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Inledning 

I Kungliga Vetenskapsakademiens trädgård vid Frescati påträffades i november år 2001, i 

samband med trädgårdsarbete delar av ett mänskligt skelett. Efter besiktning stod det klart att 

det rörde sig om resterna av en förhistorisk grav. Därför gjordes i juni år 2002 en arkeologisk 

undersökning. Vid undersökningen påträffades ytterligare två skelett. De tre skeletten 

undersöktes samtidigt. Fältarbetet utfördes av Ingrid-Dyhlén-Täckman (projektledare) och 

Helena Fennö vid Stockholms stadsmuseiförvaltning (SMF). Gravarna daterades till tidig 

medeltid, omkring år 1100. Efter avslutad undersökning lämnades de tre skeletten in situ 

eftersom det ansågs att de inte var hotade av framtida exploatering. Markytan återställdes 

därefter (Fennö & Dyhlén-Täckman 2002). I samband med undersökningen väcktes frågor om 

skelettgravarnas vidare kontext men som det då, av finansiella skäl, inte var möjligt att gå 

vidare med.  Eftersom det på 1910-talet undersökts ett antal andra skelettgravar i området 

fanns möjligheten att det kunde röra sig om ett större sammanhängande skelettgravfält. I 

samband med att Vetenskapsakademiens byggnader uppfördes, undersöktes och borttogs ett 

gravfält, RAÄ 223 med 15 högar och stensättningar daterade till vikingatid. Vid 

undersökningarna 2002 upptäcktes ytterligare 5 gravar som kunde knytas till samma gravfält. 

En viktig fråga i sammanhanget är om det rört sig om ett sammanhängande gravfält (Fig. 1). 

Under 2008 fanns möjligheten att fortsätta samarbetet mellan Stockholms Stadsmuseum och  

Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet i form av ett projekt. 

Undersökningen genomfördes under två månader, i maj och september 2008 som en 

seminariegrävning. 

 

Fig. 1 Karta över Norra Djurgården med fornlämning Raä 223. Karta: Andreas Viberg   



2 
 

Topografi och fornlämningsmiljö 

 

De undersökta skelettgravarna låg inom ett fornminnesrikt område (Fig. 2). På Djurgården 

finns det idag ett 20-tal registrerade fornlämningar. Den senaste registrerade fornlämningen är 

ett järnåldersgravfält vid Stora skuggan som upptäcktes år 1994. De äldsta fornlämningarna, i 

form av rösen och skålgropar, är från bronsåldern. Från järnåldern finns ett antal gravfält 

längs utmed farleden Husarviken fram till Brunnsviken. De äldsta, av gravarnas utseende att 

döma, ligger längst i väster mot Husarviken och de yngsta vid Brunnsviken.  

De arkeologiska undersökningarna följer utbyggnaden och exploateringen av Frescati- 

området. När den s.k. Vetenskapsstaden byggdes på 1910-talet, där Naturhistoriska 

riksmuseet och Vetenskapsakademiens byggnader ingick, så framkom talet ett antal gravar 

från järnåldern. När Vetenskapsakademiens hus byggdes så påträffades ett gravfält, Raä 223, 

med 15 högar och stensättningar (Fig. 3) vilka undersöktes 1911 av Erik Sörling. Gravarna 

låg på den höjd där Vetenskapsakademiens byggnader uppfördes och gravarna dateras utifrån 

de tidstypiska gravgåvorna till vikingatid. Bror Schnittger fortsatte undersökningarna 1914-15 

med att undersöka några påträffade skelettgravar norr om Vetenskapsakademiens 

tjänstebostäder. De saknade markering ovan jord och Thålin-Bergman ansåg att de borde vara 

en fortsättning av det av Sörling undersökta gravfältet. Ytterligare skelettrester tillsammans 

med en spjutspets och tre kistspikar påträffades 1918 i trädgårdslanden mellan 

Vetenskapsakademien och Roslagsbanan. Sammanlagt så undersöktes vid 

Vetenskapsakademien 7 skelettgravar och 10 brandgravar, en osäker grav och möjligen en 

offerplats. Nedanför parkeringen norr om Vetenskapsakademiens huvudbyggnad finns 

resterna av några högar. Dessa, 5 till antalet, karterades av Stadsmuseum i samband med 

undersökningarna av skelettgravarna 2002 (Thålin-Bergman 1984, Fennö & Dyhlén-Täckman 

2002). 

 

Vid Arkeologiska forskningslaboratoriets undersökningar 2008 upptäcktes strax intill och 

nedanför trappan till ingången av Vetenskapsakademiens byggnad ytterligare tre gravar. En 

av dessa gravar blev skadad i kanten vid utbyggnaden av en parkeringsplats samma år. 

Gravarna är karterade och inrapporterade till FMIS (Holmquist & Viberg 2015). Skulle dessa 

påträffade och tidigare registrerade gravar ha tillhört ett och samma gravfält så har det rört sig 

om ett gravfält med en ansenlig storlek av minst 13000 m
2
. 
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Fig. 2 Registrerade fornlämningar i Frescati-området vid Vetenskapsakademien och 

Stockholms universitet (efter FMIS). Karta: Andreas Viberg. 

 

 

Fig. 3 Gravar undersökta och påträffade 1911-1918 i samband med uppförandet av 

Kungl. Vetenskapsakademiens byggnader. Karta: Andreas Viberg  
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Undersökning av skelettgravarna i Vetenskapsakademiens trädgård 

 

Vid undersökningen 2002 visade det sig att det rörde sig om tre begravna individer och inte 

endast en som först antagits. Skeletten påträffades i en svag västsluttning ned mot 

Brunnsviken på en höjd av cirka 5 m ö h. De var belägna i Vetenskapsakademiens trädgård 

med en vegetation bestående av gräsmatta, bärbuskar och fruktträd. Gravarna saknade 

överbyggnad och täcktes av ett 0,3 m tjockt mörkbrunt lerlager innehållande recenta fynd som 

bl a porslin och tegel. Fynd av kritpipor visar att det rör sig om avfall från åtminstone 1700-

talet och framåt i tiden. Under det övre lagret fanns ett tunnare och ljusare lerlager 0,05 m 

tjockt . Skeletten var täckta av fuktiga träremsor vilket visade sig vara rester efter kistlock. De 

tre skeletten var alla begravda på rygg, i närmast SV-NO riktning, med huvudet i SV (Fig. 4). 

 

Skelett 1 var det skelett som låg längst söderut. Skallen var krossad och hade välbevarade 

tänder med låg nedslitningsgrad. Höger arm låg utmed kroppens sida medan den vänstra var 

vinklad i 90
0
 över bröstet. Benen var korslagda, det vänstra låg över det högra. Nedanför och 

intill högra foten påträffades en enkel sammansatt kam och en kniv med slida. Vid fotänden 

påträffades ben av en tupp. Individens ålder bedömdes till 40-50 år och längden beräknades 

till 163-169 cm. Rester efter en kista fanns i form av en rak färgavgränsning i jorden invid 

skelettets högra sida och ett antal järnnitar med bevarade trärester låg på bägge sidor om 

skelettet. Alldeles intill och norr om skelett påträffades ytterligare två individer. Skelett 2 och 

3 låg i jämnhöjd med varandra något förskjutet från skelett 1 (Fig. 10). 

Skelett 2 låg på rygg och skallen var krossad på ett liknande sätt som skelett 1. Höger arm var 

vinklad i 45
0
 över bröstet och den andra i 90

0
. I knähöjd framkom en dubbelhelkam. Individen 

bedömdes osteologiskt till att eventuellt vara en pojke, 12-14 år gammal.  

Skelett 3 låg strax norr om och tätt intill skelett 2. Kraniet var även på detta skelett krossat.  

Armarna låg delvis i oordning. Den högra armen låg utsträckt ovanpå skelett 2. Den vänstra 

tolkades som att den legat något snett över bäckenet i 135
0 

vinkel. En spik påträffades vid 

gravens yttre långsida. Den osteologiska bedömningen visade att det troligtvis rör sig om en 

flicka 17-20 år. 

De tre skeletten låg alla på samma nivå och tolkningen är att de legat i två separata kistor som 

varit nedsatta något förskjutet från varandra. Troligt är att de två gravkistorna med fastspikade 

kistlock har gravsatts vid samma tillfälle. Gravarna dateras främst utifrån fynden av de två 

kammarna. Dubbelhelkammen vid skelett 1 är daterad till tidigt 1100-tal och den 

sammansatta enkelkammen 1125-1200 (Fennö & Dyhlén-Täckman 2005:11-16).   
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Fig. 4 (vänster) Skelettbegravningarna frampreparerade vid återundersökningen 2008. Skelett 

1 till vänster, skelett 2 i mitten och skelett 3 till höger. (höger) Kraniet från skelett 3.  

Foto: AFL. 

 

Målsättning 

 

Syftet med undersökningen i Vetenskapsakademiens trädgård var att gå vidare med och 

utveckla de undersökningar som gjorts av Stadsmuseum år 2002 genom att studera gravfältets 

konstruktion, utbredning och datering samt att i förlängningen kunna placera in det i en större 

bebyggelsearkeologisk kontext. Resultaten avsågs att jämföras med tidigare geofysikaliska 

undersökningar som Arkeologiska forskningslaboratoriet genomfört i området (Persson 

2002). Eftersom undersökningen genomfördes som en seminariegrävning inom ramen för 

utbildningen på master- och doktorandnivå vid Arkeologiska forskningslaboratoriet utgjorde 

den pedagogiska aspekten en central del både när det gällde undervisning i grävmetodik och i 

prospekteringsmetoder och provtagningsmetodik.  

Frågorna som ställdes inför undersökningen var om det fanns fler skelettgravar i närheten av 

de år 2002 upptäckta och att det därför i så fall skulle kunna röra sig om ett större 

skelettgravfält. Bror Schnittger påträffade år 1918 rester efter mänskliga skelett intill 

järnvägsspåren för Roslagsbanan och som tolkades vara lämningarna efter en grav (Thålin-

Bergman 1984). Frågan är vad de lämningarna representerar och om alla gravar undersökta i 

området (åren 1911, 1914-15, 1918 och 2002) tillhört samma gravfält. 

 

Metod och genomförande 

Undersökningarna utfördes under två perioder 2008, maj och september, under vardera 3 

veckors tid. Eftersom undersökningarna företogs i formen av seminariegrävning för studenter 

med det pedagogiska syftet att lära ut utgrävningsteknik och metoder för prospektering och 

provtagning ägnades en stor del av tiden till detta. Den utrustning som användes var 

totalstation, slingram och georadar. 
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Under maj 2008 öppnades åter schaktet med de tidigare undersökta skelettgravarna (Fig. 5). 

Skeletten låg kvar i sitt ursprungliga läge. De hade undersökts in situ och inte rubbats eller 

lyfts upp. Från Länsstyrelsen fanns en uttalad önskan om att skeletten skulle tas om hand och 

flyttas för förvaring i magasin. Skeletten skulle därmed kunna bli tillgängliga för forskning 

och studier med bl. a möjlighet till DNA- och isotopanalyser. 

I samband med utgrävningarna 2008 företogs i september prospekteringsundersökningar vilka 

jämfördes med resultaten från tidigare utförda undersökningen av Kjell Persson (2002).  

Utifrån resultaten av dessa planlades var de kommande provschakten skulle tas upp.   

Schaktet med skelettgravarna (schakt 1) utökades norrut med syftet att undersöka om det 

fanns fler begravningar i närheten. Schakten 2-5 togs upp huvudsakligen för att se om det var 

möjligt att klarlägga gravfältets utsträckning norrut. Avtorvning skedde manuellt och därefter 

grävdes lagren i skikt med skärslev. Provschakten grävdes till botten till dess att ingen 

antropogen påverkan kunde iakttagas. Schaktens avgränsningar och fynd mättes in med 

totalstation i Rikets nät RT90 2,5 gon V och märktes ut på en schaktplan (Fig. 6). Planer 

ritades även för hand i skala 1:20 i undervisningssyfte. Anläggningar grävdes i plan och 

sektion och ritades i skala 1:20 eller 1:10. Sektionsritningar upprättades över vissa av 

schaktväggarna främst i pedagogiskt syfte och återges inte i rapporten. Markytan återställdes 

efter avslutad undersökning. Jordprover har även tillvaratagits för möjlighet till kemiska och 

botaniska analyser främst med syftet att användas för undervisningsändamål.  

 

 

Fig. 5 Schakt 1 i vilket skelettbegravningarna var placerade. Till höger syns begränsningen av 

gravarna i form av markduken som täckte dem. Foto: AFL. 

 

Schaktundersökning 

 

I området undersöktes totalt 5 schakt (Fig. 6). I schakt 1 påträffades två anläggningar, A1 och 

A2. Där A1 utgjordes av den tidigare år 2002 undersökta skelettgraven med 3 individer. I 

schaktet påträffades ytterligare en anläggning i form av en vällagd stenpackning, A2, vilken i 
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början tolkades som en gravöverbyggnad men som vid undersökning visade sig vara en 

stenskoning runt ett träd. 

 

Schakt 2 var en utökad undersökning av schakt 1 med avsikten att se om det fanns fler gravar 

i närheten av A1.  

De övriga schakten, 3-5, valdes i första hand utifrån de anomalier som noterats vid 

slingramsundersökningar utförda i samband med tidigare undersökning av skelettgravarna 

2002. Schakt 3 lades ut i nordöstra delen av trädgården och schakt 4 i den sydöstra delen. 

Schakt 5 placerades ut i norra delen av trädgården där slingramundersökningen givit 

indikationer på att det skulle kunna finnas ytterligare en gravanläggning.  

 

 

Fig. 6 Schakt undersökta 2008 i Vetenskapsakademiens trädgård. Karta: Andreas Viberg.  

 

Schakt 1 och 2 

 

Schakt 1 bestod av en totalt 35,8 m
2
 stor yta i vilken anläggning 1, skelettgravar, och A2, 

stenpackning, ingick (Fig. 7). Ytan runt skelettgravarna utökades söderut med en 6 m
2
 stor yta 

för att undersöka om det fanns ytterligare angränsade begravningar. I samband med 

utvidgningen påträffades en anläggning, A2, bestående av en vällagd stenpackning. Under 

hösten 2008 gjordes ytterligare en utvidgning norrut med 15 m
2
. I utvidgningen påträffades 

inga anläggningar eller något annat som kunde tyda på en förhistorisk aktivitet. Stratigrafin 

var densamma som i schakt 1. 
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Fig. 7 Schakt 1 med Anläggning 1, skelettgravar och Anläggning 2, stenskoning runt träd. 

Karta: Andreas Viberg 

 

Anläggning 1 Skelettgravar 

En 3 m
2 

stor yta torvades av och ett tunnare lager jord avlägsnades. De 3 skeletten var täckta 

av en markduk (Fig. 5). Under den framkom de sedan tidigare kända skeletten vilka var 

påfallande välbevarade (Fig. 4). Någon nämnvärd nedbrytning syntes inte ha skett under de 6 

år som gått sedan skeletten undersöktes. Vid undersökningen framkom ett antal ytterligare 

fynd beroende på att skeletten delvis täckte dessa fynd. Dokumentationen baseras på 2002 års 

noggranna ritningar och de nytillkomna fynden har placerats in på den befintliga 

planritningen (Fig. 11). Ett 10-tal kistspikar och träfragment tillvaratogs från kistorna. Individ 

skelett 2:s kranium påträffades ett bryne och en järnkniv. En ytterligare kniv som inte kunde 

knytas direkt till någon av individerna låg ca 0,3m NO om fötterna av individ 3. Ett antal 

spridda kamfragment påträffades utanför den förmodade begränsningen till kistorna. 

Möjligtvis kan de ha tillhört kammar påträffade 2001 och följt med jorden vid 

igenläggningen. Ett antal spridda benfragment från djur påträffades också. 

 

Fynd 

F 3,7, 31 Kamfragment   F 19 Kniv, järn 

F13,14, 23,24, 27, 29, 30, 32,33, 35 Kistspikar F 28 Kniv, järn 

F18 Bryne 
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Fig. 8. Foto av järnknivar efter konservering och bryne påträffade intill skeletten i A1. Foto: 

Lena Holmquist 

 

Fig. 9 Friläggning av skelettbegravningarna i Anläggning 1. Foto: AFL 
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Fig. 10. Ritning med skeletten i Anläggning 1. Fynden från utgrävningen 2002 utmärkta. 

Planritning: Helena Fennö med tillägg av Andreas Viberg 

 

 

Fig. 11. Ritning med skeletten i Anläggning 1. Fynden från utgrävningen 2008 utmärkta. 

Planritning: Helena Fennö med tillägg av Andreas Viberg 
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Anläggning 2 Stenskoning runt träd  

Anläggningen var inte synlig före undersökning. Den framkom när området runt anläggning 1 

utökades. Anläggningen utgjordes av en stenpackning ovanpå vilket det fanns ett 0,2 m tjockt 

homogent lerlager (Fig.12). Lagret bedömdes som påfört. Under detta fanns ett ca 0,15m 

tjockt gruslager. Även detta bedömdes som påfört. Under gruslagret framkom en rund 

stenläggning ca 1,25 m i diam. Vilken innehöll 22 rundade och skarpkantade stenar, 0,15- 

0,50 m stora. Stenpackningen var flerskiktad med ett djup av 0,9 m. Det övre skiktet bestod 

av flata stenar och de två undre skikten bestod av färre stenar lagda i en konisk form med 

spetsen nedåt. Anläggningen var nedgrävd i lera vilken var mer mörkfärgad i anslutning till 

stenarna. I NÖ hörnet av anläggningen framkom en större sten vilken inte täcktes av 

gruslagret och som inte bedömdes tillhöra anläggningen. 

I ytan intill stenpackningen påträffades en hästsko, F40 (Fig. 12). I schaktets olika lager 

påträffades fragment av glas, tegel, metall, porslin och murbruk. Samtliga dessa fragment 

bedömdes vara recenta och tillvaratogs inte.  Därtill kan också nämnas fragment av kritpipa 

F41. Anläggningen bedömdes inte vara förhistorisk utan tolkades som en 

trädgårdskonstruktion i form av en stenskoning runt ett träd vilket tidigare stått på platsen (jfr. 

träd med omgärdande stenar i trädgården, 2008 Fig. 13). 

 

Fynd 

F 40 hästsko, järn 

F41 kritpipa 

 

 

 

Fig. 12 Stenpackning i A2. Utanför vid SÖ hörnet påträffades en hästsko. Foto:AFL 
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Fig. 13 Stenskoning runt träd i KVA:s trädgård vilken har stora likheter med A2. Foto: AFL 

 

Schakt 3 

Schaktet lades norr strax norr om den synliga åsrygg på vilken det vikingatida gravfältet legat 

(Fig.6). Syftet var att undersöka om gravfält haft en vidare sträckning som eventuellt tagits 

bort vid senare tiders odling. Vid de tidigare geofysiska undersökningarna hade anomalier 

noterats i området. Schaktet var till en början 4 m
2
 stort. Vid undersökning framkom en ett 

antal stenar vilken kunde tydas som en anläggning och därför utökades schaktet med 1m
2
 mot 

norr. 

 

Lagerbeskrivning: 

Lager 1. Omrörd matjord, 10-15 cm tjockt bestående av organiskt material och lera med 

inslag av träkol, rötter, kalsten och grus. Recenta fynd i form av tegelkross och 

keramikskärvor påträffades. Lagret täckte hela schaktet. 
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Lager 2. Gruslager- tolkat som rester av en grusgång i SV-NÖ riktning vilken skar av två 

vattenledningar i Ö-V-riktning. Vattenledningarna var av gummi respektive av galvaniserat 

järn. Grusgången var ca 5 cm djup.  Gruslagret Utbredningen var i NV delen av schaktet. I 

jorden fanns inslag av rötter och tegelkross. 

Lager 3. Sand med inslag av silt och grus. Utsträckning i stort sett som i L2. Inslag av träkol 

och tegelkross. Vattenledningarna skar igenom lagret. Det tolkades som en markberedning för 

grusgången. 

Lager 3:1. Sand med inslag av silt och grus. Liknar starkt L3 men saknar inslag av grus (L2) 

ovanpå. Inslag av träkol och tegelkross. Genomskuret av vattenledningar. 

Lager 4 & 4:1. Lerlager som fläckvis är uppblandat med grus. Inslag av träkol och rötter. 

Recenta fynd såsom tegelkross och porslin. I NÖ delen av lagret påträffades anläggning 5 (se 

beskrivning nedan). Även detta lager är påverkat av nedgrävningen för vattenledningarna men 

de sker inte igenom hela lagret. 

Lager 5 utgjordes av en stenpackning bestående av ett skikt glest lagda stenar ca 10- 50 cm 

stora. 

Anläggningen påträffades i lager 4 och låg i nivå med grusgången. Schaktet utvidgades för att 

kunna studera anläggningens form. Anläggningen hade karaktären av en stenmur med 

riktning SO-NV riktning. Nedgrävningen av vattenledningarna hade stört konstruktionen och 

den ursprungliga formen gick inte att bedöma. Endast recenta fynd påträffades i schaktet. 

Här kunde särskilt noteras ett kritpipsfragment med Gustaf III:s monogram. Fragmentet låg i 

direkt anslutning till en av stenarna (Fig. 14). 

Tolkning: Nivån under Anläggning 5 låg på en höjd av ca 5,18 m ö h, vilket bör ha motsvarat 

den vikingatida strandlinjen. Därför kan det inte röra sig om en anläggning samtida med 

gravfältet. Dock ligger den på för låg höjd för att vara samtida med den sentida/nuvarande 

trädgården och dess anläggningar. Fynd av ett kritpipsfragmentet skulle möjligen kunna tyda 

på en datering till 1700-tal. Utifrån form och stratigrafi skulle det kunna röra sig om ett 

odlingsröse eller en stengärdsgård/mur yngre än gravfältet men äldre än KVA´s trädgård.    

 

Fig. 14 Fragment av kritpipa påträffad i schakt 3. Foto: Lena Holmquist. 
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Schakt 4  

I SV hörnet av KVA:s trädgård togs ett 1 x 3 m stort schakt upp med avsikten att se om det 

kunde finnas en förlängning av gravarna i backen nedanför parkeringsplatsen vid KVA:s 

byggnad. I schakten framkom en lagerföljd som nedan: 

 

Lager 1: Lerig siltig matjord ca 0,3 m tjockt. 

Lager 2: Lerig silt ca 0,1-0,2 m djup. I detta lager påträffades en enstaka sten, 0,15 m stor. 

Lager 3: Siltig lera med inslag av grus. 

Lager 4: Berggrund. 

 

Ett fåtal recenta fynd påträffades i lager 1 och 2. De utgjordes av fragment av porslin, metall, 

glas och keramik. Dessa tillvaratogs inte. 

 

Schakt 5  

Anläggning 4.  

På en rund förhöjd planteringsbädd ca 3 m i diam och 0,15 m hög växte före undersökningen 

rabarber (Fig. 6). Anläggningens form och storlek samt utslag vid slingramsundersökning 

gjorde att den tolkats som en eventuell grav. Syftet med undersökningen var att undersöka om 

så var fallet. Sentida odling skulle i så fall ha skadat gravöverbyggnaden. 

 

Lagerbeskrivning: 

 

Lager 1: Matjord. Mycket fin matjord, mjuk och ca 0,15 cm djup. Bestod av >50 % organiskt 

material med inslag av träflis, träkol, sten och tegelkross. Ojämnt spridd över hela schaktytan. 

Kol och träflis bedömdes komma från rötter. Växtligheten syntes ha bränts ned vid något 

tillfälle. Inslag av några få stenar, ingen större än 0,15 m. Enbart recenta fynd i lagret. 

Lager 2: Lerjord. >50 % lera. Grus <5 %. Inslag av organiskt material från L1 (<5%). Inslag 

även i detta lager av kol och träflis. Inslag av sand <5%. Inga tecken på nedgrävning utöver 

det som kunde knytas till rabarberplanteringen. Lagret täckte hela schaktytan. Endast recenta 

fynd påträffades. 

Lager 3. Blandat fyllnadslager, påfört. Silt, sand, grus och lera med inslag av träkol och rester 

av rötter från rabarberplanta. I lagret fanns recent material såsom porslinsskärvor, glasbitar 

och tegelfragment. Lagret täckte hela schaktet. 

Lager 4. Mycket kompakt siltig, sandig lera. Litet inslag av (<5%) av organiskt material, grus 

och sten. Fyndlöst. Lagret täckte hela schaktet. Ett T-format kontrollschakt grävdes i botten. 

Med jordsond konstateras att leran fortsatta en bit nedåt. Horisonten bedömdes som 

antropogent opåverkad, förmodligen steril lera. I utbildningssyfte togs ett slumpartat urval 

prover i botten av schaktet för fosfatanalys.    
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Inget framkom som kunde tyda på något annat än det rört sig om en sentida planteringsbädd. 

 

Fynd 

I undersökningsområdet utgjordes det påträffade fyndmaterialet av huvudsakligen recenta 

fynd, dvs. från historisk/efterreformatorisk tid. Undantaget utgjordes av de föremål som 

framkom vid upptagandet av de tre skeletten i A1. De var kistspikar, bryne, två järnknivar, 

kamfragment och ytterligare benfragment från de tre begravda individerna samt ett fåtal 

djurben. Föremålen täcktes av skeletten och kunde därför inte friläggas vid undersökningen 

2002. Föremålens karaktär ansluter helt till de tidigare påträffade föremålen m a o de dateras 

till samma tidsspann som övriga fynd i graven, 1100-tal. Övriga fynd som påträffades spritt i 

schakten tillhör senare tidsepoker. Här kan bl. a nämnas del av en kritpipa i schakt 3 med 

Gustaf III:s monogram vilket ger en datering till 1700-tal (Fig. 14). Vidare påträffades en 

hästsko intill stenpackningen i A1 som kan knytas till senare tiders lantbruk i området. 

 

Sammanfattning 

Under sommarhalvåret 2008 genomförde Arkeologiska forskningslaboratoriet seminarie-

grävningar (Fig. 15) i Kungl. Vetenskapsakademiens trädgård. Syftet med undersökningarna 

var att i första hand återundersöka de skelettgravar som Stockholms stadsmuseum 

genomförde år 2008. Gravarna tillhör gravfält Raä 223 vilket tidigare delvis grävdes ut på 

1910-talet i samband med uppförandet av byggnaderna för Vetenskapsakademien. Då 

undersöktes ett 15-tal gravar bestående av både brand- och skelettgravar daterade till yngre 

järnålder/tidig medeltid.  

Avsikten var att ta upp skeletten enligt Länsstyrelsens önskan och förvara dem tillsammans 

med övriga fynd i magasin. Ett ytterligare syfte var att undersöka om det kunde finnas fler 

gravar vilka kunde kopplas till gravfältet RAÄ 223 för att därigenom kunna klarlägga 

gravfältets utbredning. 

De tre skelettgravarna var påfallande väl bevarade efter de sex år som förflutit sedan de första 

gången undersöktes. Ett antal ytterligare gravgåvor kunde tillvaratas p.g.a. att de delvis varit 

dolda av skeletten; bryne, två järnknivar och kamfragment. 

Därutöver togs ytterligare fem schakt upp i Vetenskapsakademiens trädgård. Schaktens 

placering baserades på resultaten från tidigare av AFL utförda georadarundersökningar. 

I ett av schakten fanns en vällagd stenpackning men som visade sig tillhöra en stenskoning 

runt ett träd. I de övriga schakten framkom inget som kunde tydas som förhistoriska 

lämningar. I schakten påträffades lämningar efter senare trädgårdsanläggningar i form av 

grusgångar och nedgrävda bevattningsslangar av både plast och metall vilket gör att om det 

funnits förhistoriska lämningar så har de med största sannolikhet grävts bort. Om det funnits 

ytterligare gravar i området så har de med stor sannolikhet förstörts av senare tiders 

odlingsverksamhet. 
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Utvärdering 

Måluppfyllelse 

Syftet med undersökningen 2008 i Kungl.Vetenskapsakdemiens trädgård var att preparera 

fram de skelettgravar, tillhöriga gravfält  RAÄ 223, vilka undersöktes 2002 av Stockholms 

stadsmuseum och som efter avslutad undersökning lämnades kvar in situ. Skeletten lyftes upp 

och transporterades in till Arkeologiska institutionen och är nu tillgängliga för framtida 

forskning.  

Ett ytterligare syfte var att söka utröna gravfältets utbredning och datering. Av den 

anledningen togs 5 ytterligare schakt upp. Placeringen av dem baserades på tidigare utförda 

geofysikaliska undersökningar där anomalier utvisade möjliga indikationer på gravar. Vid 

undersökningarna av dessa påträffades dock inga förhistoriska lämningar varken av grav-  

eller boplatskaraktär. Trädgården har varit intensivt brukad under en lång tid och inte minst 

senare tids trädgårdsodling har påverkat markhorisonterna. 

Eftersom undersökningen företogs som en seminariegrävningen var det pedagogiska syftet en 

viktig komponent  i undersökningarna. Studenterna som deltog i undersökningen 

undervisades förutom i gräv – och provtagningsteknik, i olika prospekteringsmetoder.   

Med detta kan sägas att målet med undersökning – så långt det varit möjligt – uppfyllts. 

 

Potential och vidare bearbetning 

I Frescatiområdet runt Vetenskapsakademien, Naturhistoriska museet och Stockholms 

universitet finns spår av olika former av markutnyttjande från förhistorisk tid och framåt. 

Innan Stockholms universitet utlokaliserades till Frescati har området använts för 

Lantbruksakademiens verksamhet med odlingar (Experimentalfältet). Dessförinnan har det 

varit kunglig jaktmark. Gustaf III:s parkanläggning runt Brunnsviken har också avsatt spår i 

terrängen. Marken har  varit i kunglig ägo och här har funnits ladugårdar tillhöriga kronan. 

Gårdar har funnits från från historisk tid och bakåt ned i järnåldern. Dessa gårdar har lämnat 

få spår efter sig utan ger sig främst tillkänna genom gravfälten och i skriftliga källor. Längs 

utmed den forna vattenleden fram till Husarviken ligger gravar och gravfälten som Raä 10, 

Raä 203 och Raä 223 varav det yngsta syntes vara det nu senast undersökta vid 

Vetenskapsakademien. På det äldre kartmaterialet finns gårdarnas namn nedtecknade men den 

exakta platsen för lokaliseringen har inte angivits. Den gård som det skulle kunna röra sig om 

vid Vetenskapsakademien är Ledinge. Ett namn som finns belagt från 1331 som in lydernum 

(SDHK 3790).   

Gravfältet har omfattat en yta av åtminstone 13.000 m
2
. Det undersökta antalet gravar rör sig 

om ett 15-tal och det finns ytterligare ett 10-tal synliga i området. Har det funnits gravar över 

hela området, mellan de tidigare kända i KVA:s trädgård och den grav som undersöktes strax 

intill järnvägsspåret till Roslagsbanan så har det ursprungligen rört sig om ett gravfält 

betydligt större än ett ordinarie bygravfält från perioden. En fortsatt mer ingående jämförande 
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studie av det äldre kartmaterialet, skriftliga källor och de förhistoriska och historiska 

lämningarna skulle kunna ge en fördjupad bild av utvecklingen och en utökad kunskap om 

övergången från yngre järnålder till medeltid i området.  

I Vetenskapsakademiens trädgård är sannolikheten för att upptäcka ytterligare gravar liten 

eftersom den har varit så starkt utnyttjad av senare tiders olika former av odlingsaktiviteter. 

Däremot skulle utökade geofysikaliska undersökningar på fältet utanför trädgården eventuellt 

kunna ge indikationer på om det funnits ytterligare gravar. Ett belägg för det kan vara den 

skelettgrav som undersöktes på 1910-talet intill Roslagsbanans järnvägsspår.  

Vidare skulle en angelägen forskningsuppgift vara att närmare studera och analysera 

föremålen från gravfältet vid Vetenskapsakademien. Det är rikhaltigt och varierat nämnas kan 

bl. a den sk Offerhögen innehållande amulettringar. Ett annat exempel är den Sachsenpfennig, 

daterad till 1100-talet, påträffad i ytterligare en annan grav och som kan tyda på långväga 

handelskontakter. Antalet gravar och fyndmaterialets karaktär samt den topografiska  

belägenheten vid en forntida farled skulle kunna tyda på att det rört sig om ett gravfält invid 

vikingatida/tidigmedeltida hamn eller landningsplats.   

 

 

 

Fig. 15 Deltagare i seminariegrävningen i Vetenskapsakademiens trädgård 

2008. Övre rad fr. v. Anders Larsen, Birgit Fylling, Joakim Schultzen, Richard Blücher 

Nedre raden fr. v. Christina Karlsson, Tove Lindberg och Annesophie Ohlberger. 

Foto: AFL 

 

 



18 
 

Administrativa uppgifter 

 

Länsstyrelsens dnr 

Tillstånd till forskningsarkeologisk delundersökning/seminariegrävning dnr 431-08-36071.    

 

Tidsperiod 

2008-05-05 – 05-23 

2008-08-27 – 09-17 

 

Ansvarig projektledare 

Lena Holmquist 

 

Övriga deltagare  

Doktorand: Andreas Viberg  

Studenter: Richard Blücher, Birgit Fylling, Christina Karlsson, Anders Larsen, Tove 

Lindberg, Annesophie Ohlberger, Elina Palomäki, Joakim Schultzen. 

Osteologstudenter maj 2008: Mikaela Lodén, Kalle Sönnergren 

 

Koordinatsystem 

RT 90 2.5 gon V 

 

Undersökt yta 

Totalt 84m
2 

 

Dokumentationshandlingar 

Ritningar av undersökta anläggningar och schakt, foton och fyndlista förvaras vid 

Arkeologiska forskningslaboratoriet. 

 

Fynd 

Järnföremålen från Anläggning 1 är konserverade vid Arkeologiska forskningslaboratoriet. 

Fynden förvaras på AFL i avvaktan på fyndfördelningsbeslut. 
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