A r k e o l o g i s k f ö r u n d e r s ö k n i n g i av g r ä n s a n d e s y f t e
uppland
Stockholms län
j ä r f ä l l a ko m m u n
järfälla socken
Fa s t i g h e t s k ä l b y 3 : 5 3 5 & 5 : 5 3 6
Fo r n l ä m n i n g L 2 0 1 7 : 9 3 7 5
lars andersson
rosanna jönis

ORMBACKA
U p p d r a g a r k eo lo g i R a p p o r t 2 0 2 1 / 1

Administrativa uppgifter
Länsstyrelsens beslut, dnr:

431–63290–2020 (2020-11-24)

Uppdrag arkeologi projektnr:

20041

Landskap:

Uppland

Län:

Stockholm

Kommun:

Järfälla

Socken:

Järfälla

Fastighet:

SKÄLBY 3:535 och 5:536

Fornlämning:

L2017:9375 (RAÄ Järfälla 42:1)

Uppdragsnr Fornreg:

202001604

Koordinatsystem:

SWEREF 99 TM

Typ av undersökning:

Förundersökning i avgränsande syfte

Undersökt yta:

350 m2

Projektgrupp:

Lars Andersson
Richard Grönwall (projektledare)
Rosanna Jönis
Lee Widegren Lundin

Företagare:

Bonava Sverige AB

Undersökningsperiod:

December 2020

Analogt arkivmaterial:

Nej

Fynd:

Nej

Rapporterna från Uppdrag arkeologi är färgkodade:
arkeologisk kontroll
arkeologisk utredning
arkeologisk förundersökning
arkeologisk undersökning
Upphovsrätt, om inget annat anges, enligt Creative Commons licens CC BY. Villkor finns tillgänglig på
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.sv. Undantaget är Lantmäteriets kartmaterial.
Fotografier: Uppdrag arkeologi (om annat ej anges).
Omslagsbild: rest sten inom gravfältet L2017:9375. Från söder.
Producerad av Uppdrag arkeologi i Sverige AB.
Stockholm 2020.

ORMBACKA
A r k e o l o g i s k f ö r u n d e r s ö k n i n g i av g r ä n s a n d e s y f t e
uppland
Stockholms län
j ä r f ä l l a ko m m u n
järfälla socken
Fa s t i g h e t s k ä l b y 3 : 5 3 5 & 5 : 5 3 6
Fo r n l ä m n i n g L 2 0 1 7 : 9 3 7 5
lars andersson
rosanna jönis

U p p d r a g a r k eo lo g i R a p p o r t 2 0 2 1 / 1

Arkeologisk periodindelning
ѶƏƏƏ=ĺuĺ

;voѴbঞhlŐf࢜]-uv|;m࢟Ѵ7;uő

ƓƏƏƏ=ĺuĺ

;oѴbঞhlŐ0om7;v|;m࢟Ѵ7;uő
$b7b]m;oѴbঞhl
ƓƏƏƏŊƒƒƏƏ=ĺu
;ѴѴ-mm;oѴbঞhl
ƒƒƏƏŊƑƒƏƏ=ĺuĺ
";mm;oѴbঞhl
ƑƒƏƏŊƐƕƏƏ=ĺuĺ

ƐƕƏƏ=ĺuĺ

ܯѴ7u;0uomv࢟Ѵ7;u
;ubo7Ŋ

ƐƕƏƏŊƐƐƏƏ=ĺu

+m]u;0uomv࢟Ѵ7;u
;ubo7(Ŋ(

ƐƐƏƏŊƔƏƏ=ĺu

ܯѴ7u;f࢜um࢟Ѵ7;u
क़uuol;uvhf࢜um࢟Ѵ7;u
!ol;uvhf࢜um࢟Ѵ7;u
oѴh-m7ubm]vঞ7

ƔƏƏ=ĺuŊuĺ=क़7;Ѵv;
uĺ=क़7;Ѵv;ŊƓƏƏ;ĺuĺ
ƓƏƏŊƔƔƏ;ĺuĺ

+m]u;f࢜um࢟Ѵ7;u
(;m7;Ѵঞ7
(bhbm]-ঞ7

ƔƔƏŊѶƏƏ;ĺuĺ
ѶƏƏŊƐƏƔƏ;ĺuĺ

bv|oubvhঞ7
$b7b]l;7;Ѵঞ7
क़]l;7;Ѵঞ7
";ml;7;Ѵঞ7

ƐƏƔƏŊƐƑƏƏ
ƐƑƏƏŊƐƒƔƏ
ƐƒƔƏŊƐƔƑƏ

ƔƏƏ=ĺuӆ

ƔƏƏ;ĺuĺ

ƐƏƔƏ;ĺuĺ

1520

-u;ņlo7;umঞ7

1850

4

ƐƔƑƏŊmঞ7

Innehåll
Sammanfattning

7

Bakgrund
Antikvarisk bakgrund
Topografi och fornlämningsmiljö
Tidigare undersökningar

8
8
8
9

Genomförande
Syfte
Metoder och arbetsmoment
Dokumentation
Fyndstrategi
Rapportering och registrering

10
10
10
10
10
10

Resultat
Kart- och arkivanalys
Fältarbete

11
11
14

Slutsatser och utvärdering

17

Referenser

18

Bilagor
1. Schaktbeskrivning, tabell
2. Anläggningar och objekt, tabell

5

Sammanfattning
En arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte
har genomförts av gravfältet L2017:9375 inom fastigheterna SKÄLBY 3:535 och 5:536 i Järfälla kommun,
Stockholms län. Avgränsningen genomfördes med
anledning av att beställande företagare Bonava Sverige
AB planerar att bygga bostäder enligt detaljplan
Ormbacka 2. Undersökningen genomfördes under
december 2020 efter beslut av Länsstyrelsen Stockholm (dnr 431-63290-2020).

av en hög samt nio stensättningar identifieras inom
gravfältet. Inom området påträffades även ett antal
lämningar av boplatskaraktär i form av stolphål och
härdar, samt en tidigare oregistrerad terrass, sannolikt för en byggnad. Fornlämningens begränsning
och beskrivning har justerats i Kulturmiljöregistret i
samband med förundersökningen.

Förundersökningen omfattade en kartering av ovan
mark synliga lämningar samt sökschaktning med grävmaskin i syfte att fastställa fornlämningens utbredning. Sammanlagt kunde tio gravanläggningar i form

Fig. 2. Impedimentet med gravfältet L2017:9375 från nordväst.

Fig. 1. Översiktskarta med läget för den arkeologiska
förundersökningen markerad. Skala 1:100000. © Lantmäteriet,
Metria, MS2019/03948.
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Bakgrund
Antikvarisk bakgrund
(fig. 1 och 4). I kulturmiljöregistret omfattade fornlämningen inför förundersökningen en yta av cirka
2 500 m2 med sju stycken ovan mark synliga anläggningar, i form av en hög, fem stensättningar samt en
rest sten. Det impediment gravfältet är beläget på är
bevuxet med gles lövskog, tätare bestånd av sly samt
högt gräs med underliggande urberg som ställvis
sticker upp ovan mark, framför allt mot norr (fig. 2).
Ytorna i direkt anslutning till impedimentet utgörs av
äldre åkermark och i de västra och nordöstra kanterna
återfinns spår av tidigare bebyggelse från 1900-talet.

Bonava Sverige AB planerar att bygga bostäder inom
och i anslutning till fastigheterna SKÄLBY 3:535
och 5:536 i Järfälla kommun, Stockholms län, enligt
detaljplan Ormbacka 2. Inom fastigheterna finns i
Kulturmiljöregistret (KMR) en registrerad fornlämning i form av ett järnåldersgravfält, med beteckningen
L2017:9375. I detaljplanen föreslås att fornlämningsområdet ska utgöra ett naturområde med kringliggande bostäder. Då gravfältets faktiska utbredning ej
var fastställd beslutade Länsstyrelsen Stockholm att
en arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte
behövde genomföras (dnr 431–63290–2020). Fältdelen av förundersökningen genomfördes under december år 2020 och resultaten redovisas i föreliggande
rapport.

Under historisk tid har strax nordväst om gravfältet
funnits två torp, Långbacka och Ormbacka. Torpet
Ormbacka är känt i skriftliga källor sedan år 1726
(Gustafsson jr 1957:439) men namnet omnämns
första gången i skrift i samband med Rannsakningar
efter antikviteter år 1682 (Sillén 2016:8f).

Topografi och fornlämningsmiljö
Gravfältet L2017:9375 är beläget på ett impediment
strax sydöst om det till Skälby tidigare hörande torpet
Ormbacka, i den sydöstra delen av Järfälla kommun

Ormbackavägen, som löper direkt norr om gravfältet L2013:9375, utgör en del av den tidigare Härads-

Fig. 3. Utsnitt ur häradsekonomiska kartan från tidigt 1900-tal med gravfältet L2017:9375 samt övriga lämningar kring
Ormbacka registrerade i KMR markerade med rött. I kartan ses även den tidigare häradsvägens sträckning direkt norr
om impedimentet. Skala 1:8000.
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Fig. 4. Fastighetskartan med registrerade lämningar i KMR markerade med rött. Undersökningsområdet markerad med
blå linje. Skala 1:8000.

vägen som här passerade från Sollentuna i norr och
vidare mot Lövsta vid Mälaren i sydväst (fig. 3). Inom
Järfälla kommun kantas vägsträckningen av sammanlagt nio runstenar, vilket vittnar om dess betydelse
som färdväg sedan åtminstone yngre järnålder (Källström 1998). Cirka 350 meter öster om gravfältet
L2017:9375 återfinns två av dessa (L2017:8737 &
L2017:8738, fig. 4).
Cirka 300 meter nordväst om L2017:9375 finns ytterligare ett gravfält registrerat i KMR, bestående av 20
högar och 45 stensättningar (L2017:8598, fig. 4).
Sydöst om detta gravfält finns även två boplatsområden registrerade och väster om gravfältet finns rester
av torpbebyggelsen Långbacka (L2013:8330, fig. 4)
med anor från 1600-talet (Sillén 2015:14f).
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Tidigare undersökningar
Gravfältet L2017:9375 har, utöver en kartering år 1938
samt ett antal besiktningar, inte tidigare varit föremål
för några arkeologiska insatser. År 2015 genomfördes en arkeologisk utredning som även omfattade
gravfältet, dock utan att detta i direkt mening berördes. Vid utredningen påträffades elva nya objekt
som kom att registreras i KMR, bland annat de två
boplatserna L2013:8262 och L2013:8060 direkt öst
om Ormbacka torp samt ytterligare ett antal enstaka
anläggningar. I samband med utredningen kunde
också fastställas att fornlämningen L2013:8330
utgörs av rester från torpet Långbacka (Sillén 2015).

Genomförande
Syfte
Anläggningar belägna nära områdesbegränsningen
och vars antikvariska status bedömdes svår att fastställa finrensades eller provundersöktes till dess en
antikvarisk bedömning var möjlig.

Förundersökningens syfte var att ta fram ett beslutsoch planeringsunderlag i form av en avgränsning och
en kartering av fornlämningen inom arbetsområdet.
Om större anläggningar eller mer komplexa kulturlager framkom skulle förundersökningen avbrytas för
samråd med Länsstyrelsen.

Samtliga öppnade ytor återställdes efter genomförd
dokumentation.

Metoder och arbetsmoment

Dokumentation

Kart- och arkivanalys
Inför fältarbetet har information inhämtats från Antikvarisk-Topografiska arkivet (ATA) rörande eventuella tidigare händelser kopplade till gravfältet
L2013:9375. I arkivet har en kopia av den kartering
som upprättades år 1938 inhämtats och använts som
underlag vid nu utförd kartering. En genomgång av
historiskt kartmaterial och flygfotografier i Lantmäteriets digitala kartarkiv har skett i syfte att utröna platsens nyttjande under historisk tid. Kartmaterialet har
vid behov rektifierats i GIS-miljö.

Sökschakt och anläggningar mättes in med RTK-GPS,
fotograferades och beskrevs i text. Utöver detta inmättes även uppstickande berghällar i syfte att tydliggöra platsens topografiska förutsättningar. 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 och bearbetats i de digitala dokumentationssystemen Intrasis och QGIS.
Insamlad mätdata har utgjort grund för skalenliga och
koordinatbestämda planer. Beskrivningar av schakt
och anläggningar har sammanställts i tabeller.

Ytterligare arkiv som har använts i samband med förundersökningen är Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven (SDHK), Kulturmiljöregistret (KMR), SAMLA - Riksantikvarieämbetets
öppna arkiv samt Institutet för Språk och Folkminnen
(ISOF/Ortnamnsarkivet).

Fyndstrategi
Fynd skulle insamlas och hanteras med utgångspunkt
från undersökningens syfte och ambitionsnivå, och i
enlighet med Riksantikvarieämbetets anvisningar i
”Fysiskt omhändertagande av arkeologiskt fyndmaterial” samt ”Vägledning för tillämpning av kulturmiljölagen/Uppdragsarkeologi”.

Fältarbete
Kartering
Fältarbetet inleddes med en okulär besiktning och
kartering av ovan mark synliga anläggningar och
konstruktioner. Som underlag vid karteringen användes den från år 1938 upprättade gravfältskartan.

Rapportering och registrering
Resultaten av förundersökningen presenteras i denna
rapport, i enlighet med Länsstyrelsens förfrågningsunderlag och Generellt förfrågningsunderlag för
2020. Genomförda insatser och resultat har efter
godkännande av Länsstyrelsen Stockholm registrerats i Kulturmiljöregistret (KMR). Rapporten finns
lagrad och tillgänglig digitalt i Riksantikvarieämbetets tjänst för lagring av arkeologiska rapporter –
Forndok.

Sökschaktning
Sökschaktning genomfördes med grävmaskin inom
undersökningsområdet (UO), med utgångspunkt
från ovan mark synliga anläggningar. Även topografiska förutsättningar, till exempel uppstickande berghällar och skyddsvärda träd inom UO, kom att påverka
schaktens placering. Vid behov rensades schakten för
hand med fyllhammare och/eller skärslev.
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Resultat
Kart- och arkivanalys
Impedimentet med gravfältet L2017:9375 finns karterat i den äldsta tillgängliga kartan över Skälby – en
geometrisk avmätning från år 1636. Impedimentet är
då omgivet av åkermark mot öst och väst och förefaller varar obebyggt. Inte heller torpen Ormbacka eller
Långbacka finns återgivna i denna karta, men däremot torpet Jordbro, beläget cirka en kilometer längre
mot nordväst (LMS akt A48-27:a10:18-19). Det
äldsta skriftliga belägget för namnet Ormbacka härrör
från ”Rannsakningar” från år 1682: ”J Skiälby Giärde
2 Runstenar, sampt en Jättegraf med Höug som kallas
Ormbacka, uthi hwilken är en groop grafwen” (Källström 1998:32, Sillén 2016:9).

Det äldsta skriftliga omnämnandet av gravfältet
L2017:9375 kan antas vara i Upplands fornminnesförenings tidskrift från år 1873: ”Ättehögarna finnas
på bergklacken s.ö. om Ormbacka... på norra ändan
av bergkullen s om Ormbacka” (Ufmt, häfte 3, s. 49,
uppgift i ISOF).
Det intilliggande Långbacka torp återfinns i en karta
från år 1686 men det är först från och med 1780-talet
som Ormbacka dyker upp i kartmaterialet (LSA akt
nr A48-27-1). Ett omnämnande av Ormbacka i en
mantalslängd från år 1726 (Gustafsson j:r 1957:439)
gör dock att torpet kan antas ha etablerats någon gång
i slutet av 1600-talet eller tidigt 1700-tal.
År 1868 genomfördes ett ägoutbyte mellan Skälby och
Veddesta, vilket bland annat innebar att tomterna till
Ormbacka och Långbacka torp övergick till Veddesta
(LMA akt nr 01-jäf-72). Gränsen mellan gårdarna
kom därefter att gå i linje med den gamla häradsvägen
(idag Ormbackavägen), och impedimentet med gravfältet kom således även fortsatt att höra till Skälby.
På den häradsekonomiska kartan från början av 1900talet ses hur det impediment som gravfältet är beläget på då förefaller ha sträckt sig längre norrut och
västerut än vad som är fallet idag (fig. 3). Noteras kan
även att den vid den tidigare arkeologiska utredningen
påträffade stolphålet L2013:8058 nära sammanfaller
med impedimentets gräns i kartan, något som eventuellt kan ha ett samband.

Fig. 5. Gravfältskarta över L2017:9375 upprättad av
Riksantikvarieämbetet år 1938.
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År 1921 köptes stora delar av Skälby gårds tidigare
ägor av AB Hem och Landet, och markerna kom
under de följande tjugo åren att avstyckas till ett större
antal mindre villa- och trädgårdstomter (Gustafsson j:r 1957:715f). En första registrering av gravfältet L2017:9375 i fornminnesregistret förefaller
ske år 1930 (KMR), sannolikt kopplat till inventeringar inför de då planerade nybyggnationerna. I
slutet av 1930-talet kom området kring Ormbacka
att avstyckas och med anledning av detta genomförde
Riksantikvarieämbetet i april år 1938 nya inventeringar, besiktningar och karteringar av flera lämningar

i området. Bland annat upprättades detta år en karta
över gravfältet L2017:9375, där det avlånga impediment som gravfältet är beläget på benämns som
”Långbacken” (ATA dnr 1871/38, fig. 5).
I början av 1940-talet var den nya tomtindelningen
kring Ormbacka klar och gravfältet kom i och med
detta att sträcka sig över två olika fastigheter, SKÄLBY
3:535 i väster och SKÄLBY 3:536 i öster. På den östra
tomten kom under tidigt 1940-tal att uppföras ett
bostadshus (ATA dnr 519/63, samt flygfoto fig. 6). I
en kopia i ATA av en anteckning från år 1948 uppges
fastighetsägaren då ha informerat Riksantikvarieämbetet om att den resta stenen på gravfältet skulle vara
rest av honom själv under åren 1940 eller 1941. Riktigheten i denna uppgift kan dock ifrågasättas, eftersom
stenen uppenbarligen var rest redan år 1938 då ovan
nämnda kartering av gravfältet gjordes.

Fig. 6. Flygfoto från år 1960 över impedimentet med
gravfältet L2017:9375. I gravfältets nordöstra del ses det
tidigare bostadshuset som idag är rivet.

Från 1960-talet finns i arkivet ett ytterligare antal
skrivelser mellan fastighetsägaren och Riksantikvarieämbetet rörande planerade avstyckningar och
försäljningar av fastigheten SKÄLBY 3:536. Inför
en planerad försäljning vände sig fastighetsägaren år
1963 till Riksantikvarieämbetet för en kostnadsuppskattning av en undersökning och ett borttagande

av fornlämningen. Riksantikvarieämbetet remitterade ärendet till den dåvarande landsantikvarien som
under december 1963 besiktigade platsen. I sitt utlåtande skrev denne att antalet stensättningar inom
gravfältet sannolikt uppgår till minst det dubbla än
vad som tidigare antagits, och att den sydvästra delen

Fig. 7. Högen (200, fig. 12) inom gravfältets norra del. Foto från NÖ.

12

Fig. 8. Schaktplan, skala 1:1000. Schaktbeskrivningar återfinns i bilaga 1.
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Fig. 9. Stensättningen 319 på impedimentets södra del fotograferad från NÖ. Flertalet gravanläggningar inom gravfältet
är låga och svåra att säkert avgränsa okulärt.

arna på platsen inte alls utgörs av gravar, utan av
röjningssten och ogräs som deponerats där av AB
Hem och Landet i början av 1900-talet. Riksantikvarieämbetet låter då återigen genomföra en besiktning
av gravfältet, och ännu en gång bedöms högen och
övriga ovan mark synliga lämningar utgöra fornlämningar. Vid samma tillfälle tar fastighetsägaren även
åter upp sin anmälan om den resta stenen, och får
denna gång medhåll av antikvarien som bedömer att
stenen bör ha rests nyligen, eftersom ”stenens södra
sida (som legat mot jorden) är åtskilligt ljusare än
andra delar” (ATA dnr 1015/66).

av en cirka 12 meter i diameter stor stensättning då
hade skadats i samband med byggandet av bostadshuset (ATA dnr 519/63, fig. 6 och 12). En månad senare
meddelade Riksantikvarieämbetet en kostnad för ett
borttagande av fornlämningen, och påminde samtidigt fastighetsägaren om lagskyddet för lämningarna
på platsen. Någon försäljning av fastigheten kom inte
till stånd i detta skede.
Några år senare anmälde fastighetsägaren på nytt ett
intresse av att sälja delar av fastigheten. I ett brev till
Riksantikvarieämbetet uppger denne då att lämning-

Fig. 10. De tre stolphålen 606, 615 och 626 på den
terrasserade ytan 366, strax norr om den stensatta
terrasskanten 345. Foto från SV.

Fig. 11. Stensättningen A708 i gravfältets SÖ del. Foto
från N.
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Fig. 12. Plan över karterade gravanläggningar och övriga kontexter samt ny fornlämningsgräns för L2017:9375.
För beskrivningar, se tabell bilaga 2. Skala 1:500.
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södra delar visade sig efter framrensning utgöras av
odlingssten och odlingsrösen (297, 390, 375 & 596).
Där åsen slutar, strax utanför fornlämningsgränsen,
påträffades dock en anläggning som bedöms utgöra
en stensättning (708, fig. 11 och 12). Trots framrensning för hand så är den antikvariska statusen något
osäker. Med utgångspunkt från lämningens karaktär
och den rumsliga relationen till övriga stensättningar
inom L2017:9375 bedöms dock även 708 utgöra en
stensättning.

Det tidigare bostadshuset inom fastigheten SKÄLBY
3:536 är idag rivet och ingen stående bebyggelse
finns kvar inom eller i direkt anslutning till gravfältet
L2017:9375.

Fältarbete
Kartering
Samtliga tidigare karterade gravar kunde vid karteringen identifieras. Även uppgiften om att en av
gravarna delvis förstörts i samband med uppförandet av ett bostadshus i början av 1940-talet kunde
bekräftas vid fältbesöket (grav 220, fig. 12). Utöver
tidiagre karterade gravar kunde ytterligare sex gravanläggningar identifieras inom den befintliga fornlämningsgränsen (fig. 12). Till dessa sex anläggningar hör
även den resta sten som tidigare dokumenterats, men
som nu bedöms ingå som en del av en stensättning
(268/280, fig. 12 samt omslagsbild).
Inom impedimentets sydvästra delar observerades en
24 x 9 meter stor terrass (366, fig. 12) med en mot
söder tydligt anlagd, stensatt terrasskant (345, fig.
10 och 12). Ytterligare längre mot söder konstaterades finnas äldre odlingsspår i form av åkerhak och
röjningsrösen.

Sökschaktning
Sammanlagt grävdes 24 stycken sökschakt med grävmaskin inom UO, omfattade en yta av cirka 350 m2
(fig. 8). Schakten var 0,1–0,8 meter djupa och innehöll som regel ett övre lager av grästorv eller förna
med underliggande myllig silt och en undergrund av
siltig lera/lerig silt. Mot väst var jordmånen grundare och utgjordes främst av förna och sandig silt med
en undergrund av sandig morän. I flera schakt, främst
inom UO:s södra delar, fanns även spår av sentida
markpåverkan i form av recenta fynd så som asbest,
glödlampor, plast mm, men också fyllnadsmassor
som dumpats på ytan.
I några av schakten framkom anläggningar av boplatskaraktär i form av härdar (512, 521 & 690) och stolphål. Tre stolphål (606, 615 och 626) framkom i schakt
636 inom den vid karteringen påträffade terrasserade
ytan 366, fig. 10 och 12).
Flera gravliknande formationer inom impedimentets
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Slutsatser och utvärdering
Justerad fornlämningsgräns och
beskrivning av L2017:9375
Vid förundersökningen har konstaterats att det inom
begränsningen för L2017:9375, utöver minst 10
stycken gravanläggningar, även finns lämningar av
boplatskaraktär. Huruvida dessa anläggningar representerar en faktisk boplats eller om de istället ingår i
en gravfältskontext är dock oklart. Karaktären av den
terrasserade ytan (366) med stensatt kant (345) och
de stolphål som påträffades inom ytan vid sökschaktning (606, 615, 626) bedöms dock preliminärt utgöra
en stark indikation på att det rör sig om en förhistorisk boplats. Terrassen med tillhörande anläggningar bedöms således utgöra fornlämning, men för att
närmare fastställa funktion och kronologi krävs ytterligare antikvariska insatser, utanför ramarna för föreliggande förundersökning.
En justering av gränsen för L2017:9375 har utifrån
förundersökningens resultat skett i KMR, i enlighet
med vad som framgår av figur 12.

En kommentar bör även göras beträffande påståendet att den resta stenen (280) inom gravfältet skulle
vara rest i sen tid. Till att börja med har konstaterats
att den tidigare fastighetsägarens uppgift att detta
skulle ha skett i början av 1940-talet inte stämmer,
eftersom stenen dokumenterats vara rest före detta.
Vidare kan även viss tveksamhet framhållas beträffande den besiktigande antikvariens kommentar från
1960-talet, då denne menade att stenens ljusare södra
sida skulle vara ett resultat av att stenen nyligen legat
mot marken. Den södra sidan av stenar ovan mark har
av naturliga orsaker i stort sett alltid mindre påväxt
av mossa och lavar än övriga delar. Huruvida stenen
stått rest sedan dess gravfältet var i bruk eller ej kan
dock endast säkert fastställas genom fortsatta undersökningar.

Utvärdering av undersökningsplan
Förundersökningen har genomförts i enlighet med
Länsstyrelsens förfrågningsunderlag och beslut.
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Bilaga 1. Schaktbeskrivning, tabell
Aream2
30,0

Djupm
0,2Ͳ0,3

13,6

0,2Ͳ0,37

566 Överstgrästorv,därundermylligsilt(0,3m),därundersiltigmorän.

8,2

0,45Ͳ0,55

570 Grästorv,därundermylligsilt,därundersiltiglera.Ettstenblock(0,6m)stackuppi
mittenavschaktet.

6,6

0,28Ͳ0,5

574 Förna,därundermylligsilt,därundersiltig/sandigmoränochberghäll(iväst).Mycket
rötterfrånflerastoraträd.Sluttarivästligriktning.

6,3

0,25Ͳ0,35

586 Förna,därundermylligsilt,därunderljusbrunsiltig/sandigmorän.Sluttarivästlig
riktning.

10,6

0,2Ͳ0,4

592 Grästorv,därundersiltigmylla,därunderljusbrunsandigmoränminslagavsilt.Sluttar
ivästligriktning.

10,3

0,25Ͳ0,55

636 Skogsmark,siltigmylla,ljussiltibotten.3anläggningarpåträffades(A606,A615&
A626).

19,3

0,2

650 Delvisgammalåkermark,täcktmedlöv(förna),därundergammaltploglager(0,1m),
därundersandigmorän.LängstivästutgörsCͲhorisontenavsiltiglera.Sluttarivästlig
riktning.Längsiöster(högstuppischaktet)ärdetbaraförna(0,1m),sensandig
morän.Längstivästframkomsentidamaterial(buteljer,plastmm).

28,3

0,1Ͳ0,4

674 SchaktetgårigenomA596,denöversta,östligastedelen.Schaktetsluttarsvartivästlig
riktning.Överstförna,därundermylligsiltochploglager(varierarischaktet).Längsti
västärploglagretdjupare,samtförekomstavrecentaföremål.CͲhorisontutgörsiöst
avsandig/siltigmoränochlängstivästsiltiglera.

22,3

0,15Ͳ0,4

702 Förna,därundermatjord/ploglager(0,2m),därundermylligsilt.CͲhorisontavsandig
morän.Enanläggning(A690)framkom.

15,2

0,2Ͳ0,55

720 Förna,därundermylligsilt.CͲhorisontutgörsavsiltigmorän.SluttarsvagtiSV
riktning.

11,4

0,3Ͳ0,4

726 Ingentydligplöjaidennorradelenavschaktet,iställetärdetsiltigtmaterial.Iden
norradelenfinnsmycketstenar(0,1Ͳ0,2m).CͲhorisontutgörsavsandigmorän.Efter
ca10misvagsödersluttningbörjaretttydligarematjordslager,medenCͲhorisont
beståendeavleramedinslagavsilt.Ileranfannsenstakagropliknandeformer,kan
varagamlabrunnaträd.Sammanfattning:Förna,därundermatjord/mylligsilt,
därunderlera/sandigmorän.

24,9

0,2Ͳ0,5

756 Förna,därundersiltigmylla/matjordslager/plöja(0,10m),därunderlera.Detframkom
engrop,fylldmedmörkarelera,samtenrotbrand.

14,3

0,1Ͳ0,15

760 Förna,därundertunnplöja/siltigmylla(0,05m),därunderlera.

33,1

0,25Ͳ0,5

764 Förna,därundersiltigmylla/plöja(0,1m),därunderlera.Längstidensydvästradelen
avschaktetfannsettdikemedmoderntskräp(plastpåse).

24,1

0,35

9,3

0,3Ͳ0,45

Nr Beskrivning
500 Överstgrästorv,därunder0,25mmylligsilt.Därundersiltigmorän.Centralt
uppstickandeberghällͲIschaktetframkomtvåanläggningar(A512&A521).
560 Överstgrästorv,därundermylligsilt,därundersiltigmoränochberghäll.

775 Ischaktetsöstradel(2m)fannsfyllnadsmassormedasfalt,sten&tegel,därunder
lerigsilt.Övrigaschaktet:Grästorv,mylligsilt(0,1m),därunderlerigsilt.

Nr Beskrivning
Aream2
8,3
808 Grästorv,därunderpåfördalerjordsͲ/matjordsmassor,därundergammal/äldreplöja,CͲ
horisontbeståravlerigsilt.Ischaktetsvästradelframkomfyllnadsmassorav
sprängsten(sammanivåsomischakt775).

Djupm
0,6

812 Ischaktetsöstligastedelfannsundertorvenetttunntpåförtfyllnadslager,därunder
gammalplöja?(0,6m),därundersiltiglera,ischaktetssödralångsidafanns"smutsig"
morän.

9,2

0,6Ͳ0,8

816 Tuntskiktgrästorvoch"snaror",därundermylligsilt(gammalplöja)idenvästligaste
delen.Ischaktetspåravtvådiken.Östomdessaettpåförtgruslager(0,2Ͳ0,35m),
därunderploglager,därunderCͲhorisontbeståendeavsiltiglera.

13,8

0,3Ͳ0,4

832 Tunngrästorv,därundertuntmyilligtsiltlager.CͲhorisontbeståendeavsandigmorän
ochlerigsilt.Motvästdikesnedgrävningar.Idenöstradelenettgruslager(0,2Ͳ0,35m)

8,4

0,2Ͳ0,8

836 HandavtorvadytaförA297,rensadmedfyllhammare&gotlandshacka.

7,8

850 Förna(löv)därunderpåfördamassormedskräp(betong,fönsterglasbla),därunder
mylligsilt,därundersiltigmorän.

4,6

0,6

854 Förna,därunderploglager(0,2m),mylligsilt,CͲhorisontsiltiglera.

9,1

0,4Ͳ0,5

Bilaga 2. Anläggningar och objekt, tabell
Nr

Typ
200 Grav

Beskrivning
Längdxbreddm
Hög.Rund.9x9meter,1meterhög.Centraltplaceratblock(1,4x1).
9x9
Beväxtmedenen.Grästorv.OdlingssteniN.

220 Grav

Stensättning.Rund10x10meter,0,3meterhög.Någotskadadi
öster.Beväxtmedenlönn..Ingenkantkedja.Ingenuppstickande
sten.

241 Grav

Stensättning,Rund.8x8Ͳ0,2Ͳ0,3mhög.Beväxtmedenstorlönn.
Grästorv.Rundtilloregelbunden.Någotojämnyta.Skadadiöstav
urschaktning.Enstakauppstickandesteniöstochsyd,0,4Ͳ0,45m
stora.

255 Grav

Stensättning.Rund,5,5x5,5m,0,2Ͳ0,3mhög.Grästorv.Något
decentraltmotSVenuppstickandesten0,5x0,6m.

268 Grav

Stensättningmedreststen.4x3meter,0,1Ͳ0,2mhög.Rektangulär
tilloregelbunden.Grästorv.Reststen(AS280)0,5x0,7Ͳ1mhög.

280 Grav

Reststen.0,5Ͳ0,7moch1meterhög.

286 Grav

Stensättning(någotosäker),5x5meter?Rundtilloregelbunden.
BeväxtmedenekiS.Grästorv.Enstakauppstickandesten.

Höjdm
1

Möh
21,6

10x10

0,3

21,4

8x8

0,2Ͳ0,3

21,1

5,5x5,5

0,2Ͳ0,3

20,7

4x3

0,1Ͳ0,2

20,6

0,5x0,7

1

20,5

5x5

0,1

23,6

297 Odlingsröse Röjningssten.Rund3x3m,0,15Ͳ0,2meterhög.Belägetidirekt
anslutningtillåkermarkochdike.Uppstickandesten0,2Ͳ0,4m.
Någotövermossad.

3x3

0,15Ͳ0,2

19,8

306 Grav

Stensättning?Rundtilloregelbunden.5x5m.Beväxtmedstor
björk.Tvåuppstickandestörreblock(1x0,8m&0,6x0,5m).Något
osäker.

5x5

0,1

23,6

319 Grav

Stensättning.Rund6x6meter,0,2Ͳ0,25mhög.Grästorv.Antydan
tillkantkedjaisöderavstenmedstorlek0,5x0,25m.

6x6

0,2Ͳ0,25

20,2

345 Terraskant

Terasskant.Stenradav0,6Ͳ1mstorastenar.Enharflatsida"utåt"
motS.Höjd0,3Ͳ0,4m.Avgränsarterraseradyta366motS.

8,3x0,9

0,3Ͳ0,4

18,1

366 Terrassering Terrassering.Rektangulärplanochstenfriyta,24x9m(NͲS).
Beväxtmedenstakaträdochgrästorv.Motnorretteventuellt
åkerhak.TydligtavgränsadmotV,motÖmerotydlig
avgränsning.VidSkortsidanavgränsadavstensattterrasskant(se
345).

24x9

1,0Ͳ2,0

20,8

375 Odlingsröse Röjningssten.Oregelbundettillrunt.3x2m.0,2mhög.Lös
uppstickandesten(0,2Ͳ0,4m).Belägenintillgammalåkermark.
Sentida.

3x2

0,2

17,1

390 Odlingsröse Stensättning.Rund4x4m,0,1mhög.Övertorvad.Osäker.Svag
förhöjningigammalåkermark.Tillägg:Oformligstensamling.Ligger
imylla.Stenarna(0,15Ͳ0,25m)ärrundadeochkantiga.(nypolygon
inmätt.)

4x4

0,1

17,8

Nr

Typ
512 Härd

Beskrivning
Härd.Rundtilloregelbunden.0,55x0,55.Rikligtmedskärvigsten.
Belägenimylligsilt.

521 Härd

Härd.Rundtilloregelbunden.0,7x0,7.Rikligtmedskärvigsten.
Belägenimylligsilt.

596 Odlingsröse Röjningssten.Rundtilloregelbundenmedstenochstenblock(0,2Ͳ
0,45m)synligaiytan.Söderomfinnsentydliggrop(ca1meteri
diameter).Utgörenförhöjning,ca0,25m.Anläggningeninnehöll
asbest,tegelsten,glasflaskor,glödlampor(aväldretyp).Stenfylld
medstenar(0,2Ͳ0,4m).

Längdxbreddm
0,55x0,55

Höjdm

0,7x0,7

5x5

Möh
20,9

20,9

0,1

22,6

606 Stolphål

Stolphål.Runt.0,8x0,8m.Stenskott.Belägetimylligsilt.Är
belägenca1meterSVomA615.

0,8x0,8

18,1

615 Stolphål

Stolphål.Runt.0,8x0,8m.Stenskott.Belägetimylligsilt.Ärbeläget
ca1mNOomA606.

0,8x0,8

18,3

626 Stolphål

Stolphål.Runttilloregelbundet.0,8x0,5mEnstörresteniskoning.
Liggerca1,5mvästeromA606ochA615.

0,8x0,5

18,3

690 Härd

Härd.Rundtilloregelbunden.0,7x0,7m.Rikligtmedskärvigsten,.
Belägenimylligsilt.Fortsätterinischaktväggeniöst.

0,7x0,7

16,7

708 Grav

Stensättning.Rund.3x3meter,0,6mhög.Glesstenpackningav0,1Ͳ
0,3mstorarundadestensamt6ststörreblockmedenstorlekav
0,3Ͳ0,9m.Detstörstablocketcentraltplacerat.Någototydlig
begränsningmotöster,evenskada.Belägenisödraändenaveni
NͲSsträckningmindreåsrygg.Denantikvariskabedömningenär
någotosäker.

3x3

0,6

23,8

En arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte har under
december 2020 genomförts av fornlämning L2017:9375,
ett järnåldersgravfält beläget vid Ormbacka i Järfälla
kommun, Stockholms län. Avgränsningen genomfördes efter
beslut av Länsstyrelsen Stockholm, med anledning av en
förestående byggnation av bostäder inom området. Vid
förundersökningen genomfördes en kartering av ovan mark
synliga lämningar samt sökschaktning med maskin. En mindre
justering av fornlämningsgränsen har skett med ledning av
förundersökningens resultat. Vidare kunde fornlämningen även
konstateras innehålla boplatslämningar av förhistorisk karaktär.
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