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Fig 1. Terrängkartan med läget för fornlämning Nacka 82:1-3 markerat, skala 1:100 000.

Sammanfattning
Stockholms läns museum utförde under juni och juli 2005 en arkeologisk
förundersökning respektive slutundersökning av en del av fornlämning Nacka 82
inom fastigheten Sicklaön 143:2 i Nacka kommun. Orsaken till undersökningen
var att fastigheten skulle bebyggas med bostäder. Uppdragsgivare var PEAB
Bostads AB.
Fornlämningen utgör resterna av ett gravfält som idag är kraftigt skadat av
bebyggelse, parkeringsplatser och gångvägar. Gravfältet, som karterades och delvis
undersöktes av Oscar Almgren redan i slutet av 1800-talet, bestod ursprungligen
av minst tio högar. Inför förundersökningen återstod enligt Fornminnesregistret
(FMIS) endast tre av gravarna varav en större hög (Nacka 82:1) var belägen inom
den nu aktuella fastigheten. Högen undersöktes inte av Almgren då den redan
några år före hans undersökning hade grävts ut till berså. Vid förundersökningen
framkom ytterligare två gravrester i anslutning till högen varav den ena kunde
identifieras som en av de gravar som hade undersökts av Almgren.



Vid slutundersökningen kunde det konstateras att inga spår av gravgömman
återstod i högen då denna var kraftigt störd, dels av grävningarna för bersån, men
även av senare ingrepp. I resterna av den grav som tidigare hade undersökts av
Almgren påträffades en mindre mängd brända ben vilka inte kunde bestämmas
närmare än att de härrörde från en vuxen människa.
Den återstående gravresten härstammade från en tidigare okänd grav och bestod
av en stenpackning med sotig fyllning, möjligen resterna efter ett i övrigt förstört
kärnröse i en hög. Under stenpackningen framkom ett brandlager i vilket två
keramikkärl - en gravurna och ett bikärl - samt brända ben, kamfragment och
ett bronsspänne i form av en knutring påträffades. Benmaterialet härrörde från
både människa och djur, men kunde inte bestämmas närmare än att de kom från
en yngre vuxen individ, en hund av större ras samt en fågel av oidentifierad art.
Kamfragmenten härrör från en sammansatt enkelkam av typen B1:3 vilka i Birka
huvudsakligen har påträffats i mansgravar från 900-talet, medan knutringar tidigare
endast har påträffats i kvinnogravar från 800- och 900-talen.
Utifrån fynden från den nu genomförda och tidigare undersökningar kan gravfältet
dateras till vikingatid och troligen i sin helhet till 900-talet.

Bakgrund
PEAB Bostad AB planerade 2005 att bebygga delar av fastigheten Sicklaön 143:2,
Nacka kommun med bostäder. Inom fastigheten fanns en gravhög registrerad
(Nacka 82:1). Högen utgjorde, tillsammans med ytterligare en hög och en
stensättning (Nacka 82:2 respektive Nacka 82:3) på angränsande fastigheter,
resterna av ett av bebyggelse, parkeringsplatser och gångvägar kraftigt skadat
gravfält från yngre järnålder. Förhöjningar i marken i anslutning till högarna antydde
dock att ytterligare gravar kunde finnas i området (FMIS).
Då det förelåg en betydande osäkerhet angående antalet kvarliggande fornlämningar
inom fastigheten liksom deras status, beslutade Länsstyrelsen i Stockholms län att
Stockholms läns museum skulle utföra en förundersökning av den berörda delen av
gravfältet (Lst dnr 431-05-29140). Syftet med förundersökningen var att klargöra
gravfältets omfattning inom fastigheten samt graden och omfattningen av sentida
ingrepp i fornlämningarna. Länsmuseet utförde förundersökningen den 1-3 juni
2005 på uppdrag av PEAB Bostad AB.
Vid förundersökningen kunde det konstateras att högen Nacka 82:1 var kraftigt
störd av sentida ingrepp, men att det i botten av högen också fanns en nedgrävning
som tycktes vara ostörd och som antogs kunna innehålla en kistbegravning. Strax
sydöst respektive norr om gravhögen framkom också två gravrester varav den ena
bedömdes som lämningarna efter en hög som hade undersökts och återställts av
Oscar Almgren redan i slutet av 1800-talet. Länsstyrelsen beslutade efter hand att
en särskild arkeologisk undersökning av lämningarna skulle utföras av Stockholms
läns museum (Lst dnr 431-05-37975). Länsmuseet utförde undersökningen den
18-30 juli 2005. Uppdragsgivare var PEAB Bostad AB
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Fig 2. Terrängkartan, skala 1:10 000, med kända fornlämningar markerade.

Topografi och fornlämningsmiljö
I geologiskt hänseende utgörs Nacka kommun av en urbergsplatå som är
sönderskuren av sprickdalar till ett starkt kuperat landskap. Odlingsmarken och
lövskogen begränsar sig till de smala dalsänkorna, medan barrskog breder ut sig på
de höglänta och vidsträckta berg- och moränområden som dominerar kommunen
(Hammarlund-Larsson 1987:15).
Järla gård är belägen på Sicklaön vid Järlasjöns norra strand. Gården, som omnämns
i skriftliga källor första gången 1453, förlänades på 1550-talet till Danviks hospital
(Hammarlund-Larsson 1987:51). För en kortare period under 1600-talets senare hälft
innehade Järla säterirättigheter innan ägaren vid en rannsakning förvägrades fortsatt
säterifrihet då denne inte hade rätten till själva jorden som fortfarande innehades
av hospitalet (Almquist 1931:688). 1892 köptes Järla upp av järnvägsaktiebolaget
Stockholm – Saltsjön som lät avstycka delar av ägorna till tomter för egna hemsoch villabebyggelse och till industrier (Forsstrand 1924:105).



Få fornlämningar är kända inom Järlas forna ägor (jfr LMS A67-16:2). Utöver
gravfältet Nacka 82 finns endast enstaka ensamliggande eller mindre grupper av
stensättningar i höjdlägen registrerade (Nacka 51, 54, 80, 81, 86), men samtliga
av dessa är idag försvunna. Stensättningen RAÄ 86 var belägen omkring 350 meter
väster om Järla gård men förstördes då en lekplats anlades på platsen. De övriga
stensättningarna var alla belägna längst med Värmdöledens (väg 222) sträckning
över Sicklaön och det förefaller därför troligt att de, liksom ytterligare några
stensättningar längre österut, har påträffats i samband med prospekteringarna
inför vägbygget. Det är oklart om några arkeologiska undersökningar företogs i
samband med att stensättningarna togs bort.
Gravfältet Nacka 82 är beläget på östra änden av en moränbunden höjdsträckning
ca 200 meter VNV om Järla gård. Höjdsträckningen, som under historisk tid
utnyttjades som beteshage (LMS A67-25:2), rymmer idag bostadsområdet
Ekudden. Bostadsområdet, som uppfördes i mitten av 1950-talet, karaktäriseras
av tiovåningars punkthus.
Enligt Fornminnesregistret återstod 2005 endast tre av gravfältets gravar, varav
två högar och en stensättning (Nacka 82:1-3). Högen Nacka 82:1 var belägen
inom den sydvästra delen av den fastighet som nu skulle bebyggas med bostäder.
Fastigheten hade tidigare rymt ett daghem vars huvudbyggnad kvarstod inom
fastighetens nordöstra del. Strax söder om högen fanns också en gungställning,
men i övrigt bestod fastigheten av gräsmattor och dungar med lövträd.

Tidigare undersökningar
Gravfältet karterades och undersöktes delvis av Oscar Almgren redan 1895–96
och bestod då av minst nio högar (Almgren 1896, bilaga 1). Enligt Almgren hade
gravfältet tidigare rymt ytterligare en hög, men denna hade förstörts i samband
med att ett bostadshus till ett intilliggande garveri uppfördes (garveriet och dess
kringbebyggelse finns belagt på flera kartakter från och med 1877 [FR 01-NAC60]). Endast sex av gravarna undersöktes av Almgren. Av de återstående tre högarna
hade två tidigare grävts ut till bersåer medan den tredje ansågs för svårundersökt på
grund av att ett träd växte på den. Efter undersökningen återställdes gravarna.
Av de undersökta högarna visade sig en täcka en kistbegravning medan tre andra
innehöll brandlager med centralt placerade gravurnor av keramik. De övriga
gravarna ansåg Almgren vara osäkra då inga gravgömmor påträffades i dem,
men han uteslöt inte att den ena av dem ändå kunde ha rymt en kistbegravning
(Almgren 1896). En utförligare beskrivning av Almgrens undersökning har tidigare
publicerats av Alf Nordström i Nackaboken 1963.
Oscar Almgrens undersökning var, jämfört med moderna utgrävningar, begränsad.
Ur Almgrens redogörelse går det inte att utläsa om det kan ha funnits ytterligare
gravar, t.ex. stensättningar med lägre profil, mellan de lätt iakttagbara högarna.
Almgren uppger dock att hela gravfältet hade täckts med jord då han återupptog



sina undersökningar i juli 1896 vilket kan ha försvårat sådana iakttagelser. Vår
kunskap om gravfältets ursprungliga sammansättning får därför anses vara
begränsad.
Gravfältet karterades återigen 1946 då Stockholms stadsmuseum utförde en
besiktning av området inför en byggnadsplan (bilaga 2). Gravfältet, som var
belamrat med allehanda bråte, bestod då av minst sex eller sju högar, men
ytterligare gravar misstänktes kunna ligga dolda under bråten (Hansson 1946).
Vid fornminnesinventeringen 1951 var gravfältet starkt skadat och av flera högar
återstod då endast stenar i utkanterna. Några år senare förstördes gravfältets västra
del i samband med att bostadsområdet Ekudden uppfördes (Modin 1965). Trots
det omfattande ingreppet i fornlämningsmiljön föregicks exploateringen inte av
någon arkeologisk undersökning (Nordström 1963:39).
I samband med att en parkeringsplats skulle anläggas 1964 blev gravfältet åter
föremål för en arkeologisk undersökning. Inom det aktuella området, som utgjordes
av gravfältets centrala del, återstod då endast två anläggningar (bilaga 3). Vid
undersökningen, som utfördes av Riksantikvarieämbetet, kunde det konstateras att
anläggningarna bestod av en sentida bebyggelselämning (A2) och en stensättning
(A1). I stensättningen framkom ett omrört sotlager med spridda brända ben och
fragment av järnnitar. Anläggningen antogs utgöra resterna efter Almgrens hög IV
(Modin 1965), men då denna enligt Almgren ska ha innehållit en skelettbegravning,
förefaller detta mindre troligt. Utifrån den upprättade situationsplanen utgjorde
gravresten istället sannolikt lämningarna efter Almgrens hög I.

Fig 3. Högen Nacka 82:2 (Grav IX) från SÖ, foto Kjell Andersson, SSLM
bild nr Lp 20080812.
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Av de gravar som återstod på gravfältet
2005 kunde högarna Nacka 82:1-2
med relativ stor säkerhet identifieras
som Almgrens högar VIII och IX,
medan stensättningen Nacka 82:3
inte fanns medtagen på någon av de
tidigare gravfältsplanerna. Högarna
undersöktes inte av Oscar Almgren
då de redan före hans undersökning
hade blivit utgrävda till bersåer.
Enligt en av Almgrens sagesmän,
som själv hade deltagit vid arbetet i
hög VIII, hade bl.a. brända ben och
ett keramikkärl påträffats i denna.
I hög IX skulle dock inga fynd ha
framkommit, vilket Almgren antog
berodde på att grävningsarbetet inte
hade nått tillräckligt djup (Almgren
1896).

Förundersökningen
Syfte
I enlighet med länsstyrelsens kravspecifikation syftade förundersökningen i första
hand till att bestämma omfattningen av gravfältet inom fastigheten Sicklaön
143:2, samt att klargöra graden och omfattningen av eventuell sentida påverkan
på gravarna.
I samband med en besiktning av platsen inför upprättandet av projektplanen
påträffades en del av en knacksten på en avschaktad yta strax norr om högen
Nacka 82:1. Det är inte ovanligt att knackstenar påträffas i gravsammanhang,
men då det inte kunde uteslutas att knackstenen istället kom från en av gravfältet
överlagrad boplats hade förundersökningen även som målsättning att klargöra hur
det förhöll sig med detta.

Metod
I avsikt att lokalisera eventuella
tidigare okända gravar och/eller
boplatslämningar, togs sökschakt
upp med grävmaskin inom
fastigheten. Schakten grävdes ned
till anläggningsnivå eller till en nivå
som bedömdes vara opåverkad av
mänskliga aktiviteter. Ett schakt
grävdes också igenom högen Nacka
82:1 för att klargöra de sentida
ingreppens omfattning i högen och
om delar av gravgömman, som
utifrån Oscar Almgrens uppgifter
förväntades utgöras av ett brandlager,
kvarlåg.
Fig 4. Ett schakt tas upp i högen Nacka 82:1 (Grav VIII), foto Kjell Anders-

De anläggningar som påträffades son, SSLM bild nr Lp 20080813.
rensades delvis fram och beskrevs. En
sektionsritning upprättades över högen. Samtliga schakt, anläggningar och fynd
mättes in med totalstation. Ett spänne av brons som påträffades vid framrensningen
av en tidigare okänd grav konserverades. En osteologisk analys genomfördes på
det tillvaratagna benmaterialet.

Resultat
Vid en besiktning av gravfältet inför förundersökningen visade det sig att
schaktningsarbeten hade företagits inom fastighetens västra del vilket avslöjade
att det hade förts på ett omkring 0,3 meter tjockt sandlager inom fastigheten.
Lagret tolkades initialt som härrörande från den av Almgren omtalade utfyllnaden
av gravfältet från 1895/1896. Vid undersökningen visade det sig dock att det på
flera platser under sanden fanns blandade och upp till metertjocka fyllnadsmassor
med bl.a. sprängsten, betong och tegel. Troligen har utfyllnaden av den ställvis
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relativt branta sluttningen ned mot Järla gård i öster, skett i samband med att
daghemmet byggdes.
Totalt grävdes elva sökschakt med en sammanlagd yta om ca 126 m2 inom
fastigheten, varav ett schakt (S226) togs upp i gravhögen Nacka 82:1. Schakten
var 2,5 – 24 meter långa, 1,2 - 3,5 meter breda och 0,3 – 1,4 meter djupa. I två
schakt (S204 och S233), båda belägna i anslutning till högen inom fastighetens
sydvästra del, påträffades gravrester, en i vartdera schaktet. I övrigt framkom inget
av antikvariskt intresse inom fastigheten.
Schaktet genom högen visade att även denna täcktes av det sandlager som hade
kunnat beläggas inom stora delar av fastigheten. Den östra delen av högen, som
var ostörd av sentida ingrepp, var uppbyggd av morän och stenar utan synbara
konstruktionsdetaljer. I högens centrala del fanns en omfattande nedgrävning
(A287), sannolikt efter det tidigare omtalade arbetet för att anlägga en berså i slutet
av 1800-talet, vilken sträckte sig ända ned till högens botten. I gropfyllningen av
mylla, förekom rikligt med tegelfragment och buteljglas samt enstaka obrända
ben, fragment av sten- eller flintgods, fajans och järnföremål (ej tillvaratagna).
Ett större ingrepp visade sig också ha skett i högens västra del vilken var uppfylld
av massor av lera och sten med inslag av tegelstenar och tegelpannor. Skadorna
kan förmodligen sättas i samband med att området väster om graven bebyggdes
med punkthus i mitten av 1950-talet eller då den intilliggande parkeringsplatsen
anlades 1964.
I bottenmoränen under högens centrala del framkom södra delen av en mörkfärgning
(A297) som sträckte sig vidare in under den norra schaktväggen, men inga spår efter
det i förhand förväntade brandlagret. Den framschaktade delen av mörkfärgningen
undersöktes och visade sig utgöras av en nedgrävning av oklar längd, ca 0,8 meter
bred och 0,5 meter djup med närmast lodräta nedgrävningskanter, vilken tycktes
vara ursprunglig. I nedgrävningens fyllning av lerig mo påträffades ett obränt
djurben samt enstaka kolbitar.
Den gravrest som framkom i schakt S233 strax norr om högen utgjordes av en
omrörd stenpackning, ca 2,5 x 2 meter stor. Längs stenpackningens kanter fanns
fläckar med brandlager i vilka måttligt med brända ben förekom. En del av de ben
som tillvaratogs för osteologisk analys kunde bestämmas till människa.
Den andra gravresten påträffades strax sydöst om högen och utgjordes av en, ca 2
meter i diameter stor stenpackning av huvudsakligen skärviga och/eller skörbrända
stenar. I stenpackningens yta fanns små fragment av tegel, glas och fajans. Vid
framrensningen av stenpackningen framkom sot och kol, brända ben samt ett
bronsspänne med en nål av järn. Bland de ben som tillvaratogs kunde endast ben
från en hund identifieras.

Diskussion
Genom förundersökningen kunde gravfältet avgränsas till fastighetens sydvästra
del där ytterligare två gravrester framkom i anslutning till högen Nacka 82:1.

12

Gravarna var belägna på krönet till den ursprungligen relativt branta sluttningen
ned mot Järla gård i öster. Då högen tidigare hade identifieras som Oscar Almgrens
hög VIII kunde även den gravrest som påträffades norr om högen identifieras som
lämningarna efter Almgrens hög VII. Gravresten sydöst om högen tycktes dock
inte ha varit känd sedan tidigare.
Högen VII var en av de gravar som undersöktes Oscar Almgren. Högen
var ursprungligen ca 6 meter i diameter och 0,6 meter hög och innehöll ett
kärnröse. Kärnröset täckte ett brandlager med en centralt placerad gravurna av
keramik. Utöver brända ben och keramik påträffades även en torshammarring,
ett hammarhuvud, järnfragment, bronsbleck, ett bryne och flinta i brandlagret
(Almgren 1896). Den nu påträffade stenpackningen utgör resterna efter det av
Almgren återställda kärnröset. Troligen schaktades högen bort i samband med att
fastigheten bebyggdes till daghem.
I högen VIII påträffades inga spår efter det brandlager som utifrån Almgrens
uppgifter förväntades kunna kvarligga i högen. I stället framkom en till synes
ursprunglig nedgrävning i högens botten. Nedgrävningens bredd, djup och form
indikerade att det kunde röra sig om en kistnedgrävning. En kistgrav under
hög hade tidigare undersökts på gravfältet av Oscar Almgren. De fynd som
uppgavs ha framkommit i hög VIII skulle därför istället kunna härröra från en
sekundärbegravning i högen eller möjligen, pga. en förväxling, från Almgrens hög
nr IX (Nacka 82:2) som också hade blivit utgrävd till berså.
Den tidigare okända graven tilldelades vid förundersökningen nr X, för att följa
Almgrens gravbeteckningar. Den påträffade stenpackningen antogs utgöra rester
efter ett i övrigt förstört kärnröse i en hög, då högar tycks ha varit den vanligaste
gravformen på gravfältet. Om hypotesen är riktig torde högen ha förstörts redan
före Almgrens undersökning då den inte uppmärksammades av honom. Det kan
dock inte uteslutas att överbyggnaden istället har utgjorts av en flack stensättning.
Bronsspännet som framkom i anläggningen utgjordes av en s.k. knutring (Damell
& Edlund 2006:247) försedd med en nål av järn. Knutringar har tidigare påträffats
i vikingatida kvinnogravar, bl.a. i Birka.

Slutundersökningen
Målsättning
Gravarnas ringa antal och kondition begränsade de frågeställningar som
undersökningen förväntades kunna svara på. Undersökningens huvudsakliga
målsättning var därför att närmare försöka datera gravarna och klargöra de gravlagdas
kön och ålder samt att artbestämma de djur som eventuellt hade fått följa med i
gravarna. Av särskilt intresse var att fastställa den eventuella skelettgravens datering
då fynden från Oscar Almgrens undersökningar indikerade att gravfältet kunde
dateras till 900-talet och det i östra Mälardalsområdet är ovanligt med skelettgravar
från denna tid utanför Birka. Det har länge ansetts att skelettgravskicket får sitt
genomslag först under 1000-talet i regionen (Gräslund 1980:72, Biuw 1992:253),
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men Gunnar Andersson anser, utifrån en gravfältsundersökning i Valsta i Norrsunda
socken, att det kan ha skett redan under 900-talets senare del. Andersson menar att
gravskickets införande i Valsta kännetecknar ett ”religionsskifte” och att tidpunkten
för detta sammanfaller med andra omvälvande förändringar på både lokalt och
regionalt plan (Andersson 2005:100).
Enligt länsstyrelsens kravspecifikation skulle även en fullständig plan över gravfältet
tas fram, vilket innebar att samtliga kända gravar, såväl borttagna/försvunna
som kvarliggande, skulle sammanställas och läggas in på en grundkarta över
området.

Metod
Området för gravarna schaktades av i sin helhet för att klargöra om ytterligare
anläggningar fanns i anslutning till dessa varefter anläggningarna rensades fram för
hand och mättes in med totalstation. Anläggningarna dokumenterades i text och
fotografi samt plan- och profilritningar. Benmaterialet har genomgått arkeologisk
analys.
Gravfältsplanen togs fram i två steg. Först mättes de nu undersökta gravarna samt
kvarliggande gravar in med totalstation varefter Oscar Almgrens och Stockholms
stadsmuseums gravfältsplaner rektifierades mot inmätningen och fördes över till
grundkartan. Även de lämningar som påträffades vid Riksantikvarieämbetets
undersökning 1964 har förts in på planen (bilaga 4).

Resultat
Vid den inledande avschaktningen framkom inga ytterligare anläggningar utöver
de gravar som framkommit redan vid förundersökningen.

Gravarna
Vid undersökningen av den norra gravresten fastställdes denna som identisk med
Oscar Almgrens hög VII utifrån några större stenar i ursprungligt läge vilka
kunde identifieras på Almgrens planritning över graven. Under och i kanterna av
stenpackningen kvarlåg fläckar av brandlagret vilka innehöll en mindre mängd
brända ben. Inga andra fynd påträffades.
Högen VIII torvades av och grävdes fram med maskin till en nivå där högens
ursprungliga storlek kunde bedömas. De sentida ingreppen i högen visade sig vara
omfattande, men högen kunde trots dessa uppskattas till att ursprungligen ha varit
ca 9 meter i diameter och minst 0,8 meter hög. Den återstående högfyllningen
liksom de sentida fyllnadsmassorna schaktades därefter bort med maskin för
att frilägga den förmodade kistnedgrävningen i högens botten. Inte heller nu
framkom några spår efter ett brandlager eller några tecken på att högen hade
haft någon form av inre konstruktion, såsom t.ex. ett kärnröse. Nedgrävningen i
högens botten framträdde därefter tydligt som en dryg meter stor, närmast rund,
mörkfärgning mot bottenmoränen. Nedgrävningen visade sig vara ca 0,55 meter
djup och fyndtom, sånär på det djurben som påträffades vid förundersökningen.
Då nedgrävningen sannolikt inte har varit avsedd för en kistbegravning finns det
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skäl att återvända till de uppgifter om högen som Oscar Almgren erhöll i samband
med sina undersökningar i slutet av 1800-talet.
Enligt Almgrens sagesman hade graven i stort sett liknat den av Almgren undersökta
högen I. Denna var enligt Almgrens beskrivning ca 8 meter i diameter och 0,75
meter hög och innehöll ett kärnröse av större stenar, varav många var så pass stora att
det krävdes ett par man för att välta undan dem. Kärnröset täckte ett halvdecimeter
tjockt brandlager och enligt Almgrens uppfattning hade förbränningen skett på
platsen. Mitt i brandlagret fanns en stor gravurna som hade nedsatts i en grop och
stöttats av mindre stenar runt om.
Beskrivningen överensstämmer inte helt med resultatet från de nu genomförda
undersökningarna av hög VIII. Det finns inga tecken på att högen har rymt vare sig
ett kärnröse eller ett brandlager eller att någon förbränning har skett på platsen, men
det kan inte uteslutas att arbetet för att anlägga bersån varit av en sådan omfattning
att alla spår efter dessa har avlägsnats. Det enligt uppgift påträffade keramikkärlet
kan dock, precis som i hög I, ha påträffats stående i den (ursprungligen mindre?)
nedgrävning som fanns i moränen under hög VIII.
Den sydöst om hög VIII påträffade
anläggningen X utgjordes av resterna
efter en grav av oklar typ. Återstoden
av graven bestod av en ca 2 meter
stor och närmast rund stenpackning
av huvudsakligen skärviga och
skörbrända stenar med en fyllning
av sotig jord. Ytligt i packningen
förekom brända ben och sentida
material i form av fajans-, glas- och
tegelfragment. Stenpackningen
täckte ett brandlager med brända ben.
Centralt i brandlagret framkom ett
närmast intakt keramikkärl fyllt med
brända ben. I och i direkt anslutning
till gravurnan påträffades också
brända kamfragment. Ytterligare ett Fig 5. Grav X som den framträdde vid förundersökningen, foto Kjell Andersson,
kärl, men fragmenterat, framkom i SSLM bild nr Lp 20080814.
brandlagrets östra kant. I anslutning
till keramiken förekom även brända ben, men kärlet har troligen inte innehållit dessa
utan istället utgjort ett s.k. bikärl, möjligen avsedd för någon typ av matoffer.

Fynd och dateringar
Utöver brända ben påträffades fynd endast i anläggning X. Fynden utgörs av en
gravurna och ett bikärl av keramik, brända kamfragment, ett fragment av en nit
eller spik och ett ringformat spänne av brons.
Keramikkärlen är enkla och av inhemskt ursprung, s.k. AIV-gods (Selling 1955:12f).
Kärlen är av Sellings typ AIV:3a1 vilken var en av de vanligast förekommande
formerna under vikingatiden (a.a:166). Gravurnan, som var i det närmaste intakt
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då den påträffades, är ca 130 mm hög, ca 200 mm vid i mynningen och har en
bottendiameter på ca 150 mm. Kärlet har en svagt markerad rak fot, rundat
bukparti och en svagt inböjd mynning. Keramiken är brunflammig med svart
kärna och har medelgrov magring av bergart.
Bikärlet var kraftigt fragmenterat och huvuddelen av fragmenten låg väl koncentrerade
i brandlagrets östra del. Enstaka keramikfragment från kärlet påträffades dock även
en bit sydöst respektive väster om dessa. Keramikkoncentrationen innehöll samtliga
delar från kärlet vilket delvis har kunnat rekonstrueras. Kärlets höjd är okänd,
men mynningsdiametern och bottendiametern har uppgått till ca 100 respektive
85 mm. Kärlformen och keramikens utseende är den samma som hos gravurnan,
med undantag för magringen som är mer finkornig. Mängden keramik antyder att
det har rört sig om ett helt kärl och möjligen har detta innehållit någon form av
mat- eller dryckesoffer. De fragment som påträffades utanför koncentrationen har
möjligen dragits iväg med rötter eller flyttats genom djurs grävande, men det kan
inte uteslutas att kärlet medvetet har krossats i samband med gravläggningen.
Kamfragmenten utgörs av delar från mittskenan och stödskenorna från en
sammansatt enkelkam av typ B1:3 (Ambrosiani 1984:164). Kamtypen dateras till
900-talet och har i Birka huvudsakligen påträffats i mansgravar (a.a:173).
Bronsspännet (figur 6) består av en s.k. knutring (Damell & Edlund
2006:247) försedd med en nål av järn. Ringen är 28 mm i diameter och
har tre rektangulära knutar. Nålen är endast fragmentariskt bevarad.
Knutringar tycks, så vitt jag har kunnat finna, vara ovanliga, men har en
stor geografisk spridning. En översiktlig sökning i arkeologisk litteratur
har lett fram till uppgifter om 16 fynd av liknande ringar. Av dessa har
nio påträffats i Uppland varav sex i Birka (Arne 1934, Arbman 1940,
1943, Sander 1997). Från Västmanland finns två exemplar (Damell
& Edlund 2006), från Närke ett (SHM 6551), från Östergötland ett
Fig 6. Knutringen i skala 1:1,
foto G Werthwein, SSLM bild
(Lundström 1970), från Gotland ett (Trotzig 1991) och från Öland två
nr Lp20080815.
exemplar (Schulze 1987). Knutringarna förekommer i två typer. En med
tre knutar och en med fyra knutar och där den förra i allmänhet har en
något större diameter än den senare. Det är oklart vad skillnaderna beror på, men
möjligen rör det sig om kronologiska och/eller kulturella olikheter i materialet.
Materialet är litet, men typen med fyra knutar förefaller att vara äldre än den med
tre, och huvudsakligen förekomma under 800-talet medan den senare främst har
påträffats i gravar daterade till 900-talet.
Knutringarna har uteslutande påträffats i kvinnogravar vilka många gånger
också har varit av högstatuskaraktär. Bland inventarierna förekommer ofta ovala
spännbucklor och stora pärluppsättningar, med vilka knutringarna tycks höra
samman. I en båtgrav i Tuna i Alsike socken, Uppland påträffades två knutringar
vilka hade varit fästade vid ett par ovala spännbucklor och fungerat som en länk
mellan spännbucklorna och pärlbanden (Arne 1934:33, tafel XI). Samma funktion
anses två knutringar påträffade i en brandgrav i Råsvalslund, Linde socken,
Västmanland, ha haft (Damell & Edlund 2006, Martin Edlund mail 13 november,
2007). Det förefaller troligt att detta är knutringarnas ursprungliga kontext. I de
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fall knutringarna liksom i Järla har varit försedda med järnnålar (se Birka Gr 134
och Gr 306B) har dessa troligen försetts med dessa sekundärt.
Då det inte finns några osteologiska indikationer på att grav X har rymt två
individer förefaller fyndsammansättningen med en B1:3-kam och en knutring
udda, men kamtypen förekommer, om än sällsynt, även i kvinnogravar i Birka. Det
som möjligen kan tala för att det ändå rör sig om en man är den totala avsaknaden
av pärlor i graven. I tidigare undersökta gravar med knutringar har pärlor alltid
påträffats och ofta i stora mängder.
Utifrån gravtyperna och de fynd som framkommit vid de nu genomförda och tidigare
undersökningar på gravfältet tycks detta i sin helhet kunna dateras till 900-talet.
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Bilaga 1. Oscar Almgrens gravfältsplan från 1895-96

20

Bilaga 2. Stockholms stadsmuseums gravfältsplan från 1946
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Bilaga 3. Riksantikvarieämbetets undersökning 1964, situationsplan
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Bilaga 4. Grundkarta med samtliga kända gravar inlagda
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Hög, uppgift om (Almgren 1896)
Hög, Almgren V, SSM 1
Hög, Almgren VI
Hög, Almgren II
Hög, Almgren IV, SSM 5
Hög, Almgren I, SSM 6, RAÄ A1
Hög, Almgren III, SSM 7
Hög, Almgren VII, SSM 2
Hög, Almgren VIII, SSM 4, Nacka 82:1
Hög, Almgren IX, SSM 8, Nacka 82:2
Hög?, SSM 3
Hög?, SSM 9
Stensättning, Nacka 82:3
Grav?, SSLM
Grav, SSLM X
Bebyggelselämning, sentida, RAÄ A2
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Almgren - undersökning 1895-1896
SSM - Stockholms stadsmuseum, kartering 1946
RAÄ - Riksantikvarieämbetet, undersökning 1964
SSLM - Stockholms läns museum, undersökning 2005

Gravar - kvarliggande
Gravar - borttagna
Bebyggelselämning
- utgrävd
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Bilaga 5. Schaktplan, skala 1:400
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Bilaga 6. Schakttabell
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Beskrivning
Fyllningen utgjordes av ett ca 0,5 m tjockt sandlager (utfyllnad
kring gungställning) ovan ett ca 0,2 m tjockt lager av myllig mo
med inslag av tegel och buteljglas. Botten utgjordes av stenig
morän.
Schaktet anlades på krönet av och i sluttningsriktningen av en
östsluttning. Fyllningen utgjordes i schaktets V del av ett upp
till 0,5 m tjockt sandlager (utfyllnad kring gungställning) vilket
avtog i tjocklek mot öster för att upphöra strax innan sluttningen
tog vid. Under sanden fanns ett ca 0,2 m tjockt lager av myllig
mo som ökade i tjocklek för att i schaktets östra del slutligen
uppgå till ca 0,75 m. Lagret innehöll ett relativt stort inslag av
småsten (ca 0,1 - 0,15 m stora) samt enstaka fragment av tegel
och glas . Botten utgjordes av stenig morän. På sluttningens
krön påträffades en skadad brandgrav under sanden (A X, se
anläggningsbekrivning).
Fyllning av mo, ca 0,1 m tjockt ovan fyllnadsmassor/bergkross,
ca 0,6 - 0,8 m tjockt. Botten av stenig morän.
Fyllning av fin sand, ca 0,1 - 0,3 m tjockt, därunder bergkross ca
0,3-0,4 m tjockt i schaktets västra del. I östra delen myllig mo,
ca 0,2 - 0,3 m tjockt, med enstaka mindre stenar och inslag av
fajans- och glasfragment, spikar och plast. Botten utgjordes av
stenig morän.
Schaktet togs upp igenom gravhögen RAÄ 82:1 (A VIII, se
anläggningsbeskrivning).
Fyllning av sand, ca 0,1 m tjockt, ovan ett lager med lera och
sten, ca 0,1 - 0,15 m tjock, vilket i sin tur vilade på ett molager.
Centralt i schaktet framkom en skadad brandgrav (A VII, se
anläggningsbeskrivning). Ej grävt till botten.
Fyllning av sand, ca 0,1 m tjockt, ovan ett ca 0,2 m tjockt lerlager
med inslag av tegel vilket i sin tur vilade på ett ca 0,2 - 0,3 m
tjockt molager med inslag av tegelfragment och kolstänk.Botten
utgjordes morän och berg.
Fyllningen utgjordes av ett ca 1m tjockt lager av fyllnadsmassor
av lera, mo och sprängsten med inslag tegel. Botten utgjordes
av lera.
Fyllning av sand, ca 0,1- 0,2 m tjockt, ovan ett ca 0,2 - 0,5 m
tjockt lager mo med visst inslag av lera och enstaka glasfragment.
Botten utgjordes av stenig morän.
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Fyllning av sand varvad med lera, ca 0,2 - 0,3 m tjockt, med
enstaka glas- och tegelfragment ovan berg i norr och lera i
schaktets mellersta del. I schaktets södra del var en nedgrävd
betongtrumma.
Fyllning av sand, ca 0,3 m tjockt, ovan ca 0,8 m tjocka
fyllnadsmassor med tegel, betong, järnskrot och glas. Under
fyllnadsmassorna vidtog ett ca 0,2 m tjockt lager mo.Botten
utgjordes av grusig morän.

Bilaga 7. Anläggningsbeskrivningar
A VII, Hög, rest av
Anläggningen utgjordes ursprungligen av en hög, ca 6 meter i diameter och 0,6
meter hög (Almgren 1896). Högen undersöktes av Oscar Almgren 1896 och visades
innehålla ett kärnröse. Under kärnröset framkom ett brandlager med ett centralt
placerat gravkärl av keramik. I brandlagret påträffades en torshammarring, ett
hammarhuvud, järnfragment, bronsbleck, ett bryne, flinta och brända ben. Efter
undersökningen återställdes graven (Almgren 1896).
Vid den nu genomförda undersökningen återstod endast en ca 2,5 x 2 meter
(NÖ-SV) stor och omrörd stenpackning av 0,2 –0,6 meter stora stenar av högens
kärnröse. Troligen har högen schaktats bort i samand med att fastigheten bebyggdes
till daghem. I kanterna till stenpackningen kvarlåg fläckar av brandlagret. I
brandlagerfläckarna tillvaratogs en mindre mängd brända ben.
A VIII (Nacka 82:1), Hög, skadad
Enligt Oscar Almgren hade högen några år före hans undersökningar 1895-96 grävts
ut till berså varvid ”brända ben o.d. samt ett lerkärl stående mellan stenar” hade
påträffats. Enligt Almgrens uppgiftslämnare, som själv hade deltagit vid arbetet,
hade graven stora likheter med den av Almgren undersökta hög I (Almgren 1896).
Högen undersöktes inte av Almgren.
Den nu genomförda undersökningen visade att högens centrala och västra delar var
kraftigt skadade av dels arbetet för bersån, dels av senare ingrepp i högen. Den östra
delen av högen, som var ostörd, var uppbyggd av morän och stenar utan synbara
konstruktionsdetaljer. I högens centrala del fanns en omfattande nedgrävning
(A287), sannolikt efter arbetet för bersån, vilken sträckte sig ända ned till högens
botten. I gropfyllningen av mylla, förekom rikligt med tegelfragment och buteljglas
samt enstaka obrända ben, fragment av sten- eller flintgods, fajans och järnföremål
(ej tillvaratagna). Ett omfattande ingrepp hade också gjorts i högens västra del vilken
var uppfylld av lera och sten med inslag av tegelstenar och tegelpannor. Skadorna
kan förmodligen sättas i samband med att området väster om graven bebyggdes
med punkthus i mitten av 1950-talet eller då den intilliggande parkeringsplatsen
anlades 1964. Högen kunde uppskattas till att ursprungligen ha varit ca 9 meter
i diameter och 0,8 meter hög. Inga spår efter gravgömman eller fynd som kan
knytas till graven påträffades.
Centralt under högen framkom en närmast rund, ca 1,2 x 1,1 meter stor och 0,55
meter djup nedgrävning i moränen (A297). I gropfyllningen av lerig mylla med
enstaka kolstänk påträffades ett obränt djurben (ett kotfragment från nötkreatur),
men inga fynd i övrigt. Gropens funktion är oklar. Denna föreföll vara ursprunglig,
men det kan inte uteslutas att den har grävts i samband med anläggandet av bersån
och kanske på platsen för det keramikkärl som påträffades vid arbetet.
A X, Grav av okänd typ, skadad
Anläggningen, som påträffades strax sydöst om hög VIII, utgjordes av en ca 2
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meter i diameter och 0,2 meter hög packning av huvudsakligen skärviga och
skörbrända 0,05 – 0,2 meter stora stenar med en fyllning av sotig jord. Ytligt i
packningen förekom sentida material i form av fajans-, glas- och tegelfragment
(ej tillvaratagna) samt brända ben. Vid framrensning av anläggningens norra del
påträffades också ett litet bronsspänne med en nål av järn. Under stenpackningen
framkom ett brandlager med brända ben. Centralt i brandlagret stod ett närmast
intakt keramikkärl fylld med brända ben. I och i direkt anslutning till gravurnan
påträffades även brända kamfragment. Ytterligare ett kärl, men fragmenterat,
framkom i brandlagrets östra kant. Kärlet tolkas som ett bikärl, möjligen avsedd
för någon typ av matoffer. Ytterligare några keramikfragment påträffades något
väster respektive sydöst om bikärlet varav åtminstone de senare genom passform
har visats tillhöra detta. Då de andra fragmenten är av samma typ hör sannolikt
även dessa till bikärlet. I brandlagret påträffades också huvudet av en nit eller spik
av järn.
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Bilaga 8. Osteologisk analys
av Margareta Boije

Sammanfattning
Materialet utgörs till största delen av brända ben. Den sammanlagda mängden
uppgår till 486,8 gram fördelade på två anläggningar (AVII och AX). Ytterligare
en anläggning påträffades under förundersökningen (AVIII) vilken tolkades som
en skelettgrav. Härifrån tillvaratogs endast ett obränt kotfragment av nötkreatur
(4,3 gram).
Människa
I båda benförande anläggningar påträffades ben av vardera en individ. I anläggning
VII som enda identifierade art och i anläggning X tillsammans med hund och
fågel. Ingen bestämning av könet kunde utföras eftersom det saknades ben med
nödvändiga könskriterier. Båda individer bedömdes vara vuxna. I anläggning VII
kunde endast sägas att individen uppnått vuxen ålder, adult (18-79+ år) medan
individen i anläggning X dött som relativt ung vuxen, Adultus (18-44 år).
Hund
Ben från hund identifierades endast i anläggning X där den bränts tillsammans med
en ung vuxen männinska (Adultus) samt en fågel (av oidentifierad art). Sammanlagt
påträffades 16,4 gram fördelade på 45 väl brända fragment. Större delen av kroppen
påträffades men med en viss underrepresentation av torson. Fragment från strålbenet
indikerar att benen härrör från en större hundras.
Fågel
Till en fågel av oidentifierad art bestämdes endast två fragment med den ringa
vikten av 0,1 gram. Fyndet gjordes tillsamman med den större hunden och den
unga vuxna människan i anläggning X.
Oidentifierat material
Oidentifierat stod för den största andelen (drygt 57 %) ben i det sammanlagda
benmaterialet. Total mängd uppgick till 280,4 gram och 1074 relativt väl brända
och sotiga fragment.
Analysdel
Anläggning VII
Benmaterialet utgörs av efterlämnade/ej tillvaratagna gravrester från en
undersökning på platsen utförd redan 1896 av Oscar Almgren. Vid de nu
genomförda undersökningarna påträffades sammanlagt 24,1 gram väl brända och
sotiga ben (58 fragment). Största andelen (19,1 gram eller 42 fragment) tillvaratogs
redan vid förundersökningen.
Det sammantagna intrycket av benen i anläggning VII var att de kommer från en
relativt väl bränd kremering (förbränningsgrad a-b). Benen var överlag sotiga.
Inga djurarter utan endast människa kunde identifieras i materialet. De identifierade
kroppsdelarna utgjordes till största delen av fragment från extremiteternas långa
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rörben (13,9 gram eller nio fragment), ett fragment från kraniet (0,5 gram) och två
fragment av revben (1,5 gram). Eftersom inga könsindikerande fragment påträffades
kunde inte könet bestämmas. Det få identifierade fragmenten gav en bedömning
att individen uppnått vuxen ålder (adult 18-79+ år).
Tabell 1. Det sammanlagda benmaterialet från anläggning VII.
Art
Anläggning
Vikt(g)
Antal fragment
Människa
VII
15,9
12
Oidentifierat
VII
8,2
46
Summa
24,1
58
Anläggning VIII
Härifrån tillvaratogs endast ett obränt kotfragment från nötkreatur (4,3 gram).
Anläggning X
Av tabell 2 nedan framgår att den sammanlagda benmängden från för- och
slutundersökning av anläggning X uppgick till 462,7 gram (1239 fragment). Av
denna tillvaratogs 2,2 gram (15 fragment) redan vid förundersökningen varvid
konstaterades ett fynd av hund bland benen. Vid slutundersökningen identifierades
förutom ytterligare delar av hunden även ben från människa och fågel. Ett fåtal ben
(22 fragment) från oidentifierad djurart kan storleksmässigt mycket väl komma
från hunden. Ytterligare ett djurben av oidentifierad art framkom men detta var
obränt och kom från ett djur i storleksklassen häst/nötkreatur.
Det sammantagna intrycket av benen i anläggning X var att de kommer från en
relativt väl bränd kremering men att det förekom både mer och mindre brända
fragment. Benen var överlag sotiga.
Tabell 2. Det sammanlagda benmaterialet från anläggning X.
Art
Anläggning
Vikt(g)
Antal fragment
Djur
X
14,9
22
Fågel
0,1
2
X
Hund
X
16,4
45
Människa
159,1
142
X
Oidentifierat
272,2
1028
X
Summa
462,7
1239
Människa påträffades först i och med slutundersökningen och då tillvaratogs 159
gram. Utifrån ett flertal fynd kunde individen bedömas tillhöra den yngsta vuxna
gruppen Adultus (18-44 år). Däremot kunde inte könet bestämmas eftersom inga
ben med könskriterier påträffades. Merparten av benen stammar från långa rörben
och kraniet, men en förvånansvärt stor andel (drygt 30%) kommer från ryggrad
och bäcken. Anledningen till att en så stor andel av spongiösa ben har bevarats är
troligen att de har legat skyddade inuti gravurnan.
Ben från hund påträffades både vid för- och i slutundersökningen, sammanlagt 16,4
gram fördelade på 45 väl brända fragment. Större delen av kroppen påträffades men
med en viss underrepresentation av torson. De långa rörbenen (främst ett fragment
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från strålbenet) indikerar att individen kom från en större hundras.
Till sist påträffades även ben från en fågel av oidentifierad art. Fyndet gjordes i
brandlagret och bestod av två fragment (0,1 gram) av långa rörben.
Oidentifierat material stod för den största andelen (drygt 58 %) ben i anläggning
X. Den totala mängden uppgick till 272,2 gram och 1028 relativt väl brända och
sotiga fragment.

Bilaga 9. Fyndlista

Anl.
Lösfynd

Fyndnr
100005

Sakord
Material Antal Vikt (g)
Knacksten Bergart 1
407

X (A302)
X (A302)
X (A302)
X (A302)
X (A302)

100006
100007
100008
100009
100010

Kärl
Kärl
Keramik
Keramik
Kam

X (A302) 100011

Spänne

X (A302) 100012

Nit/spik

Keramik
Keramik
Keramik
Keramik
Ben/
horn
Brons/
järn

23
44
2
3
13

2200
399
20
14
3

1

6

Järn

1

4

Övrigt
Påträffad vid besiktning
norr om hög VIII (Nacka
82:1)
Gravkärl
Bikärl
Hör till bikärlet
Hör troligen till bikärlet
Typ B1:3 (Ambrosiani
1984)
Knutring av brons med
tre knutar. Försedd
med nål av järn
(fragmentarisk)
Huvud
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Bilaga 10. Konserveringsrapport
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