
 
Den första, yngsta fasen, fas 1, låg på en nivå av ca +8,5 m ö h. och vidtog där schaktningen avslutades. Från denna 
nivå fortsatte undersökningen med handgrävning. 
 
I sydvästra delen av schaktet påträffades en brunn, byggd i skiftesverksteknik (A1). I brunnen påträffades ett fat 
som ev. kan vara i brons, fynd 5730 (diam. på fatet var 0,25 m höjd ca 0,05 m) tre tvättfat i brons har tidigare 
hittats i kvarteret (se Projekt uppdragsarkeologi, vid Fyrisån - arkeologi i Östra Aros (rapport 2000:1)sid. 29-31). 
Dessutom påträffades skofragment och läderspill.  
 
I schaktets mitt framkom rester av en husgrund A2. Denna utgjordes av två parallella stockar med knutskåror. 
Huset har varit orienterat i nord-sydlig riktning.   
Möjligen har A2 utgjort en svale till husgrunden A6 som låg omedelbart öster om denna. Denna byggnad kunde 
identifieras genom fyra nedslagna pålar med en diam. av 0,3-0,35 m. I husets vägglinjer fanns delvis bränt trävirke 
som kan ha ingått i huskonstruktionen. Huset har haft en storlek av 3,3 x 5,0 m. I anslutning till A6 fanns en 
stenläggning, A7, av trasigt tegel varvat med sten som utgjorde en relativt plan yta. Denna stenläggning låg emot 
trävirket och får ses som en möjlig konstruktionsdetalj av huset, dock ej tydligt tolkad i fält. 
 
 
Delar av ett trägolv, A4, påträffades centralt i schaktet. Detta utgjordes av ett antal 0,1-0,14 m breda plankor som 
vilade på två träsyllar. Dessutom framkom en tunna av ek (A5) strax väster om A4. I tunnan påträffades läderspill 
och trätallriksfragment med bomärke. 
I östra delen av schaktet påträffades rester efter en broläggning, en gränd (A3). Delar av denna framkom vid en 
undersökning som gjordes 1972 av G Rudbeck i Rådhuset 2 och 3 som är publicerad i rapporten ”Projekt 
uppdragsarkeolog., Vid Fyrisån - arkeologi i Östra Aros”(Riksantikvarieämbetet rapport 2000:1).  
 
Broläggningen löpte i nord-sydlig riktning med en dragning åt väster i norra delen av schaktet. Brokonstruktionen 
bestod av längsgående plankor 0,05 m tjocka och brända på ovansidan. Plankorna vilade på tvärgående träsyllar 
och låg i öst-västlig riktning. 
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Fynd. 
Krukskärvor (stengods, rödgods,) glas, läderspill, skor, div. järnföremål och järnfrag., bronsfötter till trefotsgryta, 
sländtrissa av ben, snöre av nöthår?, textil, träföremål (trälock, trätallrik), karvsticka, korvpinnar. 
 
Datering: Denna fas har troligen tillkommit under 1400 - 1500-tal, innan den stora stadsregleringen år 1643, (se 
Medeltidsstaden 3, (1976), Uppsala). 
 
Det är osäkert om fas 1 och 2 verkligen utgör två olika bebyggelsenivåer eller om de är faser inom samma nivå 
eller är samtida. Nivåskillnaderna mellan de olika faserna är relativt liten. 
 
 
  
FAS 2 
 
Nivå  
Ca 8,20 m.  
Skikt: 
4-6   höjd 8,10-8,30 m. 
 
Broläggningen A3, tolkad som gränd, kan följas också i denna fas och utgörs här av träplankor lagda i grändens 
längdriktning. 
Där husgrunderna låg i fas 1, dvs. i schaktets södra del är nu en ev. tom öppen yta, beroende på hur man tolkar 
skillnaderna mellan fas 1 och 2. Området har förtätats med åtminstone tre byggnader. Hela västra kanten av 
schaktet är i denna fas bebyggd med två hus byggda med gavlarna mot varandra, A12 och A13.  
I schaktets sydvästra hörn finns nu en ny byggnad, A12. Denna utgörs av en nord-sydligt längsgående stock med 
inhuggning för skiftesverksstolpar samt en gavel i norr. Stockens södra begränsning kunde ej fastställas då den 
fortsatte in under schaktkanten 
 
Omedelbart öster och nordost om detta hus fanns fem grova neddrivna stolpar som bildade en nord-sydlig linje, 
A14. Dessa har tolkats så, att de kan utgöra del av en huskonstruktion.  
 
Delvis parallellt med hus A12 fanns en virkeskonstruktion, A11. Denna är tolkad som en vägg i skiftesverksteknik 
som utgjordes av tre stolpar i rad med mellanliggande stockar. Norr härom påträffades ett hus, möjligen utfört i 
knuttimringsteknik, A13. Konstruktionen utgjordes av en väst-östligt liggande stock samt grundunderläggsvirke 
liggande i nord-sydlig riktning.  
A2:s läge från 1976 års undersökningar förefaller sammanfalla med A13 från 1975 års undersökning (denna syns 
på plan B1, se fas 2 i 1976 års undersökningar) men nivåerna tycks ej stämma exakt. Även anläggning A1 (del av 
en tvärgränd) tycks överensstämma med plan B1 från 1975 års undersökning. Denna tolkning gjordes även i fält. 
Vid undersökningstillfället kunde arkeologerna följa den östra väggens sträckning in i 1975 års schakt.    
Öster om A 13 fanns en husgrund, A9, som utgjordes av plankor lagda i nord-sydlig riktning ovanpå syllar. Golvet 
fortsatte in under schaktkanten i norr. Inga väggrester påträffades. I husets sydvästra hörn fanns en härd. Härden 
bestod av en fyrkantig stenläggning under vilken det fanns en lerbädd som var 0,1-0,15 m tjock. Leran var 
jordblandad och delvis bränd. Vid rensningen påträffades lerklining.  
 
Gränsande mot A9:s södra gavel låg A8 som utgjordes av ett plankgolv. Detta vilade vinkelrätt på tre syllar. 
Syllarna var tillverkade i både ek och björk. Plankorna som låg på syllarna var orienterade i öst-västlig riktning. 
Plankorna var 0,25x3,5 m stora. Ovanpå golvet låg löst virke, bl.a. plankor som var genomborrade. A8 har inte 
tolkats närmare i dokumentationsmaterialet men kan mycket väl ha hört samman med A9, som ett dränerande golv 
med anslutning till gränden A3. Möjligtvis kan A8 och A9 tillsammans ha utgjort en enkelstuga. 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
 
 
Öster om A3 fanns A10 som utgjordes av en pålning som tolkades som relativt recent. 
  
Fynd. 
Fyndmaterialet, som med förbehåll för avsaknad av skedesangivelse kan knytas till skede två, utgörs av träföremål 
såsom tallrikar, lock, delar av laggkärl, skor och skofragment, garveriredskap (1st hårkniv, 1 hårskrapa) läderspill, 
stengods, saltglaserad keramik, svartgods (yngre typ), en stengodsskärva i vilken det finns en järnring fäst, textil 
(nöthår), kniv,  läderbörs, träspade med skaft och genomgående hål, glas, kamfragment, pärla, islägg, benspill, 
eldslagningsflinta samt pilspets (troligen till armborst).   
 
 
 
FAS 3 
 
Nivå: 
Ca 7,90 m 
Skikt: 
7-8, Höjd 7,90-8,00 m  
 
Till fas 3 saknas en renritad tolkningsplan.  
I  schaktets nordvästra del påträffades en husgrund, A18. Huset har varit byggt i knuttimringsteknik. Husgrunden 
låg bara delvis inom schaktet. Den östra och delvis också den södra begränsningen kunde dokumenteras. Av den 
östra väggen var det bara det understa skiftet som var bevarat.  
Hörnstocken vilade på en stående ekstock som hade en diam. på 0,35 m. 
 
 
I den sydvästra delen av schaktet låg ytterligare en husgrund, A19. Huset har till stor del samma utsträckning som 
A12 i fas 2. A19 består ev. av två husgrunder. Den norra delen var byggd i skiftesverksteknik, och har i fält även 
tolkats som ytterligare en husgrund, A17.  Den södra delen var delvis skadad av ett sentida källarbygge och av 
gaveln återstod bara en stump av det första varvet timmer. Den västra sidan av huset dokumenterades ej eftersom 
den var dold under schaktkanten. Huset (A19) var ca 6 m långt men bredden går ej att fastställa eftersom huset 
fortsätter under schaktkanten. Om A17 ingår i A19 skulle husgrund A19 i stället få en längd på 9 m.  
Centralt i huset alt. i norra delen av huset framkom ett garvningskar. Detta togs fram som preparat och innehållet 
vattensållades (dagbok 3.10). Karet mätte 1,20 m i diam. 
Karet omgavs av en ram som mätte 1,10x1,40 m. Dessutom framkom delar av ett lock i form av en bevarad planka.  
Norr om garvningskaret fanns ett plankgolv som verkade vara avpassat efter den norra delen av karet. 
 
I södra delen av husgrund A19 påträffades en kalkkoncentration som mätte 0,25x1,0 m. I anslutning till denna 
fanns fyra neddrivna störar med tillspetsade ändar som bildade en fyrkant om 0,8x 0,8 m. Kalkkoncentrationen 
tillsammans med pålarna är bristfälligt dokumenterad och inte tolkad. Kalk användes för att underlätta processen då 
hår avlägsnades från hudarna. (Makt och människor i kungens Sigtuna, 1990)  
I södra delen av husgrund A19 fanns även ett lager med barkflis och nöthår. Vid en undersökning i Uppsala kv. 
Rådstugan påträffades ett 0,05 m tjockt djurhårslager. Det  tolkades som om platsen hade använts för 
garveriverksamhet (Kvarterets första 300 år. Om den arkeologiska undersökningen i kv. Rådstugan 1981 av Bent 
Syse).  
 
Fynd. 
Läderspill, välbevarad barnsko, delar till laggkärl (laggskålslaggar), kopparbleck, bryne, rödgods, stengods, en 
skärva svartgods, spik, trätallriksfragment med bomärke, bultlås med nyckel (nyckeln är dekorerad med 
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kryssristningar), hornspill, rep, korvpinne, tunnband, kam av ben (dubbelskentyp) med längsgående skåra som 
dekoration, ytterligare ett kamfragment, två bitar lerklining samt en järnkniv med tånge.  
 
 
 
 
FAS 4 
 
Nivå: 
Ca 7,65 m 
Skikt: 
9 t.o.m. 12, Höjd 7,50-7,80 m 
 
Broläggningen A3, utgörs i denna fas av en stenläggning vilande på risbädd, nu benämnd A20, ca 3 m bred. 
Stenstorleken är som regel 0,03-0,05 m, enstaka stenar är ca 0,1 m stora. 
 
Hus A19 tycks ha funnits i flera faser med etablering under denna fas 3. Huset har varierat något i konstruktionen. 
Under fas 4 var huset längre mot nordost (ca 9 m i sin fulla längd), än under de yngre faserna. Uppe i nordvästra 
delen av schaktet finns rester av ett bränt golv, A21 och detta är således en föregångare till A18 i fas 3. 
Anläggningen fortsätter in under schaktkanten i norr. 
 
Ytterliggare ett trägolv, A22, påträffades i schaktets norra kant och även denna anläggning fortsatte in under 
schaktkanten. 
 
Fynd. 
Fyndmaterialet utgjordes av läderfragment (slida, skofragment, sula, slejfsko). välbevarad sko som snördes runt 
vristen (nästan intakt), lerklining med risavtryck, trätallrik med bomärke, en kniv, rödgods, stengods, svartgods 
(yngre typ), benspill, laggskålslagg, delar till laggkärl, textilier, slevformat träföremål med borrade koniska hål, 
fragment av rep, täljda träpinnar, bultlås, korvpinne, ugnsraka, sax (välbevarad ullsaxtyp), kamämne, tunnband, 
dymling, hornspill, kopparbleck, träföremål med dekorativt skuren vulst i mitten samt fragment av rep bevarade i 
ett hål i träet, bränd flinta, järnten.  
 
 
FAS 5 
 
Nivå: 
Ca 7,40 
Skikt: 
13-15, Höjd 7,20-7,40 m 
   
I schaktets mitt påträffades en ca 5x6 m stor huskonstruktion, A23, som hade ett trägolv i västra delen samt minst 
tre fäbås i östra delen som vette ut mot gränden vars orientering huset följde. Huset har varit uppfört i 
knuttimringsteknik och en mellanvägg har skiljt fädelen från den västra delen. Båsväggarna utgjordes av rundvirke 
som stöttats av pålar. Båsen har haft en bredd av ca 1,20 m. 
 
Norr om A23 påträffades ett plankgolv, A24. Detta golv har möjligen utgjort en del av en  byggnad. 
 
I schaktets nordvästra hörn påträffades en trägolvrest, A28, med kraftigt brända undersidor. Anläggningen fortsätter 
in under västra och norra schaktkanten varför utbredningen är okänd.  
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I detta skede kunde gränden A25 identifieras som ett antal längsgående stockar lagda i grändens riktning, mellan 
dessa fanns löst liggande virke. I anslutning till broläggningen samt A24 påträffades en träkonstruktion som ev. kan 
tolkas som en plankdörr, A26. Längs upp i schaktets nordöstra hörn och öster om broläggningen framkom en 
träpallisad, A27, bestående av en rad tätt nedslagna stolpar med en diam. av ca 0,05-0,2 m. Sträckningen kunde 
följas drygt 4 m innan schaktkanterna begränsade den. En liknande konstruktion som denna identifierades i 1972 
års schakt. Pallisaden löpte utmed grändens östra kant. 
 
I västra och nordvästra delen av schaktet påträffades en risbädd. Denna var troligen underlag till byggnaderna som 
fanns längs västra schaktkanten under fas 4. I närheten av risbädden fanns löst liggande virke som inte kunde tolkas 
som någon konstruktion. 
 
Fas 5 och fas 6 är svåra att separera och är svårtolkade. Nivåskillnaderna är också små. Om de  olika faserna tolkas 
som en enda fas kan konstruktionerna tolkas som ett fähus, norr om detta en passage och en gärdesgård och norr 
om passagen ytterligare ett hus. 
   
  
Fynd.      
Kniv, trätallriksfragment varav ett med bomärke, skofragment, läderfragment, bryne eller glättsten, korvpinne, 
tunnbandsfragment, kil (typ 2 B), ten, glas ev. botten till flaska (grön), svartgods, rödgods, stengods, tränagel, 
stavar till laggkärl, laggskålslagg, tyg, träföremål med huvud, snöre, rep, spik, järnbeslag, blysmältor, näverplatta, 
diverse träföremål, bultlås, nyckel ev. av brons till bultlås, slagg (glasig, 5 stora klumpar), mejsel (?) i järn, träskaft 
ca 40 cm med vulstliknande grepp, lerklining, fragmentarisk kvarnsten samt klining (ett större antal bitar med ris- 
och grenintryck).  
 
 
    
FAS 6 
 
Nivå: 
Ca 7,10 m 
Skikt: 
16-17. Höjd 7,00-7,10 m 
 
I östra delen av schaktet återfanns gränden A30 som nu är en stenläggning ovanpå en risbädd. Väster om gränden 
fanns en mindre del av en hägnad som löpte i öst- västlig riktning och var ca 2 m lång, A29. Hägnaden var byggd 
av längsgående tunt rundvirke ca 0,005-0,01 m i diam. Rundvirket var stöttat mot tvärgående tjockare rundvirke 
0,02 m i diam. 
Strax söder om hägnaden fanns en stock, ca fyra m lång, med fyra uthuggna uttag.        
I norra delen av schaktet framkom kluvor och rundvirke , A31, som var löst liggande och inte kunde tolkas i fält 
som någon speciell konstruktion. Bland dessa fanns en längre syll med intappningshål för skiftesverk. I nordsydlig 
riktning och i norra schaktkanten fanns kluvor.  
 
Fynd. 
Läderspill, träfragment, laggkärlsbotten, stavar till laggkärl, träföremål med cirkelristning i ena änden, träpinne 
med skuren dekor på ena sidan, trätallriksfragment med svarvspår, träfat träspade eller ev. en brödspade med en 
längd av 0,40 m, täljda pinnar varav en hade ett skuret uttag i ena änden, nitbricka eller klinknagel, rödgods, 
svartgods, stengods (ej helt sintrat gods), tränagel, klining 2 bitar, tunnband, repstumpar, tegel, klubbformat 
träföremål 0,35 m långt med nötningsspår, en vävkam med många tänder bevarade samt ett ihopvikt 
kopparfragment med läder inuti och nithål. 
Fas 5 och 6 är som nämnts under fas 5 svåra att separera.  
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FAS 7-Etableringsfasen. 
 
Nivå: 
Ca 6,70 m 
Skikt:  
18-20. Höjd 6,70-6,90 m 
 
Etableringsfasen är på planerna benämnd 7.  
Under den äldsta fasen fanns nedgrävningar och en härd, A32, på platsen. Härden fortsatte delvis utanför 
undersökningsområdet i sydost. I härden framkom sot och kol samt två fiskben.  
I schaktets botten framkom också tre anläggningar som i fält tolkats som stolphål. Dessa påträffades i schaktets 
södra del och kan inte tolkas närmare till någon konstruktion. Ett av stolphålen var stenskott med ett djup av 0,2 m. 
De två övriga som saknade stenskoning hade trärester och ben i fyllningen.  
I övrigt karakteriseras denna etableringsfas av ett antal oformliga nedgrävningar med fyllningar av gödsel, djurben, 
träflis, läder och slagg. I schaktets norra del finns en fyra m bred nedgrävning som fortsätter in under den norra 
schaktkanten. Den hade ett djup av upp till ca 0,5 m och en fyllning av djurben, trärester, slagg, läder samt enstaka 
skärvsten. Tyvärr saknas profilritning till denna anläggning och beskrivningen av den är inte heller utförlig. En 
annan nedgrävning hade en botten till ett svarvat träkärl i fyllningen. 
I den södra delen av schaktet fanns ett flertal rännor eller diken, ca 0,2 m breda och upp till 0,08 m djupa med u-
formad profil.  
Botten på ”etableringsfasen” låg på ca +6,70 m ö h. 
 
Fynd.  
Slagg, skosula, träfrag., stav till laggkärl, järnbrodd, läderspill, textil-garn (?), träfatsfrag., svarvstål, träföremål med 
klubbformigt huvud, hank eller nyckel av järn, tunnband.  
I anläggningarnas fyllningar påträffades ett bryne, slagg, trätallrik, nitbricka,  skofragment, träföremål samt 
lerklining med grenavtryck. Ingen keramik påträffades således i etableringsfasen, ett förhållande som även gäller i 
kvarterets övriga undersökningar (se Projekt uppdragsarkeologi. Fyrisån-Arkeologi i Östra Aros, s. 18). Inte något 
fynd har givits en närmare datering. 
 
Lagerbilden i etableringsfasen, nedgrävningar, härd och rännor med gödselfyllning överensstämmer väl med övriga 
undersökningar inom kvarteret Rådhuset. 
 
 
Fyndmaterialet  
  
Totalt registrerades 563 fyndnummer som ben. Ingen osteologisk analys har gjorts. 42 dendroprover togs men 
dessa är inte analyserade. Fyndlistan består av 2140 fyndposter. Första numret är 5001 och det sista 7141. Fynden 
registrerades utifrån de olika skikten samt även rutvis.  
Fynd av ett garvkar i fas 3 och 4 tyder på att garvning har förekommit på platsen. Verktyg som används vid 
garvning påträffades i fas 2. 
Vi har inte gått igenom keramikmaterialet men utifrån fyndlistan kan vi se att den keramik som påträffats i 
Rådhuset 4 1975 påminner om de fynd som gjorts vid övriga grävningarna i kvarteret.  
Den äldsta keramiken som påträffades är av typen yngre svartgods vilken har en ungefärlig tidsbestämning från 
1100-talets mitt till 1200-talets slut. 
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Det s.k. protostengodset brukar dateras från 1100-talets  slut till 1200-talets slut.  
Båda typerna av keramik förekommer i fas 6. Under slutet av 1300-talet dominerar det sintrade stengodset CII., 
men det börjar dyka upp redan i mitten på 1300-talet. (Projekt Uppdragsarkeologi. Fyrisån - Östra Aros 2000:1 s 92 
ff). 
 
 
 
 
Rådhuset 1976 
 
Sommaren 1976 genomfördes en arkeologisk undersökning i kv. Rådhuset 4. Undersökningen utfördes av 
Riksantikvarieämbetets undersökningsverksamhet, UV. Anledningen till undersökningen var nybyggnation i 
kvarteret Rådhuset och uppdragsgivare var försäkringsbolaget Allmänna brand. 
   
År 1975 hade undersökningar företagits i kvarteret. Vid 1975 års arkeologiska undersökningar påträffades 
grundmurar i kanten på undersökningsschaktet. 1976 års undersökningar påbörjades vid den plats där 
grundmurarna påträffats. 
Undersökningarna utfördes i två etapper. Den första etappen startade den 8 april och höll på till den 1 juni 1976. 
Under denna period drog man ett schakt (schakt I) nordväst om det schakt som undersöktes 1975.  
 
Nästa etapp startade 19 juli och avslutades 4 augusti 1976. I andra etappen undersöktes ett schakt (schakt II) som 
låg längsmed Svartbäcksgatan. 
 
Metod 
De undersökta schakten omfattade 64 m². Schakten grävdes i rutor om 2x2 m. Mellan schakt I och schakt II drogs 
ett profilschakt upp. Detta sträckte sig från det sydöstra hörnet av schakt II mot söder för att binda ihop de båda 
undersökningsschakten. 
Undersökningen genomfördes så att man grävde bort 0.20 m i taget och dokumenterade konstruktioner på plan för 
varje s.k. lager, som man valde att kalla dessa. Vi har arbetat efter dessa planer och valde därmed att behålla 
beteckningen lager. 
  
Dateringar 
En viss bearbetning av fyndmaterialet (kammar och keramik) har skett (Medeltidsstaden 30, 1981, s. 80-81). Enl. 
författarna kan den äldsta dateringen ej föras tillbaka längre än till slutet av 1200-tal, ej tidigt 1200-tal som angetts i 
Arkeologi i Sverige 1976. Påpekas bör att schakt 1 uppvisade störningar till följd av en grävd vattenledning. 
Dessutom var lagren störda av sentida byggnation. 
 
 
 
 
Schakt I:   
Den första anläggningen som framrensades efter schaktning var stenhuset A33a som påträffades i 1975 års 
undersökning. 
A33a utgjordes av en långmur och en utbyggnad med stenlagt golv.   
Efter schaktning och rensning framkom en långmur som var byggd i nord-sydlig riktning. Den undersökta delen av 
långmuren var 9,5 m lång och hade en bredd på 0,4-0,8 m. Långmuren var skadad i sin norra del. Troligtvis 
skadades denna under byggnationerna i området. Under första grävningsetappen framkom 7,5 m av muren som 
delvis var täckt av senare tiders byggnader. Ytterligare två m av murens södra del grävdes fram efter det att 
undersökningens första etapp avslutats. 
Höjden på långmuren uppgick till 1,6 m. Muren var anlagd på en rustbädd av stockar. Den finns dokumenterad på 
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schakt I:s västra profil. 
Muren bestod av 0,3x0,4 m upp till 0,6x0,9 m stora stenar blandat med småsten, tegelflis samt kalkbruk. Från den 
norra delen av muren och fram till ”utbyggnaden” fanns tegelstenar inmurade. I de två övre skiften hade stenarna 
tuktats vilket tyder på att den delen har varit synlig ovan mark. Den sida som utgjorde västvägg i utbyggnaden var 
mer omsorgsfullt lagd än övriga delar. I denna del förekom även tegelflis och grus.     
Vinkelrätt mot långmuren fanns rester av en mur som löpte mot öster. Detta tyder på att huset hade en utbyggnad 
om 4 x 5 m.  
Den södra väggen på utbyggnaden var 4 m lång. Bredden var 0,85-1 m och höjden 1-1,2 m. Sydväggen hade 
byggts av stenar som var 0,1- 0,45 m stora. Mellan stenarna fanns även grus, tegelflis och kalkbruk. Den södra 
sidan av muren var yttervägg.   
Den norra delen av utbyggnaden saknades liksom östväggens norra ände vilket gjorde det omöjligt att fastställa 
utbyggnadens ursprungliga längd. Troligtvis skadades utbyggnaden under byggnationen i området och vid 
dragningen av ett ledningsschakt. Utbyggnaden hade ett stenlagt golv. Även utanför den södra delen på 
utbyggnaden fanns det rester av en stenpackning. 
 
Fynd. 
Fynd i 33:a 
En kniv med benskaft, ölhane, rödgods, stengods. 
 
A33b. Anläggningen utgjordes av en stenpackning som påträffades utanför den södra väggen på utbyggnaden. 
Centralt i anläggningen framkom en mur, en fyrkant om 2x2 m. Muren var  uppbyggd av stenar som var 0,30-0,70 
m stora i diam. Mellan de större stenarna fanns grus, sand och småsten. Endast små mängder av bruk förekom. 
 
Fynd. 
Fynd som relaterades till 33b: 1 pärla (glas), rödgods, laggskålslagg, glas, flinta (avslag), 1 benfragment med 
skurna hack.   
   
 
 
Schakt I 
Lager 1 (nivå 8,20 – 8,30 m)(plan 5) 
Fyndskikt 1 
 
Vi har utifrån nivåangivelser försökt att knyta de olika fyndskikten till jämförbart lager. 
 
I schaktets södra del påträffades ett antal plankor samt en stav till en tunna. Troligtvis är de övriga plankorna 
översta lagret på broläggningen som kommer i lager 2. I norra delen av schaktet fanns ett sotlager i vilket det fanns 
ett antal pålar neddrivna. 
Fynd.  
Spikar, nitbricka, järnklump, ugnsraka, snören i klump (nystan?), stengods, rödgods, korvpinne, laggskålslagg, 
skofragment, läderspill, textil.   
   
Lager 2 (nivå 8,00 – 8,20 m) (plan 6) 
Fyndskikt 2 
 
Utmed schaktets södra begränsning framkom en broläggning, A1. Broläggningen löpte i öst- västlig riktning. 
Brädorna låg i nord-sydlig riktning och var 0,1-0,3 m breda. Konstruktionen utgjordes av kluvor, enstaka 
rundvirken och brädor. Slanorna som låg som grund till broläggningen låg i ett gödsellager. I söder kunde man inte 
se någon begränsning eftersom anläggningen gick in i schaktkanten.  
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I samma skikt påträffades en husgrund, A2. Konstruktionen visade spår av både knuttimrings- och 
skiftesverksteknik Den södra väggen fanns intakt i fyra skift. De båda knutade hörnen var bevarade. Huset var 
2,80x3,60 m och orienterat i öst-västlig riktning.  
A2:s läge från 1976 kan möjligen följas in i 1975 års undersökningsschakt (plan B.1), A13 (men nivåerna tycks ej 
stämma exakt). Denna tolkning gjordes även i fält. Vid undersökningstillfället kunde arkeologerna följa den östra 
väggens sträckning in i 1975 års schakt.    
Under det nedersta skiftet fanns ett 0,20 m tjockt lager med barkflis. Innanför husväggarna på A2 fanns en grus- 
och risbädd, ca 0,20-0,30 m tjock, som täcktes av ett tunt lager med gödsel. 
 
Fynd 
Laggskålslock, laggskålslaggar, trätallriksfragment skofragment, sulfragment, nöthår, puns eller syl, 
keramikskärvor, en hank i keramik, nål (brons?), slagg  samt slipsten.  
 
Lager 3-4 (Plan 7 och specialplan 1) 
(nivå ca 7,60-8,00) 
Fyndskikt 3-4 
I norra delen av schaktet påträffades en småstenspackning. Centralt i denna påträffades skörbränd sten och bränd 
sand.  
Under småstenspackningen påträffades en anläggning som bestod av ett tegelgolv med en stenram, A3. 
Anläggningen var 2x2 m. 
Tegelstenarna var 0,24 m långa, 0,13-0,14 m breda och 0,09 m tjocka. De var tätt lagda och huvudsakligen 
kantställda. Teglet som låg i den norra delen av anläggningen var kraftigt eldpåverkat. Runt tegelgolvet fanns en 
ram med tätt lagda stenar. Stenarna var 0,2-0,5 m stora. Anläggningen låg ovanpå en grusbädd. 
På denna nivå framkom de understa delarna av A2. Här fanns en bra passning till (Hus 18) plan 5 i 1975 års 
undersökning. 
 
Fynd 
Spik, laggkärlsbotten, läderspill, träföremål, delar till laggkärl, trätallrik, skofragment, knivslida, stengods, rödgods, 
svartgods av yngre typ (?), bryne, kopparbleck, järnfragment, tränagel, knävring, glaspärla, glas, lerklining, 
nitbricka, textil, korvpinne, pryl eller syl (?), flinta, kniv, slagg samt rep. 
 
 
 
 
Lager 5 
Plan 8.  
totalt ca 7,40-7,60 m, risbädd 7,40 m).  Fyndskikt 5 
De understa delarna av huset, dvs. enstaka stockar samt risbädden påträffades i detta lager. Störningen från 
nedgrävningen av vattenledningen fanns fortfarande kvar söder om profilbanken. 
 
Fynd. 
Textilfragment, skofragment, läderspill, lerklining, dymling, laggskålsdelar, snöre, rödgods samt stengods.  
 
 
Fyndskikt 6-8 (6,80-7,40 m). 
Det finns ingen dokumentation till dessa lager alternativt kanske det inte fanns några anläggningar att dokumentera. 
Fynd som påträffades i lager 6 var knävring (?), rödgods, stengods, glas, lerklining, stövel, bearbetat läder, 
läderspill. 
Fynd från lager 7: skofragment, läderspill, rödgods, bronsbleck, kniv, järnföremål, tunnbandsdel, plugg, rep, 
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lerklining, klinknagel, slagg, nyckel (ax-typ). 
Fynd från lager 7+8: kniv, tränaglar, skofragment, slagg. 
Fynd från lager 8: skänkelsax, skofragment, läderspill, slagg, järnten, klining, järnslagg, glasslagg.    
 
Plan 9  nivå 6,60- 6,80: 
I botten på schaktet framkom träbitar varav en hade sex hål. En av träbitarna tolkades som en del av en släde 
(recent?). På denna nivå togs även toppmått på den postglaciala leran, ca 6,53 m-6,58 m. 
Fyndskikt 9 : Glasslagg 
Fyndskikt 9-10: Läderspill 
  
 
 
Schakt II .   
 
Plan 1. Fyndskikt 1-3, nivå  7,40-7,95 
I nordvästra delen av schaktet påträffades en broläggning, A1(eller trägolv), mellan skikt 1 och 2. Den synliga 
längden på broläggningen var 1,70 m, den synliga bredden var 0,1-0,7 m.   
I centrala delen av schaktet fanns en knuttimrad stock. Ytterligare plankor och kluvor förekom. Dessutom fanns det 
tegel i denna del av schaktet. En tegelsten hade ett tassavtryck. 
Fynd. 
Skikt 1: Laggskålslagg, sko, benflöjt, rödgods, spik, handske, läderspill, ben till trefotsgryta, glas. 
Skikt 2: Knivslida, klining 4 bitar, textilfragment, benföremål med 2 st borrade hål, hornspill, ett kopparmynt 
(fyndnr 7571, 1800-tal), mynningsbit till fat, stengods. 
Skikt 3: Syl med bevarat träskaft, järnfragment, glas, dolkblad, laggkärlsfragment, skodelar, karvsticka, 
textilfragment, stengods samt en tegelsten med avtryck.  
 
Plan 2: Fyndskikt 4, nivå 7,20-7,40 
Centralt i schaktet låg en risbädd. Av A1 syns ingenting. Söder om risbädden fanns en neddriven påle som har 
utgjort grunden för ett knuttimrat hus som påträffades i skikt 1 och 2. 
Centralt i schaktet fanns även tegel. I sydöst påträffades en stenpackning, A2 (kanske delar av en gårdsplan).  
 
Fynd. 
Skikt 4, kniv, bultlåsbygel, brodd, stengods, slagg (ej magnetiskt), järnring, spikar, laggskålslagg, tränagel, 
läderspill, textil, glasknopp (en st till glaskärl), gångjärnstapp, pryl en st intakt med träskaft, läderrem med 
metallnitar, tunnbotten eller tunnlock, möbeldetalj, knivslidor, skofragment, barnsko i fyra delar, snöre/garn, 
kamfragment med metallnitar, metallspänne/beslag samt en nyckel.  
 
Plan 3: Fyndskikt 5 nivå ca 7,00-7,20 
Centralt i schaktet fanns en stock som kunde tolkas som en ev. hörnsyll. Vägglinjen låg i nord-sydlig riktning. 
Strax intill stocken fanns delar av en tunna. 
 
 
 
 
Fynd. 
Spikar, laggskålslagg, dymling, träkil, skodelar, läderspill, textil nöthår?, laggkärlsbotten eller lock, rödgods eller 
stengods. Snöre/garn, glas, lerklining, hästsko, hästskosöm samt en tärning i ben/horn.  
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Fyndskikt 6, 6,80-7,00 m höjd (ej dokumenterad på plan) 
Spik, nitbricka, laggskålslaggar, tränagel, skodetaljer, läderspill, textilfragment, stengods, slagg, en st betseldel, 
spik, en st ten/barr, päronformat handtagsämne?, träkrok, rödgods, stengods, bryne, lerklining, krita, 1 st, hank, 
läderspill samt lerklining,  
 
Plan 4: Skikt 7.  Höjd 6,60 och 6,80 m 
I östra delen av schaktet påträffades en risbädd. Centralt i schaktet framkom en stock som ev. utgjort en hörnsyll 
och ett antal kluvor och stolpar. 
 Fynd. 
Beslag (?), söm och spikskaft, skofragment, läderspill, textil, glas, lerklining, järnföremål, slagg, laggfragment, 
fragment av träfat, handske, stengods, rödgods samt en tunna (skikt 5 -8) 
 
Plan 5: Skikt 8. Nivå 6,40-6,60 m 
På denna nivå påträffades ytterligare en risbädd som var täckt av lera.  
 
Fynd. 
Järnföremål i form av två ihoplödda ringar, läderspill, skostropp, bes, läderspill, tegelfragment, klinknagel, 
nitbricka med stift, träkilar. 
 
 
Skikt 9: Nivå 6,20-6,40 m. Plan saknas.  
 
Fynd. 
Läderspill, slagg, träföremål, 1 st skalbagge, tunnband, snöre.  
 
Kam- och keramikmaterial från denna undersökning har analyserats och publicerats i ”Medeltidsstaden 30” 
(kammar behandlas på sid 81-82, keramiken på sidan 54, A gods saknas helt BI och BII:1 förekommer parallellt i 
bottenskiktet). 
 
 
 
Sammanfattning av 1975-års undersökningar.    
 
 
I etableringsfasen, fas 7, i schaktets botten framkom gropar, rännor, stolphål och en härd till synes utan inbördes 
samband. Flera av groparna innehöll läderspill och träfragment. De övriga undersökningarna i kvarteret, från 1972, 
1974 och 1976, visar en liknande anläggningsbild (Projekt Uppdragsarkeologi. Vid Fyrisån-Arkeologi i Östra Aros, 
s). Denna fas har i de övriga undersökningarna i kvarteret daterats till 1100-talets slut. Från 1975-1976 års 
undersökningar saknas tyvärr dateringar. (Arkeologi i Sverige 1975, utgiven 1976). 
 
I nästföljande fas (6) påträffades en gränd som delade undersökningsområdet. Grändens dragning sammanföll med 
den gränd som påträffades i kvarteret vid 1972 års undersökning och då daterades till 1200-talets andra kvartal. För 
övrigt framkom i denna fas en eller två husgrunder orienterade längs med gränden. Ett staket (gärdsgård) som löpte 
vinkelrätt mot gränden mitt i schaktet kan möjligen indikera en tomtgräns eller en passage.   
 
I nästa fas (5) framkom ett fähus med båsindelning. Ett fähus är också påträffade i Kv Rådhuset 6-9 i 1976 års 
undersökning, daterat till 1200-talets andra kvartal. Fähusen har i båda undersökningarna varit orienterade med 
långsidan ut mot gränden.  
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I fas 4 kan man se en omläggning av ekonomin. Fähuset har försvunnit och nu finns i stället hantverksverksamhet i 
form av en garvargård. Fr.o.m. denna fas ligger bebyggelsen inom undersökningsområdet tämligen fast. Ytan 
närmast gränden var tom. I flera övriga undersökningar i Kv. Rådhuset har en förtätning skett av bebyggelsen 
under senare del av 1200-tal (Projekt Uppdragsarkeologi. Vid Fyrisån - arkeologi i Östra Aros s.23), vilket 
möjligen kan motsvara denna fas 4. Ingen bebyggelseförtätning kan beläggas här, däremot en ny 
näringsverksamhet. 
 
Fas 3.  Inga större förändringar kan ses i bebyggelsen. Garveriverksamheten finns belagd.  Husen ligger orienterade 
i längdriktning dvs. i samma riktning som gränden. Ytan närmast gränden är nu tom.  
 
Fas 2 
En förtätning av bebyggelsen har skett. Den tidigare tomma ytan närmast gränden har nu bebyggts med ett hus med 
härd, till typ påminnande om en enkelstuga. I detta skede är gränden belagd med plank, möjligen gjordes detta 
redan i skedet innan. I 1972 års undersökning, där samma gränd framkom, utgjordes denna av träplank i skede 4, 
vilket motsvarade 1200-talets tredje kvartal (Projekt Uppdragsarkeologi. Vid Fyrisån-arkeologi i Östra Aros, s. 22), 
vilket verkar vara ett äldre skede än detta. 
 
Fas 1. Detta är den första undersökta fasen efter schaktningen. Den är ej närmare daterad, men i ”Arkeologi i 
Sverige 1975” är fasen daterad till ca 1500-tal. Mycket svårseparerad från fas 2. 
I schaktets södra del fanns ett antal fragmentariska lämningar av byggnader samt en stenlagd yta ett golv eller en 
gårdsplan delvis av tegel samt en brunn i skiftesverk. 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
BAKGRUND 
 
År 1980 undersöktes den östra delen av kv Kransen, benämnd kv Rådstugan på uppdrag av Uppsala kommun. Den 
arkeologiska undersökningen som pågick i sex månader kom att omfatta en undersökningsyta av 391,5 m2, 
fördelade på två schakt, ett mindre i södra delen och ett på 364 m2 i norra delen vid korsningen Dragarbrunnsga-
tan-Vaksalagatan. 
 
I samband med schaktningsarbeten inför byggnationen i norra delen utfördes en antikvarisk kontroll 1982 som 
komplettering till den tidigare utförda arkeologiska undersökningen. Resultatet från denna 2 dagars kontroll är 
inbakad rapporten. 
 
För bägge undersökningsytorna gällde samma undersökningsmetodik. Lagren grävdes för hand i 2x2 meter stora 
rutor i 1 dm tjocka skikt. Hackbord användes genomgående, vissa delar av ytan sållades. Från varje ruta och nivå 
tillvaratogs fynden och det osteologiska materialet. Vid plangrävning av ytorna försökte man ta största möjliga 
hänsyn till de naturliga lagren, så att alla anläggningar som dokumenterades i samma skikt verkligen tillhörde 
samma tidsskede. Det visade sig att ytan haft en relativt jämn topografi. 
 
Nedan följer dels en fasindelning och dels en tolkning av grävningsresultaten. Fasindelningen är hämtad från det 
manus som finns sammanställt och tolkningen är hämtad från artikeln ”Kvarterets första 300 år, om den arkeolo-
giska undersökningen i kv Rådstugan 1981” av Bent Syse. Observera att dateringen av faserna i de båda schakten 
inte överensstämmer tidsmässigt. Som dateringsunderlag för fasindelningarna har en kombination av dendro-
kronologi, keramik och mynt använts. 
 
 
 
BESKRIVNING 
 
Södra schaktet: 
 
Skede 1, omkring år 1300: Endast en anläggning, en ränna, som tycktes ansluta till ett större dike. Fynden bestod 
av keramik, benkam samt läderspill från skotillverkning.  
 
Skede 2, ca 1300-1350: Schaktet var så gott som utan konstruktioner.  I den östra delen fanns ett område som var 
täckt av en risbädd, under risbädden fanns ett 0,05 m tjockt brandlager. Fynden bestod av läderspill, ca 1000 
fragment, efter skotillverkning, fragment av en tunna, laggkärl, keramik, . 
 
Skede 3, ca 1350-1400: Största delen av schaktet upptogs av en anläggning, A 43, en huskonstruktion i skiftes-
verk. Inom väggliven fanns ett grusblandat lerlager på vilket ett trägolv vilade. I golvlagret kunde två nivåer 
urskiljas, överst fanns en mycket fragmentarisk golvnivå som kan ha utgjort ett golv för en övre våning. Att huset 
haft två våningar indikerar en rad med pålar som fanns sydväst om anläggningen. Dessa bör ha utgjort stöd för en 
svale. I huset fanns även resterna efter en eldstad. Av allt att döma har huset brunnit. Fynd av keramik, läderspill 
samt hushållsföremål som knivar, synål och träkärl. 
 
Skede 4, 1400-1500: Inom schaktet fanns endast en anläggning som bestod av en gärdesgård. Fynd av bl. a. ett 
kakelfragment med relief i form av ett skäggigt ansikte, en läst av trä för en barnsko, knivar samt keramik. 
 
Skede 5, 1500-1550: I den tegelblandade kulturjorden fanns två anläggningar, en stenpackning och ett stolphål. 
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Fynden bestod uteslutande av keramik. 
 
Skede 6, 1550-1600: Schaktet upptogs av en anläggning, A 37, som utgjorde en inhägnad i skiftesverk. Fynden 
bestod bland annat av en nyckel, en borr, en krok, ett flöte och keramik. 
 
 
Norra schaktet 
 
Skede 1, ca 1300: Enda tecknen på aktivitet består av ett par diken och gropar. Området har förmodligen varit 
betesmark eller liknande i stadens utkant. De flesta fynden påträffades i anläggningarna och bestod av keramik, 
laggskålsfragment och knivar. 
 
 
Skede 2, 1310-1350: I detta skede fanns en fast bebyggelse bestående av ett byggnadskomplex som är koncent-
rerat intill den gränd som löper i nord-sydlig riktning. Gränden hade lagts om en gång under perioden Huset, A 34, 
som utgjorde en ekonomibyggnad saknade en klar begränsning mot norr. Golvytan bestod av ett 0,1 meter tjockt 
lager av träflis. Ovanpå detta fanns ett 0,05 meter tjockt lager djurhår vilket tyder på någon form av bear-betning av 
hudar. Boningshuset, A30, hade endast en intakt väggbegränsning men resterna efter ett trägolv samt en eldstad.  
De båda husen har legat i vinkel mot varandra så att en inre gårdsplan bildats. Fynden bestod av lerklining, 
läderspill samt keramik. 
 
 
Skede 3, 1350-1380: Anläggningarna från det tidigare skedet har helt försvunnit. Det enda som finns kvar av 
tidigare konstruktioner är gränden, i övrigt saknas byggnadskonstruktioner. Hela schaktet har ett kulturlager med 
gödselinblandning. En stor mängd djurben fanns spritt i schaktet.  
 
 
Skede 4, 1380-1410: I detta skede fanns spår efter två byggnader. Den ena byggnaden var ett 6x6 meter stort hus 
uppfört i skiftesverk. Invändigt fanns resterna efter ett trägolv. Den andra byggnaden markerades endast av ett 
brandlager med rester efter begränsningsstockar. Anmärkningsvärt är att det inte fanns några synliga spår efter den 
gränd som i tidigare skeden korsat området. Fynden bestod av keramik, läderspill, slagg, fönsterglas. 
 
 
Skede 5, 1410-1450: Den nord-sydliga gränden anläggs igen. En dricksvattenbrunn var belägen centralt mellan två 
gränder, dels gränden i schaktet och dels den som ligger i läge med Vaksalagatan.  I schaktets sydöstra del fanns en 
inhägnad och det var också här som kulturlagret var som mäktigast. Fynden bestod huvudsakligen av keramik. 
 
 
Skede 6, 1450-1500: Hela schaktet får här en ny större täckande bebyggelse, samtidigt som gränden ånyo läggs om. 
Nordväst om gränden låg resterna efter en huskonstruktion, A12, där endast syllstockar fanns bevarade. A12 har 
ingått in en stadsgård där byggnaden A46 kan vara resterna efter ett stall. Mellan dessa byggnader fanns en 
träkonstruktion som tycktes utgöra en del av beläggningen i en gårdsplan.  Utanför gårdsplanen påträffades en 
brunnskonstruktion. Brunnen som var uppförd med resta plankor utgör troligen en latrinbrunn. Fynden bestod av 
keramik, lerklining, fönsterglas och läderspill. 
 
 
Skede 7, 1500-1550: De sentida störningarna är så kraftiga att de arkeologiska lämningarna uppvisar en splittrad 
karaktär. Det fanns en koncentration av bebyggelse i sydöst med bebyggelselämningar på båda sidor om gränden. 
Här fanns för första gången en byggnation på sydöstra sidan om gränden.  Fynden bestod av fönsterglas keramik 
och slagg. 
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Skede 8, 1550-1600: Schaktet bestod till största delen av sentida fyllnadsmaterial och endast i den sydöstra delen 
fanns en sammanhängande yta med anläggningar kvar. Anläggningarna A2 och A7 bildade tillsammans två rum i 
ett större boningshus.  I det ena rummet fanns resterna efter en utrasad kakelugn som kan ha varit gemensam för de 
båda rummen. På golvnivån i A7 påträffades tre tunnbottnar vilket tyder på att rummet kan ha haft karaktären av 
förråd. Fyndmängden var inte speciellt stor och bestod av slagg , fönsterglas och keramik 
 
 
 
 
SAMMANFATTNING 
 
Innan den första etableringen äger rum i slutet av 1200-talet låg kvarteret i stadens utkant och nyttjades som 
betesmark. Vid denna tidpunkt låg den tätare bebyggelse koncentrerad runt nuvarande Nybron. Vid sekelskiftet 
1300 anlades de första konstruktionerna i form av en gränd samt två byggnader. Gränden som löper i nord-sydlig 
riktning kommer att ligga kvar genom tiden. Väster om och intill gränden fanns en gårdsanläggning med rester av 
två byggnader. Den byggnad som låg parallellt med gränden har förmodligen inrymt garveriverksamhet. Vin-
kelrätt mot denna byggnad låg vad som tolkats som ett boningshus. Gården som anlagts omkring år 1300 har 
troligtvis endast existerat några årtionden in på 1300-talet.  
Efter detta följde en tid utan några synliga aktiviteter. Bebyggelse saknas och den enda konstruktion som finns kvar 
är gränden som fortfarande löper genom området. 
 
Strax före år 1400 sker en ny bebyggelsefas. I detta skede fanns spår efter två byggnader. Av den ena byggnaden 
fanns endast ett brandlager och ett par brända stockar bevarade. Det var en brand som troligen endast berört en 
byggnad och var ingen kvarters- eller stadsbrand. Den andra byggnaden var ett boningshus byggt i skiftesverk med 
en dendrodatering till 1380-tal. Under första halvan av 1400-talet utvecklas bebyggelsen vidare. En brunn för 
dricksvatten anläggs under den här perioden. 
Under andra halvan av 1400-talet får området en ny bebyggelse samtidigt som gränden läggs om på nytt. Här 
återfanns fyra huskonstruktioner med mellanliggande gårdsplaner. Bebyggelsen ligger exakt ovanpå den tidigare. 
Från denna fas finns en dendrodatering till 1446. 
 
Mellan åren 1500-1550 sker en ny byggnation. Bebyggelsen ligger som tidigare koncentrerad till gränden men nu 
fanns det även en byggnad på den östra sidan om gränden. På den plats där brunnen legat finns nu en kave-bro som 
sammanbinder två parallella gränder. Schaktet är nu stört av senare tids ledningsdragningar och nedgrävningar. 
 
Från slutet av 1500-talet går det inte längre att följa bebyggelsen framåt i tiden på grund av de sentida störning-
arna. Endast i den östra delen av schaktet återfinns bebyggelse i form av en bränd golvläggning till ett större hus 
som haft inre tegelväggar. Intill detta hus fanns ett område med lagda tegelstenar som möjligen kan ha utgjort ett 
golv till ytterligare ett hus. Mellan husen fanns en stenpackning som utgjort en gårdsplan. Inga spår efter 1600-tals 
bebyggelse fanns i schaktet. 
 
 
 
FYNDMATERIAL 
 
Fyndmaterialet består av 7625 fyndnummer, varav den största fyndkategorin är keramik. Enligt den grävmetodik 
som använts har fynden relaterats till respektive fas. Det betyder att lagret har varit tongivande. Fyndmaterialet 
uppvisar en bredd och enhetlighet, det vill säga det framträder ingen speciell grupp. Förutom fynden från garve-
riverksamheten på 1300-talet finns det inga fynd som talar för att det skulle ha förekommit något speciellt hant-
verk i den norra delen av tomten. Mängden läderspill i det södra schaktet indikerar att det kan ha tillverkats skor i 
den här delen. 
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MATERIALETS POTENTIAL 
 
Materialet från kv. Rådstugan är i hög grad bearbetat vilket i sig skapar en bra grund för ytterligare bearbetningar. 
som exempel kan nämnas att en genomarbetat fasindelning finns som baserar sig på de grävda lagrens 
fyndinnehåll. Kvarteret ligger inom det redan publicerade kv. Kransen vilket gör att det finns en möjlighet att ta ett 
samlat grepp om hela kvarteret. 
  Intressant att notera är att tomtgränserna uppvisar samma gränslinjer från 1300- till 1500-talet. Det tyder på en 
medveten reglering i ett tidigt skede. Då flera kvarter i staden varit föremål för undersökningar är kvarterstomterna 
en av de företeelser som skulle vara intressant att studera.  Materialet, både konstruktioner och fynd, är av en sådan 
dignitet att det är av största vikt att sätta in det i ett större sammanhang. Detta sammanhang skulle kunna vara ett 
samlat grepp kring Uppsalas utveckling och bebyggelse efter år 1300.  Flera av stadsmaterialen i Uppsala, 
däribland kv Rådstugan, har endast publicerats översiktligt.  
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Landskap Up 
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Dokumentationsmaterial MATERIAL I LÅDA FRÅN 1980 ÅRS UNDERSÖKNING: 

Fältritningar (plan och profilritningar), renritningar (2 profiler) samt en plan över 
profilernas placering, 480 fotonegativ och kontaktkopior samt fotolista, 
datadiskett med fyndlista (Exel 5.0). Rutbeskrivningar, anläggningslista med 
anläggningar både från 1980 och 81 års undersökningar, 
Anläggningsbeskrivningar från schakten A och B, avvägningslistor (i vissa fall 
relaterade till anläggningsnummer), lagerbeskrivningar, fyndteckningar (läder), 
lista på inlämnat textil, läder och träföremål till SHM. Fyndlista. 1 kartong med 
fyndkort. Lista på insända dendroprover samt provsvar.  Lista på preliminärt 
bestämda insända mynt till myntkabinettet. Fynden från 1980 års grävning är 
även registrerade inom SESAM projektet och finns i excellista på SHM. 
Slutredovisning 

MATERIAL I LÅDA FRÅN 1981 ÅRS UNDERSÖKNING: 

Fältritningar (plan och profiler), rutbeskrivningar, S/V foton och kontaktkopior, 
fotolista, fyndlista, avvägningslistor (i vissa fall relaterade till anläggningar), 
anläggningsbeskrivning för stenläggning + grundmur (C1), broläggning (C8) och 
bebyggelselämning (D1), fältanteckningar med skisser, handskriven benlista (det 
saknas uppgifter om dessa är analyserade) tolkningsplaner fas 2-5 från både 1980 
och 1981 års undersökningar. Slutredovisning     

Materiallista bifogas ja 

Fyndlista bifogas ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

stads/kvarterskarta bifogas 

Datering medeltid och efterreformatorisk tid 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1980 och 1981. 

Sammanställt av, namn och datum 

Ann-Lili Nielsen 2004.12.20 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
INLEDNING 
Med anledning av planerad nybyggnation undersöktes delar av kvarteret Toven i Uppsala under åren 1980-81. 
Totalt omfattade undersökningarna ca 300m2 och ca 140m3. Kulturlagren inom undersökningsområdet varierade 
mellan ca 0,3 - 0,7m tjocka lager.   
Undersökningarna i kvarteret Toven pågick under två säsonger och fältmaterialet är därför uppdelat i två 
ärendemappar. Efter den första fältarbetssässongen antogs den undersökta delen omfatta tre bebyggelseskikt: 
1: 1400 talets slut - 1500 talets början 
2: 1500 talets mitt 
3: 1500 talets slut - 1600 talets början 
Man tolkade också området som delvis använd som betesmark innan tomterna började bebyggas. 
Från och med bebyggelseskikt 2 (1500-talets mitt) fanns enligt de första årets tolkningar en gränd som skar 
diagonalt genom undersökningsområdet. Vid 1500 talets slut hade bebyggelsen förtätats och i materialet fanns fynd 
som antydde att gjuteriverksamhet förekom i kvarteret.  
I materialet från 1980-81 års undersökning finns också en rad dendrodateringar gjorda av Thomas Bartholin, Lunds 
universitet. Resultaten från dessa analyser visar dock på äldre dateringar än de tolkade som är redovisade i 
slutredovisningen från 1980. Två av proverna antas komma från träd som fällts för angivet årtal (1348). Det 
antagna dateringarna för dessa prover var innan analysen tidigt 1500 tal och 1500 talets mitt. I materialet saknas 
dock en diskussion kring dendrodateringarna och vilka dateringsunderlag som ligger till grund för tolkning av de 
skilda bebyggelseskikten.  
 
Efter avslutade undersökningar 1981 har undersökningarna från både 1980 och 1981 tolkats och delats upp i fem 
skilda faser som finns redovisade i slutredovisningen. Dessa redovisas i separata fasplaner. 
 
FASBESKRIVNING 
Under FAS 1 (1300 tal) antas området ha nyttjats som betes- och odlingsmark vilket avspeglades i 
grävningsresultaten där bottenlagret visade på odling. Någon redogörelse för vad i detta bottenlager som avses visa 
på odling i området redovisas dock inte i slutredovisningen.  
Under FAS 2, som har förts till tidigt 1400 tal har man antagit att en första bebyggelse uppträder i den västra delen 
av det undersökta området och till fas 2 förs en bebyggelse som finns dokumenterad från schakt A och B (se 
bifogad schaktplan). 
FAS 3 har förts till 1400 talets mitt och till denna fas har två gränder, som har förbindelse med den allmänna 
utfartsleden mot Gamla Uppsala och in i kvarteret förts. Vid denna tidpunkt menar man också att tomtgränserna 
fixerats. Bebyggelsen har varit förlagd intill de båda gränderna vilka samtidigt tjänstgjort som tomtgränser. En 
byggnad som förts till denna fas är tolkad som en bakstuga. Fynd som förts till denna fas är bl a gods av CII-typ 
(Siegburg). 
Under FAS 4, som förts till 1500 talet, antas bebyggelsen förtätas inom tomterna och vid århundradets slut har 
området fått en viss hantverkskaraktär. Bl a  antyder fynd av gjutformsdelar detta.  
Den yngsta fasen, FAS 5, har myntdaterats till 1600 talets första hälft, framför allt utifrån mynt från 1630/40 tal 
funna på golvnivån till ett av husen. Under denna tid tycks åtminstonde en av gränderna ha spelat ut sin roll, en av 
dessa var delvis bortplockad och överbyggd. Detta har man tolkat som att det möjligen skett en sammanslagning av 
två tomter inom området. Till denna period hörde bl a ett "kokhus" med stenlagt golv och stort spisfundament. 
Golvnivån i denna byggnad innehöll förutom de nämnda mynten även fiskben och djurben.  
 
 
POTENTIAL 
Materialet finns inte redovisat i annan form än i slutredovisningen och i Arkeologi i Sverige. Med en noggrannare 
genomgång av materialet skulle det sannolikt vara möjligt att sätta in dessa undersökningar i en diskussion om 
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stadens utveckling under senmedeltiden. Möjligen kan man föra samman undersökningen med tidigare 
undersökningar i angränsande kvarter och föra en diskussion om den rumsliga strukturen/tomtindelningen inom kv 
Toven och angränsande kvarter. I en jämförelse med 1643 års karta över staden kan man se att de gränder som 
konstaterats vid undersökningen har samma rikning som de tvärgränder som löper i öst-västlig riktning från ån och 
som bildar de små tomtindelningarna längs med ån. Möjligen finns en liknande tomtindelning även i kvarteren 
längre bort från ån. Materialet antyder även att de mindre tomterna slås samman till större tomter under 1600-talets 
första hälft. Materialet från kv Toven antyder att tomt och gatustrukturer under medeltid och efterreformatorisk tid 
sannolikt är mer komplex och dynamisk än vad 1643 års kartbild gör gällande. Är detta något som även kan påvisas 
i angränsande kvarter?  Det är av stor vikt att dessa äldre undersökningar avrapporteras (häribland kv Toven) så att 
dessa kan analyseras i relation till andra undersökningar dels i angränsande kvarter dels i det medeltida Uppsala 
som helhet.     
FYNDMATERIALET 
Totalt har 1499 fynd registrerats. Både fynd och anläggningar är relaterade till lager som i sin tur är relaterade till 
profilerna. Profilernas placering finns också markerade på en plan vilket gör det möjligt att relatera plan och 
profilritningar till varandra. Däremot är inte profilerna fasrelaterade.   
Fyndmaterialet uppvisar både ordinärt hushållsmaterial och tecken på hantverksaktiviteter i området, bl a 
bronsgjuteriverksam, vilket även påträffats i angränsande kvarter såsom Örtedalen och Sandbacken. Hantverkets 
utbredning och lokalisering i staden har tidigare diskutera (se t ex Anund 1992; Wallebom 2000) och 
undersökningarna i Kv Toven bör sättas in i denna diskussion. Diskussioner kring andra typer av fyndmaterial är t 
ex keramik, bl a stengodsets utbredning i staden. Mattias Bäck har gjort en genomgång av materialet från stora 
delar av Uppsala där även kv Toven ingår (Bäck muntl). 
 
Referenser: 
Wallebom i: Carlsson, R m fl. 2000. På vägen in mot staden. Arkeologisk undersökning 1999. Lämningar från 
medeltid och nyare tid i kvarteret Örtedalen i Uppsala. Upplandsmuseet. 
 
Anund, J. 1992. Ett medeltida bronsgjuteri i Uppsala. Olawe Grytogiwtara och andra hantverkare i 
medeltidsstaden. C-uppsats i arkeologi. Högre seminariet för laborativ arkeologi. Stockholms universitet. 
 
Ersgård, L m fl, 1984. Sandbacken. Bebyggelse och hantverk i ett medeltida Uppsalakvarter. 
Riksantikvarieämbetet, Rapport UV 1984:9    
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Up, Vallentuna sn, Mörby 1:37, 1:56, 1:95, 1:96, 
RAÄ 27 

Lst:s dnr: - 

Ansvarig institution: Uv Eget dnr:  6901/75 

Ansvarig för undersökningen: Kerstin Östmark Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 11I 0f Lägeskoordinater: X 660415  Y 162848 
      
 
Landskap Up 

Socken/Stad Vallentuna 

Fornlämningsnummer 27 (undersökningsområdet är svåravgränsat) 

Fastighet/kvarter Mörby 1:37, 1:56, 1:95, 1:96 

Fornlämningstyp Gravfält, boplats 

Undersökningsår 1976 

Typ av undersökning Slutundersökning 

Dokumentationsmaterial Rapportmanus, negativ, kontaktkopior, diabilder, fyndteckningar, fältritningar, 
fyndlista, konserveringsrapport, benlista. 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Bronsålder/äldre järnålder  (boplats) äldre och mellersta järnålder (gravfält) 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1976 
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Sammanställt av, namn och datum 

Kerstin Forslund och Björn Wickman 2004-12-09 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Gravar och boplats vid Mörby i Vallentuna sn, RAÄ 27, Uppland. 
 
 
Under perioden 17 maj-24 augusti 1976 genomförde Riksantikvarieämbetets Uppdragsverksamhet en 
delundersökning av RAÄ 27, ett gravfält, 400x130 m stort, bestående av ca 60 inventerade anläggningar. Gravfältet  
är sedan tidigare delvis undersökt av Stockholms stadsmuseum 1954. Gravarna var anlagda på en äldre boplats.  
 
Undersökningen föranleddes av bostadsbyggnation. Uppdragsgivare var Vallentuna kommun. Gravfältet är beläget i 
kuperad skogsbevuxen  moränmark med intilliggande  villabebyggelse,  på en nivå ca 23 m ö h. Undersökningen 
omfattade 1600 m². Vid undersökningen framkom en stensträngsrest och sju troliga gravanläggningar som utgjordes 
av; 
 
A5, RÖSE, med delvis bevarad kantkedja, 15-17 m i diam. och 1,4 m h. Röset skadades 1922 då, sten bortforslades 
men senare återbördades. Röset begränsades av en kantkedja som överlagrades av packningsstenar. Stenmaterialet i 
packningen utgjordes av 0,3-0,7 m stora stenar. Även meterstora block ingick i packningen. Anläggningen hade en 
kantkedja av 0,4-1,0 m stora stenar, lagda med en rak (huggen?) långsida vänd utåt. Kantkedjan framkom i söder, 
väster och nordväst.  I centrum, ca 0,5 m ned i packningen,  framkom en ca 2,7x3,7 m stor tät stenpackning, 
orienterad i N-S riktning. I rösets botten påträffades en bronsnål, en krossad bärnstenspärla samt bränd lera. I en 
sotfläck framkom en halv spelbricka av glas. Spritt i hela anläggningen fanns keramik. Vidare påträffades en kniv 
samt brända och obrända ben.  
 
A6 utgjordes av en  STENSTRÄNGSREST, tidigare registrerad som en stensättning. Stenarna var 0,2-0,6 m stora.  
 
 
A7,  TREUDD, brandlager, delvis med kantkedja och upp till 0,4 m insvängda sidor. Från bas till spets 6 m och 0,5 
m h. Skadad i spetsarna. Packningen var flerskiktad och utgjordes av tätt liggande 0,1 m stora skarpkantade stenar. 
Mot spetsarna utgjordes strenmaterialet av 0,1-0,3 m stora rundade stenar. I centrum och i den norra udden var 
stenarna 0,1-1,0 m stora. Den VNVspetsen avslutades av en 0,25x0,70 m stor röd sandsten som troligen 
ursprungligen varit rest.  Fyllningen utgjordes av grusig mo. I centrum, mellan stenarna, påträffades vid rensning en 
krukskärva. 
 
Vid undersökning framkom i den SV delen under packningen ett brandlager, 0,6x2,0 m stort och upp till 0,17 m 
djupt, innehållandes kamfragment, två krukskärvor samt brända ben.   
 
 
A8, REKTANGULÄR STENSÄTTNING med kantkedja, 2,75x4,5 m stor och upp till 0,55 m h.  
Packningen var uppbyggd av flera lager 0,05-0,60 m, företrädesvis ca 0,30-0,40 m stora stenar. Packningen 
saknades bitvis i anläggningen.  Kantkedjan utgjordes av 0,25-0,35 m stora rektangulära stenar lagda i sin 
längdriktning, några stående på kant.  I fyllningen som utgjordes av mo påträffades kruksärvor samt en tand.  
 
   
A9, HÖG, 12 m i diam. och 1,4 m h.  
Efter avtorvning och rensning av en 0,1-0,2 m tjock jordmantel påträffades en tät stenpackning med en utbredning 
av ca 12 m i diam. Den bestod av 0,4-0,8 m stora rundade och kantiga stenar. Utrymmet mellan stenarna var utfyllt 
med mindre stenar.  Centralt i anläggningen fanns en 3 m i  diam. stor grop. Överst i gropen fanns recenta sopor. 
Därunder utgjordes stenpackningen av mindre stenar, 0,20-0,30 m stora liggande i mjäla. På denna nivå 
konstaterades en 2x3 m stor och 0,6 m djup (NNV-SSO) nedgrävning i grusig sand. I själva nedgrävningen 
påträffades  en remdelare av brons, krukskärvor, en ring av järn samt mot botten spridda brända ben.  
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I nedgrävningens södra ände, inkilade mellan stenarna i botten framkom två spjutspetsar av järn, den ena med 
korsformig genomskärning. I nedgrävningens botten påträffades spikar av järn, föremål av brons och läder med ev. 
bevarade sydda stygn  samt fragmentariska föremål av järn.   
I anläggningens norra del framkom sotfärgningar med brända och obrända ben, harts och kol.  
 
A10, SKADAD STENSÄTTNING MED BRANDLAGERREST, 1,2x1,3 m stor. Överbyggnaden var så förstörd att 
dess ursprungliga utseende och begränsning ej kunde fastställas men sten i storleksordningen  0,05-0,20 m fanns i 
anslutning till brandlagret.  
I brandlagret framkom i en koncentration, kamfragment, en vävtyngd av lera samt brända ben. Ca 0,5 m Ö om 
brandlagret påträffades en agraffknapp av brons. 
 
  
A11, RUNDAD STENSÄTTNING, ca 3,2 m i diam. och ca 0,-0,4 m h. 
Efter rensning framkom en rundad 1-2 skiktad packning av 0,15-0,60 m stora rundade och skarpkantade stenar. 
Centralt i packningen låg en 0,3-0,4 m stor sten med den flata sidan lagd uppåt, omgiven av fyra 0,4-0,6 m stora 
parvis liggande stenar. Under stenpackningen framkom en småstenspackning som även fanns utanför anläggningen. 
Mellan skikten påträffades krukskärvor. 
 
 
A 15, RUNDAD STENSÄTTNING, ca 0,5x0,75 m stor och 0,3 m hög. 
Anläggningen var belägen i den NÖ delen av den brämliknande stenpackningen N om A 5. Den utgjordes av ett 10-
tal ca 0,15-0,20 m stora rundade stenar som låg runt en ca 0,2 m stor tresidig grundad sten. Under denna mittsten låg 
en flat sten, under vilken påträffades ett bränt ben som låg i grusig mo.   
 
Över hela området påträffades boplatsrester i form av härdar, sotfläckar, spridd keramik och enstaka stolphål.   
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Up, Vassunda sn, Haknäs 1:8, RAÄ 6 Lst:s dnr: - 

Ansvarig institution: Uv Eget dnr:  3987/76 

Ansvarig för undersökningen: Sverker Söderberg Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 11I 4b Lägeskoordinater: X6623350  Y1606730 
      
 
Landskap Up 

Socken/Stad Vassunda 

Fornlämningsnummer 6 

Fastighet/kvarter Haknäs 6 

Fornlämningstyp Grav 

Undersökningsår 1977 

Typ av undersökning Totalundersökning 

Dokumentationsmaterial Materiallista, ärendehandling, manus, negativ, kontaktkopior, renritningar, 
fyndlista, slutredovisning, kartor 

Materiallista bifogas ja 

Fyndlista bifogas ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

ja 

Datering Vikingatid 
Resultaten har publicerats i: 

- 

Sammanställt av, namn och datum 

Björn Wickman 2004-12-15 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
     Undersökning av ensamliggande stensättning med brandlager vid Haknäs i Vassunda socken, Uppland. 
 
I samband med markexploatering för uppförande av fritidshusbebyggelse vid Haknäs i Vassunda socken 
genomfördes en arkeologisk undersökning av RAÄ 6, en stensättning.  Uppdragsgivare var Magnus Idar AB som 
också stod för kostnaderna.  
 
Undersökningsområdet var beläget i ett bergigt område med skogbevuxen terräng. Området benämns ”Straffhagen” 
på ekonomiska kartan. Detta höjdparti ansluter till en markerad dalgång som förbinder mälarviken Kyrkviken i 
nordväst med Alasjön i söder. 
 
Anläggningen syntes  före undersökningen som ett antal stenar utan tydlig begränsning. Vid undersökning 
konstaterades att anläggningen utgjordes av en ca 7 m i diam. stor rund eller rundad stensättning. Packningens stenar 
utgjordes i allmänhet av 0,1-0,2 m stora stenar med inslag av enstaka större kantiga block med en storlek av ca 0,4 
m. Flera av dessa block föreföll vara sekundärt påförda. Flera markfasta block, ca 1 m stora, fanns inom 
anläggningen. Stenpackningen var uppbyggd av 2-3 lager sten, tjockast mot anläggningens centrum. 
 
Fyllningen utgjordes av mull utom i den NV delen där fyllning saknades. 
I det andra stenskiktet utgjordes fyllningen av moränmaterial i  S och O. I NV fanns en mörk sotblandad fyllning , 
ställvis med små inslag av brända ben. Fläckvis fanns också i NV ren brandlagerfyllning. 
 
Anläggningens botten bestod av gul grusig morän som mot V övergick  till en mer lerinblandad jordart med 
mörkbrun färg. I anläggningens norra del fanns sotfläckar och brandgropar som närmast hade karaktär av 
härdgropar. Groparna var fyllda med skärvig (ej skörbränd) sten samt kol, sot och brända ben. De största groparna 
hade en storlek av 1,4 resp. 1,0 m i diam. och ett djup av ca 0,25 m. 
 
I anslutning till ett markfast block i NV uppträdde mer oregelbundna sotfyllningar som mer eller mindre flöt 
samman. I detta område påträffades en ljusblå glaspärla samt ett bronsfragment.  
 
Fynd; 
 
 
Bronsbleck, fragmentariskt 
Glaspärla, ljust blågrön, rund, avplattad 
Knacksten? med 1-2 släta ytor 
Slagg, ev. av brons 
Harts 
Kvartsit, tre obearbetade bitar 
Brända ben 
Tänder av nöt, recenta? 
Kol 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Up, Stockholm, Wrangelska palatset  Lst:s dnr:       

Ansvarig institution: UV Eget dnr:  2958/79 

Ansvarig för undersökningen: Marianne Johnsson Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: Stadskarta, Projekt Medeltidsstaden Lägeskoordinater:       
      
 
Landskap Uppland 

Socken/Stad Stockholm 

Fornlämningsnummer       

Fastighet/kvarter Wrangelska palatset 

Fornlämningstyp       

Undersökningsår 1982 

Typ av undersökning Byggnadsdokumentation 

Dokumentationsmaterial Foto och ritning 

Materiallista bifogas       

Fyndlista bifogas       

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering 1500-1700 talen 
Resultaten har publicerats i: 

Resultatsammanställning efter opublicerad slutredovisning samt rapportutkast 

Sammanställt av, namn och datum 

Thomas Andersson,   2004-11-19 

 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
 
 
Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Sammanfattande beskrivning (efter slutredovisningen): 
I samband med ombyggnaden av Svea hovrätts kafeteria och därtill hörande utrymmen genomfördes en 
dokumentatin av de murar som frilades från puts. Huset är uppkallat efter dess siste private ägare C G Wrangel. 
Palatsets ena hörntorn har ingått i en av Gustav Vasa uppförd befästningslinje mot Riddarfjärden. Tornen har 
ursprungligen i bottenvåningen haft kanongluggar ut mot fjärden. Dessa är nu igensatta, vilket bör ha skett under 
någon av de perioder då det fungerat som del av palatset. Lars Sparre lät under 1630-talet bygga ett stenhus, som 
han anslöt till tornet. En trappa i tornets västra mur byggdes troligen då som en förbindelse mellan tornet och 
palatsets huvudvåning. Sparres palats finns bevarat i två våningar men är kringbyggt av C G Wrangel efter ritningar 
av N Tessin d.ä. I de dokumenterade källarutrymmena mot Riddarfjärden återfanns samtliga tre ovannämnda 
byggnadsperioder, det runda tornet från 1500-talet, yttermuren i väster av Sparres palats samt Tessins terrassystem 
mot vattnet.  Botten-/källarvåningen ligger på skiftande bottennivå, då murarna vilar på berget, som stiger kraftigt 
mot norr och söder. 
 
Kommentar. 
I materialet finns ett i det närmaste färdigt rapportmanus. 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Uppland. V. Ryds socken, Torsätra Lst:s dnr: ? 

Ansvarig institution:       Eget dnr:  ? 

Ansvarig för undersökningen: RAÄ Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 11I 1c Lägeskoordinater: x6607  y1611 
      
 
Landskap Uppland 

Socken/Stad V Ryd 

Fornlämningsnummer RAÄ 79-80 och 64-65 

Fastighet/kvarter       

Fornlämningstyp Gravfält 

Undersökningsår 1966-67 

Typ av undersökning Slutundersökning 

Dokumentationsmaterial Rapport, anläggnings- och fyndlistor, foto, ritningar, 6 disketter  

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

      

Datering  Folkvandringstid-vendeltid och vikingatid 
Resultaten har publicerats i: 

Lamm, J P. 1973. En folkvandringatida kammargrav vid Torsätra. Fornvännen 68. 1973. 

de Pourbaix, M. 1997. Torsätra och Runsa, kristna hedningars hem? En kritisk analys av ett järnåldersgravfält i 
Upplands bro. D-uppsats. Arkeologiska instutionen. Stockholms Universitet. Stockholm. 
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Sammanställt av, namn och datum 

Thomas Andersson UV Syd, 2004-11-19  
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Med anledning av att Kungl. Svea Livgarde flyttades till ett nytt övningsområde inom Håby-Tibble och Ryds 
socknar, genomförde Riksantikvarieämbetet en undersökning av två gravfält med ett boplatslager, RAÄ 79-80, samt 
två runstenar, RAÄ 64 och 65, vid Torsätra i Ryds socken. Undersökningen bekostades av Kungliga 
fortifikationsförvaltningen och utfördes under åren 1966-67. Utgrävningsledare var Christian Meschke.  
 
De båda gravfälten, som visade sig vara sammanhängande, var belägna på ett impediment i betesmark väster om 
Torsätra gård. Ungefär 250 meter väster om gravfältet står de båda runstenarna på ömse sidor om en brukningsväg. 
Cirka en kilometer öster om Torsätra ligger Bruksviken, som via Sigtunafjärden står i förbindelse med Mälaren. 
Söder om Torsätra förändras landskapsbilden och övergår till starkt stigande terräng upp mot Torsätraberget och 
Görjaskogen.  
 
Torsätra nämns redan 1535 under namnet Toffweaäter och beboddes då av bönder. 1631 heter gården Thorsätra och 
fru Ingeborg Tott besitter den som adelsgård. Gården går så i släkten fram till 1683 då Karl Skunk övertar 
besittningsrätten, vilket varar fram till 1699. Därefter övergår det som frälsegods till Pehr Kalling, som adlades 
1698. Ungefär tio meter söder om runstenarna påträffades en på fast häll inhuggen vapensköld, som är omgiven av 
voluter och krönt av en vingad hjälm. Vänster hälft visar dubbla rader hermelinsvansar, medan höger hälft visar två 
vågband. Vapnet har identifierats som det Kallingska vapnet.  
 
Totalt omfattade undersökningen av det sammanhängande gravfältet 162 gravläggningar. Utöver detta påträffades 
213 underliggande boplatslämningar i form av bl.a. härdar, stolphål, stenansamlingar och sotfläckar. Gravfältet 
bestod av en större del i söder, huvudsakligen med skelettgravar och enstaka brandgravar, samt en mindre del i norr 
med ett antal små stensättningar. Det södra områdets västra del bestod av delvis tätt sammanbyggda rektangulära 
stensättningar med i regel ÖV orienterade kistgravar. I den östra delen hade några enstaka kistgravar en rund 
överbyggnad. De flesta brandgravar låg i den östra delen. Centralt i det sydöstra området framkom två 
kammargravar, A81 och A149. Anläggningsförhållandena var delvis komplicerade med överlagringar och 
sammanbyggningar. Av de 162 gravanläggningarna innehöll 76 benlager, brandlager urnebrandlager eller enbart 
gravurna, medan 67 innehöll skelettbegravningar, se diagram 1. Anläggningarna var mestadels runda eller 
rektangulära, A60 resp. A59. Två av de runda dolde konstruktioner av huggna stenar satta i form av en triangel med 
insvängda sidor. Utöver dessa fanns tio runda stensättningar med kantkedja och fyra treuddar. En av treuddarna, 
som innehöll en i N-S orienterad kista, var omgiven av en triangulär ram med raka sidor. Endast fyra av 
anläggningarna var mellan 10 och 15 meter stora, medan de flesta (ca. 80)  hade en storlek/diameter som understeg 
fem meter.  
 
Av skelettgravarna var 42 orienterade i ÖV, medan fem var orienterade i NS och fyra i NOSV, se diagram 3. Tre av 
anläggningarna hade mer än en begravning (A87, A112, A151-153). Av kistorna återstod som regel endast nitar i 
nedgrävningskanterna. Nitarna bar ofta spår av trä. Kistorna tycktes vanligen ha stått på en stenlagd botten. Två av 
gravarna (A81och A140) utgjordes av kammargravar, se diagram 3. Kistgravarna var svårdaterade då flertalet inte 
innehöll några daterande föremål. En av kistgravarna hade centralt i graven en korsmärkt, klotrund sten, vilken 
skulle kunna antyda kristna influenser. Flertalet kistgravar torde, genom sin OV orientering och sitt enkla innehåll, 
höra till vikingatid och då troligen den senare delen. Kammargraven, A140, pekar dock klart mot en datering till 
folkvandringstid.  
 
En grov datering  av anläggningarna utifrån fynd och gravform, men också utifrån läge inom gravfältet, visar att av 
de 162 gravanläggningarna kunde 100 dateras, därav bara 38 med en relativ säkerhet. Flertalet, ca 84, kunde 
hänföras till sista delen av järnåldern, dvs. vikingatid, 8 anläggningar dateras till vendeltid och 12(?) till 
folkvandringstid. Se tabell 1. De daterande föremålen har framförallt varit remsöljor, kamfragment, 
torshammarringar, eldstål och i viss mån pärlor och keramik. Till de säkrast daterande föremålen hör ett silvermynt 
(F257) i anläggning 24, en guldbrakteat (F88) i anläggning 69, en bronssölja (F250) i anläggning 99, en romdelare 
(F421) i anläggning 163 (se Arbman, Birka ex. taf. 25), en flätad armring (F369) i anläggning 91 (se Birka taf. 110), 
en bronssölja (F499) i anläggning 179 (se Birka taf. 87), en bronsfibula (F483) i anläggning 84 (se Nerman DVWG, 
fig. 1 och 6, taf. 5), agraffknappar (F64-65) i anläggning 140 (se Nerman DVWG,  taf. 51), kamfragment som tex. 
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F444 i anläggning 173 (se Birka taf. 163) en Trichterbecher (F114) i anläggning 81 (se Birka taf. 189:1-2), en 
amulettring (F168) i anläggning 16 (se Birka taf. 108:1-5), eldstål (se Birka taf. 145:8), järnpilspetsar (F98 och 639) 
i anläggningarna 66 och 80 (se Birka taf. 11:5), pärlor som ex. F488 i anläggning 121 (se Birka taf. 120-123).  
 
Silvermyntet (F357) är möjligen anglosaxiskt och från slutet av 900-talet. Ännu ett silvermynt (F490) framkom, 
men detta på grund av sin dåliga kondition ej kunnat bestämmas. Guldbrakteaten (F88), för tillfället förkommen, 
beskrivs som troligen av förgyllt brons med punsad dekor och daterats till sannolikt 700-talet. Den s.k 
Trichterbechern (F114) påträffades i den ena av kammargravarna (A81). Denna typ av glaskärl importerades under 
Birkas storhetstid från västeuropa. Glaset är trattformigt och utan fot. Liknande har påträffats även i Helgömaterialet 
och de är kända från Hedeby och Dorestad (Stenberger 1964 sid. 777-778. Bronssöljan (F250), som är tvådelad med 
tornen om mittstången har en enkel ”fyrkantsdekor” på ramen. Samma sorts sölja återfinns i flera exemplar från 
Finland (Kivikovski 1951, Taf. 146:1120) och dateras till 100-talet. Hos Nerman (1929 sid. 120 Abb. 120,121) finns 
också en liknande sölja. 
 
Gravformerna och gravfältsläget kan också utgöra underlag för en relativ datering. Gravfältets läge på ett 
impediment inom odlingsbar mark indikerar yngre järnålder. Flertalet gravar var runda eller rektangulära och 
relativt små. De runda stensättningarna med brandlager är den allt överskuggande gravformen under yngre järnålder 
(Amrosiani 1964). De folkvandringstida gravarna är i allmänhet små och vällagda, medan vid övergången till 
vendeltid en tendens till väl markerade, relativt jämnstora, slarvigt lagda gravar börjar göra sig gällande. Under 
vendeltid finns också ett påtagligt inslag av rektangulära stensättningar bland de runda (Ferenius 1971). Ofta var 
både anläggningens yttre ..(?).. ÖV orienterad, vilket troligen tyder på vikingatidsen vikingatid och möjligen ett 
kristet inflytande.  
 
A172, en rund stensättning med en oktagonal inskrivande (?) en triangulär stensättning utgör troligen i sin 
kombinerade form ett exempel på folkvandringstid då man fortfarande anlade ”prydliga” gravar. Fyndinnehållet är 
inte daterbart men tyder genom sina nitar på senare delen av folkvandringstidvendeltid. 
 
Under gravfältsområdet framkom ett boplatsområde om ca 213 anläggningar. Dessa utgjordes till större delen av 
härdar, ca 61 st. Möjligen kan en del av härdarna höra samman med gravanläggningstiden och ritualerna kring 
dessa, se diagram 4. Cirka 24 st. stolphål framkom, liksom 29 st. sot/kolgropar, 27st. sotfläckar, 45 st. gropar av 
olika slag, 12 st. myllgropar, och 10 st. stenansamlingar. Fynden från boplatsområdet utgörs mestadels av kol och 
keramik, men även av malstenar (ex. F1007), löpare (ex. F1001), knackstensfragment (F1050) och slipstenar (ex. 
F1006) framkom.  
 
Anläggning 68 i gravfältsområdets sydöstra del utgjordes av en broanläggning i form av en stenskoning för en 
hålväg.  
 
Fornlämningarna 64 och 65, de två runstenarna U613 och U614, var uppställda på var sin sida om en sämre 
brukningsväg och skulle enligt uppgift stå på ursprunglig plats. Skoningsrösena kring stenarna undersöktes och gav 
fynd av recent karaktär både i fyllningen och under stenarna,varför runstenarna kan antas antingen vara flyttade eller 
resta och stöttade i sen tid. Stenarna togs in till SHM.    
 
Kort slutsats 
Undersökningsresultatet talar för en klar datering av gravfältet till yngre järnålder med tyngdpunkten i dess senare 
hälft, vikingatiden. De boplatslämningar som framkom under gravfältet har varit betydligt svårare att datera, men 
bör genom sitt läge kunna föras till bronsålder. Möjligen hör en del av anläggningarna till senare aktivitet på platsen 
tex. vid gravanläggningstid och historisk tid.  
 
Gravfält 79-80 har genom undersökningsresultatet visat att Torsäter bör ha haft betydelse redan före medeltid. 
Antalet skelettgravar är stort i förhållande till anläggningstiden och det finns anledning att anta att bosättningen 
redan under 1000-talet haft formen av en by. Torsätra redovisas också under medeltiden/1500-talet som en by med 
fyra markland.  
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Förhållandet mellan den äldre gravgruppen i norr och kistområdet i södersydväst är svårbedömt och kontinuitet är 
svår att fastställa. 
 
Kommentar 
Redovisningen ovan baseras på, och är till stora delar en avskrift av ett rapportmanus av Christian Meschke. Skälet 
till att redovisningen har gjorts så omfattande och ingående är en förhoppning om att tillgängligheten till det stora 
och spännande materialet på så sätt underlättas.  
 
I materialet finns förutom rapportmanus också fem disketter framställda 1992. De innehåller påbörjade manus och 
excelfiler med anläggnings- och fyndtabeller.  
 
Vid en framtida bearbetning av materialet bör kontakt tas med Ulf Strucke UV Mitt, då det enligt honom finns vissa 
oklarheter mellan tornfotona och schaktplanerna.  
 
OBS! Materialet förefaller vara mycket intressant och torde fortfarande ha stort värde för den arkeologiska 
forskningen. Det bör publiceras snarast! 
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