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Fig 1. Undersökningsområdets läge markerat på Blå kartan, skala 1:100 000.

Sammanfattning
Stockholms läns museum undersökte i juni 2001 en stensättning på fastigheten Årsta 1:15, Österhaninge socken, Södermanland, pga en förestående bostadsbyggnation.
Undersökningen av fornlämningen som inte var känd då bygglovet meddelades,
bekostades med statliga medel. Uppdragsgivare var fastighetsägaren Staffan Holmberg, Haninge.
Fornlämningen utgjordes av en ensamliggande stensättning, ca 7 meter i diameter
stor och 0,3 meter hög, med kantkedja av 0,7-1,2 meter stora block, utom i väster
där den anslöt till en uppstickande bergklack. Fyllningen utgjordes av en moblandad
tvåskiktad stenpackning. Centralt i anläggningen påträffades en gravgömma i form
av ett kraftigt fragmenterat keramikkärl, brända ben, och en torshammarring.
Inget tyder på att kremeringen har skett på platsen för gravläggningen, utan en del
av benmaterialet från gravbålet har istället samlats ihop och förts till platsen för
begravning. Utifrån det tillvaratagna benmaterialet går det inte att avgöra den dödes
kön eller ålder förutom att det har rört sig om en vuxen individ. Med på gravbålet
hade också en häst och en hund fått följa. Utifrån torshammarringen kan anläggningen dateras till 800-900-talet e Kr, dvs till vikingatid.

Bakgrund
I samband med en skogsavverkning på fastigheten Årsta 1:15, Haninge kommun,
inför en planerad nybyggnation, uppmärksammade Katrine Bauer, Haninge ett antal tidigare oregistrerade lämningar på platsen (se bilaga 2). Bauer anmälde de påträffade lämningarna, vilka bl a antogs kunna utgöra eventuella fortifikationsanläggningar från medeltid och/eller nyare tid, till länsstyrelsen i april 2001. Vid en
av länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet gemensam besiktning av lämningarna i
maj kunde det inte avgöras om dessa utgjorde fast fornlämning eller ej. Länsstyrelsen gav därför Stockholms läns museum i uppdrag att utföra en arkeologisk utredning i syfte att klargöra lämningarnas fornlämningsstatus (beslut, dnr 2021-01-31116).
Vid länsmuseets besiktning på platsen inför upprättandet av en projektplan och kostnadsberäkning för utredningen kunde länsmuseet konstatera att lämningarna utgjordes av två syllstensgrunder, en gjuten betonggrund omgiven av en jord- och stenfylld vall, en grävd ränna, naturbildningar samt en stensättningsliknande lämning
(se bilaga 2).
Något kartmaterial över Årsta kunde inte återfinnas i Lantmäteriverkets arkiv med
undantag för häradskartan över Sotholms härad från 1906, men lämningarna ansågs
trots detta kunna tolkas och någorlunda dateras utifrån morfologi och kontext.
Husgrunderna utgör sannolikt rester efter uthus/bodar till torpet Fiskarstugan som
är belägen söder om den bergsplatå varpå lämningarna huvudsakligen är belägna,
och kan förmodligen dateras till 1700-1900-tal. Den grävda rännan som sträckte sig
ned mot Husbyån i söder kunde följas ytterligare ca 100 meter åt nordöst där den
ledde fram till ett övergivet vattentorn i betong. I ett parti av rännan låg lednings-
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rör av höganästyp kvar. Sannolikt hör den gjutna betonggrunden samman med dessa
lämningar och utgör rester efter ett pumphus. Bevattningssystemet har troligen
anlagts på 1910-talet då Årsta genomgick en omfattande upprustning (Bratt &
Källman 1980:87f).
En rundad anläggning, som av Bauer betecknats som en kallmursgrund ( i fornminnesregistret RAÄ 251 nr 4), var enligt länsmuseets bedömning stensättningsliknande
och planerades därför att provundersökas. Vid framrensning av anläggningen den 29
maj kunde det dock konstateras att det rörde sig om en förhistorisk stensättning
och provundersökningen avbröts.
Länsstyrelsen beslutade efterhand att stensättningen skulle undersökas och tas bort
samt att kostnaderna för undersökningen skulle bestridas av stadsförvaltningen (beslut, dnr 2021-01-28993). Länsmuseet utförde undersökningen under perioden 1119 juni 2001. Uppdragsgivare var Staffan Holmberg, Haninge.

Syfte och metod
Undersökningens vetenskapliga målsättning var i första hand att datera anläggningen
och analysera det förväntade brända benmaterialet. Dateringen planerades att erhållas utifrån tidstypiska fyndkategorier eller om några sådana inte påträffades genom
en 14C-analys. Av kostnadsskäl gavs dock dokumentationen av själva gravkonstruktionen en lägre prioritet. Dokumentationen begränsades till dels en planritning i skala 1:20, där endast de yttre konstruktionsdetaljerna (kantkedjan) och gravgömmans läge dokumenterades med noggrannhet, medan anläggningen i övrigt
endast ritades in schematiskt, dels till en profil i samma skala genom anläggningen.
I övrigt beskrevs och fotograferades anläggningen. Fynden (en torshammarring och
en eventuell järnnit) har konserverats. Den osteologiska analysen har utförts av
Margareta Boije, Stockholms läns museum.

Topografi och fornlämningsmiljö
Fornlämningen RAÄ 251 var belägen ca 300 meter SSÖ om Årsta slott. Stensättningen
var anlagd på en avsats ca 15 meter över havet, i sydvästra änden av ett långsträckt
skogsklätt bergparti längs Blistafjärdens norra strand. Nedanför avsatsen ligger torpet Fiskarstugan alldeles vid Husbyåns mynning i Blista fjärd. På andra sidan ån på
en annan bergsrygg ligger det delvis undersökta gravfältet RAÄ 35 (figur 1-3).
I slutet av vikingatiden då strandlinjen låg ca 5 meter högre än i dag, flankerade de
nämnda fornlämningarna ett smalt gatt in mot en stor flad där dagens golfbanor
breder ut sig mellan Årsta slott och det stora ladugårdskomplexet vid landsvägen
mot Årsta havsbad, och vidare upp mot Beteby i nordväst, där Husbyån då hade sin
mynning (figur 2). Området söder om fladen tillhörde sannolikt Blistas vikingatida
föregångare, medan området norr om fladen sannolikt tillhörde Årsta.
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Fig 2. Ekonomiska kartans blad 10I 1h, Österhaninge, med läget för den undersökta stensättningen RAÄ 251 samt
femmeterskurvan särskilt markerad. Skala 1:10 000.
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Vid stränderna av den forna fladen och Husbyån, eller exponerade ned mot dessa
ligger flertalet av de fornlämningar i området som kan dateras till perioden och
vilka utgörs av gravfält, gravar och runstenar (Årsta RAÄ 251, 482, 483, Blista RAÄ
35,468, 469, 472, Beteby RAÄ 473, 475, 476, 478, 480, 591). Gravfältens
kommunikativa funktion som ägande- och revirmarkerande är här mycket tydligt i
deras exponering mot vattnet, vikingatidens viktigaste färdvägar.

Undersökningen
När anläggningen torvades av och rensades i inledningen av undersökningen
uppmärksammades en ca 4-5x1 meter stor (V-Ö) svacka i anläggningens norra del i
vilken torven och de övre delarna av fyllningen var lös och omrörd. Enligt markägaren skulle arkeologer ha varit på platsen några veckor tidigare och gjort en provundersökning. Vem/vilka som utförde undersökningen och i vilket syfte har inte
kunnat klarläggas.
Efter avtorvning och rensning framträdde en ca 7 meter i diameter stor stensättning
med kantkedja av stora block utom i väster där anläggningen anslöt till en uppstickande bergsklack (figur 3 samt bilaga 1). Fyllningen utgjordes av en tvåskiktad stenpackning fylld med mo och småsten. I anläggningens nordvästra del fanns en stenfri
meterstor, ca 0,2 meter djup, grop i packningen. I gropen, som var fylld med mylla,
påträffades enstaka butelj-, fajans- och tegelfragment. Denna del av anläggningen
tolkas som en sopgrop.

Fig 3. Stensättningen från NÖ. Nedanför bergsavsatsen syns taket till Fiskarstugan och i
bakgrunden Husbyåns dalgång. Foto: Kjell Andersson.
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Centralt i anläggningen under en kraftig tallstubbe påträffades gravgömman som
var kraftigt störd av tallens rotsystem. Gravgömman utgjordes av brända ben, ett
starkt fragmenterat keramikkärl, en fragmenterad torshammarring (figur 4) och,
möjligen, en nit av järn. Av fyndomständigheterna att döma har keramikkärlet fungerat som benbehållare i vilken även torshammarringen och den eventuella niten
också varit placerade. Gravkärlet tycks ha varit placerad på en större sten eller ett
”fundament” i det undre stenskiktet i packningen och omgärdat av stenar i det övre
skiktet. Inget brandlager påträffades.
Avsaknaden av ett brandlager och det faktum att de brända benen var i det närmaste
sotfria talar för att kremeringen har skett på en annan plats. Den lilla mängden ben
i gravgömman antyder också att endast en del av benen från gravbålet har samlats
ihop för att begravas. Det kan dock inte uteslutas att man av en för oss idag okänd
anledning har valt att begrava benmaterialet på flera olika platser.

Fynd och datering
Fynden från gravgömman utgjordes som
tidigare nämnts, dels av ett kraftigt
fragmenterat keramikkärl vilket har använts som benbehållare, dels av en
fragmenterad torshammarring, och möjligen en nit av järn. Det nitliknande föremålet som var kraftigt korroderat kan
möjligen utgöra en del av torshammarringen eller ett hänge från denna.
Keramiken utgjordes av typiskt AIVgods, med brunflammig yta och gråsvart
kärna och med medelgrov magring.
Kärlets form och storlek har inte kunnat
avgöras p g a den kraftiga fragmenteringen. Keramiken kan inte dateras närmare än till yngre järnålder.

Fig 4. Torshammarringen från A4. Endast valda
delar av fyndet är avritat. Teckning Göran
Werthwein. Skala 1:2.

Torshammarringen som även den var fragmenterad, har varit ca 10-11 centimeter i
diameter och gjord av en kvadratisk järnten med ca 4 millimeters sida. På torshammarringen var hängen i form av torshammare, ringar och, möjligen yxformade
hängen fästade (figur 4). Torshammarringarna förekommer i gravar framför allt under 800- och 900-talet e Kr och då företrädesvis under 900-talet (Nilsén 1992:34,
Ström 1970:61).
Fynden av buteljglas-, fajans- och tegelfragment (ej tillvaratagna) från sopgropen i
anläggningen västra kant, kan grovt datera sopgropen till omkring sekelskiftet 1900.

11

Osteologisk analys
RAÄ 251, Årsta 1:15, Österhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland.
Margareta Boije
Kremeringar från järnålderns senare del karaktäriseras bland annat av stora mängder
ben, varierad förbränning samt sotiga ben. Benmaterialet från Årstagraven var att
beteckna som avvikande utifrån alla tre aspekter. För det första tillvaratogs endast
195,9 gram ben. För det andra var benen väl brända med enhetlig förbränningsgrad
samt för det tredje att benen inte var sotiga. Endast en liten del av det som en gång
fanns med på bålet blev hopsamlat och lagt i en urna. Det går tyvärr inte att uttala
sig om huruvida de befintliga benen är ett representativt urval av ursprungsmaterialet
eller om det fanns andra arter med vid kremeringen. Av det som kunde identifieras
(85,6 gram) kommer 16 gram från människa, 62,8 gram från häst samt 6,8 gram
från hund.
Människobenen utgörs av åtta fragment (14,3 gram) från långa rörben och tre fragment (1,7 gram) från tinningbenet (pars petrosa). Utifrån dessa ben går det inte att
bestämma varken kön eller ålder närmare än att de tillhör en vuxen individ.
Av häst tillvaratogs tre fragment (16,6 gram) från långa rörben (bland annat ulna),
sju fragment (15,1 gram) från kotraden samt åtta fragment (31,1 gram) från kraniet.
Inget i benens struktur talar för annat än att benen kommer från en vuxen individ.
Ben från hund utgjordes av tre fragment (2,3 gram) från långa rörben varav ett från
den nedre leden på högra överarmen, fyra fragment (2,2 gram) från kraniet varav ett
från kindbenet (zygomaticum) samt fyra fragment (2,3 gram) från kotraden. Benen
kommer troligen från en vuxen individ.
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Bilaga 1.

Anläggningsbeskrivning
RAÄ 251, Årsta 1:15, Österhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland.

A4 Stensättning
Urnegrav
Anläggningen framträdde innan undersökningen som en övertorvad rund stensättning, ca 7 meter i diameter stor och 0,3 meter hög med enstaka stenar synliga i
ytan. Anläggningen begränsades av en kraftig kantkedja av 0,7–1,2 meter stora
block, utom i väster där den anslöt till en uppstickande bergsklack. I anläggningen
fanns nio stubbar efter främst granar, men centralt i anläggningen fanns också en
grov tallstubbe.
I samband med avtorvning och rensning inom anläggningens norra del
uppmärksammades en ca 4-5x1 meter stor (V-Ö) svacka, vari torven och fyllningens
övre delar var lös och omrörd. Svackan hade, enligt uppgift uppkommit i samband
med en provundersökning som utförts av arkeologer några veckor tidigare. Vilka
som utförde undersökningen och i vilket syfte undersökningen gjordes har inte kunnat klargöras. Vid den nu aktuella undersökningen påträffades ett fåtal brända benfragment i det omrörda lagret.
Fyllningen utgjordes av en tvåskiktad stenpackning. Det övre skiktet utgjordes huvudsakligen av 0,15-0,4 meter stora stenar medan det undre skiktet bestod av 0,40,7 meter stora stenar. Utrymmet mellan stenarna fylldes av mo och småsten. I
anläggningens nordvästra del fanns en ca 1,1x0,9 meter stor (N-S) och 0,2 meter
djup stenfri grop med mylla i vilken enstaka buteljglas-, fajans- och tegelfragment
påträffades. Anläggningen tolkas som en sopgrop.
Centralt i anläggningen, under den stora tallstubben påträffades gravgömman, vilken var kraftigt skadad av tallens rotsystem. Fynden utgjordes av ett starkt fragmenterat keramikkärl, närmast sotfria brända ben, en fragmenterad torshammarring, och
eventuellt en nit av järn. Av fyndomständigheterna att döma tycks keramikkärlet ha
innehållit de brända benen och torshammarringen. Gravurnan har ursprungligen
sannolikt varit placerad på en sten i den undre packningen. Inget tyder på att en
täcksten har förekommit. Inget brandlager påträffades. Anläggningen vilade på mo.

Fynd:
Brända ben
Kärl
Torshammarring
Nit?
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>300 fragm.
16 fragm.
1 fragm.

195,9 gram
1183,0 gram
49,1 gram
11,0 gram

7m

1

Torv/mylla

2

Grusig till stening mo

3

Mörk fet mylla med
kolstänk (gravgömma)

4

Beige steril mo

Plan och profil A 4, RAÄ 251, Årsta 1:15, Österhaninge socken, Haninge kommun,
Södermanland.
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Bilaga 2.
Situationsplan. Skiss av Katrine Bauer

Stensättningen
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