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Med anledning av planerad byggnation inom fastigheterna
Arninge 4:1 och 4:2, Täby socken i Uppland, har Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten, UV
Mitt, utfört en förundersökning under november år 2009.
Förundersökningen berörde en torplämning, RAÄ 16;1, en
stensträng, RAÄ 585 samt två gravfält RAÄ 63:1 och RAÄ 68:1.
Förundersökningen gällande stensträngen och torplämningen avsåg endast kartering. Gravfältet RAÄ 68:1 avgränsades
inom ramen för förundersökning och fick delvis en annan utbredning än tidigare. Gravfältet RAÄ 63:1 visade sig både ha
en annan utbredning, omfatta dubbelt så många gravar och
vara mer komplicerad än vad som tidigare varit känt.
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Fig. 1. Platsen för förundersökningsområdena markerade på utdrag ur Gröna kartans blad
Stockholm 10I NO. Skala 1:50 000.

Inledning
Med anledning av att Täby kommun planerar utbyggnad av Arninge–
Ullnaområdet för bostäder, kontor och handel har Riksantikvarieämbetet,
Arkeologiska uppdragsverksamheten, UV Mitt genomfört en arkeologisk
förundersökning av RAÄ 16:1, RAÄ 585:1 RAÄ 63:1 och RAÄ 68:1 i
Täby socken i Uppland (fig. 1). Förundersökningen genomfördes i november år 2009.
Uppdragsgivare var Täby kommun. Ansvarig för förundersökningen var
Katarina Appelgren som också utarbetat föreliggande rapport.
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Fig. 2. Arninge med undersökningsområdet och omnämnda fornlämningar
markerade på utdrag ur digitala Fastighetskartans blad 10I 9g. Skala 1:12 500.

Registrerat i FMIS

!

!

!

!
!

!

!

Antikvarisk bakgrund

4

!

!

!

#

!

!

!
! !

!

!

!

!
D

!

!

!

!

!

!

!

!

25

4

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!!

!

!

!

RAÄ 75

!

!

!

!

! !

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

Området är rikt på fornlämningar framför allt från järnålder. Här har ett
flertal arkeologiska undersökningar genomförts tidigare. Från 1980-talet
kan nämnas undersökningarna av två vikingatida gravfält och en boplats
(RAÄ 75 och RAÄ 328) och RAÄ 94 ett gravfält från folkvandringstid
och vendeltid (Hedman 1996). År 1997 undersöktes agrara lämningar i
form av stenplockade ytor, röjningsrösen, stensträngar och s.k. åkerhärdar
inom tre åtskiljda områden (RAÄ 63, RAÄ 317 och RAÄ 475). Inom
RAÄ 335 fanns en gård med huslämningar och enstaka gravar. Merparten
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av fornlämningarna daterades till romersk järnålder–folkvandringstid, men
här fanns även ett kulturlager som var äldre och tillhörde perioden yngre
bronsålder- äldsta järnålder (Hamilton 2001).
De nu aktuella fornlämningarna, RAÄ 16:1, RAÄ 63:1 och RAÄ 68:1,
var kända sedan tidigare och registrerade i FMIS. En tidigare helt okänd
stensträng påträffades vid den arkeologiska utredningen sommaren 2009,
benämnd objekt 3 (Runeson 2009), och har nu registrerats i FMIS, RAÄ
585 (fig. 2).
RAÄ 16:1 var registrerad som en bebyggelselämning omfattande en
husgrund och en källargrund samt en stensträng. Vid utredningen påträffades ytterligare en husgrund (Runeson 2009).
RAÄ 585 var cirka 100 meter lång, 0,5–1 meter bred och 0,3–1 meter
hög stensträng med nord–sydlig riktning. Den innehöll även enstaka större
block. I den södra delen fanns två öppningar som var cirka två meter breda
(Runeson 2009).
RAÄ 63:1 var registrerat som ett gravfält bestående av tio runda stensättningar, varav två osäkra och en stensträng, beläget 20–25 meter över
havet. Stensättningarna var 3–7 meter i diameter stora och 0,2–0,4 meter
höga. Den största låg på ett krön i norra delen och var uppförd av 0,3-1,2
m stora stenar. De övriga var övertorvade och låg i en åt söder sluttande
moränmark med ställvis berg i dagen. Stensträngen (RAÄ 63:2) som
löper genom gravfältet och vidare åt öster var cirka 145 meter lång med
västsydväst–ostnordostlig riktning.
RAÄ 68:1 var registrerat som ett gravfält omfattande 30 gravar, varav tre
högar, 25 runda och två rektangulära stensättningar, beläget 15–20 meter
över havet. Gravfältet låg på krön och sluttningar av en mindre moränhöjd
med berg i dagen. Högarna var 8–10 meter i diameter stora och 0,8–1 meter
höga och stensättningarna varierade mellan 3 och 7 meter i diameter och
var 0,2–0,6 meter höga. De rektangulära stensättningarna var 6×5 meter
respektive 5×4 meter och 0,2–0,5 meter höga. Gravarna var övertorvade
med stenar synliga i ytan. Idag är gravfältet, utanför hästhagarna, övertorvat
med högt gräs och tätt buskage.

Målsättning
Förundersökningarnas syften varierade mellan de olika fornlämningarna. För
RAÄ 16:1 och RAÄ 585 gällde i huvudsak kartering av synliga konstruktioner. För RAÄ 63:1 var syftet att både bestämma antalet gravar, dessas
utbredning och om eventuellt andra fornlämningar fanns. Gravfältet RAÄ
68:1 skulle avgränsas i sin helhet.
Förundersökningen av RAÄ 16:1, bebyggelselämningen Sjöstugan innebar dels kartering och fotografering av synliga lämningar, dels en inventering
och beskrivning av s.k. kulturväxter.
För stensträngen, RAÄ 585, gällde att kartera stensträngen i sin helhet
och bestämma dess utsträckning i plan.
För förundersökningen av gravfältet RAÄ 63:1 gällde att kunna ge en
klar och tydlig bild av gravfältets omfattning, utbredning och antal gravar
6 Gravar, stensträngar och torp i Hägerneholm

samt kontrollera om även boplatslämningar fanns inom eller i direkt anslutning till gravfältet.
Förundersökningen av gravfältet RAÄ 68:1, innebar att det skulle
avgränsas men i sin helhet, d.v.s. även om delar av gravfältet visade sig ligga
utanför aktuellt detaljplaneområde, eftersom Täby kommun har för avsikt
att bevara gravfältet i sin helhet.

Metod
Före fältarbetet vid RAÄ 16:1 gjordes studier av historiskt kartmaterial.
Syftet med kartstudierna var att få en uppfattning om torplämningens
datering och om annan bebyggelse kunde förväntas på platsen. Samtliga
konstruktioner fotograferades och mättes in med GPS för bearbetning i
GIS-miljö. Vidare har förekomst av kulturväxter inventerats och beskrivits.
Inventeringen utfördes av Håkan Ranheden, arkeobotaniker. Inga schakt
eller rutor togs upp.
RAÄ 585 karterades endast med GPS för bearbetning i GIS-miljö och
beskrevs. Inga schakt eller rutor togs upp.
För att lokalisera ytterligare gravar, boplatslämningar och agrara lämningar har schakt tagits upp med maskin mellan och utanför de tidigare
kända gravarna tillhörande RAÄ 63:1. Fältarbetet inleddes med att samtliga
synliga gravar karterades med GPS. Därefter togs sökschakt upp med hjälp
av grävmaskin för att fastställa gravfältets utbredning i plan. För att kunna
lokalisera ytterligare gravar och andra eventuella lämningar banades större
sammanhängande ytor av inom och utanför de tidigare kända gravarna.
Delar av en av de tidigare kända gravarna torvades delvis av för att få en
uppfattning om dess karaktär och datering, men också för att få en bild av
stratigrafin, d.v.s. för att se om det fanns äldre gravar och/eller andra kontexter under de synliga och redan kända.
Inga gravar eller andra anläggningar har undersökts. Samtliga schakt,
anläggningar och fynd mättes in med totalstation för bearbetning i GISmiljö. Samtliga schakt har lagts igen efter dokumentation. De nypåträffade
gravarna har täckts med duk före igenläggning.
På 1980-talet utfördes en fosfatkartering och provschaktgrävning i
området. Då fanns fosfatförhöjningar inom samt söder och sydväst om
gravfältet Vid provschaktningen på en åt söder utskjutande moränudde
cirka 100 meter åt sydväst framkom också en härd (Hedman 1996:48, 56).
I dessa delar kunde det kanske därför förväntas boplatslämningar
Vid den tidigare utredningen hade sökschakt grävts väster om gravfältet
RAÄ 68:1, varvid inget av antikvariskt intresse påträffades (Runeson 2009).
I gravfältets östra del fanns dels befintlig bebyggelse (ridhus), dels berg i
dagen, varför den tidigare begränsningen från FMIS gäller här. Fältarbetet
vid gravfältet innebar därför att sökschakt togs upp i norra och södra delarna
omedelbart utanför synliga gravar för att fastställa gravfältets gräns i plan
och för att kontrollera om ytterligare anläggningar, ej synliga ovan mark,
fanns. Detta innebar att några fältinsatser inte har genomförts inom själva
gravfältet. Samtliga schakt, tidigare okända anläggningar och fynd mättes
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in med GPS för bearbetning i GIS-miljö. Samtliga schakt har lagts igen
efter dokumentation.

Resultat
Nedan presenteras resultatet för respektive fornlämning separat, d.v.s.
RAÄ 16:1, RAÄ 585, RAÄ 63:1 och RAÄ 68:1.
RAÄ 16:1, Sjöstugan
Karteringen

På den äldsta kartan över området från år 1691 finns ingen bebyggelse markerad, men däremot en åkervret som inte verkar logisk i förhållande till den
torpbebyggelse som finns markerad längre västerut. På sockenkartan från
år 1851 har namnet Sjöstugan med åkervretar markerats och det finns även
redovisat på den häradsekonomiska kartan från år 1901–1906 (fig. 3 och 4).
Det äldre kartmaterialet kunde därmed upplysa om att namnet Sjöstugan
finns åtminstone från år 1851 men att det även finns en upptagen åkervret
i torpets närhet år 1691.
Vid karteringen av RAÄ 16:1 (fig. 5 och bilaga 2) har två torpgrunder, två
friliggande källargrunder, fyra stenrader, en stenröjd yta och tre odlingsrösen
mätts in. Området med torpgrunderna och källargroparna var svårt att överblicka på grund av stor och ogenomtränglig busk- och snårvegetation.
De båda grunderna (A390 och A402) var cirka 9×5 meter stora och låg
på en mindre höjd i skogsmark. Omedelbart sydsydväst om A390 fanns en
friliggande källargrund. A390 tycks sakna ett spis- eller skorstensfundament.
I den andra grunden däremot, fanns ett välbevarat spisröse med rikligt inslag
av tegel (A435).
Söder om A402 fanns två delar av en stenrad som löpte från grundens
sydöstra hörn. De har tolkats som sten från röjning av själva gårdsplanen/
gårdsområdet. Ytterligare ett odlingsröse (A439) och en stenrad (A445) i
den norra delen låg på sluttningen och i kanten av förhöjningen men har
bedömts som ett resultat av odling norr om själva höjden. Ytterligare två
stenrader (A394 och A397) låg i den sydvästra delen som tillsammans närmast liknar en fägata. Den stenröjda ytan (A197) och de två röjningsrösena
(A198 och A199) har bedömts som odlingsmark och odlingsrösen. Längre
åt öster fanns ytterligare odlingsmark i den numera tätbevuxna skogen.
De två torpgrunderna är i stort sett lika stora men med skillnad att den
ena har ett spisröse, medan den andra saknar det. Det skulle kunna betyda
att de är samtida men med olika funktioner. Grunden med spisröse skulle
då vara ett bostadshus, medan den andra skulle kunna ha fungerat som t ex
fähus. Båda grunderna har dock samma typ av källarkonstruktion, som om
de är samtida också kan ha haft olika funktion. Den typologiska skillnaden
mellan de båda grunderna skulle även kunna vara kronologiskt betingad.
Fenomenet är inte helt ovanligt beträffande torpbebyggelse; där man istället för att reparera det gamla, i stället väljer att bygga nytt, något som var
påtagligt för roteböndernas underhåll av soldattorp. Detta skulle även
8 Gravar, stensträngar och torp i Hägerneholm

Fig. 3. Utdrag ur häradsekonomiska kartan år
1901–1906 med Sjöstugan och karterade lämningar
markerade. Skala 1:4 000, infällt detalj i
skala 1:1 000.
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Fig. 4. Utdrag ur
1691 års karta med
karteringsområdet för
RAÄ 16:1 markerat.
Skala 1:4 000.
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Fig. 5. Plan över karterade lämningar
inom RAÄ 16:1 markerade på utdrag ur
uppdragsgivarens grundkarta.
Skala 1:400.

Gräns RAÄ 16:1 Enligt FMIS
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kunna gälla här, att man har byggt nytt och att den ena grunden har ersatt
den andra. Källar- och torpgrunderna liksom den miljö de är lokaliserade i
antyder en datering till 1700-tal.
Inventeringen vid platsen
Av Håkan Ranheden

Under en dag i mitten av november gjordes en översiktlig inventering av
vegetationen vid platsen för det gamla torpet Sjöstugan. Förhållandena
var inte precis optimala med tanke på årstiden då det mesta av fältskiktets
vegetation vissnat liksom släppt sina frön varvid taxonomiskt identifierbara
fruktdelar reducerats eller delvis skrumpnat ihop. Om man önskar en mer
fullödig bild av floran inom ett område förutsätter det naturligtvis flera besök
under säsongen. Påträffade och identifierade arter skall därför endast ses
som ett urval av en betydligt mer väldiversifierad flora och där det framför
allt är fältskiktets vegetation som här är underrepresenterad.
Torplämningen är belägen på en ganska tydligt markerad kulle med
exponerad hällmark i norr där den sluttar svagt ner mot en befintlig golfbana. Platsen är överhuvudtaget tämligen avgränsad både topografiskt och
vegetationsmässigt och mäter endast cirka 30 meter i nord–sydlig riktning
och något mer i väst–östlig riktning.
Trädskiktet domineras överlag av Sorbusarter (rönn och oxel), främst av
rönn (Sorbus acuparia). Smala ekar förekommer här och var på platsen liksom
enstaka exemplar av björk och asp, speciellt inom den västra delen där också
en relativt tät vegetation av aspsly brett ut sig. Ett och annat exemplar av tall
och gran står som enstaka gestalter på olika ställen inom området.
Den högre undervegetationen är mycket väl sammansatt inom den östra
delen av platsen och typisk för äldre rural bebyggelse, som t.ex. torpmiljöer.
Här ser man en och annan buske av olvon (Viburnum opulus), getapel (Rhamnus catartica), hagtorn (Crataegus sp.), vildapel (Malus silvestris), berberis
(Berberis vulgaris), hallon (Rubus idaeus), nypon (Rosa cf. canina) och krusbär
(Ribes uva-crispa). Täta bestånd av slån (Prunus spinosa) finns främst inom
den östra delen och ner mot en sluttning däråt men även den exponerade
hällmarken mot norr omgärdas av frodigt buskage av slån.
Örtfloran ger intrycket av att vara rikt sammansatt även om den som
redan nämnts endast kunnat dokumenteras fragmentariskt. Marken täcktes
under denna sena höstaspekt främst av höga och numer vissna gräs vilka
ställvis låg an tätt mot marken. Några arter har emellertid kunnat urskiljas.
Tämligen dominant tycks brunrör (Calamagrostis purpurea) vara. Likaså
märks frekventa exemplar av hundäxing (Dactylis glomerata). En och annan
tuva av ängshavre (Avenula pratensis) liksom små täta tuvor av fårsvingel
(Festuca ovina) syns inom den norra delen i anslutning till hällmarken.
Samma gäller lösare bestånd av ängsgröe (Poa pratensis) och ängssvingel
(Festuca pratensis), liksom mer spridda exemplar av kvickrot (Elytrigia
repens), vilka förekommer här och var över platsen, främst dock mot norr.
Hällmarken mot norr innefattar också ett litet röse med stora stenar vari
täta bestånd av bräkenväxter trängs mellan stenarna. Dessa bräkenväxter är
träjon (Dryopteris felix-mas) och stensöta (Polypodium vulgare). Vid själva
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hällmarken syns även backlök (Allium oleraceum), liksom mandelblom (Saxifraga granulata) och gulmåra (Galium verum). Vidare avgränsat mattbildande
bestånd av stenmåra (Galium saxatile) liksom mer strödda exemplar av
brudbröd (Filipendula vulgaris).
Några ytterliggare noteringar av växter från den mer centrala platsen skall
nämnas. Men det är just här som den sena höstaspekten av höga och vissna
gräs är som mest täckande. Trots det gick det att observera förekomster av
humleblomster (Geum rivale), daggkåpa (Alchemilla vulgaris coll.), häckvicker
(Vicea sepium), femfingerört (Potentilla argentea), gökärt (Lathyrus montanus),
johannesört (Hypericum perforatum) och framförallt av brännässlor (Urtica
dioica) inom främst den östra delen av platsen.
Frågan om vad som är typisk torpvegetation är kanske inte så enkel att
svara på. Här i detta fall saknar man flera från början odlade växter och vilka
man brukar identifiera som typiska torpväxter (se t.ex. Sköld & Åman 2004,
Sköld & Svensson 2007 och 2009), t.ex. olika liljeväxter, syrener, snöbär,
rosor (andra än nyponros), pioner, odlade anemoner etc. Dock finns här en
tämligen rik och ganska väldiversifierad flora som man också ofta återfinner
aspekter av inom avgränsade refuger på näringsrika marker och vilka ofta
gränsar mot någon av form brukad mark, t.ex. betesmark.
RAÄ 585
Stensträngen karterades med GPS. Den visade sig vara nära 140 meter lång
med i det närmaste nord–sydlig riktning. Stensträngen var 0,5–1 meter bred
och mellan 0,3 och en meter hög och är uppförd av ett blandat stenmaterial
med även större meterstora block. I den södra delen finns även två öppningar som var cirka två meter breda (fig. 6 och bilaga 2). I den södra delen
blir den mer otydlig och löper genom ett storblockigt område men upphör
cirka 15 meter från kanten mot en brant sluttning. I den norra delen upphör
stensträngen i ett storblockigt område.
RAÄ 63:1
För att fastställa gränsen och kontrollera komplexitet för RAÄ 63:1 togs sammanlagt 31 schakt upp med grävmaskin, motsvarande 852 m2 (fig. 7). Samtliga
schakt- och anläggningsbeskrivningar återfinns som bilaga 1 och 2.
Runt den tidigare gränsen i söder togs tio schakt upp med grävmaskin,
med syfte att söka efter boplatsanläggningar och/eller gravar. Schakten togs
upp med grävmaskin i äldre åkermark. Inte i något av schakten påträffades
något av antikvariskt intresse.
Vid karteringen av synliga lämningar mättes sammanlagt åtta synliga gravar (A696, A674, A687, A714, A729, A740, A800 och A826), ett
odlingsröse (A647) och den tidigare kända stensträngen (RAÄ 63:2, A872)
in med GPS.
Sex schakt (S1233, S1166, S1158, S1863, S1286 och S2080) togs upp
inom den tidigare angivna gränsen för gravfältet. Schakten togs upp i
den östra delen och i sluttningen åt väster. I samtliga schakt påträffades
Gravar, stensträngar och torp i Hägerneholm

13

X 6597050
Y 1631700

Karteringsområde
Stensträng enligt utredning
Stensträng

Fig. 6. Plan över utbredning för
stensträng, RAÄ 585:1 markerad på
utdrag ur uppdragsgivarens grundkarta. Skala 1:500.

Y 1631650
X 6596950
0

20 m

A316

S2636

S2405

RAÄ 475

S2663

S1894
S1931

RAÄ 63:1

S2001

S1863

Y 1631250

X 6597050

S1847

S1851

S1158

S2297
S2080

S1286

S2012

S1166

S2207

S2162
S1233
S1073
S2172

S930
S1060
S934
S938

S918

S645

Gräns RAÄ 63:1 Enligt FMIS
Ny fornlämningsutbredning
Schakt

S914
S922

S926

Fig. 7. Schakt och RAÄ 63:1 markerade
på utdrag ur uppdragsgivarens grundkarta. Skala 1:600.

S899

Y 1631150

S903

0

20 m

X 6596950

Gravar, stensträngar och torp i Hägerneholm

15

förhistoriska lämningar i form av stensättningar, stensamlingar och även
stenrader. Schakten visade därmed att gravfältet omfattar dels betydligt fler
gravar än vad som tidigare varit känt, dels att det här även finns stenrader
inom gravfältet. Vidare togs sammanlagt 14 schakt upp i den östra delen,
varav det i tre påträffades ytterligare stensättningar, stenpackningar och/
eller stenrader (S2405, S1851 och S2080) I de resterande 11 schakten fanns
ett odlingsröse, A2281 i S2172, i övrigt påträffades inget av antikvariskt
värde. Schakten i den östra delen visade dock att gravfältet även sträckte
sig något längre åt öster än vad som tidigare varit känt. Förundersökningen
kunde därvid fastslå att gravfältet delvis har en annan begränsning och att
det omfattar 26 gravar, varav merparten av de nypåträffade endast i vissa fall
kunde skönjas i markytan som vaga förhöjningar. Vissa stensättningar och
stenraderna kunde inte fastställas förrän efter avtorvning.
De först karterade åtta gravarna, var väl synliga ovan mark (fig. 8). En
torvades delvis av för att fastställa dess karaktär och uppbyggnad. Den visade
sig bestå av ett kärnröse med en intill 0,3 meter tjock mantel av sand. Delar
av kärnröset stack upp i torven. Dessutom karterades tre stensättningar som
syntes som vaga förhöjningar i markytan, varav två (A2920 och A2182) låg
precis på den tidigare i den östra gränsen och en (A2902) fem meter öster
därom. Det tidigare kända röset i krönläge var den hitintills största graven
och var 8×10 meter stor.
De sammanlagt 18 nypåträffade stensättningarna, var övertorvade och
oftast svåra att se före avbaning. De varierade i storlek mellan 1,5×2 meter
och 3,5×6,5 meter stora, hade runda eller rundade former och var genomgående en till två skiktade med flack profil. Ett undantag utgör A2644 i
gravfältets norra del. Den bestod av en mindre packning runt en 0,8 meter
stor sten, en mittblocksstensättning. Stensättningarna har uppförts av ett
blandat stenmaterial och var väl avgränsade mot omgivande mark. Elva
stensättningar påträffades i sluttningen mot väster. De låg i huvudsak utanför
och väster om de ovan mark synliga kända och verkar inte ha överlagrats
av dem.
Fem stenpackningar (A2686, A2698, A2711, A2764 och A2797) påträffades. De var mellan 1×1,2 meter och 4,3×6,5 meter stora, enskiktade och
ej synliga före avbaning. Packningarna var relativt glesa och uppförda av ett
blandat stenmaterial. De har bedömts som stenpackningar på grund av att
de ger ett mindre omsorgsfullt intryck och att de saknar någon klar form,
men är troligen anlagda.
Sju anläggningar har bedömts som stensamlingar. De syntes inte före
avbaning och varierade i storlek mellan 1×1,2 och 5×6 meter och var i
huvudsak enskiktade, glesa ansamlingar av ett blandat stenmaterial och i
avsaknad av form, troligen naturliga.
Sammanlagt fem stenrader har påträffats. Ingen, utom del av en, kunde
ses före avbaning. De varierade mellan 3 och 16,5 meters längd och bestod
av en enkel rad av sten. Stenradernas funktion har inte kunnat fastställas
med säkerhet.
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Stensträngen (RAÄ 63:2) som löper genom gravfältet var cirka 145 meter
lång och i huvudsak enradig. Eftersom den löper genom gravfältet på det
sätt den gör har den bedömts som att den inte har med själva gravfältet att
göra. Den löper mellan och ansluter till ett par meterstora block.
I ett fall kunde en stratigrafisk relation anas. Det var stensättningen A1370
som tycktes ligga under stensträngen (RAÄ 63:2) i gravfältets norra del.
Odlingsrösen

Invid och strax utanför gravfältet fanns även sammanlagt åtta odlingsrösen
(A647, A849, A864, A1975, A2235, A2259, A2281 och A2327). Odlingsrösena varierade i storlek mellan 3×3,6 meter och 9×10,5 meter stora.
Odlingsröset A647 låg i den södra delen av gravfältet och här kunde det
konstateras att det delvis täckte en stensättning (A1462) och omedelbart
söder om fanns stensättningen A1478. A864 och A1975 låg på stensträngen
A872. Odlingsröset A2289 låg omedelbart söder om den karterade husgrunden, A2213, som bedömdes som sentida i områdets östligaste del. Det
skulle även kunna innehålla raseringsmassor från husgrunden. A2327 var
det största odlingsröset. Det var uppfört kring en mindre uppstickande
bergklack, som var omgärdad av två odlingsytor. Samtliga odlingsrösen
låg invid idag synliga odlingsytor, d.v.s. sådana som fortfarande brukas och
sådana som övergivits.
Röjda ytor

Två ytor har bedömts som röjda och därmed som trolig odlingsmark (A2562
och A2592). De var 16,5×39 respektive 22×33 meter stora. De låg i den
östra delen och A2592 närmast och söder om husgrunden A2213. Ingen
av dem var i bruk nu, men det är troligt att de tillhör husgrunden och har
övergivits i relativt sen tid.
Inga anläggningar har undersökts.
Fynd
Fyndmaterialet från förundersökningarna var magert. I schakten fanns en
del tegel och recent järnskrot som ej togs tillvara. Sammanlagt påträffades
tre fynd (F1–F3), en löpare och brända ben. Löparen av bergart (F1) påträffades som lösfynd i schakt 528, RAÄ 68:1 men kunde inte knytas till någon
säker kontext. De brända benen (F2 och F3) låg ytligt på stensättningen
A1910 med 4,6 meters mellanrum.
Analyser
Den osteologiska analysen av F2 och F3 har genomförts av Agneta Ohlsson, UV Mitt. Analysen återfinns som bilaga 3. De både benförekomsterna
påträffades ytligt och låg på stensättningen A1910, direkt under torven.
Av den osteologiska analysen framgår att det fanns brända ben av människa på båda platserna och i F3 kunde det konstateras att det rörde sig om
en vuxen människa, 18–44 år.
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Tabell 1. Redovisning av 14C-datering av A1910.
Anl.nr

Material

Lab nr

BP-år

Kalibrerat med 1 σ

Kalibrerat med 2 σ

Arkeologisk period

A1910

Bränt ben

UA-29336

1735 ±46

240–380 AD

160–420 AD

Romersk järnålder

Datering
För att få en uppfattning om gravfältets användningstid har ett bränt ben
från A1910 (F3) analyserats av Avdelningen för Jonfysik, Uppsala universitet.
Analysen visade att benet kunde dateras till romersk järnålder (tabell 1).
RAÄ 68:1
Vid gravfältets norra och sydvästra avgränsning togs sammanlagt 12 schakt
upp med grävmaskin, motsvarande 243 m2 (fig. 9, s. 20). Schakt- och
anläggningsbeskrivningar återfinns som bilaga 2 och 3. Schakten i den
norra delen visade att området var stört och omrört av äldre ledningsdragningar, en äldre husgrund och att det även har fyllts ut av skräp i sen tid.
Husgrunden (A344) hade ett spisröse (A348) och finns markerat på den
ekonomiska kartan. Cirka tio meter sydöst om husgrunden påträffades i
S515 en rund, cirka sex meter i diameter stor, flack stensättning (A500) Den
låg på samma uppstickande bergsklack som husgrunden men även lite ned
på sluttningen och var väl avgränsad åt nordöst. Genom denna grav kunde
gränsen för RAÄ 68:1 flyttas cirka tio meter åt sydväst. I den södra delen
karterades fyra gravar som syntes och som låg i gränsen enligt FMIS. Här
togs tre schakt (S200, S207 och S306) upp med grävmaskin för att kontrollera om ytterligare gravar fanns. Inga ytterligare gravar påträffades, däremot
fanns rasmassor i form av rikligt med tegel och järnskrot. I förlängningen
av samma ås togs fyra schakt upp med grävmaskin. Sökschakten (S496,
S573, S568 och S471) togs upp ytterligare åt västsydväst, varvid ytterligare
två stensättningar som bedömts som gravar påträffades, A484 i S471 och
A615 som bedömts okulärt. Det resulterade i att gränsen åt sydväst därmed
kunde flyttas ytterligare 40 meter längre åt detta håll. Dessutom fanns i
den norra delen av förhöjningen en cirka åtta meter lång terrass uppförd av
jämnstora 0,5 meter stora stenar (A605) synlig under ett påfört lager av jord,
som bedömts som recent. Gränsen i väster kvarstår som tidigare på grund
av dels berg i dagen, dels utredningens resultat. Den östra delen var bevuxen
av tät snår- och buskvegetation och var i det närmaste ogenomtränglig samt
befintlig bebyggelse.

Sammanfattning
Förundersökningen av RAÄ 585, en kartering, visade att stensträngen var
cirka 140 meter lång.
Förundersökningen av RAÄ 16:1, bebyggelselämningen Sjöstugan
visade att lämningen bestod av två husgrunder, två friliggande källargrunder,
stenrader, röjda ytor och röjningsrösen, som etablerats kanske under tidigt
1700-tal.
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för RAÄ 68:1 markerade på utdrag ur
uppdragsgivarens grundkarta.
Skala 1:600.
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Förundersökningen av RAÄ 63:1 visade att gravfältet både har en annan
utbredning, omfattar fler gravar och är mer komplex än vad som tidigare
varit känt. Gravfältet består, efter förundersökningen av 26 gravar, fem
stenpackningar, sju stensamlingar, fem stenrader och en stensträng (RAÄ
63:2). Inga spår av boplatser eller av gravläggningsanknutna lämningar har
påträffats.
Gravarna kan på en grov nivå delas upp i dels flacka, en- till tvåskiktade
stensättningar och dels mer profilerade, och i åtminstone ett fall uppfört
som ett kärnröse med mantel. Dessutom fanns stensättningen i krönläge
och stenpackningen invid block som avviker från de hitintills konstaterade
gravtyperna. Inte i något fall har någon grav kunnat konstateras överlagra en
annan grav. Det enda fall av möjlig överlagring var, där den tidigare kända
stensträngen (RAÄ 63:2) möjligen låg på en flack stensättning (A1370).
Stensträngen (RAÄ 63:2) sträcker sig över och igenom gravfältet i
närmast öst–västlig riktning. Den tycks inte överlagra eller tangera de klart
synliga gravarna. Det kan betyda att antingen är stensträngen äldre än de
klart synliga gravarna varvid de har anpassats efter den eller har gravarna
redan funnits där och stensträngen har anpassats till dem. En möjlighet är
också att gravar och stensträng är samtida.
En komplikation är de flacka stensättningarnas relation till både de synliga gravarna och stensträngen. I ett fall antyds att stensträngen överlagrade
en flack stensättning. Om stensträngen anlagts på de flackare gravarna skulle
det kunna tyda på att dessa stensättningar inte har synts, och därmed redan
vid stensträngens anläggningstid varit svåra att upptäcka och/eller att relativt
lång tid förflutit mellan gravläggning och stensträngens uppförande. Det
skulle kunna betyda att vi här har olika faser i nyttjandet av platsen. En
äldsta fas kan då omfatta de flacka stensättningarna och krönröset, medan
stensträngen och de synliga gravarna antingen motsvarar en eller kanske
till och med två faser.
Av gravarnas yttre morfologi och den genomförda dateringen antyds att
de flacka stensättningarna tillhör den äldre järnåldern, förromersk–romersk
järnålder och att de mer profilerade är yngre och tillhör kanske folkvandringstid–vendeltid. Tidigare undersökningar av stensträngar har visat att de
generellt kan dateras till förromersk- och romersk järnålder.
Gravfältet RAÄ 68:1 har endast avgränsats, och fått en annan utbredning
än tidigare. Det påträffades gravar längre åt sydväst än vad som tidigare
varit känt.
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Bilagor
Bilaga 1. Schaktbeskrivningar
RAÄ 63:1
Snr

Beskrivning

899

Schakt 899 var 3×6,8 m stort, 0,3 m djupt och beläget i äldre åkermark. Under 0,3–0,4 m tjockt
ploglager bestod botten av ljus lera med inslag av 0,05–0,1 m stora stenar, fynd av tegel, yngre
rödgods, ej tillvarataget. I västra delen något större (0,4 m) stenar och kompakt lera.

903

Schakt 903 var 8,9×9,4 m stort och 0,3–0,4 m djupt. I södra delen under ett 0,3 m tjockt ploglager bestod botten av grusig morän med inslag av enstaka större, markfast 0,5–0,6 m stora
stenar. I norra delen, under 0,05 m tjockt torvlager och 0,3 m tjockt ploglager bestod botten av
något siltblandad lera med inslag av 5–10 st. 0,5 m stora markfasta stenar.

914

Schakt 914 var 3×3,7 m stort och 0,3 m djupt. Under 0,05 m tjock torv och 0,3 m tjockt
ploglager bestod botten av ljus lera.

918

Schakt 918 var 3,5×5,7 m stort och 0,3 m djupt. Under 0,05 m tjockt torvlager och 0,23 m tjockt
ploglager bestod botten av något siltblandad lera. I östra kanten fanns två markfasta,
0,3–0,5 m stora stenar.

922

Schakt 922 var 3,4×5,7 m stort och 0,4–0,5 m djupt. Under 0,4–0,5 m tjockt torv- och
ploglager bestod botten av ljus lera.

926

Schakt 926 var 3,3×4,4 m stort och 0,4–0,5 m djupt. Under 0,4 m tjock torv- och ploglager
bestod botten av morän. I västra delen något lerblandad morän.

930

Schakt 930 var 2,9×3,35 m stort och 0,3 m djupt. Under 0,05 m tjock torv och 0,3 m tjockt
ploglager bestod botten av ljus lerblandad silt.

934

Schakt 934 var 2,1×3,3 m stort och 0,2–0,3 m djupt. Under 0,05 m tjock torv och 0,2 m tjockt
ploglager bestod botten av ljus något lerblandad silt.

938

Schakt 938 var 4,4×5,2 m stort och 0,3–0,4 m djupt. Under 0,05 m tjock torv och 0,2 m tjockt
matjordslager bestod botten av ljus lerblandad silt. I södra delen fanns två markfasta
0,2–0,4 m stora stenar.

945

Schakt 945 var 5×5,8 m stort och 0,2–0,3 m djupt. Beläget i kant av odlingsröse. Under 0,05 m
tjockt torvlager fanns ett 0,2 m tjockt matjordslager i södra delen. I delen närmast odlingsstenen fanns ytterligare sten som ej kunde ses före avbaning, varierande mellan 0,1 m stora till tre
markfasta 0,8 m stora stenar. De mindre stenarna låg löst i matjord, Botten bestod av lerblandad silt.

1060

Schakt 1060 var 3,1×6 m stort och 0,2–0,3 m djupt. Under 0,05 m tjock torv fanns ett, intill
0,1 m tjockt, matjordslager. I schaktet fanns två meterstora block och tre mindre
(0,5–0,7 m stora) stenar.

1073

Schakt 1073 var 2,5×8,3 m stort och 0,3 m djupt i sluttning. Under 0,05 m tjock torv fanns ett
0,1–0,2 m tjockt matjordslager. Botten bestod av ljus silt.

1158

Schakt 1158 låg i sluttning och var 3,6×4,5 m stort. Under 0,05–0,1 m tjock torv fanns i östra
delen grusig morän och i den västra delen en ansamling av sten, i huvudsak 0,1–0,2 m stora
och någon större (0,6 m ) med fyllning av grusig morän A1380.

1166

Schakt 1166 var 7×9,5 m stort och intill 0,2 m djupt. Under 0,05 m tjock torv fanns i botten
grusig morän och lerblandad silt. Före avbaning syntes vaga förhöjningar i markytan. I schaktet påträffades, under en vag förhöjning A1077, en stensättning. Vidare fanns A1093, som ej
syntes före avbaning, medan A1112 syntes som en vag förhöjning i markytan. A1405 var ej
synlig före avbaning. I södra begränsningen fanns även fyra stenar som låg med flatsidan ned
och varierade mellan 0,4 och 0,6 m stora. Del av kantkedja?

1223

Schakt 1223 var 6,5×17 m stort och beläget i sluttning ned mot åkermark. I schaktet påträffades tre stensättningar (A1130, 1462, 1478), två stensamlingar (A1350 och A1414) samt A1443
möjlig stensättning. Botten bestod av grusig morän.

1286

Schakt 1286 var 2,6×4,6 m stort och 0,2 m djupt. Under 0,05–0,1 m tjock torv påträffades
A1275, en stensättning, fyrsidig? I norra schaktkanten fanns, under stensträngen, en ansamling av sten som bedömdes som del av ytterligare en stensättning, A1370, som då ligger under
stensträngen. Centralt i schaktet fanns dessutom en 0,7×0,7 m stor flat sten. Under torven
bestod botten av ljus grusblandad silt. Inget syntes före avbaning.

1847

Schakt 1847 var 3×3,5 m stort, 0,2 m djupt och beläget invid och söder om ett ca 2 m stort
block. Under 0,05 m tjock torv fanns spritt 0,05–0,2 m stora stenar. Botten bestod av ljus lera.

1851

Schakt 1851 var 5×8 m stort och 0,1 m djupt och beläget invid ett större block. Under 0, 05 m
tjock torv fanns 0,5–0,7 m stora stenar spritt i schaktet. De kan möjligen tolkas som en, visserligen gles rad av stenar löpande från det större blocket. I botten lerblandad silt. I sydväst och i
öst fanns två stensamlingar, A2698 resp. A2711.

1863

Schakt 1863 var 6×7,7 m stort och 0,1 m djupt. Schaktet låg öster om stensättningen i krönläge
och drogs över en avsats med ett flertal meterstora block och söderut. Norr om avsatsen under
0,05 m tjock torv bestod botten av gul grusig morän med inslag av 0,05–0,2 m stora stenar,
utan ordning. Söder om och nedanför raden av block fanns under 0,05 m tjock torv lerblandad
silt och spritt 0,1–0,5 m stora stenar.
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Snr

Beskrivning

1894

Schakt 1894 var 4,1×7,3 m stort, 0,1 m djupt och beläget öster om stensättningen i krönläge.
Under 0,05 m tjock torv påträffades A1910, en stensättning. Botten bestod av gul grusig
morän.

1931

Schakt 1931 var 3×3,7 m stort och 0,2 m djupt. Under 0,05 m tjock torv bestod botten av ljus
lera. I schaktet fanns rikligt med 0,2–0,4 m stora stenar utan ordning.

2001

Schakt 2001 var 3,7×6,2 m stort, 0,2 m djupt och beläget i direkt anslutning till ett stort odlingsröse. Röset låg delvis på berg idagen. Under 0,05 m tjock torv bestod botten av grusig
morän med inslag av 0,3–0,4 m stora stenar. I östra schaktväggen syntes möjligen spår av
åkermark.

2012

Schakt 2012 var 3,3×3,5 m stort, 0,3 m djupt och beläget söder om odlingsröse. Under 0,05 m
tjock torv fanns ett 0,2 m tjockt humöst lager och därunder gul grusig morän.

2080

Schakt 2080 var 7,9×11,2 m stort och 0,1–0,2 m djupt. Under 0,05 m tjock torv fanns en stenrad (A2380) som löper även utanför avbanat området. I västra kanten ev. tvåradig, i östra delen
bestående av mindre (0,15–0,3 m stora) stenar, medan den i väster består av större och intill 0,6 m stora stenar. Omedelbart söder om stenraden finns A2764, en stenpackning. I norra
delen finns A2777. Stenfritt mellan A2777 och stenraden. I söder finns även A2797, en småstenspackning runt ett större block. I botten lerblandad silt.

2162

Schakt 2162 var 3,2×3,2 m stort och 0,1 m djupt. Under 0,05 m tjock torv fanns ett humöst
0,05–0,1 m tjockt lager med enstaka 0,3–0,4 m stora stenar. Botten bestod av gul grusig morän.

2172

Schakt 2172 var 5,1×6,2 m stort och intill 0,1 m djupt. Före avbaning syntes ett meterstort
block i södra kanten. Under 0,05 m tjock torv fanns ett odlingsröse, A22521, delvis täckt i
västra begränsningen av matjord.

2207

Schakt 2207 var 3,8×4,3 m stort och 0,1 m djupt. Under 0,05 m tjock torv bestod botten av ljus
lera och en markfast 0,7 m stor sten och enstaka 0,1 m stora stenar.

2297

Schakt 2297 var 2,3×3,7 m stort och intill 0,2 m djupt. Under 0,05 m tjock torv bestod botten
av ljus lera. Centralt i schaktet fanns fyra markfasta 0,3–0,7 m stora stenar.

2405

Schakt 2405 var 4,5×5,8 m stort, 0,1 m djupt och beläget omedelbart öster om uppstickande
berg i dagen. Före avbaning syntes ett 5-tal stenar (0,5–0,8 m ) sticka upp i torven. Under
0,05 m tjock torv fanns längs med berget gul grusig morän med inslag av mindre 0,05–0,1 m
stora stenar. Öster om berget fanns en stensamling A2644.

2636

Schakt 2636 var 4,2×4,5 m stort och 0,1 m djupt. Före avbaning syntes en 0,9 m stor sten.
Under 0,05 m tjock torv bestod botten av gul grusig morän med spridda stenar 0,05–0,5 m
stora. I norra delen fanns A2677, en packning invid ovan nämnda block.

2663

Schakt 2663 var 2,8×3,3 m stort och 0,1 m djupt. Under 0,05 m tjock torv bestod botten av gul
grusig morän med inslag av 0,05 m stora stenar (ca 5 st.) samt ett 1,2 m stort platt block som ej
syntes före avbaning.

RAÄ 68:1
Snr

Beskrivning

200

Schakt 200 låg närmast ridhuset och var 2,8×2,7 m stort och 0,3 m djupt. Fyllningen var
humusblandad med rikligt inslag av taktegel och järnskrot. Under humuslagret bestod botten
av grå lera.

207

Schakt 207 var 4×8,5 m stort och 0,2–0,4 m djupt. Under vegetationsskiktet (0,1 m tjockt) fanns
ett humöst lager innehållande rikligt med tegel, järnskrot och porslin. I den västra delen fanns
0,1–0,4 m stora stenar som delvis låg fast (nedtrampat?) i lera. Stenarna bildade delvis rader
(syllsten?) men saknade tydlig struktur. Botten bestod av ljus lera med inslag av mindre 0,05 m
stora stenar.

306

Schakt 306 var 3,5×5,6 m stort och 0,2–0,3 m djupt. Under vegetationsskiktet fanns ett humöst
lager innehållande rikligt med tegel, järnskrot och porslin. I östra kanten tangeras en förmodad grav. Under humuslagret fanns silt. Närmast den förmodade graven fanns en samling av
0,2–0,3 m stora stenar, troligen naturliga. Botten bestod av ljus grusig morän och en 0,4 m stor
sten.

333

Schakt 333 var 4,5×9,4 m stort och 0,2–0,4 m djupt. Under 0,05 m tjock torv framkom en husgrund (A344) med tydlig begränsning samt fynd av tegel, centralt fanns ett spisröse. Finns
markerad på Ekonomiska kartan. Ej undersökt närmare, endast karterad. Delvis beläget på
berg i dagen.

370

Schakt 370 var 2,5×3, 8 m stort och 0,6 m djupt. Under den 0,05 m tjocka torven fanns ett
0,4 m tjockt ploglager med inslag av tegel ned mot botten som bestod av ljus lera. Tvärs schaktet fanns ett täckdike med sten (0,05–0,4 m stora) samt i norra kanten ett tegelrör.

374

Schakt 374 var 2,4×4,1 m stort och 0,4 m djupt. Under 0,05 m tjock torv fanns i norra delen påfört grus 0.5 m brett. I övrigt fanns endast sopor, del av växthus och ledningsschakt som täckts
av grus och sand. Fynd av tegel, glas och järnskrot.Grävt till 0,4 m djup, ej botten.

471

Schakt 471 var 3×5,7 m stort och 0,1 m djupt. Fyllning av mörkbrun lera, ställvis sandinblandad, ej grävt i botten. I södra halvan fanns A484 en stensättning. I västra delen fanns ljusbrun
lerig silt. Fynd av stor mängd tegel och järnskrot, ej tillvarataget.
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496

Schakt 496 var 2,25×5 m stort och 0,5–0,6 m djupt. Under 0,2 m tjockt lager grus fanns en
0,1 m tjock lins av lera (påförd) och därunder ljus grusig morän med inslag av större 0,5 m
stora stenar, glest liggande.

515

Schakt 515 var 3,7×3,8 m stort och 0,1–0,2 m djupt. Schaktet togs upp i en vag förhöjning i
markytan. Under 0,05 m tjock torv fanns i den västra delen en stenpackning A500. I den
östra delen fanns påfört grus och därunder silt.

528

Schakt 528 var 5,5×7,5 m stort och 0,3–0,6 m djupt. I västra delen fanns en del av grund (A576).
Den var enskiktad med rak långsida och i den västra delen uppförd av 0,3 m stora stenar lagda
i längdriktningen och centralt några större, intill 0,5 m stora stenar. I norra delen fanns en rad
av sten med tegel och större stenar (0,7 m). Bedömt som grund till brunn eller dylikt.

568

Schakt 568 var 3,5×8 m stort och 0,3 m djupt. I södra delen, 0,05 m under nuvarande markyta
fanns grus och duk. I norra delen intill 0,3 m djupt och botten bestod av morän och ljus lera
med inslag av enstaka större 0,5 m stora stenar.

573

Schakt 573 var 2,5×3,3 m stort och 0,3 m djupt. Beläget på sluttning, i den norra delen med inslag av enstaka 0,1–0,3 m stora stenar och en större 0,5 m stor sten. I botten ljus lera.

Bilaga 2. Anläggningsbeskrivningar
RAÄ 16:1
Anl.nr Anl.typ

Beskrivning

197

Röjd yta

Odlingsyta vid Sjöstugan, ca 17×23 m stor. I nordöstra kanten invid ett odlingsröse A198 och inom
ytan låg odlingsröse A199.

198

Röjningsröse

Röjningssröse, 14 m Ö om husgrund A402, ca 4×5 m stort, stenar ca 0,5–0,9 m stora.

199

Röjningsröse

Röjningsröse, ca 5 m SV om röjningröse A198, ca 2,5×2,5 m stort, stenar ca 0,4–0,9 m stora.

386

Källargrund

A386 var en 4,3×4,3 m stor källargrop, tillhör husgrund A390. Endast karterad.

390

Husgrund

A390 var en 4,7×8,7 m stor husgrund belägen på berg i dagen.

394

Stenrad

A394 var en ca 10 m lång stenrad med SÖ–NV riktning som i norra delen svänger tvärt av mot NÖ.
Ansluter i sö till A397 och bildar en ”fägata”.

397

Stenrad

A397 var en ca 22,5 m lång stenrad belägen på berg i dagen med NV–NÖ riktning. Ansluter till A394 och
bildar i NÖ delen en ”fägata”.

402

Husgrund

A402, var en 5×8,8 m stor husgrund med spisröse (A405), delvis belägen på berg i dagen.

407

Stenrad

A407 var en 7,8 m lång stenrad med N–S riktning belägen på berg i dagen och i anslutning till A402,
en husgrund. Hör i hop med A420, stenrad.

420

Stenrad

A420 var en 3,5 m lång stenrad med N–S riktning och ev. en fortsättning på A420. Belägen på berg i dagen.

422

Källargrop

A422 var 3,4×5,2 m stor och belägen mellan de två husgrunderna A390 och A402. Endast karterad.

435

Spisröse

A435 var ett 1,6×2,1 m stort spisröse som låg i södra kanten av husgrund A402. Väldigt övervuxet.

439

Röjningsröse

Stenar i huvudsak 0,4–0,7 m stora.

445

Stenrad

A445 var 3,5×17 m stor och bestod av sten i huvudsak 0,4–0,5 m stora, nedanför berg i dagen.
Odlings- eller röjningssten.

463

Odlingsröse

A463 var 3,9×5,2 m stort. Låg i den östra delen av torplämningen och var synligt i markytan.

RAÄ 585
Anl.nr Anl.typ

Beskrivning

316

A316 (objekt 3) var 138 m lång, 0,5–1 m bred och 0,3–1 m hög. I norra delen avslutas den i ett storblockigt
område. Här kan även en stenrad med Ö–V riktning anas. I den södra delen blir stensträngen mer otydlig och
löper genom ett storblockigt område. Den upphör ca 15 m från kant mot brant sluttning.

Stensträng

RAÄ 63:1
Anl.nr

Anl.typ

Beskrivning

647

Odlingsröse

A647 var 6×8,3 m stort, 0,5 m högt och beläget i gravfältets södra del ned mot äldre åkermark och väl synligt.
Packningen bestod av ett blandat stenmaterial och i sydvästra kanten fanns ett större block. I den södra delen
och omedelbart utanför A647 fanns A1478 och i den norra delen fanns A1462 som delvis var täckt av A647.
Endast karterad.

674

Grav

A674 var synlig i markytan och tidigare känd. Den var 3,5×3,8 m stor, rund och intill 0,5 m hög. Vid avbaning i
östra kanten, visade den sig bestå av en intill 0,4 m tjock sandmantel som delvis täcker ett kärnröse.
Delar av kärnröset syntes dock centralt uppstickande i torven.

687

Grav

A687 syntes i markytan som en 1,5×2 m stor övertorvad stensättning. Endast karterad.

696

Grav

A696 var 4,3×4,8 m stor och synlig i markytan. Endast karterad.

714

Grav

A714 var ca 5 m i diameter stor och synlig i markytan. Endast karterad.

729

Grav

A729 var ca 3,5 m diameter stor och synlig i markytan. Endast karterad.
Tabellen fortsätter på nästa sida.
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Anl.nr

Anl.typ

Beskrivning

740

Grav

A740 var ca 4,5 m diameter och synlig i markytan. Endast karterad.

800

Grav

A800 var 6,5×6,9 m stor och syntes i markytan. Endast karterad.

826

Grav

A826 låg i krönläge och var 7,8×10,7 m stor, välavgränsad och uppförd av ett blandat stenmaterial av större
0,5–0,7 m stora stenar. Delvis övermossat. Endast karterad.

849

Odlingsröse

A849 var 3×3,6 m stort och intill 0,5 m högt och bestod av ett blandat stenmaterial. Endast karterad.

864

Odlingsröse

A864 var 3,8×4 m stort och 0,2 m högt. Det låg i den nordvästra delen och på stensträngen A872. Packningen
var relativt gles och bestod av ett blandat stenmaterial av intill 0,5 m stora stenar. Endast karterad.

1077

Grav

A1077 var 1,8×2,2 m stor, 0,1 m hög och flack, låg i sluttning. Syntes som en vag förhöjning i markytan.
Packning av blandat stenmaterial av 0,1–0,3 m stora stenar, väl avgränsad mot omgivande mark.

1093

Grav

A1093 var 2,3×2,7 m stor, 0,1 m hög och flack stensättning. Syntes som en vag förhöjning i markytan före avbaning. Packning uppförd av 0,1–0,3 m stora stenar. I den södra begränsningen fanns två större, möjligen markfasta 0,6–0,7 m stora block.

1112

Grav

A1112 var ca 2 m i diameter stor, 0,1 m hög och flack. Syntes före avbaning som en vag förhöjning i markytan.
Packning uppförd av ett blandat stenmaterial med inslag av större markfasta stenar (0,6–0,9 m stora).

1130

Grav

A1130 var 4,2×5,4 m stor och intill 0,2 m hög och flack. Syntes ej före avbaning. Packning uppförd av ett
blandat stenmaterial av 0,05–0,3 m stora och med grusfyllning.

1250

Grav

A1250 var rund 2,4×2,5 m stor, 0,1 m hög och var ej synlig före avbaning. Den var väl avgränsad mot omgivande mark med omsorgsfullt lagd kantkedja av jämnstora stenar. Packningen var uppförd av 0,1–0,3 m stora
stenar med en större (0,5 m)centralt belägen sten. Fyllning av grusig morän.

1275

Grav

A1275 var 2×2,1 m stor, 0,1 m hög, ej helt framtagen rundad? Packning uppförd av jämnstora, 0,2–0,3 m stora
stenar och väl avgränsad mot omgivande mark. Östra kanten relativt rak kant, fyrsidig?

1350

Stensamling

A1350 var en 1,6×2,4 m stor samling av 0,1–0,2 m stora stenar invid ett 1,5 m stort block.
Ej synlig före avbaning. Närmast oval form.

1370

Stensamling

A1370 var en 0,6×2 m stor samling av sten som syntes i schaktkanten, närmast stensträngen. Samlingen bestod
av 0,1–0,3 m stora stenar och tycktes väl avgränsad i öster, väst och söder. Om stensättning ligger den klart under stensträngen som löper genom hela gravfältet. Möjligen rundad form.

1380

Grav?

A1380 var 1,8×2,5 m stor och bestod av ett blandat stenmaterial av i huvudsak 0,1–0,2 m stora stenar och något större (0,6 m) i den södra begränsningen. I västra schaktväggen fanns större, 0,3–0,5 m stora stenar, del av
stensträng? Närmast rundad form.

1405

Grav

A1405 var 1×1,4 m stor (ej helt framtagen), troligen rundad. Packning av blandat stenmaterial av i huvudsak
0,1–0,4 m stora stenar men även större, 0,6–0,7 m stora finns. Fyllning av morängrus. Anlagd invid en
rad av stenar.

1414

Stensamling

A1414 var en 1,5×2,8 m stor, gles ansamling av sten 0,2–0,4 m stora. Diffus form.

1443

Stensamling

A1443 var en 1,9×2,4 m stor samling av 0,4–0,5 m stora stenar, delvis framrensad. Packningen var anlagd på tre
markfasta block.

1462

Grav

A1462 låg under odlingsröset A647, delvis framrensad och 2,5×4 m stor. Packning bestod av blandat stenmaterial i huvudsak 0,2–0,5 m stora men även med inslag av större, 0,6 m, stora stenar. Den var något välvd och
möjligen fyrsidig och väl avgränsad i de delar som låg utanför odlingsröset.

1478

Grav

A1478 var 3×4 m stor och belägen under odlingsröse A647, delvis framtagen. Den var väl avgränsad av tre
större, intill 0,8 m stora, markfasta stenar, Packningen var flerskiktad och bestod av 0,05–0,4 m stora stenar och
centralt fanns ett större markfast meterstort block.

1910

Grav

A1910 var 3,5×6,3 m stor, 0,1 m hög och delvis framtagen. Packningen, som ej syntes före avbaning, även om
enstaka stenar stack upp i torven, bestod av ett blandat stenmaterial 0,1–0,6 m stora stenar. Vid rensning
påträffades brända ben på två ställen (F2 och F3) ytligt på packningen och direkt under torven.

1975

Odlingsröse

A1975 var 4,5×6,2 m stort och väl synlig. Röset bestod av ett blandat stenmaterial och det låg på stensträngen
A872. Endast karterad.

2182

Grav

A2182 var 3,7 m i diameter och synlig i markytan. Endast karterad.

2213

Husgrund

A2213 var 4,7×10 m stor och uppförd av 0,5 m stora stenar. Endast karterad

2232

Källargrop

A2232 var 4,2×6,9 m stor och belägen invid husgrund A2213. Endast karterad

2235

Odlingsröse/
raseringsmaterial

A2235 låg 2,5 söder om husgrunden A2213 . Röset var 3,4×7,8 mstort och helt övertorvat. Det skulle kunna
vara ett område bestående av raseringsmaterial från A2213. Låg delvis på stensträngen A872.

2259

Odlingsröse

A2259 var 6,6×5,9 m stort och intill 0,5 m högt. Det låg omedelbart norr om A872 och öster om A2235.

2281

Odlingsröse

A2281 var 3×3,9 m stor och låg i schakt 2172. Det syntes ett meterstort block i västra kanten. Runt blocket fanns
en packning som ej var synlig före avbaning. Packningen bestod av ett blandat stenmaterial 0,05–0,6 m stora.
Röset hade inte form men var väl avgränsat ned mot äldre åkermark.

2327

Odlingsröse

A2327 var 9×10,5 meter stort och beläget runt ett uppstickande berg. Röset var väl avgränsat och omsorgsfullt
anlagt kring berget.

2380

Stenrad

A2380 var en 16,5 m lång stensträng som gick att följa även utanför schaktet. I den östra delen var den möjligen tvåradig. I den östra delen var den uppförd av 0,15–0,3 m stora stenar medan den i väster bestod av större,
intill 0,6 m stora stenar.

2388

Grav

A2388 var 4,5×5 m stor, och 0,2 m hög . Endast karterad.

2470

Åkerhak

A2470 var ett ca 30 m långt synligt åkerhak beläget omedelbart i nedanför impedimentet med RAÄ 63:1.
Endast karterad.

2484

Stenrad

A2484 var en ca 3 m lång rad av fem stenar, varav den sydligaste låg ev. inom A1405
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Anl.nr

Anl.typ

Beskrivning

2485

Stenrad

A2485 var en 5,8 m lång rad av sju stenar, relativt glest lagda. Den löpte med sydlig riktning från blocket och
A2656. Stenarna var mellan 0,7 och 0,9 m stora.

2562

Röjd yta

Röjd yta ca 16,5×39 m stor, omedelbart öster om gravfältet RAÄ 63:1. Äldre åkermark

2592

Röjd yta

A2592 var en 22×23 m stor röjd yta med ett tydligt åkerhak í västra kanten.

2644

Grav

A2644 var 2,2×2,7 m stor, 0,1 m hög, flack och ej synlig före avtorvning. Den låg öster om berg i dagen.
Packningen var gles och uppförd av ett blandat stenmaterial av 0,05.0,5 m stora stenar. I söder en mer osäker
begränsning, fyllning av gul grusig morän.

2677

Grav

A2677 bestod av ett 0,9 m stort block och en 1,5×2 m stor flerskiktad packning av 0,4–0,6 m stora stenar.
Väg avgränsad mot omgivande mark. Blocket var synligt före avbaning

2686

Stensamling

A2686 var 1×1,2 m stor gles stensamling invid ett meterstort block, av 0,05–0,1 m stora stenar som möjligen
begränsades av 0,3 m stora stenar. Fyllning av ljus något grusblandad lera.

2698

Stenpackning

A2698 var 1,6×3 m stor stensamling av blandat stenmaterial, 0,3–0,5 m stora stenar med en större
(0,6 m stor) sten i kanten. Delvis framtagen.

2711

Stensamling

A2711 var 1,6×2,7 m stor relativt väl avgränsad stensamling av i huvudsak 0,05 m stora stenar och i
avgränsningen, ngt större (0,3 m). Delvis framtagen.

2722

Stenrad

A2722 var en 4,5 m lång rad av relativt glest lagda stenar 0,4–0,6 m stora stenar. Raden löpte i närmast
Ö–V riktning från A2711.

2764

Stenpackning

A2764 var en 2,3×3,4 m stor flack packning, delvis belägen under en stubbe. Packning av blandat material av
0,05–0,2 m stora stenar. Väl avgränsad åt söder.

2777

Stensamling

A2777 var en 4,9×6 m stor samling sten. Utanför schaktet syns fyra meterstora block och mellan dem sticker
mindre, 0,2–0,4 m stora stenar upp i
torven. Åt söder är den väl avgränsad av 0,5 m stora stenar.
Ej helt framtagen.

2797

Stenpackning

A2797 var en 4,3×6,5 m stor packning runt ett 1,5 m stort block och två 0,6 resp. 0,9 m stora stenar.
Packningen i övrigt bestod av 0,05–0,15 m stora stenar.

2855

Grav

A2855 var synlig i markytan och 2×2,4 m stor och 0,2 m hög. Endast karterad.

2866

Åkerhak

A2866 var ett 15, 6 m långt åkerhak invid åkermark. Endast karterad.

2874

Stenrad

A2874 var ca 13 m lång rad sten med SV–NÖ riktning. Raden kunde följas även utanför schaktet, där den löpte
mellan två meterstora block. I schaktet bestod den av tre större stenar 0,5–0,8 m stora.

2902

Grav

A2902 var 4,8×5 m stor, 0,1 m hög och syntes som en vag förhöjning i markytan med sten skönjbar i ytan.
Endast karterad.

2920

Grav

A2920 var 3,7×5,2 m stor, 0,1 m hög, flack och syntes i markytan som en vag förhöjning. Endast karterad.

RAÄ 68:1
Anl.nr

Anl.typ

Beskrivning

233

Grav

A233 låg i hästhage och var väl synlig och avgränsad mot omgivande mark. Den var ca 3,8 m i diameter, flack
och intill 0,1 m hög. Packning av blandat stenmaterial. Ej undersökt, endast karterad.

257

Grav

A257 låg i hästhage och var väl avgränsad mot omgivande mark. Den var
ca 2×2,7 m stor, 0,1 m hög och flack, packning uppförd av blandat stenmaterial. Ej undersökt, endast karterad.

272

Grav

A272 var 3,8×4,5 m stor och syntes som en vag förhöjning i markytan. Övertorvad av högt gräs, stenar synliga i
ytan. Ej undersökt, endast karterad.

287

Grav

Endast halva graven inmätt p.g.a. att den fortsätter i obetad mark och är övertorvad. Delas av staket.

296

Grav

A296 var 3,6×4 m stor och syntes som en vag förhöjning i markytan, övertorvad av högt gräs. Ej undersökt,
endast karterad.

344

Husgrund

A344, husgrund var 4,2×4,75 m stor med spisröse (A348) ej helt framtagen. Den låg direkt under torven, delvis
på berg i dagen. Finns markerad på Ekonomiska kartan. Fynd av tegel ej tillvarataget.

484

Grav

A484 syntes som en vag förhöjning i markytan i hästhage. Den var 3×3,7 m stor och 0,1 m hög med flack profil.
Packningen är uppförd av 0,1–0,3 m stora stenar men centralt finns större, 0,5 m stora stenar.
Ej undersökt, endast karterad.

500

Grav

A500 syntes före avbaning som en vag förhöjning i markytan. Den visade sig vara 3,4×5,4 m stor och 0,1 m hög.
Packning uppförd av ett blandat stenmaterial av 0,1–0,5 m stora stenar. Väl avgränsad i östra kanten.

536

Husgrund

A536 var 2,4×4,7 m stor och enskiktad. I västra delen med rak långsida och 0,3 m stora stenar lagda i längdriktningen. Centralt några större, 0,5 m stora stenar. Fynd av tegel, ej tillvarataget.

559

Störning

A559 var en 7,2 m lång del av en grund, recent.

605

Terrasskant

A605 var en 8,9 m lång terrasskant med SV–NÖ riktning.
Den syntes i kanten av ett påfört lager. Recent.

615

Grav

A615 låg i hästhage på åskrön. Den var 2,7×3,2 m stor och syntes som en vag förhöjning i markytan.
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Bilaga 3. Osteologisk analys
Av Agneta Ohlsson

Benmaterialet (Arninge 4:1, RAÄ 63:1)

Totalt bestod det analyserade benmaterialet av 21,5 gram brända ben från
två fyndenheter (F2 och F3). Materialet utgjordes endast av ben av människa
(Homo sapiens). Benen var väl förbrända och gul/vita, inget sot förekom. De
identifierade fragmenten utgjordes till största delen av skalltaksfragment.
Det gick inte att avgöra om de båda fyndenheterna innehöll delar från
samma individ. Fragmenten från F13 kunde identifieras till en ung vuxen
i åldergruppen adultus (18–44 år). Fragment från F2 var få och kunde inte
åldersbedömas.
Tabell 2. Osteologisk beskrivning.
Anl.nr/typ Fnr

Mängduppgift

A1910
Grav

F3

20,1 gram brända ben varav Människa (Homo sapiens) (20,1 gram)
12,2 gram kunnat identifie- En ung vuxen individ i åldersgruppen adultus (18–44 år)
ras till benslag
Skalltak 15 fr. (calvarium)
Kranium 2 fr. (temporale dx vid hörselgång 1fr, cranium i fr.)
Nyckelben 1 fr. (clavicula)

37 fragment oidentifierat.
Uttaget för 14,C: två fragment
1,3 gram

A1910
Grav

F2

1,4 gram brända ben varav
0,4 kunnat identifieras till
benslag

Skalltaken är uppdelade vilket
gör att fragmenten inte kan
åldersbedömas!
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Identifierat material

Människa (Homo sapiens) (1,4 gram)
Skalltak 3 fr. (calvarium)
Rörben 3 fr. (ossa longa)

Kommentar
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Med anledning av planerad byggnation inom fastigheterna
Arninge 4:1 och 4:2, Täby socken i Uppland, har Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten, UV
Mitt, utfört en förundersökning under november år 2009.
Förundersökningen berörde en torplämning, RAÄ 16;1, en
stensträng, RAÄ 585 samt två gravfält RAÄ 63:1 och RAÄ 68:1.
Förundersökningen gällande stensträngen och torplämningen avsåg endast kartering. Gravfältet RAÄ 68:1 avgränsades
inom ramen för förundersökning och fick delvis en annan utbredning än tidigare. Gravfältet RAÄ 63:1 visade sig både ha
en annan utbredning, omfatta dubbelt så många gravar och
vara mer komplicerad än vad som tidigare varit känt.
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