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Figur 1: Karta över trakten kring Kvarnholmen med den aktuella undersökningsplatsen 
markerad med rött. Skala 1:100 000. 



Inledning

Med anledning av att Nacka kommun arbetar med en ny detaljplan 

för Kvarnholmen utförde Arkeologgruppen AB en förundersökning i 

form av en kartering inom fastigheten Sicklaön 38:1.  Karteringen 

gällde fornlämningen Nacka 287 och omfattade en husgrund, en plan 

yta och en möjlig terrass. Uppdraget bedömdes av Länsstyrelsen vara

av så begränsad art att ingen undersökningsplan krävdes. Som 

utgångspunkt fanns en besiktning av fornlämningen som gjordes 

2012 av Stockholms Läns Museum.

Resultat

Förutom husgrunden karterades även en ca 20x10 meter stor, 

stenröjd yta som eventuellt kan vara en äldre odlingsyta som har ett 

samband med husgrunden. Omedelbart öster om den röjda ytan 

syntes en terrassering med en terrasskant lagd av 0,4-1 meter stora 

stenar. 

Läget för husgrunden överensstämmer grovt med en hussymbol som

återfinns på generalstabskartan från 1873. Det är dock svårt att 

närmare bedöma överensstämmelsen då området kraftigt förändrats

sedan 1873, bland annat genom stora markfyllnader.
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Objektsbeskrivning

A 201

Nacka 287

Husgrund, ca 5×4 meter stor, upp till 0, 3 meter hög. Ligger i 

västsluttning med vida utblick över Saltsjön och inloppet till 

Stockholm. Anlagd på berg med ett tunt lager av mylla. I väst samt 

6

 Figur 2: Utdrag ur fastighetskartan över Kvarnholmen och omgivande registrerade fornminnen. 

Skala 1:5000



delvis även i syd syns syllstenar, upp till 0,5 meter stora. I centrala 

delen syntes en flack grop, ca 1 meter i diameter och upp till 0,2 

meter djup. I det sydöstra hörnet fanns ett spisröse (A202). Längs 

den östra kanten växte två tallar, varav den ena i kanten av spisröset.

En mindre ek växer strax norr om husgrunden.

A 202

Spisröse

Spisröset syntes som en tydlig förhöjning, ca 1,5 meter i diameter 

och ca 0,3 meter hög. Det låg i det sydöstra hörnet av husgrunden. 

Vid besiktning 2012-09-28 grävdes en 0,2 meter stor provgrop i 

röset. I gropen framkom sparsamt med tegel. I rösets östra kant 

växer en tall.
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Figur 3: Husgrunden sedd från väst. Foto: Tomas Ekman



A 203

Stenröjd yta

Omkring 10 meter söder om husgrunden fanns en ca 20x10 meter 

stor, relativt stenfri yta. I söder var ytan bevuxen med tät sly, i norr 

mer öppen mark. Ytan kan ha varit en äldre odlingsyta med 

anknytning till husgrunden. I väster avgränsades ytan av A 204.

A 204 

Terrassering

I den stenröjda ytans östra del fanns en relativt tydlig avgränsning i 

form av en stensatt skoning av 0,4-1 meter stora stenar. Den kunde 

följas i terrängen ca 10 meter men fortsatte sannolikt även i den 

slybevuxna delen. 
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Figur 4: Översiktsplan Kvarnholmen, Nacka 287. Skala 1:1000.



Administrativa uppgifter

Landskap: Södermanland

Län: Stockholms län

Kommun: Nacka kommun

Socken: Nacka socken

Fastighet: Sicklaön 38:1

Arkeologgruppens diarienummer: Ag2014_61

Länsstyrelsens diarienummer: 4311-43438-2014

Projektnr: 2014_61

Fornlämningsnr: 287

Projektgrupp:
Annica Ramström, Tomas Ekman
Personal:
Annica Ramström, Tomas Ekman

Undersökningstid: 14-12-19

Exploateringsyta:  -

Undersökt yta:  - 

Läge: Ekonomiska kartan, blad  10I5g

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM

Dokumentationshandlingar som förvaras i ATA, RAÄ, Stockholm:
 -
Digitalt arkiv:
Digitala data förvaras tillsvidare hos Arkeologgruppen AB.
Fynd:
Inga fynd omhändertogs.
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