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Sammanfattning
En arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte
har genomförts vid gravfältet L2017:8920 inom fastigheten Skälby 46:1 i Järfälla kommun, inför anläggande av en gång- och cykelväg samt belysning utmed
Budkavlevägen. Förundersökningen genomfördes
under juli 2020 efter beslut av Länsstyrelsen Stockholm (Lst beteckning nr 431-24237-2020). Beställande företagare var Järfälla kommun.

Inga fornlämningar påträffades inom undersökningsområdet. I samband med fältarbetet dokumenterades även tre ovan mark synliga gravar belägna i nära
anslutning till undersökningsområdet. En av dessa (i
rapporten benämnd A300) var belägen strax utanför gravfältets tidigare angivna sydöstra begränsning. Utbredningen och beskrivningen av gravfältet
L2017:8920 har med anledning av detta justerats i
Kulturmiljöregistret (KMR).

Fig. 1. Motstående sida: översiktskarta med läget för den
arkeologiska förundersökningen markerat. Skala 1:200000. ©
Lantmäteriet, Metria, MS2019/03948.
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Bakgrund
Antikvarisk bakgrund
Järfälla kommun planerar att anlägga en gång- och
cykelväg samt belysning utmed Budkavlevägen och
fram till Skälbyskolan. Den nya vägen är tänkt att
gå mellan den nuvarande bilvägen och gravfältet
L2017:8920 (fig. 3 och 8). Då gränsen för gravfältet
ej var fastställd beslutade Länsstyrelsen Stockholm
att en arkeologisk förundersökning i avgränsande
syfte behövde genomföras på ytorna mellan gravfältet och Budkavlevägen (Lst beslut 431-24237-2020).
Ett cirka 450 m2 stort undersökningsområde kom
därmed att omfattas av den arkeologiska förundersökningen. Resultaten redovisas i föreliggande rapport.

Topografi och fornlämningsmiljö
Skälby är beläget i den södra delen av Järfälla kommun
i Stockholms län. Gravfältet L2017:8920 utgör en
betydande del av Skälbyparken och är beläget på en
höjdrygg direkt sydöst om Skälby gård (fig. 2 och 3).
Marknivåerna inom undersökningsområdet (UO)
uppgick till 22–24 m ö h. Det äldsta skriftliga belägget
för Skälby gård är från år 1347 (SOFI). Utifrån fornlämningsmiljön kan dock antas att gården har rötter
ned i järnåldern. Idag kvarstår huvudbyggnaden från
år 1802, kvarnstugan och en arbetarbostad kallad
”Grytan” (Gustafsson J:r 1986:257). Den sistnämnda
har fått sitt namn av att det på taket finns tre skorstenar
vilket associerats till en uppochnedvänd trebensgryta.

Fig. 2. En av gravarna inom gravfältet L2017:8920. I
bakgrunden syns arbetarbostaden ”Grytan”. Foto mot
nordväst.

cirka 45 ovan mark synliga gravanläggningar i form av
33 runda och sju närmast rektangulära stensättningar
samt fem högar. Flera gravar har synliga gropar och
är skadade av stigar och äldre bebyggelse (i NV). De
sju ovan mark synliga rektangulära stensättningarna
är cirka 5 x 2,5–9 x 7 meter stora och är alla belägna
inom gravfältets östra och sydöstra delar. Gravformen antyder att det kan röra sig om skelettgravar från
den senare delen av vikingatiden, av samma typ som
undersökts på andra platser i Mälarområdet, till exempel vid Ärvinge i Spånga socken (Biuw 1992:104f).
Klustret av rektangulära stensättningar antyder också
en för gravfältet inre kronologi, där de östra och sydöstra delarna eventuellt hyser de yngsta lämningarna.

I nära anslutning till den historiska bytomten, som
ligger direkt nordväst om gravfältet L2017:8920, återfinns ytterligare ett gravfält (L2017:9152) samt ett
flertal ensamliggande gravar i form av stensättningar
och högar (L2017:9524, L2017:9525, L2017:8739,
L2017:8740 med flera). Utmed den tidigare häradsvägen, som löpte från Barkarby och vidare västerut
mot Lövsta vid Mälaren, återfinns ett flertal runstenar
varav två (U88, U89, L2017:8737, L2017:8738) står
resta inom Skälby tidigare ägor (Källström 1998:32f).

Undersökningsområdet omfattade en smal remsa
direkt sydväst om gravfältet L2017:8920 och norr om
Budkavlevägen (fig. 3 och 8). Ställvis löpte UO direkt
intill vägdikets släntkrön.

Gravfältet L2017:8920 omfattar en cirka 175 x 30–110
meter (NV-SÖ) stor yta, belägen i hagmark med gles
blandskog av löv- och barrträd. I beskrivningen i KMR
inför förundersökningen stod att gravfältet innehåller
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Fig. 3. Fastighetskartan med undersökningsområdet markerat i blått. Registrerade lämningar i KMR markerade i rött.
Endast ett urval av lämningsnumren är redovisade i kartan. Skala 1:10000. © Lantmäteriet, Metria, MS2019/03948.

Tidigare undersökningar
Inga förhistoriska gravar eller bebyggelselämningar
vid Skälby gård har tidigare varit föremål för några
mer omfattande arkeologiska undersökningar. År
1999 genomfördes dock i den sydöstra delen av gravfältet L2017:8920 en förundersökning i form av en
schaktningsövervakning, inför nedläggande av elkabel samt uppförande av tre belysningsstolpar i anslutning till en grusad gångväg i Skälbyparken (Gustafsson 1999:3). En tidigare oregistrerad stensättning
påträffades men undersöktes ej. Anläggningen var
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kantskadad av en stolpe för en soptunna (Gustafsson
1999:4). Detta innebar att gravfältets dåvarande fornlämningsgräns kom att justeras något. Under förundersökningen påträffades också ett stenskott stolphål cirka fem meter från gravfältets sydöstra hörn
(L2017:9685). Stolphålet undersöktes och tolkades
vara förhistoriskt (Gustafsson 1999:5). År 2000 gjordes ett tillägg i KMR då en cirka 70 x 40 meter stor
terrassering i gravfältets nordvästra del registrerades
(L2017:9075). Terrasseringen omnämns i KMR som
ett lämpligt boplatsläge.

Genomförande
Syfte och målgrupper
Förundersökningens syfte var att ta fram beslutsoch planeringsunderlag genom att avgränsa fornlämningen, det vill säga att fastställa fornlämningens
utbredning inom arbetsområdet. Utifrån det rådande
kunskapsläget bedömdes de berörda ytorna inför
förundersökningen kunna innehålla ej ovan mark
synliga lämningar i form av förhistoriska gravar och
boplatslämningar. För att uppnå förundersökningens
syfte och ambitionsnivå skulle gravfältet avgränsas i
den del som angränsar till Budkavlevägen, det vill säga
åt sydväst. Om större anläggningar eller komplexa
kulturlager framkom skulle fältarbetet avbrytas för
samråd med Länsstyrelsen.
Målgrupper för förundersökningen var främst Länsstyrelsen och Järfälla kommun. Resultaten skulle även
kunna användas av eventuella efterkommande undersökare för upprättande av en undersökningsplan för
en arkeologisk undersökning.

Metoder och arbetsmoment

Fig. 4. Del av undersökningsområdet mellan gravfältet
L2017:8920 och Budkavlevägen. Foto mot nordväst.

Kart- och arkivanalys

Dokumentation

Inför fältarbetet genomfördes en översiktlig kartoch arkivanalys i syfte att utreda tidigare antikvariska
händelser, markingrepp och lämningarnas nuvarande
status. Analysen omfattade tidigare arkeologiska
rapporter, hembygdslitteratur samt historiskt kartmaterial tillgängligt via Lantmäteriets digitala kartarkiv.

Samtliga schakt och anläggningar beskrevs i text, fotograferades och mättes in med RTK-GPS med en standardavvikelse på 0,02 meter. Under fältarbetet dokumenterades översiktligt även tre synliga möjliga gravar
belägna nära undersökningsområdet. Utöver detta har
även inmätts topografiska objekt såsom uppstickande
berghällar och skyddsvärda träd, då detta bedömdes
vara viktigt för förståelsen av schaktens förläggning.
Samtliga inmätningar gjordes i projektionen Sweref
99 TM med höjdsystemet RH 2000. Vid inmätningstillfället erhöll alla objekt ett unikt ID-nr. Digital information har lagrats i det digitala dokumentationssystemet Intrasis och därefter bearbetats i QGIS.

Fältarbete
Fältarbetet omfattade en okulär besiktning samt
sökschaktning med grävmaskin inom UO. Vid schaktningen användes larvburen grävmaskin med rototilt.
Schakten grävdes med hänsyn till platsens topografiska förutsättningar, framförallt i syfte att undvika
skyddade och skyddsvärda träd med känsliga rotsystem såsom ekar och äldre asp-björk-lönn- och lärkträd
samt uppstickande berghällar. Vid behov rensades schakten för hand med fyllhammare och/eller
skärslev i syfte att fastställa eventuellt innehåll av antikvariskt intresse. Samtliga grävda schakt återfylldes
efter genomförd dokumentation.

Insamlad mätdata har använts för att upprätta skalenliga och koordinatbestämda planer. Beskrivningar
av schakt och anläggningar har sammanställts i
tabellformat.
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Fyndstrategi

Rapportering och registrering

Eventuella fynd skulle samlas in och hanteras med
utgångspunkt i undersökningens syfte och ambitionsnivå. Fynd skulle omhändertas enligt Riksantikvarieämbetets anvisningar i ”Fysiskt omhändertagande
av arkeologiskt fyndmaterial” och ”Vägledning för
tillämpning av kulturmiljölagen Uppdragsarkeologi”.
Fynden skulle efter eventuell selektion och konservering lämnas till det museum som Riksantikvarieämbetet anvisar och då vara konserverade, beskrivna,
ordnade och digitalt registrerade.

Resultaten av förundersökningen har efter Länsstyrelsens godkännande av rapportmanus registrerats i
Kulturmiljöregistret (KMR) och distribuerats i enlighet med Länsstyrelsens direktiv. En PDF-version av
rapporten finns tillgänglig via Riksantikvarieämbetets
e-arkiv och tjänst för lagring av arkeologiska rapporter, Forndok.

Fig. 5. Arbetsbild från fältarbetsfasen - Rebecka Jonsson dokumenterar gravanläggning A300. Foto från sydväst.
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Resultat
Kart- och arkivanalys
fat, låsanordningar med mera), en isolator, klinkers,
buteljglas, metallskivor och plast. I schakt 209 påträffades även ett stolphål (A216, fig 7 och 8) med stenskoning av sprängsten, vilket bedöms vara sentida.
Stolphålet hör sannolikt till en äldre ledningsstolpe
eller dylikt. Anläggningen undersöktes ej utan kvarligger. Förekomsten av sentida material i schaktet kan
sannolikt förklaras med läget, direkt intill vägdiket till
Budkavlevägen.

Resultaten av kart- och arkivanalysen har redovisats
ovan under rubrikerna ”Topografi och fornlämningsmiljö” samt ”Tidigare undersökningar”.

Fältarbete
Inför schaktningen besiktigades undersökningsområdet okulärt i syfte att lokalisera eventuella gravanläggningar synliga ovan mark. Momentet försvårades av
den vid arbetstillfället mycket kraftiga och höga vegetationen i området. Inga gravanläggningar observerades i detta skede.
Sammanlagt grävdes sex sökschakt med grävmaskin
inom UO, omfattandes en total yta av cirka 65 m2.
(fig. 6 och 8). Schakten grävdes till 0,1–0,25 meters
djup. Samtliga schakt innehöll ett övre lager av grästorv och därunder lucker, myllig silt med enstaka sten.
I schakten observerades spår av sentida markpåverkan
i form av fynd av exempelvis recent järn (delar av olje-

Fig. 7. Sentida stolphål, A216 i schakt 209. Från söder.

Fynd
Endast recent fyndmaterial påträffades. Inga fynd
omhändertogs.

Bedömning
Inga indikationer på fornlämning konstaterades inom
UO. Endast en anläggning med bedömd sen datering
i form av ett stolphål (A216) påträffades. Gravfältet är
därmed avgränsat mot sydväst.
I samband med fältarbetet dokumenterades översiktligt även tre möjliga gravar synliga ovan mark i nära
anslutning till, men utanför, UO (A300, A324, A325,
fig. 8). Den rektangulära stensättningen A300 var
belägen cirka två meter utanför gravfältets angivna
gräns mot sydöst i KMR. Beskrivning och utbredning
av gravfältet L2017:8920 har därför efter godkännande av Länsstyrelsen, justerats något i KMR för att
omfatta även denna (fig. 5 och 8).

Fig. 6. Grävning av schakt 337. Från nordväst.
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Fig. 8. Plan över undersökningsområde, schakt och anläggningar. Skala 1:500.
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Bilaga 1. Schakttabell
Nr
200

Storlek(m)
7x1,5

Djup(m)
0,1Ͳ0,2

Beskrivning
Xkoordinat
Grästorviytan.Fyllningavmylligsilt 6587493,089
medenstakasten,0,2Ͳ0,3mst.
Recentmaterialiytan(isolator,glas,
djurben).

Ykoordinat
661831,743

Z(höjd)m
22Ͳ24

209

7x1,5

0,2Ͳ0,25

Grästorviytan.Fyllningavmylligsilt 6587484,576
medenstakasten.Recenta
järnföremålifyllningen.Ettrecent
stolphål(AP216)påträffades.

661839,843

22

223

1,5x1,5

0,1

Grästorviytan.Fyllningavmylligsilt. 6587477,374
Endastavtorvning.

661846,065

22Ͳ23

227

6x5

0,1

Grästorvmedenstakauppstickande 6587474,369
steniytan.Fyllningavmylligsilt.
Enstakalöstliggandesten,gles
utbredning,0,1Ͳ0,4mst(ej
stenpackning).Recentmateriali
fyllningen(järnskrot,buteljglas,
klinker).Ingenmörkfärgning.
Schaktetförladestillenytameden
svagvälvningochenstaka
uppstickandesten,vilkeninitialt
uppfattadessomengravanläggning.
Vidavschaktningframkomdock
ingetsomindikerarfornlämning.

661851,961

23

236

4x1,7

0,1Ͳ0,2

Grästorviytan.Fyllningavsiltig
myllamedenstakamarkfaststen.

661855,924

22Ͳ23

337

6,5x1,5Ͳ2,5

0,1Ͳ0,25

Grästorviytan.Fyllningavmylligsilt 6587454,224
medinslagavenstakasten,0,1Ͳ0,2
mst.Berghällibottenavschaktet.

661885,865

24

6587469,25

Bilaga 2. Anläggningstabell
Nr Typ
216 Stolphål

Storlek(m)
ca0,4

Beskrivning
Xkoordinat
Stolphål,runt,ca0,4midiameter. 6587482,689
Stenskoningavsprängdsten,ca
0,15mst.Stolpmarkeringcentralt,
ca0,25mst.Påträffatischakt
209.Ejundersökt.

Ykoordinat
661841,692

Z(höjd)m
22,5

300 Grav

ca3x2

Rektangulärstensättning,ca3,0x 6587461,513
2,0m(yttrebegränsning),ca2,2x
1,4m(inrebegränsning),0,1m
hög.Beståravca0,2Ͳ0,5mst
stenar(rundadnatursten).ÖͲV
orientering.BelägendirektNom
enuppstickandeberghäll.
Övertorvad.EnaskväxerdirektÖ
omanläggningen.Sannolikten
skelettgrav.

661882,763

24Ͳ25

324 Grav

ca5

Grav?Synligsomenförhöjningi
vegetationen.Ca5midiameter.
Ingasynligastenariytan.
Övertorvad.Beväxtmedenask.

6587495,123

661847,356

25

325 Grav

ca7

Grav?Rektangulär(?)
6587497,945
stensättning,ca7midiameter.Ca
0,1Ͳ0,25mhög.Beståravca0,3Ͳ
0,6mststenar(rundadnatursten).
Övertorvad.Beväxtmedfyra
askar.

661841,167

24Ͳ26

En arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte av del av
gravfältet L2017:8920 har under juli 2020 genomförts vid
Budkavlevägen i Skälby, Järfälla kommun, Stockholms län. Inom
undersökningsområdet påträffades ingenting av antikvariskt
intresse. En mindre justering av gravfältets utbredning i direkt
anslutning till undersökningsområdet har dock skett, med ledning
av en ovan mark synlig gravanläggning.

Uppdrag arkeologi i Sverige AB. www.uppdragarkeologi.se. info@uppdragarkeologi.se

