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Sammanfattning 
Stockholms länsmuseum utförde i juni och juli en arkeologisk förundersökning på den norra sluttningen 
av Henriksdalberget ner mot Kvarnholmsvägen. Orsaken till förundersökningen var att Nacka kommun 
planerar att bygga bostäder i området. I området finns två fornlämningar registrerade: en fornborg 
(Nacka 100:1) och en vallanläggning (Nacka 100:2). Syftet var att dokumentera och begränsa vallan-
läggningen samt att fastställa om det fanns övriga anläggningar i anslutning till 
dem .Förundersökningen delades upp i två etapper där den första bestod av kartering av synliga an-
läggningar samt rektifiering mot det äldre kartmaterialet och etapp 2 som bestod av en mindre under-
sökning i fält. 

Förundersökningens resultat visar att det inte går att konstatera att det finns en fornborg i området. 
Snarare rör det sig om ett antal terrasseringar och stensträngar/murar. Klassificeringen fornborg bör 
därför inte längre användas i sammanhanget.  

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1. Fornlämningsstatus 

 

Bakgrund  

Nacka kommun planerar att bygga bostäder på den norra sluttningen av Henriksdalberget ner mot 
Kvarnholmsvägen. I området finns två fornlämningar registrerade: en fornborg (Nacka 100:1) och en 
vallanläggning (Nacka 100:2).  

Vallanläggningen och mindre ytor omkring undersöktes 1966 av Björn Ambrosiani (1967, 1968). Stock-
holms länsmuseum besiktigade vallanläggningen 2008 och påträffade då ytterligare murrester (PM, 
Kjell Andersson Stockholms läns museum, dat. 2008-07-29).  

 

Topografi och fornlämningsmiljö 
Det aktuella området ligger på Henriksdalsbergets nordsluttning och är ställvis mycket brant. I den 
östra delen är terrängen mer svårframkomlig med stora stenblock och tät skog. Den västra delen är gle-
sare bevuxen och vegetationen är mer varierad.  

Topografin gör det svårt att nå fram med grävmaskin i de delar som är närmast bergets krön. 

I närområdet ligger två bytomter (Nacka 31:1& 32:1) som båda syns på en karta från 1774 samt en öde-
kyrkogård (Nacka 106:1).  

Ett gränsmärke från 1936 har stått strax söder om Henriksdalsberget men har tagits bort i samband med 
vägbygge.  I Svindersviken finns ett antal fartygs/båtlämningar registrerade. 

 

Objektnummer Typ av objekt Bedömning 

A100 Hägnad Övrig kulturhistorisk lämning 

A1060 Stensträng/naturlig bildning Ej fornlämning 

A1073 Terrassering Ej fornlämning 

A1086 Terrasserad yta m. skräp Ej fornlämning 

A1097 Hägnad Övrig kulturhistorisk lämning 

A1107, A1114, A1121 Vägbank Övrig kulturhistorisk lämning 
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Syfte och metod 
Undersökningens syfte var att dokumentera och begränsa vallanläggningen samt att fastställa 
om det fanns övriga anläggningar i anslutning till den. Detta för att ta fram bättre kunskap om 
fornlämningens innehåll och kunskapspotential som underlag för ärendets vidare prövning, i 
första hand inför ett eventuellt beslut om särskild undersökning. 

Förundersökningen delades upp i två etapper:  

Etapp 1 innefattade kartering, dokumentation och kartstudier och etapp 2 bestod av mer trad-
itionell undersökning med hjälp av grävmaskin och handgrävning för att eftersöka fler anlägg-
ningar och strukturer i anslutning till de registrerade fornlämningarna. Topografin tillät inte gräv-
maskinen att komma åt alla de ytor som skulle undersökas utan undersökningen koncentrerades 
till de ytor som var tillgängliga vilka också var de som bedömdes ha störst potential. Vid en murr-
rest kom inte grävmaskinen fram och där grävdes ett mindre schakt för hand. 

Etapp 1: 

Vid etapp 1 dokumenterades 12 möjliga stenkonstruktioner och potentiella terrasseringar samt 
ytor intill befintliga murrester. De terrasseringar som ansågs ha störst potential att ge resultat 
undersöktes vid etapp 2. 

På det äldre kartmaterialet syns få eller inga bebyggelselämningar, däremot finns ett antal stigar 
och möjliga fägator som leder upp mot bergets krön (fig. 6. 

Fig 2. Utsnitt ur terrängkartan med platsen för undersökningen markerad. Skala 1:50 000 
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Etapp 2: 

Vid etapp två tog sex schakt upp på de platser där det gick att ta sig fram med maskin. Arbetet utfördes 
med en 1,5 m planskopa.  

Alla ytor och schakt mättes in med GPS och har registrerats i dokumentationsprogrammet Intrasis. 

 

Undersökningsresultat, diskussion och tolkning 
De ytor som efter etapp 1 definierades som de mest intressanta visade sig innehålla mängder med mo-
dernt skräp från sent 1900-tal och tidigt 2000-tal (A1086 & A1130). Vid mur (A100) drogs ett schakt i NNV-
SSO riktning (S721) där inget av antikvariskt intresse framkom. 

Ett par av de inmätta stenkonstruktionerna (A100& A1107, 1114 & 1121) sammanfaller relativt väl med 
vägar/murar som syns på kartorna från 1700-talet, vilket antyder att det snarare rör sig om ett antal sten-
strängar/murar från tiden (fig. 6).  

 

Fig 3. Utsnitt ur fastighetskartan med fornlämningarna i området markerade.  

Skala 1:10 000. 
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Fig. 4. Plan med inmätta schakt och karterade formationer.  Skala:1:2000 

Dessa kan ha behövts av olika anledningar, men kanske främst för att kunna föra upp betes-
djur till toppen av berget. Dessa kan ha behövts av olika anledningar, men kanske främst för 
att kunna föra upp betesdjur till toppen av berget.  

 

Dessa kan ha behövts av olika anledningar, men kanske främst för att kunna föra upp betesdjur till toppen 
av berget.  

De terrasseringar som identifierades var inte lämningar efter hus eller odlings/betesytor utan visade sig 
vara sophögar från modern tid (1900-2000-tal).  
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Fig. 5. Plan över undersökta schakt. Skala 1:300. 

Fig. 6. Rektifierad karta, Nacka socken, Sickla nr 1, Geometrisk avmätning 1774, med kon-
struktioner inlagda. Svarta linjer=fornlämningar. 

En av murresterna var en kort del av en skalmur (A100), som stämmer relativt bra med en av de 

fästigar som leder upp mot toppen på berget.  

Murresten är kort men välbyggd och skulle kunna vara en avgränsning för en väg upp till krönet 
(fig. 7. Väster om muren finns en plan, idag grästäckt mindre yta som möjligen kan ha varit en od-
lings- eller betesyta. 
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Fig. 7.  Kallmurad stenmur, A100 Foto från S 

En annan, kraftigare, ligger i en brant sluttning. Den ena kanten leder ut från en platå, varför den 
tolkas vara en del av en uppbyggd vägbank (A A1107, A1114 & A1121). Även denna stämmer bra 
med de historiska kartorna (Fig. 6). Några av de andra inmätta stensamlingarna är troligen ned-
fallna stenar uppifrån berget, sådana stensamlingar finns ställvis längs bergets nordsluttning. 
Dessa beskrivs inte i anläggningsbeskrivningen (A1073, T1067, A1060 & xxx). 

Resultaten från den undersökning som Stockholms länsmuseum nu genomfört gav inga resultat 
som kunde stärka tolkningen av lämningarna som en fornborg. Klassificeringen fornborg förut-
sätter att strukturerna har konstruerats samtidigt och med samma syfte vilket i dagens läge är 
svårt att avgöra. De undersökta lämningarna är sinsemellan mycket olika och ligger långt ifrån 
varandra. Det går således inte att veta om de har byggts vid samma tillfälle eller i vilket syfte. Inga 
fynd eller konstruktioner gick heller att datera.  
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Fig. 8. A1107 & A1114. A1121 i förgrunden, vid den röda rotsaxen. Foto från Ö 

Resultaten från den här aktuella undersökningen ger alltså inget stöd för att det har legat en fornborg 
på platsen. Ett par av de platåer som efter etapp 1 ansågs ha stor potential innehöll istället en stor 
mängd sopor från senare tid vilket implicerar att det är osannolikt att det funnits byggnader eller bete-
sytor i området. Soporna har i praktiken kommit att fungera som utfyllnadslager i den branta sluttning-
en. Detta tillsammans med att det inte går att fastställa om de murrester mm som finns kvar har byggts 
i samma syfte, eller under samma tid gör fornborgstolkningen omöjlig. Inte heller resultaten från 
Ambrosianis undersökning ger några entydiga bevis för att det har legat en fornborg på platsen, även 
om det fanns betydligt fler murrester bevarade vid tiden för hans undersökning. Det är dock inte ute-
slutet att det, där bebyggelsen nu ligger, har legat någon form av vallanläggning under någon period. 

Björn Ambrosiani undersökte lämningarna på 1960-talet inför byggnationen av det närliggande bo-
stadsområdet som nu ligger där. Resultaten finns i en ej publicerad rapport på ATA från 1966 samt 
redovisas kortfattat i en artikel i Nackaboken1967.   

Han konstaterar då att det rör sig om en sorts fornborg som består av enkla murar omkring en 
bergsplatå, där vare sig kult- eller boplatsaktiviteter ägt rum (Ambrosiani 1967:12). Ambrosianis 
teori är att en borg på Henriksdalberget skulle ha ingått i en länk i en kedja av utkiksplatser och där-
igenom spelat en viktig roll i det dåtida försvaret (Ambrosiani 1967:12). Det skulle alltså inte röra 
sig om en ren försvarsborg dit befolkningen tog sig vid ett eventuellt anfall. Inte heller Ambrosiani 
fann något som gick att datera, utan konstaterar att I så fall torde en datering till vilken tidpunkt 
som helst från långt bak i förhistorisk tid och fram till Stockholms grundläggning på 1200-talet kun-
nat göras antaglig (s.13).  
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A100 

Typ: mur/stensträng 

Storlek: 7x1,3 m 

Stenstorlek: ”Skalstenarna” är 0,5-1,0 m i diameter, fyllnadsstenarna är ca 0,1-0,3 m. stora och skär-
viga. 

Beskrivning: en kort men relativt välbyggd skalmur i nord-sydlig riktning. Skalstenarna är ställda på 
högkant. Anläggningen ligger på en hylla i berget mellan två relativt kraftiga branter. I söder ansluter 
den till bergväggen och i norr mot brant nedsluttande berg. Nedanför ligger ytterligare en avsats och 
direkt nedanför muren ligger ett antal stenar som först tolkades vara en fortsättning på muren, men 
som vid närmare påseende mer såg ut som nedfallna stenar från avsatsen ovanför. Även på avsatsen 
söder om A100 finns en plan yta och även där finns stenar (A1032) som vid första anblick såg ut att 
kunna höra till muren, det är osannolikt då de avviker för mycket i storlek och form för att egentligen 
kunna höra ihop med A100.  

Tolkning: Då murresten är så kort är det svårt att tolka, dock stämmer murens läge med en stig som 
går upp mot bergets krön som syns på de historiska kartorna. Möjligen kan djur ha betat på avsatsen, 
eller odling ha skett, den är dock relativt liten. Muren är dock välbyggd och härrör sannolikt från 1700-
talets bete. 

A1060 

Typ: stensträng/naturlig bildning 

Storlek: ca 5x1 m 

Stenstorlek: 0,8-1,5 m 

Beskrivning: 

Ev. stensträng i öst-västlig riktning, berg i dagen ingår i strukturen, stenarna ligger inte i någon ordning.  

Tolkning: Anläggningen är mycket osäker och är troligen nedrasad sten. Användningen osäker.  

A1073  

Typ: terrassering 

Storlek: Ca 17x5 m 

Beskrivning: Relativt svår att se då den ligger i ett område med mycket nedfallen sten och modernt 
”skräp”. Anläggningen ligger enbart ett tiotal meter från dagens bebyggelse på Henriksdalsberget. Den 
inmätta anläggningen syntes som en avsatts/kant som svänger av svagt mot nordost. Anläggningen un-
dersöktes ej. 

Tolkning: Terrassering, recent 

A1107, A1114 & A1121 

Typ: Vägbank 

Storlek: A1107: ca 4x3 m, A1114: ca 4x2 m, A1121: ca 7,5x2 m. 

Stenstorlek: > 1 m 

 

 

Anläggnings- och schaktbeskrivningar 
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Fig. 9: Terrassering A1086 innan undersökning. Foto från Ö. 

 

Beskrivning: stenarna ligger i NV-SO riktning, är stora och kantiga och är uppbyggda som en kraftig men 
förfallen mur. Efter etapp 1 såg det ut at vara den del som mest kunde anses vara rester efter en forn-
borg. Avståndet mellan A1107 och A1114 ser ut att vara ca 15 m, vid undersökning av ett stycke mellan 
anläggningarna påträffades dock mer sten som inte kunde ses ovanför torven. Avståndet mellan 1114 
och 1121 är ca 1,5 m. A1107 är något mer välbevarad än de övriga. 

Tolkning: Dessa tre anläggningar tolkas hör samman. Alla tre ligger högre upp i sluttningen, nära dagens 
bebyggelse. Anläggningarna ligger i ett mycket brant område, men ansluter i öster till en plan, grästäckt 
yta vit bergets krön. För att eventuella bytesdjur ska ha kunnat ta sig upp och ned från krönet bör en väg 
ha lett upp dit och i detta område bör vägen ha varit uppbyggd. Anläggningarna tolkas därför vara rester 
efter en väg som har lett upp på bergets krön. 

Området gick inte att komma åt med maskin, en mindre yta torvades därför av för hand. 
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A1130 

Typ: Terrasserad yta 

Storlek: ca 15x 8 m i NO-SV riktning 

Beskrivning: Syntes i plan som en plan, grästäckt yta beväxt med sly. Vid undersökning med grävmaskin 

påträffades enbart skräp från modern tid, 1900-tal främst. 

Tolkning: Recent soptipp 

 

Schaktbeskrivningar 

S702: 

Storlek: Ca. 8x4 m 

Djup: Ca. 2 m 

Beskrivning: Schakt i öst-västlig riktning, alldeles under växtlagret fanns ett omrört lager med skräp och 
avfall från modern tid. I ytan låg ett par större naturstenar (ca1 m diam.) och tegelstenar. Längst i öster 
fanns en djupare grop (ca 2,5 m) med natursten och avfall.  

S711: 

Storlek: ca 6x3 m  

Djup: ca 1 m 

Beskrivning: Schakt i NNV-SSO riktning i A1086. Smalnar av i sydost. I schaktet påträffades ett omrört la-
ger med skräp och avfall från modern tid. 

S716:  

Storlek: 8x3 m 

Djup: ca 1 m 

Beskrivning: S707, S711 & S716 drogs i den yta som vi, efter etapp 1, trodde hade mest potential. Det 
visade det sig dock att det rörde sig om en väl använd soptipp. Som djupast grävde vi ned ca 1,5 m och 
allt var fyllt med sopor från modern tid. 

S721: 

Storlek: 7,5x 3,2 m 

Djup: 0,2 

Beskrivning: Schakt i NNV-SSO riktning intill A100 (skalmur). Schaktet grävdes med maskin och gick rakt 
ut från A100. Under torven fanns ett brunt kulturellt opåverkat lager. Ingenting av antikvariskt intresse 
framkom. 

S727: 

Storlek: 5x2 m 

Djup: 0,2-0,3 m 

Beskrivning: Handgrävt schakt intill A1107. Området är brant med mycket växtlighet vilket gjorde arbe-
tet svårt och tidskrävande. Schaktet grävdes mellan A1107 och 1114 (delar av vägbank). I schaktet på-
träffades fler stenar liknande de som finns i vägbanken. 
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Tekniska och administrativa uppgifter 
 
Länsstyrelsens beslut, dnr: 431–30958–2012 

Stockholms läns museum, dnr: 2012:123 

Landskap: Södermanland 

Kommun: Nacka 

Socken: Nacka 

Fastighet: Henriksdal 

Fornlämning: Nack a100:1-2 

Typ av undersökning: Arkeologisk förundersökning 

Uppdragsgivare: Nacka kommun 

Undersökningsperiod: Etapp 1: 12/6-2013, etapp 2: 2/7-2013 

Projektgrupp: Anna Östling, Tina Mathiesen 

Arkivmaterial: Förvaras i Stockholms läns museums arkiv 

Fynd: Påträffade fynd återdeponerades på ursprunglig plats. 

 

 

 

Fynd 
Inga fynd av intresse påträffades eller tillvaratogs. 
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Nacka stad, Södermanland.  ATA-rapport. 1966. RAÄ/SHM dnr 601044. 

Ambrosiani, B. 1967.Fornborgen på Henrikdalsberget, I: Nackaboken 1967. Årsbok Nacka stad.  
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