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Fig 1. Blå kartan med läget för undersökningsområdet markerat. Skala 1: 100 000
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Sammanfattning

Stockholms läns museum utförde i oktober 2003 en arkeologisk efterundersökning av
skadade gravar/anläggningar i södra kanten av gravfält RAÄ 32 i Österåkers socken och
kommun. Undersökningen föranleddes av att flera gravar/anläggningar under våren 2002
kommit till skada i samband med markarbeten i området. Länsmuseet besiktigade plat-
sen i slutet på april 2002 och kunde då konstatera skador på upp till sex gravar/anlägg-
ningar. Då de nämnda markarbetena hade utförts inom gränserna för fornlämningen
RAÄ 32 anmäldes skadegörelsen i maj 2002 av Länsstyrelsen till Åklagarmyndigheten i
Stockholm.

Vid efterundersökningen kom tre s.k. objekt att undersökas helt och borttagas. Ytterli-
gare två objekt med lättare skador kunde återställas till det utseende de haft före skade-
görelsen medan ett objekt med mycket ringa skador lämnades helt utan åtgärd. Bland
de undersökta objekten utgjordes ett objekt (Anläggning 1) av en mindre stenpackning
med en underliggande nedgrävning. Anläggningen hade en utbredning om cirka 1,6
meter (Ö-V) x 1,0 meter (N-S). I anläggningens nedgrävning framkom en mindre mängd
obrända men fragmentariska djurben. Ett objekt (Anläggning 2) utgjordes av ett sten-
skott stolphål. Stenen utgjordes delvis av sprängsten och stolphålet tolkades som en
sentida anläggning. Ett objekt kunde vid efterundersökningen bestämmas som en natur-
formation och därmed avföras som fornlämning.

Bakgrund

Den 22 april 2002 inkom en anmälan till Länsstyrelsen om skadegörelse på gravfältet
RAÄ 32 strax öster om Stora Säby gård, Österåkers socken. Skadegörelsen hade skett i
samband med markarbeten utmed den så kallade ”gamla landsvägen” direkt söder om
gravfältet. Markarbetena hade utförts av NCC Anläggning och omfattade släntning samt
uppsättning av belysningsstolpar utmed nämnda vägsträckning, vilken också utgör
fornlämningens södra begränsning.

Vid anmälningstillfället var skadegörelsens omfattning inte klarlagd och Länsstyrelsen
uppdrog därför åt Stockholms läns museum att besiktiga skadorna. Den 29 april 2002
utförde länsmuseet besiktningen och kunde i samband med denna konstatera att upp till
sex gravar/anläggningar kommit till skada. Tre av dessa anläggningar (varav en osäker)
var så kraftigt skadade att en utgrävning och ett borttagande av lämningarna bedömdes
som nödvändig. Två anläggningar bedömdes som lätt skadade och därmed möjliga att
återställa, och en (något osäker) anläggning ansågs så lätt skadad att inga vidare åtgärder
krävdes.

Gravfältet som utsatts för skadegörelse utgör lagskyddad fornlämning och området finns
markerat på Österåkers kommuns detaljplan över Säby Gård med beteckningen FORN
för fornlämning. Gravfältet finns även markerat på den ekonomiska kartan (blad 10I 9h
Täljö) och i båda fallen begränsas fornlämningsområdet åt söder av den gamla landsvä-
gens vägkant. Då nämnda markarbeten utförts omedelbart norr om vägen och därmed
innanför fornlämningens begränsningslinje bedömde Länsstyrelsen att arbetet utgjort
fornminnesbrott enligt 2 kap 21 2. § KML. Den 29 maj 2002 inkom Länsstyrelsen med
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anmälan om misstänkt fornminnesbrott till Åklagarmyndigheten i Stockholm. Uppdra-
get att undersöka och återställa de skadade anläggningarna lämnades till Stockholms
läns museum enligt beslut från Länsstyrelsen den 29 september 2003.

Syfte och metod

Avsikten med undersökningen var förutom att efterundersöka tre kraftigt skadade an-
läggningar, också att återställa två lätt skadade anläggningar till det skick de var före
ovan omtalade skadegörelse. Vid avtorvning och viss rensning användes en traktorgrävare
försedd med planskopa. Då anläggningarna låg på sandmark direkt under torven kom
all övrig rensning och grävarbete att utföras för hand. I syfte att säkerställa att inga ytter-
ligare anläggningar kommit till skada rensades och undersöktes även öppnade ytor mel-
lan ovan nämnda anläggningar. Konstaterade anläggningar ritades i plan och profil på
millimeterpapper.

Topografi och fornlämningsmiljö

Gravfältet RAÄ 32 ligger på en skogsbevuxen höjdsträckning strax öster om Stora Säby
gård i utkanten av Åkersberga samhälle. Det omgivande landskapet utgörs främst av
åkrar och ängar, av vilka många idag disponeras av Österåkers golfklubb. Omkring 300
meter öster om gravfältet rinner Åkers kanal. Kanalen utgör en rest av den gamla Lång-
hundraleden, vilken åtminstone från och med järnåldern utgjorde en betydelsefull vat-
tenväg mellan Östersjön (Trälhavet) och Upplands centrala delar. Många av kommu-
nens gårdar kan med hjälp av ortnamn och närliggande gravfält spåras tillbaka till yngre
järnålder. De flesta av dessa tidiga gårdar har legat i den del av kommunen som än i dag
utgör en centralbygd, kring dagens Åkersberga samhälle och Åkers kanal (Prenzlau-
Enander 1998:26ff). Bland gravfält av järnålderstyp belägna i nära anslutning till Åkers
kanal kan förutom RAÄ 32 även nämnas RAÄ 101, 104, 105 och 125.

Fornlämningen RAÄ 32 är i Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister registrerad som
ett gravfält bestående av cirka 70 synliga gravar/lämningar. Femtiofyra av dessa beteck-
nas som runda eller närmast runda stensättningar, fjorton som högar och två som rek-
tangulära stensättningar. Bland de mer eller mindre runda stensättningarna har majori-
teten en diameter på 5 till 7 meter och en höjd på 0,2 till 0,6 meter. Flera betecknas som
”delvis högliknande” och några är också försedda med en synlig kantkedja. Gravfältets
högar har en diameter på 7 till 13 meter och en höjd på 0,6 till 1,3 meter. Minst fyra
högar har en gles och bitvis övertorvad kantkedja. De två rektangulära stensättningarna
är 10 x 4 respektive 23 x 4,5 meter och är försedda med glesa kantkedjor.

Undersökningen

Undersökningsområdet var omkring 50 meter långt, cirka 5 meter brett och beläget i en
sydsluttning omedelbart norr om den gamla landsvägen. Marken bestod övervägande av
fin, gulaktig sand. Det hade vid undersökningens början gått cirka 1,5 år sedan skadorna
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på fornlämningen först uppmärk-
sammades, men markskadorna såg fort-
farande färska ut då områdets centrala
del under perioden varit täckt av
plastpresenningar.

Objekt 1 (Anläggning 1) bedömdes
vid besiktningstillfället i april 2002 som
en kraftigt skadad stensättning. En
mindre stenpackning tolkades som del
av gravens kärnröse, medan dess över-
byggnad till stor del ansågs vara bort-

Fig 2. Utdrag ur Ekonomiska kartans blad 10I 9h Täljö och 10I 9i Österskär med undersökningsområdet, Raä 32,

markerat. Skala 1:10 000.

Fig 3. Anläggning 1 efter framrensning. Foto Lars Andersson
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schaktad. Anläggningen bedömdes som så kraftigt skadad att ett återställande inte var
möjligt och Länsmuseet rekommenderade istället en undersökning av anläggningen. I
anslutning till anläggningen gjordes det vid besiktningstillfället fynd av både brända
och obrända ben.

Då anläggningen undersöktes och dess norra del torvades av kunde inga ytterligare ste-
nar konstateras. Den mindre stenpackning som iakttagits vid besiktningstillfället rensa-
des fram och visade sig ha en utbredning om cirka 1,4 meter (Ö-V) x 1,0 meter (N-S). I
plan kunde också en rund mörkfärgning om cirka 0,25 meter i diameter konstateras
strax sydväst om anläggningens västligaste stenar. Under stenpackningen framkom en
nedgrävning om cirka 1,6 x 1,0 meter. Både stenpackning och nedgrävning hade en i
plan lätt oval utbredning och anläggningen diskuterades i ett tidigt stadium av
utgrävningen i termer av en möjlig skelettgrav. Nedgrävningen visade sig vara cirka 0.2
meter djup och innehöll endast ett mindre antal obrända djurben. Benen var mycket

Fig 4. Ritning över undersökningsområdet med objekten numrerade. Ritning: Lars Andersson.
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Fig 5. Anläggning 2 efter framrensning. Foto

Lars Andersson

fragmentariska, men härrör troligen från häst eller ko. Vid rensning cirka 1 meter norr
om stenpackningen framkom en skärva yngre rödgods. Anläggningen ritades i plan och
profil.

Objekt 2  betecknades vid besiktningstillfället som resterna av en kraftigt skadad grav
med en uppskattad ”ursprunglig” diameter på cirka 5 meter. Någon stenkonstruktion
var inte synlig och man bedömde att omkring 2/3 av graven redan var bortgrävd. En
undersökning av lämningen rekommenderades.

Vid undersökningstillfället framkom inga ytterligare indikationer på att objektet verkli-
gen utgjorde resterna av en grav. Den mindre förhöjning av markytan som kunnat iakt-
tagas inför rensningen av objektet visade sig bestå av torv utan inslag av sten. Objektet
tolkas som en naturformation och kan därför avföras som fornlämning.

Objekt 3 (Anläggning 2) tolkades vid besiktningstillfället
som möjliga rester efter en kraftigt skadad stensättning. An-
läggningens skador och dess fornlämningsstatus ansågs inte
möjliga att bedöma utan en vidare undersökning.

Efter att det översta torvlagret schaktats bort kring objekt tre
kunde det konstateras att det inte rörde sig om någon sten-
sättning. Ett mindre antal stenar i objektets västra del konsta-
terades dock vara en rest av ett stenskott stolphål. Stenen ut-
gjordes delvis av sprängsten och i stolphålets nedgrävning fram-
kom rester av multnande trä. Anläggningen tolkades som ett
stolphål av 1900-tals karaktär och ritades i plan och profil. I nedgrävningens fyllning
hittades ett mindre, obestämbart järnföremål.

Objekt 4 betecknades vid besiktningstillfället som en gravhög med skador i dess södra
del. Skadorna ansågs vara av begränsad omfattning och högen ansågs möjlig att åter-
ställa.

Fig 6. Gravhögen (objekt 4) sedd från söder. Foto Lars Andersson
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Anläggningen består av en gravhög med en diameter på cirka 11 meter och en höjd på
drygt en meter. Anläggningen framträder tydligt i terrängen och kan, bortsett från de
här aktuella skadorna, betraktas som välbevarad. Enstaka stenar från en inre stenpackning
var synliga då återställningsarbetet inleddes, men något brandlager eller liknande kunde
inte konstateras. Det framkom heller inte något som tyder på att anläggningen varit
försedd med kantkedja. Skadorna nådde knappt 2 meter in från anläggningen södra be-
gränsning. Återställningsarbetet bestod i att, med hjälp av grävtraktor med planskopa,
påföra jordmassor i anläggningens södra del, samt att ge dessa jordmassor en liknande
utformning som anläggningens övriga sidor.

Objekt 5 är belägen direkt väster om objekt fyra och tolkades vid besiktningstillfället
som en skadad hög med plundringsgrop. Skadorna konstaterades vara av begränsad
omfattning och anläggningen bedömdes möjlig att återställa.

Anläggningen består av en högliknande lämning cirka 4 meter i diameter och 0,4 meter
hög. Skadorna var av mindre omfattning och återställningsarbetet begränsades till att en
mindre mängd matjord påfördes i anläggningens södra del. Det kunde i samband med
återställningsarbetet inte konstateras någon synlig stenpackning eller kantkedja. An-
läggningens fornlämningsstatus är att betrakta som oklar.

Objekt 6 var belägen utanför gravfältets begränsning och betecknades vid besiktnings-
tillfället som en något osäker röseliknande grav. Skadorna på anläggningen bedömdes
vid samma tillfälle som ringa och inga ytterligare åtgärder föreslogs.

I samband med den arkeologiska efterundersökningen har objektet, tillsammans med
några andra närliggande lämningar, prickats in på karta och anmälts som fornlämning
till Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister.

Referenser

Prenzlau-Enander G. 1998. I Roslagen, kulturhistoriska miljöer i Österåker. Stockholms
läns museum/Österåkers kommun.
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Arkeologisk personal Lars Andersson (projektledare)
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Anders Jonsson

Osteologisk analys Margareta Boije
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Bilaga 1

Anläggningsbeskrivningar med planer och profiler

Anläggning 1

Anläggningen bestod av en lätt oval stenpackning, cirka 1,4 m lång (Ö-V) och cirka 1,0
m bred (N-S). Stenpackningen var centralt ganska tät och uppbyggd av ett tjugotal 0,1
till 0,3 m stora stenar. Ett antal mer perifert belägna stenar, som ritats in på den ur-
sprungliga planritningen, tolkades vid utgrävningen som ej tillhöriga anläggningen. I
plan kunde en cirka 0,25 m i diameter stor mörkfärgning iakttas direkt sydväst om an-
läggningens västligaste stenar. Då anläggningen grävdes framkom under stenpackningen
en bitvis otydlig nedgrävning om cirka 1,6 x 1,0 meter. Nedgrävningen var omkring 0,2
meter djup och särskilt tydlig i profil. Under stenpackningen i nedgrävningen framkom
en mindre mängd obrända djurben. Omkring 1 meter norr om stenpackningen fram-
kom en mindre keramikskärva av yngre rödgods, preliminärt daterad till 1500- 1600-
tal.

Skala 1:20
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Anläggning 2

Anläggningen visade sig efter rensning bestå av en mindre ansamling stenar i objektets
västra del. Stenen hade övervägande karaktären av sprängsten och flera stenar var stå-
ende på högkant. I anslutning till stenen konstaterades en mindre nedgrävning med
fyllning av brun mylla. Nedgrävningen var rund, cirka 0,35 meter i diameter, cirka 0,45
meter djup och innehöll rester av multnande trä. I nedgrävningens fyllning hittades ett
mindre, obestämbart järnföremål.

Skala 1:20




