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Meaningful rubbish. Traces of ritual practice in Late Iron Age graves 
in the Mälar region of central Sweden. 

Abstract 

The main purpose of this dissertation is to investigate the range of small finds and other 
materials often found deposited in the fills and stone settings above later Iron Age graves in the 
Mälar region of central Sweden. This study investigates how this material, especially potsherds, 
burnt clay, burnt and unburnt bones and teeth, flint, ice crampons, nails, rivets and knives, were 
distributed in eight different grave fields in the Mälar valley. The results shows that most of 
this material was indeed deliberately placed on or in the graves, with different object types 
added to particular areas of burial monuments. 
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There are masses of times, enormous and stupid, in which nothing happens; and 
short, marvellous moments in which lots of extraordinary events take place. So 
far no one has ever come up with anything to prove that truth is in proportion to 
abstract time, that what lasts for a long time is true and that what only lasts for 

an instant is false. 

 –Benjamin Fondane, La Conscience Malheureuse 
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1 Inledning 

1:1 Bakgrund 
 

Ett vanligt förekommande fenomen på järnåldersgravfält är förekomster av fynd på gravarnas 
stenpackningar, i mantlar och- eller fyllningar. Dessa förklaras oftast som härrörande från 
underliggande eller närliggande äldre boplatslager varifrån man tänker sig att fyllnadsmaterial 
till gravarna hämtats. Det är inte heller helt ovanligt att föremål så som amulettringar, knivar 
och andra metallföremål förekommer i samma kontexter. Som fältarkeolog har en goda 
möjligheter att både uppmärksamma och noga dokumentera olika fenomen som kan vara av 
vikt och intresse för förståelsen av en plats. Detta gäller både på utbildningsnivå liksom inom 
exploateringsarkeologin.  

Under VT-17 var Stockholms universitets seminariegrävning förlagd till Jordbrogravfältet i 
Södermanland. De studenter som gjorde sin under studierna andra fältkurs skulle gräva två 
väldigt olika anläggningar. Den ena anläggningen, A1000, var en (troligen folkvandringstida) 
grav. Den andra anläggningen, A100, bestod av ett antal större stenar som låg i en oregelbundet 
oval formation precis sydväst om det stora röset som ligger centralt placerat på 
Jordbrogravfältet. Anläggningen hade innan grävarbetets början, diskuterats som ett möjligt 
kulthus, eller så kallat Brobyhus, från yngre bronsålder, stensättning från bronsålder eller 
möjligtvis yngre järnålder. Syftet med att gräva anläggningen var att om möjligt indirekt kunna 
datera det stora röset. Projektledarna var relativt säkra på att anläggningen skulle vara tom och 
inte särskilt komplicerad. Det visade sig att anläggningen var allt annat än okomplicerad att 
gräva. I anläggningens centrala del fanns en sänka som under de tre veckornas fältarbete skulle 
komma att omtolkas gång på gång. Anläggningen visade sig bestå av en mängd olika kontexter 
och lager. I sänkan framkom inga fynd men två prov togs på något som skulle kunna vara 
trärester. Fragment av keramik och brända ben låg spridda över hela anläggningen, som mest 
markant i dess östra del. I den yttre södra och yttre norra delen framkom varsin 
hartstätningsring. I söder framkom även en bronsfibula, troligen från romersk järnålder, 
tillsammans med en liten mängd kol och spridda brända ben. Fibulan låg således inte i eller så 
nära hartstätningsringen att den skulle kunna höra till denna kontext. Hur och när hade fibulan 
hamnat där? Och varför? Var den deponerad på platsen sekundärt eller hade graven blivit störd 
någon gång efter att graven lagts igen? Tilläggas bör att studenterna i efterhand tolkat kontexten 
som en gravgömma.  

Under grävsäsongen 2016 arbetade jag på en större utgrävning, utförd av Stiftelsen 
Kulturmiljövård, av två järnåldergravfält i Hjulsta Spånga, i Stockholm, RAÄ Spånga 96:1 samt 
RAÄ Spånga 122:1. På ”lilla gravfältet”, Spånga 122:1, gjordes fynd av ca 150–200 
amulettringar som deponerats på en möjlig kultplats, strax sydväst om gravarna  
(http://www.kmmd.se/Arkeologi/Projekt-2016/Hjulsta-Stockholm/). Flera av amulettringarna 
var eldstålsformade och ett flertal hade även hängen i form av skäror eller yxor. Tre av 
amulettringarna har genom 14C-analys av kol från tillverkningsprocessen som extraherats ur 
metallen daterats till vendeltid, medan gravarna spänner över en längre period, från Romersk 
järnålder/folkvandringstid fram till tidig vikingatid. På kultplatsen hittades även pilspetsar av 
flinta från senneolitikum-tidig bronsålder, en så kallad ramskaftskniv, daterad till bronsålderns 
period II samt en mindre mängd ben i olika kontexter, bland annat i härdar och i kulturlagret. 
Osteologisk analys visar på fynd av nötkreatur, får/get och svin, men även människa. Benen 
från människa var framför allt små spridda fragment av skalltak, vilka utgjorde tydliga spår 
efter rituella aktiviteter på kultplatsen. I ytan av kulturlagret runt gravarna hittades även sex 
pärlor som tolkas som tappade. De äldre gravarna (romersk järnålder – folkvandringstid) på 

http://www.kmmd.se/Arkeologi/Projekt-2016/Hjulsta-Stockholm/
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Spånga 122:1 saknade nästan helt djurben. Endast en grav innehöll djurben, nämligen obrända 
delar av ett hundkranium som tros ha lagts i graven någon gång efter själva begravningen 
(http://www.kmmd.se/Arkeologi/Projekt-2016/Hjulsta-Stockholm/). 

På krönet av åsen på ”stora gravfältet”, Spånga 96:1, låg fyra stycken större gravhögar nästan 
på rad. I den fjärde och mest nordliga högen framkom obrända och brända ben av häst, bland 
annat i keramikkärl, två obrända kattskallar, samt brända ben från bl.a. får/get och gris. Den 
obrända hästen framkom väldigt intakt i jordfyllningen till graven och både kattskallarna och 
den obrända hästen har genom 14C-datering visat sig vara sentida. Då den ena katten kom 
relativt långt ned i högen är det troligt att delar av överbyggnaden också är från sen tid. Det 
framkom även ben av människa, dels i ett keramikkärl, placerat under ett större stenblock och 
dels en mindre mängd spritt i fyllningen till kärnröset. Benen från urnan är daterade till sen 
vendeltid - vikingatid medan den mindre mängden spridda ben från fyllningen daterats till yngre 
romersk järnålder – folkvandringstid. Troligen är det de yngre daterade benen som utgör den 
primära gravsättningen medan de äldre benen tros ha hamnat där senare, möjligen genom att 
fyllnadsmaterial hämtats från äldre gravar och- eller kulturlager (Lisa Hartzell, Stiftelsen 
Kulturmiljövård via mejl). Utanför graven, men i anslutning till den, framkom två stycken 
amulettringar av järn.R 

På ett flertal anläggningar på gravfältet Spånga 96:1, påträffades fynd av keramikfragment, 
slagg, bränd lera, brända ben och annat som brukar benämnas som boplatsmaterial. Fynden 
låg antingen spridda i anläggningarnas mantal, placerade på stenpackningar eller spridda i 
stenpackningarnas fyllningar.  

Fynd på och runt gravar, som inte har någon tydlig rumslig- och/eller tidslig relation till själva 
begravningen, tillskrivs sällan någon betydelse av vikt för helhetstolkningen av platsen eller 
hur platsen har använts utöver som gravplats (Barteheim & Heyd 2001: 261; Seiler 2001: 98; 
Artelius & Lindqvist 2007: 130 ff.; Williams 2013: 195; Klevnäs 2015: 13). När väl fynd som 
dessa lyfts fram, är det oftast obrända ben och keramikskärvor som antingen tolkas som spår 
efter rituella måltider vid graven eller mat- och/eller dryckesoffer till den döda (se till exempel 
Eriksson 2009: 202 ff; Gräslund 2001: 222 ff), eller som ”boplatsmaterial” hämtat från någon 
närliggande boplats, som hamnat på eller i graven i stort sett av en slump (Kaliff 2007: 103; 
Hållans-Stenholm 2012:105). Detta, att fyllnadsmaterial till gravar hämtats från boplatser, 
verkar vara en vedertagen tolkning och används i stort sett genomgående vid avrapportering 
och har sällan diskuterats närmare. Tolkningen är inte tagen ur luften då järnåldersgravar, 
framför allt gravar från yngre järnålder, ofta ligger placerade på antingen äldre gravar eller äldre 
boplatser och således naturligtvis kan ha kontaminerats av det äldre materialet på platsen, 

Figur 1. Schematisk bild av en tänkt gravhögs uppbyggnad. Illustration av Lee Widegren Lundin, efter min förlaga, 
framtagen för denna uppsats. Schematic picture showing the construction of a general grave mound. 

http://www.kmmd.se/Arkeologi/Projekt-2016/Hjulsta-Stockholm/
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antingen redan vid anläggandet av gravarna, eller under senare tid. Tolkningen blir dock ett 
problem då liknande material dyker upp i fyllningar och mantlar på gravar som inte ligger på 
eller i närheten av äldre boplatser eller gravfält. Ytterligare problematisk blir tolkningen då 
boplatsen varifrån fyllnadsmaterialet tros ha hämtats, inte visar liknande fynd som i gravarnas 
fyllningar eller mantlar.  

Man kan se i många rapporter hur ”boplatsmaterialet” anses oviktigt och snabbt avskrivs även 
om fynden gjorts i samma kontext som till exempel amulettringar, vilka samtidigt ses som 
rituellt deponerade. Hur kommer det sig att det så kallade boplatsmaterialet så lätt avskrivs som 
ointressant? Vad kan detta material berätta för oss? Vi arkeologer måste fortsättningsvis vara 
mer noggranna när vi beskriver anläggningar, fynd och fyndens placering när en grävning 
avrapporteras. Att väderstreck har haft någon slags betydelse under forntiden finns det 
indikationer på (se kapitel 3:4 för tidigare forskning kring väderstreckens betydelse). Som 
exempel kan nämnas de så kallade sydvästporterna som ibland finns på gravar från främst 
vikingatid i framför allt Uppland. Hur har man valt att placera amulettringar och annat material 
på gravarna? Kan vi se om vissa väderstreck har föredragits framför andra? 

Att beskriva något enbart som rensfynd eller avfall/boplatsmaterial, utan att lägga närmare vikt 
vid materialet/fynden och var de har placerats, ställer till onödiga och ibland olösliga problem 
som näst intill omöjliggör forskning runt detta material. Detta faktum bidrar till att viktiga 
pusselbitar till forntidspusslet går förlorade.  

Uppsatsen behandlar åtta järnåldersgravfält i Mälardalen, Uppland. Gravfälten presenteras 
närmare i kapitel 5. 

2 Syfte och frågeställningar 

2:1 Syfte 
 

Syftet med undersökningen är att öka förståelsen för det ofta bortglömda materialet i gravars 
överbyggnader och fyllningar samt att undersöka om det finns mönster som styrker tesen om 
fynden som meningsbärande för järnåldersmänniskorna i Mälardalen, Uppland. 

2:2 Frågeställningar 
 

• I vilka former av gravar hittas materialet vanligtvis?  
• Vilka fynd/föremål finns representerade på/i anläggningarna och hur har fynden hamnat 

på/i anläggningen? 
• Kan det så kallade boplatsmaterialet tolkas som medvetet deponerat och finns det 

mönster i hur materialet använts som tyder på rituella handlingar? 
• Är materialet jämnt utspritt? Om inte, finns det någon koppling till något specifikt 

väderstreck? 
• Hur mycket av materialet kan härledas till närliggande eller underliggande boplatser? 
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3 Bakgrund och forskningshistorik 
 

3:1 En inledning 
 

Terje Gansum (2004) har i sin avhandling ”Hauger som konstruksjoner – arkeologiske 
forventninger gjennom 200 år” tittat närmare på hur arkeologisk kunskap produceras genom 
att dels studera högars konstruktioner, men också genom att titta på hur arkeologer genom tiden 
tolkat och tolkar högar, hur arkeologernas förväntningar styr tolkningen och hur detta påverkar 
och formar arkeologisk kunskap. Gansum tittar bland annat kort på hur arkeologiska rapporter 
hanterar och tolkar fynd av föremål i gravars fyllningar (ibid: 138 ff). Detta gör han genom att 
kritiskt granska två rapporter över två gravfält i Södermanland varav det ena gravfältet, i 
Gnesta, hade en underliggande boplats, medan det andra gravfältet, i Härads Kyrkby, saknade 
underliggande boplats. Vad gäller gravfältet med underliggande boplats, menar Gansum att det 
står utom allt tvivel att föremålen i gravarnas fyllningar kommer från boplatsen (ibid: 138). Vad 
gäller gravfältet utan dokumenterad boplats under menar Gansum att fynden i gravarnas 
fyllningar mest troligt hör till själva begravningarna och att inget talar emot att man kan ha 
spritt ben och föremål i fyllningen i samband med att graven anlades.  

  
Figur 2 Gansums tabeller över fynd i fyllningarna på gravfältet i Gnesta (vänster) samt Härads kyrkby (höger). Gansum 
2004: 139 f. Gansums tables showing finds in the upper layers of the graves at the grave fiealds in Gnesta (left) and Härads 
kyrkby (right). 

Gansum ställer sig vidare frågan om det finns skillnader i vilket material som beskrivs som 
rensfynd och vilket material som beskrivs som fynd gjorda i anläggningarnas fyllningar på 
ytterligare ett gravfält utan underliggande boplats, i Lida, Södermanland, vilken han inte tycker 
sig kunna se (se figur 3). Han menar att uppdelningen troligen speglar arkeologernas behov av 
att kategorisera föremål i kategorier snarare än en faktisk skillnad fynden emellan. Han menar 
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vidare att det finns lite som tyder på att föremålen skulle ha hamnat där vid senare tillfällen 
(Ibid: 139 f).  

 
Figur 3 Gansums tabell över rensfynd samt fynd i 
fyllningar på ett gravfält utan underliggande boplats, 
Lida Södermanland. Gansum 2004: 141. Gansums 
table showing finds listed as found in grave fillings 
and loose finds (rensfynd). 

När vi tittar närmare på de tabeller 
Gansum upprättat över fynd i 
fyllningarna på de två gravfälten i Gnesta 
och Härads kyrkby, kan vi se att 
gravfältet utan underliggande boplats 
uppvisar fler fyndkategorier än gravfältet 
med underliggande boplats (se figur 2). 

De föremålskategorier som inte återfanns 
på gravfältet i Gnesta (med boplats 
under), består främst av järnföremål men 
också av 12 glaspärlor och ett silvermynt, 

alltså ganska typiska föremål som kan påträffas i järnåldersgravar. Det är vid en första anblick 
lätt att dra samma slutsats som Gansum, att dessa föremål hör ihop med själva begravningen, 
men är det verkligen så enkelt? Varför saknas fynd av till exempel järn i gravarna på gravfältet 
i Gnesta? En enkel förklaring är att gravfältet i Härads kyrkby daterats till 8–900-talet efter vår 
tideräkning (FMIS), medan gravfältet i Gnesta dateras till äldre järnålder (Hallgren 2013: 41). 
Enligt Historiska museets tjänst ”Sök i samlingarna” gjordes totalt 13 metallfynd i gravarna på 
gravfältet i Gnesta. Det är således inte särskilt konstigt att fyndläget såg ut som det gjorde. Att 
göra en jämförelse av det här slaget med endast två gravfält från så pass skilda tider med så 
pass skilda fyndomständigheter som i det här fallet är märkligt. För att få en bild som 
någorlunda stämmer överens med verkligheten bör sådana jämförelser självklart göras mellan 
lokaler med likartad datering.  

Det är dock intressant att gravfälten utan underliggande boplats uppvisar så pass många fynd i 
fyllningarna, fynd, som när underliggande boplats finns, ofta tolkas som härrörande därifrån. 
Att Gansum väljer att göra den tolkning han gör visar tydligt att våra förväntningar på materialet 
i hög grad styr våra tolkningar. Det är också intressant att gravfältet med underliggande boplats 
uppvisar relativt få fynd i sina överbyggnader. Om tolkningen att majoriteten av fynd i yngre 
järnåldersgravars överbyggnader oftast härrör från boplatser, borde rimligtvis gravfält där 
underliggande eller närliggande boplats finns, uppvisa fler fynd och fyndkategorier än på 
gravfält utan närliggande/underliggande boplats, inte färre. 

Forskning rörande gravar som överlagrar boplatser har fokuserat på gravar som placerats på 
hus och på relationen mellan hus och grav (se till exempel Hållans-Stenholm 2012). Detta 
medför att gravar som inte ligger placerade direkt på ett äldre hus sällan diskuterats mer 
ingående i denna forskning. Föreliggande uppsats har inte som syfte att diskutera överlagringar, 
men då ett flertal av gravfälten i undersökningen ligger på vad som tolkats som äldre 
boplatser/aktivitetsytor är det ändå relevant att ta upp ämnet. Ett flertal av anläggningarna som 
diskuteras i uppsatsen där gravfältet anses ligga placerat på en äldre boplats, ligger inte 
placerade direkt på hus utan antingen på äldre kulturlager med ett antal härdar, aktivitetsytor, 
spridda stolphål och så vidare, som har tolkats som boplatsytor/aktivitetsytor, eller en bra bit 
ifrån själva boplatsen. 
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Hållans-Stenholm (2012) menar att det i Mälardalen är mycket vanligt att vad som tolkas som 
boplatslämningar hittas under och runt, men även i gravars överbyggnader. Boplatserna dateras 
vanligtvis till yngre bronsålder eller romersk järnålder-folkvandringstid. Hon belyser att denna 
tolkning traditionellt styrs av en föreställning om att anläggningar som inte är gravar inte tillhör 
gravfältskontexten. Vidare menar Hållans-Stenholm att boplatsmaterialet inte behöver ha 
hämtats från en äldre och övergiven boplats utan lika gärna kan ha hämtats från den samtida, 
aktiva boplatsen där den döde en gång levde sitt liv (Ibid:196).  

Artelius & Lindqvist (2007) diskuterar hur arkeologer ofta ser graven som en (1) historisk 
kontext istället för en process som sker över tid. De menar att fynden i gravar allt för ofta 
klumpas ihop till en enhet och att vi där igenom förlorar viktig information som fynden kunnat 
ge oss om föremålen istället ”…relaterats till de olika meningsbärande nivåerna i 
begravningsritualen” (Ibid: 122). På samma sätt menar författarna att sekundära händelser inte 
ofta nog betraktas som spår av medvetna handlingar som kan ha haft social och/eller religiösa 
bakomliggande faktorer, som kan spegla så väl offentliga religiösa ställningstaganden som 
individuella eller lokala handlingar/strategier (Ibid: 122). Det är tydligt att det pågått aktivitet 
på gravfälten även efter att gravarna anlagts. 
 

”Återbruket tog sig många olika former… Eldar tändes på och invid gravhögarna. 
Man grävde schakt och gropar i äldre monument för att finna värdefulla ting. Man 
åt i direkt anslutning till monumenten. Man deponerade föremål i äldre gravar.”  
(Artelius & Lindqvist 2007: 126). 

 

3:2 Dödskult, förfäderskult eller något mitt emellan? 
 

När Hjalmar Stolpe undersökte graven Bj 749 på Björkö, 1879, beskrev han anläggningen på 
följande sätt: ”Hela högen bestod av bystadjord med obrända djurben och en sågad elghornbit” 
(Stolpe, opublicerad grävdagbok, Björkö 1879, i ATA). Stolpe tänker sig således att jord 
transporterats från svarta jorden och placerats på graven, detta trots att ingen annan grav tycks 
ha denna svarta jord som fyllnadsmaterial, även om obrända ben från både människa och djur 
påträffats i ett antal gravars fyllningar (Gräslund 1980: 60).  

Åren 2013 och 2014 gjorde Statens Historiska Museum och Arkeologiska 
Uppdragsverksamheten förnyade undersökningar av Bj 749 som visade att Stolpe, i likhet med 
vad hans anteckningar visar, koncentrerat sin undersökning till anläggningens södra del 
(Andersson et al. 2016: 7). Det som Stolpe uppfattat som jord hämtat från stadslagret i Birka 
visade sig vid undersökningarna vara ett mycket fyndrikt lager och innehöll förutom diverse 
keramik, glas, sten och metallfynd, både brända och obrända ben av människa, bland annat ett 
nyckelben från en mycket ung individ (ibid: 8 f). Undersökningarna visar att Bj 749 troligen 
byggts om någon gång under 900-talet då graven förvandlas från ”…en ordinär brandgrav till 
plattformsliknande anläggning som genom sin nya kantkedja i norr …ansluter till den stora 
högen och kammargraven Bj 750…en rituell arena.” (Andersson et al. 2016: 39). Andersson 
(et al.) drar paralleller till sydvästportar (ibid) som förekommer i framförallt Mälardalen och 
som brukar dateras till 900-talet AD. Sydvästportar har ofta tolkats som platser för mat- och 
dryckesoffer (se till exempel Gräslund 2001: 228ff). Andersson (et al) menar att i den nya delen 
av Bj 749 sker nu nya aktiviteter ”…av tydlig rituell karaktär…” (Andersson et al. 2016: 43). 
Bland annat deponeras ett avsiktligt böjt svärd tillsammans med en yxa i anläggningens centrala 
del (ibid).  
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I det av Stolpe antagna från Birka hämtade fyllnadsmaterialet (AL 794 i Andersson et al. 2016) 
påträffades utöver brända och obrända ben, keramik, och den ovan beskrivna vapendepån, en 
stor mängd fynd. Bland annat en mängd bränd lera, slagg, minst 16 stycken hela och 
fragmenterade järnknivar, nitar och spikar, järnringar av oklar funktion, ett beslag från 
hästutrustning, diverse verktyg, fragment från senneolitisk skafthålsyxa, brynen, flinta, ben- 
och hornföremål, kamfragment, glaspärlor, små bronsringar, en dräktnål i brons, nålar och 
nålhus mm, men även några koproliter samt fyra fragment av förmultnat trä (ibid 2016: 18 ff). 
Flera av fynden härrör säkerligen från den under ombyggnaden förstörda brandgraven som 
ursprungligen fanns i Bj 749, men att en grav skulle innehålla 16 järnknivar håller jag för 
otroligt. Mer logiskt är att tolka dessa som deponerade på platsen vid ett eller flera senare 
tillfällen. Dock finns beskrivet av Artelius en vikingatida kvinnograv i Dalstorp i Västergötland 
där det fanns ”ett stort antal eldskadade knivar” (Artelius 2005: 265, min översättning) så helt 
uteslutet är det naturligtvis inte. 

Analyser på jorden från AL 794 visade att jorden inte hämtats från svarta jorden, men möjligen 
från någon annan boplats i närheten där det bedrivits metallhantverk, matlagning samt möjligen 
kreaturshållning (Andersson et al. 2016: 36).  

Kaliff (1997:103 f) vill tolka boplatsmaterial i gravar från yngre bronsålder och äldre järnålder 
i Östergötland som medvetet ditlagt. Han menar att det är osannolikt att man fyllt graven med 
avfall utan någon tanke bakom beslutet, då så mycket möda lagts på kremering och 
iordningställande av graven. Han menar att så kallat boplatsmaterial från gårdens marker kan 
ha använts rituellt vid gravsättningen för att symboliskt uppföra ett nytt hem till den döde och 
på detta sätt förvandla hen till en förfader, eller binda den döde vid jorden för att denne inte ska 
gå igen, samt markera att gården fortfarande hör till den döde. Genom kremeringen separerades 
frisjälen från kroppen och benens inneboende kraft, den kraft som den döde har haft i livet, 
återfördes till jorden genom gravsättningen. Kaliff är således av uppfattningen att 
boplatsmaterial i gravars fyllning sällan hamnat där av en slump, utan genom medveten 
handling (Kaliff 1997:103). Andersson (2005a:59 ff) menar att detta tankesätt även till viss del 
går att applicera på förhållandena under yngre järnålder. Både den allmänt rådande samt den av 
Kaliff framförda tolkningen om hur jorden och fynden hamnat på/i graven, är gångbara, 
åtminstone så länge det rör sig om spritt material, men när koncentrationer av keramik, bränd 
lera och- eller kol förekommer på en eller flera gravar, eller när dessa fyndkategorier uppträder 
tillsammans med föremål, ofta metallföremål så som amulettringar, knivar, nitar eller broddar, 
känns inte dessa tolkningar helt tillfredsställande. 

Frågan är varifrån jorden i Bj 749 kommer? Detta ger Birkarapporten (Andersson et al. 2016) 
eller analysen av jorden tyvärr inte något svar på. Kaliff (1997) skriver:  

”Placeringen av den dödes kvarlevor omslutna av delar av den miljö där denne 
verkat under jordelivet kan ha haft till uppgift att separera själsegenskaperna och 
krafterna som hörde samman med den dödes kropp. Det senare skulle då tillföras 
marken och gårdens gravfält. Gravkonstruktionen och benresterna i gravgömman 
kan i sådana fall ha utformats som en manifestation av det som hör till jordelivet. 
Begravningsritualen innehöll ett komplext system av ritualer där bränningen och 
förstöringen av kroppen frigjorde själen, medan nedläggandet av benresterna 
(eller delar av dessa) tillsammans med boplatsrester (material och föremål som 
hör samman med jordelivet) på gravfältet, var ett sätt att binda kvarlevorna till 
jorden – alltså en sorts ”jordfästning” i ordets ursprungliga bemärkelse” (Kaliff 
1997: 104 f). 
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Andersson (2005a: 60 f) drar paralleller till odalbegreppet när han tolkar Kaliffs resonemang, 
vilket jag anser vara en logisk koppling. Zachrisson menar att odal sannolikt hade en koppling 
till förfäderskulten (Zachrisson 1994: 220) vilket Kaliffs resonemang speglar; man ville binda 
förfädernas inneboende kraft till gården och gravfältets jord eftersom förfäderna var viktiga för 
de levande. Hållans-Stenholm (2012) beskriver hur återbruk, vilket användandet av jord från 
boplatser kan ses som, ofta kommit att tolkas som en form av just förfäderskult (ibid: 37 ff). 
Enligt Hållans-Stenholm brukar begravningsriter och förfäderskult anses som rumsligt och 
rituellt åtskilda, varför förfäderskult i ljuset av den tolkningen inte bör ha utövats på gravfält, 
men att norröna källor visar att förfäderskult på västnordiskt område ändå kan knytas till 
gravhögar (ibid 2012: 49 samt där anvisade källor). Enligt Gardela finns det inget i de norröna 
textkällorna som tyder på att offerhandlingar utförts på andra gravtyper än högar och 
kammargravar (ibid 2016: 176 f). Nordberg (2004) menar dock att belägg för förfäderskult i de 
fornvästnordiska källorna är näst intill obefintliga (ibid: 194). Vidare skriver Nordberg att det 
visserligen finns arkeologiska bevis för att ”…kult och depositioner av föda har ägt rum i 
anslutning till gravar även långt efter att dessa tillslutits, vilket skulle kunna tyda på 
förfäderskult.”, men att det inte säkert går att veta varför handlingarna utförts. Offrades mat av 
välvilja för den döde, eller av dyrkan av den döde (ibid: 194 f)?  

”Även om depositionerna ingick i den förkristna dödskulten, är det därmed inte 
självklart att de ingick i en förfäderskult, eftersom kult av de döda inte är samma 
sak som kult för eller med de döda.” (Nordberg 2004: 195). 

Här är det på sin plats att lite kort titta på vad förfäderskult, eller anfäderskult, innebär och hur 
det skiljer sig från dödskult - dyrkandet av de döda. Med dödskult menas sådant som 
passageriter (van Gennep 1960 [1909]), till exempel en begravning. Dessa passageriter kan 
pågå i flera år och handlar om vad vi levande gör för de döda. Dödskult finns i alla kulturer. 
Förfäderskult där emot finns inte i alla kulturer. Förfäderskult handlar om upphöjandet av vissa 
döda personer till förfäder. Dessa personer har i sina liv haft en viktig funktion i samhället, till 
exempel en matriark. Dessa döda ses som väktare av traditioner och väktare av moral. 
Förfäderskult är en ”huslig kult” vilket kan uttryckas genom altaren där man offrar till förfadern 
(Nordberg: Föredrag 25/10 2016, Upplands-Väsby) och genom att offra på förfädernas gravar 
(Hållans-Stenholm 2012: 49). Baudou (1989) menar också i en artikel som berör 
mellannorrlands äldre järnålder, att gravhögarna från den romerska järnålderns Hälsingland 
fungerat som platser för förfäderskult, som gårdens kultplats (ibid: 24) och skriver vidare:  

”Utgångspunkten för hypotesen är dels att förklaringen som enbart gravhögar inte 
är tillräcklig, dels den språkliga betydelsen av hof såsom 'hög, gård, kultplats'. 
Högen är visserligen en grav men en speciell, för en anfader.” (Baudou 1989: 24). 

”Vid undersökningarna av höggravarna vid gårdarna har man hittills inte funnit 
säkra spår som hör samman med kultutövningen, såvitt jag vet. Frågan är hur 
dessa spår skulle se ut. Det kunde vara rester av ben eller lerkärl i eller nära ytan. 
Dessa spår skulle dock troligen tolkas som avfall från bebyggelsen, vilket det ju 
på sätt och vis också är. I fortsättningen får man granska fyndomständigheterna 
för sådana lämningar noggrannare. Det skulle också kunna finnas spår av enkla 
sten- eller träkonstruktioner som man hittills antagit höra samman med 
gravläggningen” (Baudou 1989: 24). 

Jag anser att detta synsätt även kan appliceras på yngre järnålderns gravar och begravningsriter, 
baserat dels på arkeologiska bevis som tydligt uppvisar just sådana fynd som Badou ovan 
beskriver som troliga spår efter kultutövningar, dels baserat på skriftliga källor som berör tiden 
i fråga. När det gäller de skriftliga källorna bör självklart en viss försiktighet tagas då 
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majoriteten av dem nedskrivits långt efter att de händelser dessa skildrar ska ha ägt rum. 
Skriftliga källor kan även vara tendentiösa vilken en bör vara medveten om. 

Kaliff (1997) menar att det är tydligt enligt religionshistoriska källor att det fornskandinaviska 
offret under yngre järnålder främst bars upp av sakrala måltider bestående av kött från 
offerdjuren, samt drycker. Ätandet av köttet var en del i själva offerritualen. Han menar att 
keramik som återfinns i bland annat stenpackningar (keramik med fastbrända matrester) kan 
tolkas som rester efter sådana ritualer ”…för att den döde skulle kunna få nytta av den. 
Alternativt har man offrat till den döde eller någon gudom. Även om sådan bränning av gåvor 
skedde vid minneshögtider långt efter den dödes bortgång och kremering, kan man ha föreställt 
sig att elden fungerat som en passage där man även i efterhand kunnat förmedla gåvor till den 
avlidne – på samma sätt som offerelden stod för kommunikation mellan människor och gudar”. 
(Kaliff 1997:101 f, med där anförda arbeten). 

Eftersom det är omöjligt för oss att veta säkert varför forntidens människor gjort det de har 
gjort, är det, Som Nordberg påpekar, näst intill omöjligt att veta om det rör sig om förfäderskult, 
dödskult, eller något helt annat. Därför kommer detta inte att diskuteras utförligare här. 
Uppsatsen syftar inte till att försöka förstå varför forntidens människor placerat föremål eller 
boplatsmaterial på och i gravar utan på hur handlingarna har utförts, var handlingarna utförts 
och när handlingarna utförts. Nedan följer en kort genomgång av tidigare relevanta undersökta 
platser och tidigare tolkningar av dessa. 

I nästa kapitel presenteras ytterligare exempel som belyser dels olika praxis under forntid, men 
också olika nutida tolkningssätt. 

3:3 Belysande exempel 
 

Artelius (2005) har i en artikel diskuterat en gravhög daterad till 900-talet e.Kr. i Dalstorp, 
Västergötland som grävdes ut av Göteborgs Universitet under 1970-talet (ibid: 261 ff). I graven 
låg en kvinna och under brandlagret, något åt öster, fanns en folkvandringstida urnegrop. Högen 
var byggd helt i sand (ibid: 263 f). I relation till den vikingatida begravningen hittades fem 
spjutspetsar som kraftigt drivits igenom graven på ett sätt som tydligt visade att spjuten inte 
kunde tolkas som kvinnans personliga ägodelar eller som gravgåva från de levande. Med sig på 
bålet och i graven har kvinnan pärlor, kammar och fibulor, liksom ett stort antal knivar. Vid ett 
senare tillfälle har någon grävt ett litet hål i graven där det deponerats flera föremål, så som en 
kniv, två spännbucklor och vad som av Artelius benämns ”A garment”, alltså ett klädesplagg 
(ibid: 264 f). Artelius menar att symboliken i graven talar sitt tydliga språk:   

”In my view, it is evident from the specific context that the living truly wanted to 
make sure that, once she arrived in the relm of the dead, she would stay there. She 
was not to be given the slightest opportunity to visit the living. In my 
interpretation this is the reason that the spears were driven so deaply into her 
grave. The spears bound her for eternity into the earth and to death. The many 
knives reinforced the symbolism” (Artelius 2005: 265). 

 

Andreas Nordberg har i en artikel i Fornvännen (2002) argumenterat för att vertikalt placerade 
vapen i järnåldersgravar kan kopplas till den sista delen av van Genneps passagriter (1960 
[1909]) som enligt Nordberg handlar om att föra den döde till dödsriket. Nordberg menar att 
forntidens människor trodde sig kunna påverka de dödas öde efter döden genom specifika 
handlingar (Nordberg 2002: 22) vilket då bland annat vertikalt placerade vapen i gravar kan 
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vara ett uttryck för. I mitt undersökningsmaterial förekommer visserligen inga vertikalt 
placerade vapen, faktiskt knappt några vapen alls, men det är inte svårt att tänka sig att de 
föremål som placerats i eller på gravar kan ha haft till uppgift att just påverka, om inte den döde 
och dennes öde, så i alla fall de levande och deras öde. Vi tror oss veta, att för människorna 
som levde under yngre järnålder hängde livet och döden ihop. De levande och de döde 
samexisterade, kanske inte bokstavligen, men bildligt. Att hålla sig väl med de döda och med 
gudarna var av yttersta vikt (se till exempel Gardela 2016).  

Seiler (2000: 92 ff) diskuterar i sin avhandling bland annat RAÄ5, Dandakullen i Vendel, 
Uppland. Gravfältet grävdes av Stolpe och hans medarbetare Glans, Ericsson och Wass 1894. 
Dokumentationen är tyvärr knapphändig och består av svårtolkade beskrivningar och endast en 
planritning (för A10). Gravfältet dateras främst till vikingatid men kan ha varit i bruk redan 
under tidig vendeltid. På gravfältet fanns en del lösfynd i form av en spjutspets och sex 
pilspetsar. Ett flertal gravar innehöll fynd i själva packningarna. Dessa bestod av hela eller 
fragmenterade keramikkärl, i A7 med kraftig skorpa av organiskt material, obrända ben och 
tänder av får/get, nötkreatur, häst, svin, och även människa (i A5), liksom knivar och 
obestämbara järnfragment. Seiler skriver att föremålen saknar direkta rumsliga relationer till 
gravgömmorna och att de troligen inte placerats i överbyggnaden i samband med 
begravningarna utan vid ett eller flera senare tillfällen och att det inte kan uteslutas att det istället 
handlar om matoffer och andra offergåvor som deponerats i anläggningarna, ”…med andra ord 
att de kan utgöra spår efter rituella handlingar som kunde pågå på eller i närheten av redan 
existerande gravar.” (ibid: 98). 

Artelius och Lindqvist (2007) Radar upp ett flertal exempel från bland annat Uppland, Småland, 
Södermanland, Skåne, Halland, Östergötland, Västmanland och Västergötland som uppvisar 
olika spår av vikingatida återbruk av äldre gravplatser (ibid: 130 ff). Bland annat lyfter de fram 
en stensättning i Viby, Uppland, daterad till bronsålder. På stenpackningen hittades bland annat 
vikingatida keramik (ibid: 131). Artelius och Lindqvist skriver att det finns många belägg för 
att man även under medeltid företagit aktiviteter i direkt anslutning till forntida gravar genom 
dateringar av träkol som påträffats i anläggningarna (ibid: 136) och exemplifierar detta med en 
14C-analys från en stensättning på Jordbrogravfältet i Österhaninge, Södermanland, som 
morfologiskt dateras till tiden kring Kristi födelse. Analysen som gjordes på kol från 
stensättningen gav dateringen yngre vikingatid till äldre medeltid (ibid: 132 med där anfört 
arbete).  Artelius och Lindqvist menar att vissa platser troligen har fortsatt ha en funktion även 
i det kristna samhället och att de kan ha fungerat som samlingsplatser i olika sammanhang: ”I 
de skriftliga källorna omtalas bland annat att man bedrev handel, dansade och slet tvister på 
de gamla gravplatserna” (ibid: 137). Avvikande 14C-dateringar till den yngre järnåldern på/vid 
äldre gravar förklaras ofta som felaktiga eller missvisande. Författarna menar att så självklart 
inte är fallet utan att dessa dateringar istället pekar på ett tydligt mönster som visar att man 
under vikingatid uppsökt äldre miljöer och monument i mycket stor utsträckning (ibid: 126 f).  

3:4 Väderstreck i allmänhet och söder samt sydväst i synnerhet 
 

I uppsatsen har en del av fokuset riktats mot i vilka väderstreck som fynd gjorts på 
stenpackningar, i mantlar och fyllningar. Detta har gjorts då det finns indikationer på att 
väderstreck i allmänhet och söder och sydväst i synnerhet har haft en symbolisk mening för 
människorna som levde i Mälardalen under framför allt den yngre järnåldern (Arrhenius: 1970; 
Nordberg 2004: 75, 184; Nordberg 2008: 261; Nordberg 2011: 44; Hem-Eriksen 2013: 200 ff; 
Gräslund1969: 133–150; Gräslund 2001: 231; Johansson 1997; Lindell 2015). Det faktum att, 
som vi sett i föreliggande kapitel, fynd av det slag som uppsatsen behandlar ofta finns 
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koncentrerade i specifika områden av anläggningarna, relaterade till olika väderstreck, 
indikerar starkt att dessa placerats där medvetet och inte hamnat där av en slump. 

I min kandidatuppsats (Lindell 2015) diskuterar jag fenomenet med begravningar i så kallade 
sydvästportar, en slags utbyggnad/utskott, oftast rektangulär, bestående av en stenram som 
antingen har en stenpackning eller är ofylld. Dessa har traditionellt tolkats som platser för mat 
och dryckesoffer (se till exempel Gräslund 1969, 2001) och/eller som en symbolisk tröskel till 
dödsriket (se till exempel Hem-Eriksen 2013). Dessa portar, trösklar eller vad en nu bör kalla 
dem, finns även representerade i andra väderstreck men som Johansson (1997: 17 f) och 
Gräslund (2001: 231) visar, är sydväst kraftigt överrepresenterat. Alla de 11 sydvästportar med 
begravningar som jag diskuterade i min kandidatuppsats (Lindell: 2015), var orienterade i 
sydsydöst- öst. Nordberg (2008: 261) menar också att just de södra och sydvästra delarna på 
vikingatida gravar kan indikera det motsatta väderstrecket, den norra delen, då den andra sidan, 
”the Other World”, låg i just norr och att det snarare är riktningen från söder eller sydväst mot 
just norr som är markerad. Broddar har ibland kopplats ihop med ”Helskor” som den döde fått 
med sig för att klara resan till Hel (the Other World) (Petré 2010: 357). Det tolkas också ibland 
som att gravar med broddar anlagts under vintertid (Runer & Sillén 2014: 35 f).  

Nordberg (2004: 37) och Hem-Eriksen (2013: 202 ff) diskuterar också ringdiken som ibland 
finns runt vikingatida gravar, där just den syd- sydvästra delen ofta är lämnad intakt, vilket 
Nordberg och Hem-Eriksen menar skapar en ”brygga” eller ingång till graven. Allt detta stärker 
uppfattningen om väderstreckens betydelse under yngre järnålder.  

3:5 Amulettringar, torshammarringar och miniatyrer 
 

Nationalencyklopedins definition av amuletter lyder: "föremål, antingen naturligt eller 
förfärdigat, som tros ha speciell kraft att skydda eller bringa lycka".  

(https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/amulett) 

Amulettringar, miniatyrföremål och i vissa fall torshammarringar förekommer frekvent i mitt 
material. Endast ett gravfält, Lovö 16, saknar fynd av denna typ. Fynden har gjorts i gravar, i 
skärvstenshögar, i härdar eller runt större block. Enligt Seiler 
(http://extra.lansstyrelsen.se/arkeologigamlauppsala/Sv/nyheter/2015/Pages/miniatyrsvard.asp
x) är det inte ovanligt med miniatyrer under järnåldern och han menar att fynd som dessa ofta 
hittas på platser med utpräglad rituell karaktär och att de kan ha använts för att ”blidka 
gudarna”, för att förvissa sig om god skörd, hälsa eller, i fallen med miniatyrsvärd, framgång i 
strid. Miniatyrerna som inte suttit på ringar beskriver Seiler som amuletter som man troligen 
burit med sig, kanske i en skinnpung eller liknande. Detta är en intressant detalj eftersom det i 
några fall har påträffats möjliga fragment av läder i samma anläggningar som amulettringar, 
under kantkedjan eller spritt mellan stenarna i stenpackningarna i undersökningsmaterialet. 
Amulettringar dateras vanligtvis till vendeltid (Harrysson 2007: 48). Enligt Ström har dessa 
oftast ett sekundärt och perifert läge när de påträffas i gravar och att de även påträffas i 
anläggningar som saknar spår av begravning (Ström 1970: 48).  

Miniatyrer av vapen och jordbruksverktyg så som liar och skäror har påträffats på boplatser, i 
gravar och på rituella ytor. Föremålen dateras oftast utifrån fyndkontext och har påträffats i 
kontexter daterade från romersk järnålder fram till vikingatid och troligen även senare. Det 
finns även fynd av bland annat miniatyrsvärd som daterats till bronsålder (Anton Seiler via 
mejl). Miniatyrerna har påträffats både som hängen på ringar men också som lösa amuletter. 
De miniatyrer som fungerat som hängen har ofta ett borrat hål för upphängning eller så har ena 
änden omvikts till en ögla. De lösa miniatyrerna har oftast varken eller. Miniatyrerna kan ha 

http://extra.lansstyrelsen.se/arkeologigamlauppsala/Sv/nyheter/2015/Pages/miniatyrsvard.aspx
http://extra.lansstyrelsen.se/arkeologigamlauppsala/Sv/nyheter/2015/Pages/miniatyrsvard.aspx
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haft olika funktioner och/eller innebörd beroende på om de har fungerat som hängen eller inte 
och beroende på i vilken kontext de brukats i. Föremålen har tolkats på många olika sätt, allt 
från magiska amuletter till leksaker för barn (Rosengren 2010: 201). Rosengren själv vill istället 
se miniatyrvapen och verktyg, mer specifikt de fynd som gjorts i Uppåkra, som ”…aktiva 
symboler i samband med sociala strategier.” (ibid: 201) och poängterar samtidigt att föremålen 
troligen inte varit föremål för religiösa föreställningar (ibid: 201). Capelle menar att 
miniatyrerna från Uppåkra troligtvis använts som skyddsamuletter (ibid 2003: 165). Den här 
uppsatsen har inte för avsikt att presentera någon ny tolkning av föremålen i sig, utan mitt 
intresse fokuserar på i vilka kontexter föremålen påträffas. Viktigt är dock att visa på hur 
komplext materialet faktiskt är. Med tanke på i hur pass många olika fyndkontexter miniatyrer 
påträffas i, under hur lång tid föremålen har brukats samt de många olika tolkningarna av dem 
som gjorts, är jag övertygad om att miniatyrer inte har haft en (1) enhetlig funktion, betydelse 
eller innebörd för forntidens människor. Även i mitt material finns fynd av miniatyrer i allt från 
skärvstenspackningar, gravar, härdar samt deponerade runt stenblock.  

Torshammarringar förekommer främst i brandgravar från yngre järnålder i Mälardalen och 
brukar dateras till 8–900-talet efter vår tideräkning, men det finns även fynd från Valsgärde, 
båtgrav 6, som dateras till ca 750 efter vår tideräkning (Ström 1970: 22). Andersson (2005b) 
menar att det inte är troligt att torshammarringar burits runt halsen som en personlig ägodel av 
den döde när denne var i livet på grund av torshammarringarnas starka koppling till förkristna 
begravningsritualer och att de måste betraktas som mer än personliga ägodelar samt på grund 
av att de sällan verkar ha utsatts för bränning (ibid: 47 f). Carlie (2004) menar istället att de 
torshammarringar som nedlagts i skelettbegravningar faktiskt indikerar att de burits runt halsen 
(ibid: 179).  

Torshammarringar påträffas oftast i brandgravar och då gärna på toppen av en urna med brända 
ben. Ström tar upp ett avvikande fall från Vällingby storgård i Spånga socken i Uppland där en 
torshammarring påträffades utanför det centrala brandlagrets södra kant i ett ”svartjordslager” 
utan brända ben eller andra föremål (Ström 1970: 24). Ytterligare en av Ström upptagna 
torshammarringar som påträffats i en anläggnings fyllning kommer från Birka, grav 1151, och 
han menar att det är osäkert att datera ringen till samma tid som graven anlades eftersom det är 
oklart när ringen hamnade där (ibid: 35). 

Det faktum att ringen som symbol kan kopplas via Draupner till Oden och hammaren via 
Mjölner till Tor, gör att torshammarringen kan tolkas som ett särdeles mäktigt föremål med 
tydliga kopplingar till gudavärlden (Petré 2010: 363), vilket jag anser styrker Anderssons 
tolkning.  

Anita Biuw har i sin avhandling tittat på Norra Spångas bebyggelse och samhälle under 
järnåldern och går igenom en mängd dokumenterade boplatser och gravfält. Bland annat 
beskriver hon två gravar, A69 och A113, på RAÄ Spånga 156 i Ärvinge, där hängen med 
miniatyrskäror påträffades i fyllningen. Vidare skriver hon att denna typ av föremål, när de 
påträffas på gravfält, återfinns i just gravarnas fyllningar och inte i själva gravgömman och att 
det troligen rör sig om offergåvor (Biuw 1992: 47 med där anförda arbeten).  
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3:6 Flinta som rituellt material  
 

Petré ser den obrända, svedda eller brända (eldslagnings eller båltändnings) flintan som ofta 
påträffades i gravarnas fyllningar eller i anläggningarnas utkanter på Lovö 34 som en slags 
symbol för ” …”porten” till det eviga livet/paradiset/den andra sidan…” (Petré 2010: 393) 
och jämför dessa med de två torshammarringar som hittades i fyllningen respektive kantkedjan 
i A71 och A72 (se kapitel 5:9). Masojć & Bech beskriver hur obränd och bränd flinta i form av 
föremål, men även avslag, och som bitar, påträffats i brandgravar i Skandinavien, daterade till 
yngre bronsålder och äldre järnålder och att flinta även använts som votivgåvor (ibid 2011: 210 
med där anförda arbeten). Flinta förekommer relativt ofta i mitt material men det är tyvärr sällan 
materialet beskrivs närmare än som rensfynd och mycket sällan har fyndläge specificerats. 
Även obearbetad flinta kan ha haft någon slags rituell signifikans.  

Paalz Mattsson McGinnis (2016) analyserar i sin masteruppsats fynd av amuletter på Lovö 28 
och Lovö 34 och argumenterar trovärdigt för att flinta, närmare bestämt 
eldslagningsflinta/båltändningsflinta ska ses som just amuletter med magisk innebörd, på 
samma sätt som eldstål tolkats, och vill knyta dem till guden Tor. Vidare menar hon att de 
troligen har deponerats avsiktligt i gravarna (ibid: 20 ff, 24 med där anförda arbeten), en 
uppfattning som jag delar. Hon menar också att användandet av flinta och andra ickemetall-
amuletter som var populära under vendeltid, minskar drastiskt i takt med att bruket av 
metallamuletter ökar (ibid: 24). Detta rimmar dock dåligt med det faktum att miniatyramuletter, 
som vi sett ovan, brukats från åtminstone äldre romersk järnålder fram till och med vikingatid 
samt det faktum att amulettringar från vendeltid är hyfsat vanligt förekommande i Uppland. 

I den fornnordiska mytologin skapar Oden, Vile och Ve världen av jätten Ymers kropp. Ymers 
ben blev berg, köttet blev jord, blodet blev hav och skallen blev himlen. Artelius och Lindqvist 
har i en artikel diskuterat hur stenar behandlats på liknande sätt som ben i vikingatida 
kremeringsgravar i Vittene, Västra Götaland, och ställer sig frågan om detta kan spegla myten 
om ben som förvandlas till sten (Artelius & Lindqvist 2005: 29) vilket Williams anser troligt 
(Williams 2013: 204). Kan flintan i undersökningsmaterialet tolkas som en metafor för denna 
myt? Det faktum att viss flinta är bränd medan andra flintbitar är obrända, precis som ben ibland 
bränts och ibland inte bränts, skulle kunna styrka tolkningen. 

4 Teori, Materialet och Metod  

4:1 Teori 
 

Den här uppsatsen är en del av det skifte som under de senaste åren tagit plats i det arkeologiska 
tänkandet där fokus skiftat från tolkningar av det slutgiltiga resultatet av en händelse, till 
exempel en gravhög, till att istället fokusera på processen bakom det slutgiltiga resultatet. Ett 
monument, i det här fallet oftast en grav, är resultatet av komplexa rituella processer som inte 
tar slut när graven väl är på plats (Nilsson Stutz & Berggren: 2010; Williams 2013). Gravfält 
och gravar blir en del av landskapet och människornas liv. En grav är således inte resultatet av 
en (1) händelse som efter att den blivit till slutar att existera och interagera med och påverka sin 
omgivning (Latour 2005).  

Uppsatsen fokuserar främst på vad människorna i järnålderns Mälardalen gjort och mindre på 
varför de gjort det de gjort och vad de trott om det de gjort. I likhet med till exempel Nilsson 
Stutz & Berggren (2010) och Röst (2016), har jag utgått från Bells (1992) begrepp 
”ritualisering” för att skilja ut ritualiserade handlingar från andra handlingar och för att försöka 
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komma bort ifrån frågorna om varför ritualiserade handlingar utförts och istället fokusera på 
hur, när och var handlingarna utförts.  

4:2 Materialet 
 
Uppsatsen utgår från fyra gravfält på Lovö, Uppland, tre gravfält i Spånga, Uppland, samt ett 
gravfält i Järfälla, Uppland. Lovö 16 har valts ut på grund av att det där inte verkar finnas någon 
underliggande boplats medan det under gravfälten Lovö 27, 28 och 34 finns dokumenterade 
boplatser under med varierande utbredning.  
Gravfältet Spånga 102a (i FMIS nu mera Stockholm 283) valdes ut på grund av sin datering till 
äldre vikingatid, sin underliggande boplats samt på grund av närheten till Spånga 122 som 
diskuterades i inledningen. Spånga 169 valdes ut på grund av de många fynden av amulettringar 
som gjordes där vilket gör platsen väl lämpad för jämförelser mellan hur dessa föremål och 
övriga fynd dels behandlas i rapporten, dels för att se hur dessa övriga fynd relaterar till 
amulettringarna. Spånga 193 har valts ut på grund av sitt varierande yttre gravskick vilket 
lämpar sig väl för att undersöka om det fanns preferenser för specifika anläggningsformer. Nu 
visade det sig att endast tre anläggningar var relevanta för denna undersökning, men då 
rapportförfattarna själva tolkat materialet som möjliga rester efter offerhandlingar, har jag ändå 
valt att behålla Spånga 193 i undersökningsmaterialet. 
Gravfältet i Järfälla, RAÄ 19, har valts ut bland annat på grund av förekomster av amulettringar 
som i flera fall tydligt deponerats sekundärt (Bratt 2005: 36) men även på grund av de 
varierande dateringarna på anläggningarna inom gravfältet.  

 
Figur 4 Översiktskarta med Järfälla, Spånga och Lovö markerade av författaren. Karta från FMIS. Overviev of the area of 
the Mälar valley relevant to this study. Järfälla, Spånga and Lovö marked by the author. 

4:3 Metod 
 

Studien är till grund explorativ och börjar med en genomgång av gravfälten, anläggningarna 
och vilket material som finns representerat och i vilka typer av anläggningar, på respektive 
gravfält. Där efter jämförs och sammanfattas resultaten från respektive gravfält till ett 
övergripande resultat. I analyserna har metallfynd så som amulettringar, miniatyrföremål, nitar, 
broddar, spikar, knivar och så vidare räknats var för sig när detta varit möjligt, medan fynd av 
keramik, ben, bränd lera, järnfragment och övrigt material i små mängder, räknats per 
fyndnummer. Detta har gjorts på grund av att fynd av denna typ ibland är beskrivna i antal 
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fragment/skärvor, ibland i sammanlagd vikt och ibland i sammanlagd volym, vilket gör det 
svårt att räkna dem styckvis. Av utrymmesskäl diskuteras inte alla anläggningar i detalj i 
diskussioner och analyser. För översikt över de anläggningar som ligger till grund för 
undersökningen, se bilaga 1. 

Materialet har samlats in från arkeologiska rapporter, fotografier, ritningar och övrig litteratur 
berörande de aktuella gravfälten. Materialet har sammanställt i tabellform i bilaga 1 och 
presenteras i uppsatsen i diagramform. Fynd gjorda i nordnordöst, ostnordost och så vidare, har 
för enkelhetens skull knutits till det väderstreck som ligger närmast. Således blir föremål funna 
i nordnordväst knutna till norr, och så vidare. 

Det finns flera anläggningar på de utvalda gravfälten som har fynd i sina fyllningar, mantlar 
och/eller stenpackningar som jag har valt att exkludera från undersökningen. Detta har flera 
skäl. Ett skäl är helt krasst brist på utrymme. Andra anläggningar har sorterats bort på grund av 
sentida störningar eller sådant som ofta benämns som ”plundring”. Även anläggningar där 
keramikfynd i fyllningen kunnat knytas till urnor i primärgraven har sorterats bort eftersom de 
övriga fynden troligtvis också kan knytas till gravsättningen. Vissa anläggningar som 
inkluderats i undersökningen har dock dokumenterade ”plundringsgropar” och i några fall även 
sentida störningar. Dessa har jag inkluderat då ingreppen inte verkar ha rört om så pass mycket 
att det skulle vara omöjligt att särskilja fynd från primärgraven från föremål som kan ha hamnat 
på/i anläggningen sekundärt. 

Flera av rapporterna som har använts som underlag för uppsatsen består enbart av 
anläggningsbeskrivningar som lämnar en hel del att önska vad gäller tydlighet angående var 
fynd, som inte kan knytas till en begravningskontext, gjorts. Ofta är det inte specificerat om 
fynden gjorts ovan eller under stenpackningen, när sådan finns, utan de listats kort som 
rensfynd. Detta medför att det inte är säkert att alla de anläggningar som diskuteras i uppsatsen 
faktiskt borde vara medräknade. Jag har ändå valt att inkludera ett flertal sådana anläggningar, 
dels för att belysa problemet, dels för att dessa anläggningar inte kan uteslutas av samma 
anledning. Problemet gäller även vissa nyare rapporter.  

Vad som är en boplats kan tyckas vara en enkel fråga, men vid närmare inspektion av vad 
begreppet innefattar är det inte så enkelt. Riksantikvarieämbetets lista med lämningstyper och 
rekommenderad antikvarisk bedömning version 4.1 (Riksantikvarieämbetet 2014), listas en 
mängd olika lämningar som kan klassas som just boplatser. Definitionen av boplats lyder: 
”Plats där man under förhistorisk tid vistats och där föremål, råämnen för bearbetning, 
byggnadslämningar, byggmaterial och/eller avfall lämnats kvar på marken.” 
(Riksantikvarieämbetet 2014: 10). Lämningarna måste ha bedömts höra samman både 
kronologiskt och rumsligt och avståndet dem emellan får inte överstiga 20 meter. Lämningarna 
kan bestå av allt ifrån spridda föremålsfynd inom en avgränsad yta till husgrunder vilket gör att 
en boplats inte behöver betyda en plats där människor faktiskt bott, utan kan lika gärna betyda 
”aktivitetsyta”.  

För att kunna besvara frågan om och hur underliggande/närliggande boplatser påverkar vad 
som finns på eller i gravar måste det klargöras vad som menas med närliggande. Här har jag 
tagit fasta på den måttangivelse som finns i definitionen ovan. Enligt definitionen får inte 
lämningarna inom det som benämns boplats vara längre ifrån varandra än 20 meter. Jag har i 
min analys räknat alla anläggningar som ligger inom 20 meter från boplatsen som 
närliggande. Anläggningar som ligger längre bort räknas således som icke närliggande 
boplatser. Detta medför möjligheten att oregistrerade boplatser som finns inom 20 meter från 
vissa anläggningar kan påverka förekomster av fynd där det inte ser ut att finnas sådan. Detta 
är något som inte går att komma runt men samtidigt något en bör vara medveten om. 



16 
 

I nästa kapitel presenteras och analyseras gravfälten, anläggningarna och fynden aktuella för 
undersökningen. 

5 Analys och resultat: Gravfälten 
 

  
Figur 5: Kartan visar gravfälten i Spånga och Järfälla. Karta från FMIS. Map showing the location of Järfälla 19, Spånga 
102a, Spånga 169 and Spånga 193. 

 

Figur 6 Karta över gravfälten på Lovö. Kartan hämtad från FMIS. Map showing the location of Lovö 16, Lovö 27, Lovö 28 
and Lovö 34. 

  

5:1 RAÄ Spånga 102a (Stockholm 283) 
 

Referens: Nilsson, Catharina 1977. Rapport. Gravfält 102a, vikingatid och del av 102b, 
romersk järnålder, vendeltid. Boplatsrester, romersk järnålder - vendel/ev tidig vikingatid. 
Hjulsta, Spånga sn, Stockholms kn. Uppland. 1965–67. ATA DNR: 1663/64 
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RAÄ Spånga 102a (i FMIS nu mera Stockholm 283) låg strax nordväst om Hjulsta gamla 
bytomt på en skogbevuxen berg- och moränudde i åkermarken, endast ca 25 meter ifrån Spånga 
RAÄ 102b. Jag har valt att använda mig av det gamla RAÄ-numret på grund av att det är detta 
som används i mina källor.  

Gravfältet grävdes ut 1965–1967 av Stockholms Stadsmuseum. På Spånga 102a undersöktes 46 
gravar, både brandgravar och skelettbegravningar, som daterar platsen till sen vikingatid, möjligen 
även efter år 1050 (Biuw 1992:155). Enligt Hed Jakobsson är en grav daterad till 800-tal medan 
resterande daterbara brandgravar alla härrör från 900-tal. (Hed Jakobsson et al 2013:79 f).  

Gravfältet överlagrade en underliggande boplats med rester av tre, möjligen fyra hus. Boplatsen har 
enligt Biuw varit bebodd under romersk järnålder och folkvandringstid (Biuw 1992:155 ff), medan 
Nilsson i rapporten tolkat boplatsen som aktiv mellan romersk järnålder fram till och med 
vendeltid/tidig vikingatid. Boplatsen har delats in i tre delar; boplatsområde 1 på den norra och 
mellersta delen, boplatsområde 2 på den sydöstra delen samt boplatsområde 3 på den sydvästra 
delen.  

 
Figur 7 Planritning över de tre boplatsområdena under gravfältet Spånga 102a. Biuw 1992: 157. The underlying settlement 
areas under the graves on Spånga 102a. 

Från gravfältet 102a har 6 anläggningar valts ut genom sitt för undersökningen relevanta 
fyndmaterial. Det rör sig om tre stensättningar: A5, A34 och A37, två möjliga odlingsrösen: 
A41 och A42, samt ett skärvstensröse: A43. Stensättning A5 var troligen en skelettgrav då en 
nedgrävning påträffades men inga rester från varken kista eller några mänskliga kvarlevor fanns 
kvar. Stensättningen A34 var en brandgrav medan A37 inte hade någon identifierbar 
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gravgömma. Skärvstensröset A43 har i rapporten tolkats som möjligen tillhörande den 
underliggande boplatsen, men listas och beskrivs bland gravarna, varför jag ändå valt att ta med 
den i undersökningen. Alla fynd som gjorts på packningar, i fyllningar och mantlar, anses av 
Nilsson härröra från den underliggande boplatsen.  

 
Figur 8 Gravskicket för de tre gravanläggningarna på Spånga 102a. Table showing burial custums on Spånga 102a. 

 
Figur 9 Planritning Spånga 102a. A34 ej 
utritad på ritningen. Platsen där  
anläggningen låg enligt koordinaterna 
utmärkt av författaren. ATA DNR 
1663/64. Grave distribution on Spånga 
102a with the relevant structures marked 
by the author. 
 

I skärvstensröset/packningen 
A43 påträffades stora 
mängder keramik, del av en lie 
av järn samt sju hela eller 
fragmenterade miniatyrliar på 
tre skilda platser. Även en 
miniatyrkniv och delar av 
ytterligare två knivar 
framkom. Övriga 
föremålsfynd utgjordes av en 
metkrok eller del av 
eldstålsformat hänge av järn, 
spikar och nitar, brynstenar, 
malstenar, en stenkula, liksom 
ett stenfragment med 
spetsoval genomskärning och 
en rundad sten. Vidare 
påträffades två hornfragment - 
troligen delar av pilspetsar, en 
mängd bränd lera, slagg, 

obrända ben och tänder, brända ben, en bit hartstätning, en barkbit, och kol centralt i 
anläggningen.  

Tyvärr är det svårt att få någon överblick över var fynden hittades, i synnerhet i A43, dels då 
flera olika fynd som påträffats spritt i anläggningen har fått samma fyndnummer, dels på grund 
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av den stora mängden fynd och dels på grund av att anläggningsbeskrivningens fyndnummer 
inte alltid stämmer överens med fyndlistans numrering. För att göra det ännu rörigare stämmer 
inte heller alltid de lägesangivelser som ges i rapporten överens med de utmärkta positionerna 
på planfotot. På planfotot finns dessutom ett antal fyndnummer som varken finns i 
beskrivningen eller i fyndlistan. Jag har därför valt att helt utesluta A43 i min analys vad gäller 
i vilka väderstreck fynden gjordes. 

Miniatyrliar har påträffats på ett flertal boplatser i Uppland daterade till järnålder, med 
tyngdpunkten i äldre romersk järnålder (Dunér & Mutikainen 1998:39 f), vilket skulle passa in 
på den boplats som låg under Spånga 102a, men då miniatyrliar även ofta finns på amulettringar 
som ofta daters till vendel- vikingatid , är det möjligt att miniatyrliarna i A43 kan vara av senare 
datering eftersom även en del av ett möjligt eldstålsformat hänge påträffades, vilka ibland hittas 
på just amulettringar och torshammarringar (figur 10 a-c).  

 
Figur 10a Amulettring med eldstålsformade hängen, vikingatida. Adelsö, Uppland, SHMM, Foto: Gabriel Hildebrand. 10b 
Amulettring i silver, vikingatid. Klinta Öland, Montelius svenska fornsaker. 10c, Torshammarring i silver, vikingatid. Södra 
Möckleby, Öland. SHMM, foto:Gabriel Hildebrand. 10 a-c showing examples of amulett rings with fire steel shaped pendants 
dated to the viking age. 

5:1:1 Analys 
När man tittar 
närmare på var fynd 
gjorts på och i de sex 
utvalda 
anläggningarna på 
Spånga 102a blir det 
tydligt att majoriteten 
av fynden, där 
väderstreck angivits i 
rapporten, ligger i 
nordöstra delen, där 
efter är norr vanligast, 
följt av sydväst (figur 
11). Dock finns som 
ovan beskrivet ett 
stort mörkertal där 
varken väderstreck- 

eller koordinater angivits. Det rör sig om heta 62 fyndposter av 101 totalt varför det självklart 
blir svårt att dra några större slutsatser angående vilka fynd som gjorts var. Jag har därför i så 
stor utsträckning som möjligt utgått från de fotografier i plan där vissa fyndposter är utmärkta 
för att om möjligt kunna finna mönster.  
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Figur 11 Alla fynd från de 5 anläggningarna där väderstreck angivits i rapporten. Distribution 
of artefacts related to compass points on Spånga 102a 
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Vad som däremot blir väldigt tydligt är vilken effekt praxisen att inte ange var så kallade 
rensfynd hittas har på möjligheten för framtida forskning att titta på just sådana fynd. 

Några intressanta iakttagelser går dock att göra. A5 låg på den nordligaste delen av gravfältet 
där inga spår av boplats fanns och hade ett flertal fynd av slagg och järnslagg samt keramik 
spritt i packningen. Även en skära och andra järnföremål påträffades söder om området där A5 
placerats, låg boplatsområde 1 där det i ett kulturlager påträffades rikligt med ler- och järnslagg, 
keramik, järnfragment, och järnföremål, varifrån fyllnadsmassor kan ha hämtats enligt Nilsson 
(1977). Anmärkningsvärt är dock att de närliggande anläggningarna inte uppvisar denna 
fyndkombination i sina överbyggnader.  

Varför har just A5 fått fyllnadsmassor från boplatsområde 1? Är det faktiskt boplatsmaterial? 
Materialet är likartat det som fanns på boplatsområde 1 vilket gör tolkningen trolig, men det är 
svårt att säga säkert då rapporten inte säger något om jordmån vad gäller fyllningen i A5. Slagg 
påträffades i söder, nord, väst och nordväst, keramik påträffades i öst, nord, nordväst, sydöst, 
väst, och möjligen centralt (ett fynd av keramik i stenpackningen och ett keramikfynd i 
nedgrävningen har samma fyndnummer, F51). Fragment av nitar och spikar fanns i väst, 
nordväst, söder och öster. Att fynden skulle ha legat spritt i hela anläggningen stämmer således 
inte. Inga fynd gjordes i sydväst eller nordöst på A5. Som vi kommer att se längre fram i 
uppsatsen verkar sydväst och nordöst ha haft en särställning vad gäller i vilka väderstreck man 
valt att deponera föremål. Att det är just i dessa väderstreck A5 saknar fynd anser jag vara 
anmärkningsvärt. 

Figur 12 visar att det på Spånga 102a verkar vara nord och nordöst som är mest populärt, i 
synnerhet vad det gäller keramik. En liten ökning av järnfynd syns i väster, men det rör sig 
endast om tre fynd, två fynd av fragment och en brodd som jag här knutit till väst men som 
enligt rapporten påträffades i västsydväst. 

5:2 RAÄ Spånga 169 
 

Referens: Biuw, A (1981). Opublicerad rapport i 7 delar, Kymlinge, Kista, RAÄ 169. Digitala 
stadsmuseet. 

Spånga 169 har undersökts vid flera olika tillfällen, dels av Stockholms Stadsmuseum under 
ledning av Anita Biuw, åren 1973–1975 och dels vid en förundersökning samt slutundersökning 
2006 utförd av UV Mitt. Underlaget för föreliggande undersökning är rapporten från 
undersökningarna utförda av Stockholms Stadsmuseum åren 1973–1975. 71 gravar undersöktes 

1
2

3

1 1

10
11

1 1

3
2

1
2

11 1 111 1 1 11
2

1
2 2

11 1
2

1

0

2

4

6

8

10

12

N NÖ Ö SÖ S SV V NV C Ej angivet

Fördelning fyndmaterial  per väderstreck, Spånga 102a

Järn Keramik Flinta Sten, övrig Kol bränd lera bränt ben Obr. Ben lerklining Övrigt

Figur 12  Fyndfördelning på RAÄ Spånga 102a utifrån material och väderstreck. Distribution of artefacts on Spånga 102a. 
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och utöver det även 36 härdar, fyra stolphål, fem sotfläckar, en stensträng, en (1) underliggande 
boplatsrest, 11 odefinierbara anläggningar samt en förstörd anläggning. Av de 71 gravarna var 
67 brandgravar och fyra skelettgravar. 

För den här undersökningen har 16 anläggningar valts ut på grund av sitt relevanta fyndmaterial. 
Det rör sig om 12 gravar; A1, A8, A9, A11, A21, A51, A60, A67, A68, A96, A105 samt A134, 
två områden/kulturlager; A69 samt A101, med fynd av bland annat amulettringar samt två 
härdar; A127 samt A147, varav en, A147, i själva verket är två härdar. 10 av gravarna var 
stensättningar och två, A1 och A8, var högar. Högarna innehöll båda primära skelettgravar, 
men i A8 fanns också en sekundär kremering. Alla de övriga gravarna var kremeringsgravar.  

 
Figur 13 Gravskick på Spånga 169. Table showing burial custums repressented at Spånga 169. 

A69 beskrivs i rapporten som ett ”område med amulettringar”. Alla amulettringarna påträffades 
i den västra delen av området, men då det är oklart om dessa relaterar till någon konkret 
lämning, naturlig formation eller något över huvud taget, har jag i min analys vad gäller 
väderstreck valt att utesluta anläggningen.  
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Figur 14 RAÄ Spånga 169 
i plan med de aktuella 
anläggningarna utmärkta 
av författaren. A11 var ej 
utmärkt på planritningen. 
Jag har markerat var den 
bör ha legat enligt 
koordinaterna som angivits 
i rapporten. Två 
anläggningar var märkta 
som A69 men enligt 
koordinaterna bör det vara 
den i norra delen, som jag 
markerat här ovan. ATA. 
Grave distribution at 
Spånga 169 with the 
relevant structures marked 
by the author..  

 

 

 

 

 

 

5:2:1 Analys 
 

Figur 15 visar att majoriteten av fynden relevanta för denna studie återfanns i anläggningarnas 
nordöstra delar (figur 15). Majoriteten av dessa är järnfynd (figur 16 samt 17) och härrör i stort 
från en och samma anläggning, A9, som var en stensättning med kremering. Här vill jag dock 
lägga in en brasklapp. I högen A8 där primärgraven var en skelettgrav, men som också innehöll 
en sekundär kremering, återfanns utöver 9 eldstål i sydväst ett stort antal fragment av 
miniatyrskäror och eldstål, runt 50 stycken, samt ”miniatyrskäror på ring samt i knippen, järn 
ca 10” också i sydvästra delen. Jag har, som beskrivet i kapitlet Metod, räknat fragment som 
ett (1) fynd vilket i detta fallet troligen är missvisande. De miniatyrskäror på ring samt i knippen 
som finns i fyndlistan i anläggningsbeskrivningen har jag räknat som just 10 stycken. I 
realiteten kan det således mycket väl vara så att tyngdpunkten istället borde ligga på just sydväst 
istället för nordöst. 
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Figur 15 Fyndspridning på Spånga 169, exklusive A69. The distriution of artefacts related to compass points on Spånga 169. 

 
Figur 16 Fyndens placering utifrån material och väderstreck på Spånga 169 exklusive A69. Table showing the distribution of 
artefacts on Spånga 169, A69 not included. 

 

Figur 17 Järfyndens spridning, exklusive A69. Distribution of iron artefacts on Spånga 169. 

När vi tittar närmare på vilka järnfynd som placerats var kan vi se att det i sydväst, där troligen 
majoriteten av järnfynden placerats från början, nästan uteslutande rör sig om någon form av 
amuletter, vilket starkt indikerar väderstreckets betydelse. Nordöst sticker, som vi ovan 
konstaterat, också ut från övriga väderstreck.  
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5:3 RAÄ Spånga 193 
 

Referens: Runer, J. & Sillén, P. 2014. Liv och död för tusen år sedan. Ett tidigkristet gravfält i 
Rissne. Raä 193, Spånga socken, Stockholms Stad, Stockholms län. Upplands Väsby. 
Arkeologikonsult.  

Spånga 193 har undersökts vid två tillfällen, dels 1969 av Stockholms Stadsmuseum och dels 
2010 av Arkeologikonsult. Gravfältet låg i Rissne skog, intill Ulvsundaleden, mitt emot 
nuvarande Rissnes bebyggelse. Vid undersökningen 1969 undersöktes sammanlagt sex gravar 
vilka utgjordes av fem stensättningar och en hög. Vid undersökningen 2010 visade det sig att 
stora delar av det område som sades ha blivit undersökt 1969 i själva verket var orört. 72 
anläggningar undersöktes vid slutundersökningen 2010 vilka bestod av såväl gravar, möjliga 
gravar, kulturlager, stensträng/hägnad samt en terrassering. Det yttre gravskicket varierade 
stort, från en hög, oregelbundna stensättningar, fyrsidiga stensättningar, fyllda och ofyllda 
stensättningar, samt gravar med endast kistöverbyggnad. Både skelettgravar och kremeringar 
finns representerade. Gravfältet har daterats till 1000-talet efter vår tideräkning men det finns 
indikationer på att gravfältet kan ha varit i bruk redan under 6–900-talet efter vår tideräkning, 
genom 14C-datering av en kistspik samt rester av trä från en kista som hittades i grav 1 (Runer 
& Sillén 2014: 42). För denna undersökning har tre anläggningar valts ut på grund av 
indikationer på eventuella spår efter offerhandlingar. Det rör sig om tre stensättningar, A6, A11 
och A72. Då antalet anläggningar är så litet följer här nedan en kort redovisning över de tre 
anläggningarna 
 
A6 var en oval stensättning på gravfältets sydvästra del, med en skelettnedgrävning. 
Anläggningen var placerad nästan inkilad mellan en större sten i nordnordöst, och ett större 
stenblock i anläggningens sydvästra del. Spritt i torven påträffades flera fynd av keramik och i 
anläggningens västra del, under en sten i kantkedjan, påträffades ytterligare keramik från minst 
ett kärl. Kärlet i västra delen har tolkats som medvetet krossat, var på skärvorna spritts i 
fyllningen. Både den keramik som påträffades i fyllningen (delvis under stenen i kantkedjan, 
och den keramik som hittades i torven kan, enligt Runer & Sillén, tolkas som mat och/eller 
dryckesoffer som utförts dels samtidigt som graven anlades liksom vid ett eller flera senare 
tillfällen. Någon gång har en sekundär nedgrävning skett i den sydöstra delen av primärgraven. 
 

 
Figur 18 A6 i plan. Runer & Sillén 2014: 79. A6 on Spånga 193 

A11 var en oregelbunden stensättning som saknade gravgömma. Även A11 låg på gravfältets 
sydvästra del. Precis norr om den oregelbundna stensättningen fanns en nedgrävning 
(deponeringsgrop 604) där två amulettringar, 45 respektive 48 mm i diameter, påträffades. 
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Anläggningen tolkas i rapporten inte som en grav utan som en offerdeposition. De två större 
stenarna i den lilla stenpackningen kan ursprungligen ha hört till A5´s kantkedja. 
Nedgrävningen låg delvis under en annan sten tillhörande kantkedjan till A5. En möjlig tolkning 
jag vill föreslå är att depositionen skulle kunna höra till A5, eller möjligen sakna all relation till 
någon av anläggningarna. Om amulettringarna hör till A5 är placeringen istället öst om A5, 
istället för norr om A11. Strax norr om deponeringen fanns också ett större stenblock, vilket 
medför att amulettringarna även kan tolkas som placerade söder om detta.   
 

  
Figur 20 A11 i plan. Runer & Sillén 2014: 91. Figure     
showing A11. 

 

 
 A72 var en oregelbunden stensättning placerad på 
gravfältets sydöstra del och har tolkats som en möjlig 
skelettgrav. I fyllningens översta del påträffades en 
mynningsbit från ett kärl av AIV-gods som enligt rapporten 
möjligen kan tolkas som rester efter någon form av 
offerdeposition. Möjligen är det att dra lite väl höga växlar 
för en enda keramikskärva, speciellt då det inte verkar 
finnas några matrester på den som kunde ha indikerat att 
krukan använts till att förvara livsmedel. 
 

Figur 21 A72 i plan. Runer & Sillén 2014: 199. A72 on Spånga 193. 

 

 

 

Figur 19 A5, A11 samt deponeringsgrop 604, utmärkta av mig. 
Fotot från Runer & Sillén 2014: 77. A5, A11 and the deposit pit 
604 marked by me. 
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Figur 22 RAÄ 193. Anläggningar undersökta 1969 
markerade med romerska siffror. Hämtad från Runer 
& Silén 2014:21. Grave distribution on Spånga 193. 

5:3:1 Analys 
 

De tre anläggningarna på Spånga 193 
visar följande fördelning vad gäller fynd 
vs väderstreck (se figur 24). Värt att 
notera är att de två amulettringar som 
hittades nedgrävda (A11) och som här 
utgör de 33% som utgör kategorin i 
norr, har räknats till norr på grund av att 
gropen de låg i var placerad norr om 
stenpackningen A11. Som diskuterats 
ovan är det dock frågan om hur man 
tolkar depositionen i relation till 
omkringliggande anläggningar (A5 och 
A11) samt det norr om depositionen 
liggande blocket som syns på figur 19 
och 20. Om amulettringarna istället 
tolkats som placerade öst om A5 hade 
norr över huvud taget inte varit 
representerat i diagrammet (figur 24) 
utan de 33%  

hade istället representerat öst. Figur 25 visar amulettringarna i både norr, öst och söder för att 
förtydliga detta.  
 
14C-datering av kol i en kistspik från A5 har givit dateringen 710–750 e.Kr. (4,3 %), 760–900 
(88,8 %), 920–940 (2,2 %) och A11 antas ha en liknande datering, möjligen något äldre, baserat 
på att nedgrävningen där amulettringarna påträffades gick in under en av stenarna i A5´s 
kantkedja.  

 

 
Figur 24 Diagram över fyndspridningen på Spånga 
193. Distribution of artefacts on Spånga 193. 

Amulettringarna är inte daterade i rapporten men liknande amulettringar har påträffats på flera 
platser i Spånga, nyligen på kultplatsen på Spånga 122, där datering gjorts till ca 650–700 efter 
vår tideräkning (http://www.kmmd.se/Arkeologi/Projekt-2016/Hjulsta-Stockholm/) samt i 
Lilla Ullevi, Bro socken, daterade från mitten till senare delen av vendeltid (Bäck et al. 2008: 
47). Bäck et al. diskuterar en rad andra fynd av amulettringar i Uppland och Södermanland 
vilka alla ger dateringar till vendel/vikingatid (Ibid: 45 f). Jag anser att det således finns en 
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Figur 23 Gravskick, Spånga 193. Burial custums on Spånga 193. 
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möjlighet att amulettringarna deponerats på platsen en tid innan A5 och A11 kom till, men det 
är inte helt enkelt att säkert datera deponeringen. 

 
 
Figur 25 Järnfynden i N, Ö och S är alla 
samma fynd, de två amulettringarna i A11. 
The iron artefacts showing in the north, 
east and south are actually the same two 
iron amulett rings found in A11 on Spånga 
193. It is not clear to wich structure,, if 
anny, they where related with.  

 
 

Två av de tre anläggningarna, A5 och A11, ligger på gravfältets sydvästra del medan A72 låg 
på den sydöstra delen. Då antalet anläggningar från gravfältet som tas upp i denna undersökning 
är så pass litet är det ett källkritiskt problem att säkert säga att väderstrecket söder, sydväst eller 
sydöst skulle ha varit av signifikant vikt för människorna i Rissne-trakten under yngre järnålder. 
Något att ta i beaktande kan vara den hög som låg på andra sidan Ulvsundaleden, i nuvarande 
Rissne, raä Sundbyberg 9:1, som grävdes ut 1981. Högen hade en ovanligt stor sydvästport, 
hela 48,72 kvm stor (Lindell 2015: 20). I sydvästporten fanns ett brandlager innehållandes en 
eller två individer, ett flertal djurarter – bland annat en duvhök, samt spelbrickor och andra 
högstatusföremål. Graven är daterad till 900-tal och är således samtida eller något äldre än 
gravarna på Spånga 193 och det är fullt möjligt att människorna som gravlagt sina döda på de 
båda platserna kan ha hört samman. Att väderstrecket sydväst kan ha haft en speciell innebörd 
för dem verkar troligt. 

5:4 RAÄ Järfälla 19 
 

Referens: Bratt, P. 2005. Gravfältet vid Kalvshälla bytomt. Slutundersökning av gravfält RAÄ 
19 Kalvshälla, Järfälla socken och kommun, Uppland. Rapport 2003:15 Stockholms Läns 
Museum. 

Gravfältet Järfälla 19 i Kalvshälla, nära Barkarby flygfält och handelsplats, har undersökts vid 
flera olika tillfällen. 1931–1932 drogs nuvarande Enköpingsvägen och i samband med detta 
skadades och förstördes flera anläggningar på gravfältet. Tre anläggningar som halverats vid 
vägens framdragning efterundersöktes 1932. 1982 breddades vägen och 13 anläggningar, varav 
12 gravar, undersöktes och togs bort av Riksantikvarieämbetet i samband med detta. Under åren 
1994–1998 utförde Stockholms länsmuseum flera undersökningar av gravfältet och det är 
rapporten över dessa undersökningar som ligger till grund för min undersökning.  

Gravarna på Järfälla 19 härrör främst från sen vikingatid, men brandgravar daterade till 700-
talet efter vår tideräkning och begravningar daterade till yngre bronsålder-förromersk järnålder 
finns representerade i A5 på gravfältets norra del liksom äldre-yngre bronsålder i A3760 på 
gravfältets östra utkant. Över lag verkar de äldsta gravarna, med undantag för ovan nämnda 
A3760, ha legat på gravfältets norra del. A5 har sin startpunkt under yngre bronsålder men har 
under ca 1500 år framåt byggts på och byggts om och sekundära begravningar har tillkommit. 
Sammanlagt rör det sig om minst sju till nio människor som begravts i anläggningen vid fem 
olika tillfällen.  

Boplatslämningar i form av huskonstruktioner, härdar, kulturlager påträffades under stora delar 
av gravfältet. Boplatsen är daterad som kontinuerligt brukad från yngre bronsålder fram till 
Vendeltid (Andersson et al.2010: 9).  
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På Järfälla 19 har 13 anläggningar valts ut på grund av materialsammansättningen de uppvisar: 
A2, A5, A8, A13, A14, A16, A38, A39:2, A39:3–4, A41, A42, A58, samt A73. 12 av de 13 
anläggningar är gravar medan en anläggning, A73, i rapporten benämns som 
´deponeringsplats´, bestående av ett stenblock där amulettringar och flinta deponerats. A73 låg 
på gravfältets södra del, mellan A38, A58 och A41 (se figur 27). A58 i sin tur hade enligt 
anläggningsbeskrivningen ett 40-tal amulettringar deponerade i främst i den sydvästra delen, 
sex amulettringar deponerade tillsammans i anläggningens östra kantkedja, tillsammans med 
en flat sten, inkilad mellan två större stenar, samt ytterligare en amulettring under en av stenarna 
i kantkedjans södra del.  

Planritningen (figur 28), fyndlistan och beskrivning över A58 säger tyvärr tre olika saker. 
Beskrivningen säger ”ett 40-tal amulettringar”, främst i den sydvästra delen, sex stycken i öster 
och en i söder, Fyndlistan listar 40–41 amulettringar totalt för hela anläggningen. Beskrivningen 
säger sex fynd av amulettringar, alla med fyndnummer 37, i östra delen, medan planritningen 
visar fyndnummer 37 samt två ytterligare fyndnummer i anläggningens sydöstra del. I den östra 
delen syns på planritningen ett fynd av amulettring, fyndnummer 11, som enligt beskrivningen 
ska ha funnits i sydväst. Beskrivningen säger inget om amuletter i norra delen medan 
planritningen visar två fynd av amulettringar i norr med fyndnummer 15 och 16, som enligt 
beskrivningen också ska ha hittats i sydväst. Alla fynd är inte heller utmärkta på planritningen. 
Allt detta gör det något knepigt att veta exakt hur många amulettringar det fanns totalt och var 
dessa faktiskt återfanns. Jag har valt att i möjligaste mån utgå från planritningen då denna ändå 
tydligt visar var majoriteten av fynden gjorts, även om det finns en möjlighet att vissa 
fyndnummer blandats ihop med varandra eller inte finns utmärkta. Där fyndnummer saknas har 
jag valt att utgå från vad beskrivningen säger om fyndplats, då sådan finns angiven. 

 
Figur 26 Gravskicket på Järfälla 19. Table showing the burial custums on Järfälla 19. 
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Figur 27 Järfälla 19 i plan med de för undersökningen 
aktuella anläggningarna utmärkta av författaren. Bratt 
2005:12 The grave distribution on Järfälla 19 with the 
relevant structures marked by the author.. 

5:4:1 Analys 
 

På gravfältet Järfälla 19 ligger 38% av alla 
fynden relevanta för denna undersökning i 
sydvästra delen av anläggningarna (figur 
29). Detta är till stor del beroende på det 
stora antalet amulettringar som hittades i 
A58. Bilden blir dock en annan när A58 tas 
bort ur ekvationen: endast 6% av fynden 
kan då knytas till sydväst och istället är det 
söder som dominerar med 26%, följt av 
väster med 19% av fynden (figur 30). 

Det blir härmed tydligt att A58 var en 
anläggning som måste ha haft en särskild 
betydelse för människorna som levde i 
Kalvshälla under yngre järnålder. 
Amulettringarna låg ytligt i fyllningen och 
jag tolkar dem därför som sekundärt 
deponerade.  

 
Figur 28 A58 på Järfälla 19. Bratt 2005: 136. A58 on 
Järfälla 19, showing the large quantity of iron amulett 
rings found is the south west. 

Figur 31 visar att ett stort antal fyndplatser 
inte specificeras närmare i rapporten vilket 
gör det svårt att dra någon exakt slutsats 
om vilket väderstreck som faktiskt 
dominerar. Tilläggas bör att många av 
fynden i kategorin ”Ej angivet” i figur 22 
kommer från A5. Många av fynden har 
gjorts ”I sten- och jordfyllningen kring 
centralpackningen”, ”I skärvstenslagret 
över centralpackningen”, ”I 
centralpackningen”, eller ”Under 
centralpackningen” (Bratt 2005: 75 f), 
vilket såklart inte säger något om exakt var 
i stenpackningen, skärvstenslagret eller 
fyllningen fynden gjordes. Tydligt är dock 
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att järnföremål i allmänhet och amulettringar i synnerhet är det dominerande materialet i 
undersökningen på Järfälla 19.  

 

Figur 29 Fyndfördelningen på Järfälla 19, relaterad till väderstreck. Distribution of artefacts related to compass points on 
Järfälla 19. 

 
Figur 30 Föremål per väderstreck exklusive A58. Distribution of artefacts related to compass points on Järfälla 19.A58 
excluded. 

Under kategorin ´övrigt´ i figur 31 finns slagg, harts samt sådant som endast återfunnits i 
mycket liten mängd, till exempel organiskt material, någon enstaka glaspärla samt två möjliga 
viktlod av bly. För närmare detaljer, se bilaga1. Övrigt i figur 32 innehåller sådant som 
järnfragment, ett par söljor, någon nitbricka, ringbrynjefragment och så vidare. För närmare 
detaljer, se bilaga 1.  
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Figur 31 Fördelning av fyndmaterial per väderstreck på Järfälla 19. Table showing the distribution of artefacts on Järfälla 19 

 
Figur 32 Järnfynden uppdelade per fyndkategori. Table showing the distribution of iron artefacts on Järfälla 19. 

Av de 13 anläggningarna på Järfälla 19 var 11 stensättningar varav fyra runda, två 
rundade/oregelbundet rundade, en oval, en oregelbunden, två rektangulära samt en närmast 
rektangulär. En hög, A8 finns representerad samt en anläggning, A73, som i rapporten alltså 
benämns som deponeringsplats. Som ovan nämnts är det en anläggning, A58, som genom sin 
fyndrikedom av främst amulettringar skiljer ut sig från de övriga. A58 är också en av endast två 
av de 13 anläggningarna som har brandlager med urna som inre gravskick. Den andra 
anläggningen med brandlager är A5 som har två brandlager, ett med en möjlig kvinna gravlagd, 
daterad till vendel/vikingatid, ett med en gravlagd man, daterad till folkvandringstid/vendeltid. 
Men här finns också en eller två urnebergavningar (det står olika saker på olika platser i 
rapporten men enligt beskrivningen verkar det bara vara en urna daterad till 800-talet e.Kr) samt 
tre skelettbegravningar; primärgraven, en man, daterad till yngre bronsålder, en innehållandes 
två individer, en vuxen man och ett barn på fem till 14 år, daterade till romersk järnålder, samt 
en innehållandes en vuxen kvinna, daterad till förromersk järnålder. På packningen och i 
fyllningen till primärgraven fanns spridda skelettdelar från två vuxna individer samt obrända 
ben från häst, nöt samt får/get. Dessa ben är inte daterade. 

I högen A8 fanns rester efter en eller två möjliga brandlager enligt Bratt, bestående av spridda 
brända och obrända ben, keramik, slagg, bränd lera, kol, en amulett i form av en miniatyrlie 
och en glaspärla. De brända benen i fyllningen kommer från två människor, en vuxen individ 
och ett barn mellan 0–7 år, samt från svin. De obrända benen kommer från häst och nöt. Bratt 
skriver att det är oklart om djurbenen har deponerats i fyllningen i samband med begravningen 
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eller om de kommer från underliggande boplatslager. Jag anser det som mer troligt att både 
människobenen, djurbenen och föremålen kommer ifrån en eller flera förstörda gravar varifrån 
fyllnadsmassor hämtats (Hållans-Stenholm 2012:120, 122, 129; Gansum 2004: 138 ff). Något 
som talar emot denna tolkning är dock att även om de spridda benen i fyllningen faktiskt kan 
vara äldre än skelettet i primärgraven, är alla dateringarna vikingatida. Skelettet har daterats till 
770–1030 efter vår tideräkning, medan de spridda brända benen daterats till 700-tidigt 800-tal 
samt 859–950 e.vt. Jag vill inte gå så långt som att tala om människooffer, men att dateringarna 
är så pass samtida är ändå en detalj som bör noteras. En annan tolkning skulle kunna vara den 
som denna undersökning riktar in sig på, att fynden deponerats på graven vid ett eller flera olika 
tillfällen.  

Då åtta fyndposter av 13 i A8 inte har en närmare lägesanvisning än att de hittades ”i 
fyllningen”, är det svårt att säga om något specifikt väderstreck dominerar deponeringarna i 
anläggningen eller ej. De fem fyndposter som har en närmare lägesangivelse, finns den ovan 
nämnda amuletten i öst, en glaspärla i den norra delen, en brodd under stenpackningen i sydöst, 
en keramikkoncentration under stenpackningen i den yttre sydvästra delen samt Skärvig sten, 
ett kamfragment, keramik, bränd lera och brända ben i en diffus mörkfärgning under 
stenpackningens södra del. Tre av fem fyndposter orienterar sig således mot sydöst- söder- 
sydväst. 

I stenpackningens södra del i A41 påträffades 43 läderfragment och i den västra delen fanns tre 
amulettringar, en i kantkedjan och två strax utanför. I A38 påträffades läderfragment under 
kantkedjan i sydväst samt nordväst. Två amulettringar påträffades i söder samt en i nordöst. 
Kanske har lädret från början varit pungar som innehållit amuletter? Det är möjligt att 
amuletternas inneboende kraft ”smittat” läderpungarna som då i sin tur använts som amuletter 
i rituellt syfte (Gilchrist 2009: 5). 

Flinta fanns i 25% av de utvalda anläggningarna: 
A38, A42 samt A73. Även här säger 
anläggningsbeskrivning, fyndlistan och 
planritning tre olika saker. Vad gäller A38 säger 
beskrivningen inget om flinta medan fyndlistan 
säger sydväst, intill utsidan av kantkedjan, men 
planritningen visar fyndet i väster. Det finns 
också som ovan nämnts fynd av troligt läder i 
sydväst, också det på utsidan av kantkedjan. Om 
dessa fynd hittats i samma kontext skulle detta 
kunna indikera flintans rituella innebörd som 

amulett som burits i en läderpung på samma sätt som amuletter av järn, men då det är oklart om 
lädret och flintan låg i samma kontext, går det inte att dra någon sådan slutsats. I A42 rör det 
sig om ett flintavslag som påträffades strax väster om anläggningen och tolkas av Bratt tillhöra 
den underliggande boplatsen. A73 var som ovan nämnts en ”deponeringsplats” och beskrivs 
inte mer ingående än ”Stort stenblock med amulettring och flinta intill. Anläggningen grävdes 
ner till steril nivå. Anläggningen är ej ritad men fynden är inmätta. Stenblocket låg mellan A38, 
58 och A41.” (Bratt 2005: 103), varför det är svårt att säga något över huvud taget om flintan 
eller anläggningen i sig. Flintan var dock eldpåverkad och då det inte finns något i 
anläggningsbeskrivningen som tyder på att det fanns något sotlager, brandlager eller liknande 
runt blocket, måste flintan medvetet ha flyttats från den plats där den brändes, till 
deponeringsplatsen vid blocket i A73. Amulettringen beskrivs inte som eldpåverkad. 

Åter igen kan vi se att järnamuletter främst placerats i anläggningarnas sydvästra delar vilket 
styrker tesen om väderstreckens betydelse. 
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Figur 33 25% av anläggningarna på Järfälla 19 innehöll 
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5:6 RAÄ Lovö 16 
 

Referens: Petré, B. 1999. Gravfältet Raä 16, Söderby, Lovö sn, Up. Ett familjegravfält från 
yngre järnålder. Lovö Archaeological Reports and Studies nr 7, 1999 Department of 
Archaeology, Stockholm University 

Lovö 16 grävdes ut under åren 1978–1987 
av Stockholms universitets arkeologiska 
institution, vid seminariegrävningar under 
ledning av Bo Petré. Gravfältet hade 
sammanlagt 28 gravar, alla kremeringar, 
var av 11 stycken ingår i den här 
uppsatsen. En anläggning, A21, var en 
hög och två anläggningar, A16 och A18, 
beskrivs som högliknande stensättningar. 
Resterande anläggningar, A19, A22, A27, 
A28, A34, A36, A38 och A40, var alla 
stensättningar, runda, rundade eller ovala. 
Gravfältet dateras till cirka 550–850 efter 
vår tideräkning. Fornlämningen är 
återställd i ursprungligt skick.  

5:6:1 Analys 
 

På Lovö 16 finns majoriteten av alla 
järnfynd i söder medan nord har flest 
fyndkategorier, dock i liten mängd (figur 
36 samt 37). Sydväst representeras endast 
av ett fynd av keramik från A27, samt två 
järnfynd i form av två nitar från A18. Det 
faktum att inga fynd av järnamuletter av 
någon form finns representerat i 
materialet kan vara en bidragande del till 
detta. Lovö 16 är också det enda 

gravfältet där ingen underliggande eller närliggande boplats påträffats över huvud taget. 
Eftersom Lovö 16 grävts ut under seminariegrävningar har endast anläggningarna avtorvats och 
vi vet inte hur det ser ut under torven på ”tomma ytor” och mellan anläggningarna. Det kan 
mycket väl gömma sig härdar, stolphål eller andra aktivitetsytor där som inte finns 
dokumenterade. 

 

Figur 34 Lovö 16 i plan med de aktuella anläggningarna utmärkta 
av författaren. Petré 1999: 15. Grave distribution on Lovö 16 with 
the relevant structures marked by the author. 
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Figur 35 Gravskick på Lovö 16. Burial custums on Lovö 16 

 
Figur 36 Fördelning av fynd på Lovö 16. Distributon of artefacts related to compass points on Lovö 16. 

 
Figur 37 Fyndmaterialets spridning relaterat till väderstreck på Lovö 16. Table showing the distribution of artefacts on Lovö 
16. 

Som nämnts ovan finns inga amuletter av järn i materialet från Lovö 16 och heller inga broddar. 
Nitar är i majoritet vad gäller järnfynden: 13 av de 20 järnfynden i undersökningsmaterialet 
från Lovö 16 utgörs av nitar. Utöver nitarna finns två spikar, en kniv, en ten, en möjlig 
järnmejsel samt några oidentifierbara fragment (figur 38).  
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Figur 38 Järnfyndens spridning på Lovö 16. Table showing the distribution of iron artefacts on Lovö 16. 

Flinta fanns i 25% av de utvalda anläggningarna: 
A16, A21, A34 samt A36. I A16 beskrivs flintan som 
rensfynd. Intressant är att det även påträffades 
läderfragment som rensfynd. Det är olyckligt att 
dessa fynds fyndpositioner inte beskrivits närmare. I 
A21 påträffades en bit eldslagningsflinta som 
rensfynd i anläggningens norra del, liksom pärlor, 
keramik, kol, brända ben samt nit och järnfragment. I 
A34 hittades en bit bränd flinta samt kol vid 
avtorvning och rensning, dock oklart var i 
anläggningen fynden gjordes. Ett flintavslag 
påträffades vid rensning i A34. Även bränd lera, 

keramik, brända ben samt kol beskrivs som rensfynd, dock oklart var i anläggningen rensfynden 
gjordes. Kvarts och en knacksten påträffades i anläggningens nordöstra del. I A36 påträffades 
en bit flinta vid rensning i anläggningens södra del. 

Det är tydligt att det i anläggningarna finns sådant material som brukar kopplas till en 
underliggande/närliggande boplats. När ingen sådan finns att hänvisa till lämnas materialet i 
stort sett till sitt öde. Fynden beskrivs som rensfynd utan närmare reflektion om hur processen 
som ledde fram till föremålens/materialets slutgiltiga placering såg ut. Var ifrån kommer 
materialet/föremålen? Jag anser det vara mycket troligt att materialet/föremålen deponerats 
medvetet av mänsklig hand då figur 37 och 38 tydligt visar att flest fynd gjordes i södra delarna 
av anläggningarna.  

5:7 RAÄ Lovö 27 
 

Referens: Petré, B. 1984. Arkeologiska undersökningar på Lovö del 2. Fornlämning RAÄ 27, 
Lunda. Acta Universitatis Stockholmiensis studies in Nort-European Archaeology 8. Almquist 
& Wiksell internatiornal Stockholm.  

Lovö 27 grävdes ut under åren 1971–1978. Gravfältet grävdes ut av Stockholms universitet vid 
seminariegrävningar och totalt undersöktes 155 järnåldersgravar samt en gropkeramisk 
boplatsyta och delvis en bronsåldersboplats centralt placerad på gravfältet. Gravfältet dateras 
till ungefär 400–1050 efter Kristus. Endast 18 av gravarna var vikingatida. Alla gravar utom tre 
sen-vikingatida gravar, var kremeringsgravar.  
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För den här undersökningen har nio 
gravar valts ut på grund av sitt 
relevanta material. Alla nio gravar var 
brandgravar. En av dessa gravar, A11 
var en hög. Resterande åtta 
anläggningar var stensättningar: A3A, 
A4A, A6, A15, A101, A126A, A127 
samt A138. Endast tre av gravarna, 
A6, A11 och A15 kan sägas ligga på 
den underliggande boplatsen. Två 
gravar, A3A samt A4A ligger precis 
utanför de 20 meter från boplatsen 
som kapitel 4:3 förklarat att 
undersökningen utgår ifrån för att 
avgöra vilka anläggningar som ligger 
på eller i närheten av en äldre boplats. 
En anläggning, A101, ligger nästan 
längst ned på gravfältets södra del. 

5:7:1 Analys 
 

Rapporten över Lovö 27 lämnar 
mycket att önska vad gäller 
lägesangivelser för var fynd, relevanta 
för den här undersökningen, gjordes. 
Endast 14 av sammanlagt 61 
fyndposter i undersökningsmaterialet 

har någon slags lägesangivelse förutom ”spritt i anläggningen” eller liknande. Detta gör det 
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svårt att dra slutsatser angående var vilka fynd påträffades (figur 42). Figur 43 indikerar dock 
att flest fyndkategorier/material fanns i anläggningarnas södra del.  

A3A och A4A är daterade till vikingatid baserat på 
fynden och beskrivs av Petré som utströdda 
brandlager över två folkvandringstida stensättningar, 
A3B och A4B (Petré 1984: 43). Detta nämns endast 
kort i det stycke som behandlar fynd av 
torshammarringar på Lovö 27 men nämns inte i 
anläggningsbeskrivningarna och inte heller nämner 
han om dessa tolkats som sekundärgravar eller som 
något annat, till exempel rester från en eller flera 
förstörda gravar som på något sätt hamnat på de 
folkvandringstida gravarna. Inga av fynden har 
någon lägesangivelse, är inte utmärkta på 
planritningarna utan beskrivs som rensfynd. 
Anläggningarna ligger bredvid varandra på 
gravfältets norra del, precis utanför de 20 meter från 
den underliggande bronsåldersboplatsen. Jag räknar 
således dessa som ej närliggande boplatsen. De 

utspridda föremålen låg alltså över de folkvandringstida stensättningarna precis under torven.  

I A3A bestod fynden av 17 pärlor, en bronsögla, kamfragment, järnnitar, 
torshammarringsfragment, järnfragment, ett krossat keramikkärl, kol samt 0,1 liter brända ben 
– främst kranium -från en vuxen individ (möjligen en kvinna) och hundben (benen 
representerade). 
Fynden i A4A bestod av ett munbleck av järn till kniv, en kedjelänk av brons, en ornerad 
bronsplatta, fragment från en torshammarring, järnfragment, nitar, krampor, 88 pärlor, en 
glassmälta, en bit obränd flinta, keramik, kol samt 0,3 liter brända ben – främst kranium – från 
en vuxen man, fötter från får/get samt två falanger från lo. 

Värt att notera är att de brända benen inte nämnvärt skiljer sig från benen i de folkvandringstida 
underliggande gravarna, vilket kan betyda att benen härrör där ifrån. I A4B påträffades till 
exempel 13 lo-falanger, en hundfalang och främst kranium från människa. I A3B fanns 
överarmsben och falanger från hund, fötter från får/get samt humana ben, främst kranium. Det 
är dock inte lika troligt att torshammarringarna härrör från de folkvandringstida gravarna då 
den äldsta torshammarringen som påträffats i Sverige är daterad till ca 750 efter vår tideräkning 
(Ström 1970: 22). Det är olyckligt att fyndomständigheterna i dessa anläggningar inte 
dokumenterats närmare eftersom det hade kunnat ge oss en bättre förståelse för vad som faktiskt 
har skett på platsen.  

I botten av myllmanteln, på stenpackningen, på A138 påträffades det enda möjliga fyndet av en 
amulett eller amulettring i hela undersökningsmaterialet från Lovö. Det rör sig om ett 
genombrutet eldstål, men även ett knivblad och ett bandformigt järnbleck påträffades på samma 
sätt. Dock är det oklart om föremålen låg tillsammans eller på olika platser på stenpackningen 
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då föremålen listats som rensfynd och lägesangivelse saknas. Jag anser det vara mycket troligt 
att föremålen deponerats på stensättningen medvetet baserat på att de låg på stenpackningen. 

 
Figur 43 Fyndfördelning, Lovö 27. Table showing the distribution of artefacts on Lovö 27. 

 
Figur44 20% av anläggningarna på Lovö 27 innehöll flinta. 
Flint appears in 20% of the structures on Lovö 27. 

Flinta påträffades i 20% av anläggningarna: 
A4A samt A11. I A4A rör det sig om obränd 
flinta som beskrivs som rensfynd. Utöver flintan 
påträffades som rensfynd ett torshammarhänge, 
fragment från en torshammarring, munbleck till 
kniv, bronsplatta, järnnitar, keramik, krampor, 
pärlor, brända ben och kol. I A11 påträffades 
både bränd och obränd flinta i manteln 

tillsammans med brända ben, keramik, ett fågelbeslag i brons, en bronsring, en järnnit, 
lerklining samt hästtänder. Inga av fynden har någon lägesangivelse eller fyndkontext närmare 
beskriven. 

5:8 RAÄ Lovö 28 

Referens: Petré, B. 2011. Fornlämning RAÄ 28, Söderby, Lovö sn, Up. Gravfält från vendeltid 
och vikingatid samt några gravar och boplatslämningar från bronsålder. Lovö Archaeological 
Reports and Studies Nr 10 År 2011, Department of Archaeology and Classical Studies, 
Stockholm University. 

Lovö 28 grävdes ut under åren 1999–2007 av studenter från Stockholms universitet under 
seminariegrävningar. Totalt har 64 gravar undersökts på fornlämningen, 32 vendeltida, 30 
vikingatida samt två från bronsålder. Alla utom sex vikingatida gravar var kremeringsgravar. 
Gravfältet delas in i tre delar: 28 A i söder, 28 B i norr och 28 C i mitten. Underliggande 
bronsåldersboplatser finns framför allt i den södra delen. Bronsåldersboplatsena är endast delvis 
undersökta, liksom gravfältet. Under 1940 talet anlades en flyktingförläggning på 
fornlämningen vilken delvis har skadat lämningen.  

För den här uppsatsen har 11 gravar valts ut. åtta av dessa var stensättningar: A8, A9, A33, 
A34, A58, A62, A63 samt A68. En av gravarna, A43, var en hög, en av gravarna, A74 beskrivs 
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som högliknande stensättning och en av gravarna, A35 som en mittblocksstensättning. A34 var 
en skelettgrav, A33 innehöll ingen begravning, eller möjligtvis ett urlakat brandlager. 
Resterande nio gravar var brandgravar. 

 
Figur 45 Gravskick, Lovö 28. Burial custums on Lovö 28. 

5:8:1 Analys 
 

På Lovö 28 finns flest fyndkategorier i de 
södra delarna an anläggningarna. Järn har 
främst deponerats i sydväst (figur 46 samt 47). 
Två av fyra järnamuletter låg placerade i 
sydväst, en centralt och ytterligare en i 
nordväst. Inga broddar finns i mitt material 
från Lovö 28. Två gravar, A8 och A9 ligger 
utanför avgränsningen för 
underliggande/närliggande boplats, på norra 
delen- 28B, men uppvisar i sina 
överbyggnader typiska fynd som brukar tolkas 
som boplatsmaterial (se appendix 1). Det finns 
liknande material i flera anläggningar på Lovö 
28B som har uteslutits ur undersökningen på 
grund av att det ofta förekommer recent 
material i samma kontext. 

A33 och A34 låg på Lovö 28A och var 
sammankopplade genom att A34´s nordvästra 
kantkedja låg placerad över A33´s sydöstra 
kantkedja vilket visar att A33 anlades före 
A34. A33 verkar inte ha varit en grav i egentlig 
mening utan kan tolkas som en 

deponeringsplats. Anläggningen bestod av en rektangulär stenram med en gles stenpackning, i 
vars mitt ett stenblock var placerat. De enda fynden, utöver recenta fynd, var lite bränd lera, 
kol, ett tvättat bränt ben samt 23 fragment från en torshammarring, direkt nordöst om mittstenen 
(Petré 2011: 54 f; Paalz Mattsson McGinnis 2016: 42 ff). I A34 låg en spjutspets, samt ett 
järnfragment, placerad i det norra hörnet med spetsen pekande mot nordväst. 
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Sex järnfynd; åtta järnfragment i A9, ett svärdsfäste med hjalt, knapp och tånge precis sydväst 
om mittblocket i en liten röseliknande konstruktion i A35, en mini-nit samt fem järnfragment i 
A35, ett torshammarliknande föremål i A68, samt en möjlig torshammare i A74, finns i 
undersökningsmaterialet i de sydvästra delarna av anläggningarna på Lovö 28. Ett fynd av 
keramik i A35 påträffades även det i sydväst. En stor andel av fynden har ingen närmare 
lägesangivelse vad gäller väderstreck (figur 48).  

Fragment från en torshammarring låg centralt, inkilad mellan stenar i stenpackningen i A58. 
A62 hade en ”port” orienterad i sydsydöst. Cirka en meter söder om den sydvästra kantstenen 
i denna port låg två knivar parallellt med varandra. Båda hade avbruten spets och tånge och 
åtminstone den ena låg med spetsen pekande mot NNV med eggen mot VSV. Ytterligare en 
möjlig knivspets fanns i anläggningens södra del. 

 
Figur 49 Järnets fördelning relaterat till väderstreck på Lovö 28. Table showing the distribution of iron artefacts on Lovö 28. 
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Figur 48 Fyndfördelning relaterat till väderstreck på Lovö 28. Table showing the distribution of artefacts on Lovö 28. 
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Flinta fanns i tre anläggningar på Lovö 28: 
A34, A35 samt A74. I A34 påträffades ”flinta 
samt flintavslag”, brända och obrända ben, 
keramik, slagen kvarts, en möjlig 
kvartsskrapa, harts, kol och bränd lera vid 
rensning, oklart var i anläggningen. I A35 
påträffades två bitar flinta, oklart om bränd 
eller ej, i anläggningens nordvästra del. I A74 
påträffades ett obränt flintavslag i nordöst, två 
bitar obränd flinta, varav en möjlig skrapa 
samt en bränd bit flinta med krusta i nord. 
Dessutom listas ett flintavslag som rensfynd 

utan lägesangivelse. Två av de tre anläggningarna där flinta påträffades innehöll vapendelar.  

5:9 RAÄ Lovö 34 

Referens: Petré, B. 2010. Fornlämning RAÄ 34, Lunda/Berga, Lovö sn, Up. Gravfält från 
vikingatid, äldre järnålder och yngre bronsålder samt boplatslämningar från bronsålder. Lovö 
Archaeological Reports and Studies Nr 9 År 2010. Department of Archaeology and Classical 
Studies, Stockholm University. 

Lovö 34 är ett av de gravfält som varit föremål för seminariegrävningar med studenter från 
Stockholms universitet under ledning av docent Bo Petré, och undersöktes under åren 1989–
2003. Under året 1978 undersöktes tre gravar på Lovö 34 inför Petrés avhandlingsarbete. 
Gravfältet har sin tyngdpunkt under vikingatid; 74 av de ca 116 undersökta anläggningarna är 
vikingatida, men här finns också gravar från yngre bronsålder till äldre järnålder. 37 stycken 
gravar har undersökts, delar av underliggande boplatslämningar från bronsålder, samt en liten 
yta med gropkeramik. Fornlämningen är ej totalundersökt och de undersökta anläggningarna 
och ytorna har återställts till ursprungligt skick efter undersökningarnas slut.  

På Lovö 34 har 17 anläggningar valts ut på grund av sitt för undersökningen relevanta 
fyndmaterial i överbyggnaderna och-eller strax utanför anläggningarna. Dessa anläggningar är 
A3, A6, A8, A9, A9E, A10, A10J, A10Z, A13, A15, A17, A26, A69, A71, A72, A81 och A91. 
En av dessa anläggningar, A13, är faktiskt två rektangulära stensättningar som satt ihopmed 
varandra och hade en gemensam överbyggnad i formen av en rundoval hög. I rapporten har de 
två fått benämningarna A13A och A13B, vilket jag således också kommer att använda mig av. 
En anläggning, A10Z, beskrivs i rapporten som en ”Grop/mörkfärgning?” placerad sydväst om 
högen A10. I A10Z påträffades en keramikkoncentration. Av de 17 (18) anläggningarna är 13 
stensättningar: A3, A6, A8, A9E, A10J, A15, A17, A26, A69, A71, A72, A81 samt A91, tre 
högar: A9, A10 samt A13 (som alltså är två anläggningar). En av stensättningarna, A10J, 
innehöll ingen begravning utan endast keramik. 

11 av anläggningarna är daterade till Yngre järnålder: A9, A9E, A10, A13, A15, A17, A69, 
A71, A72 samtA81, två till romersk järnålder: A3 samt A26, och fyra är odaterade A6, A8, 
A10J samt A10Z. Nio av gravarna i undersökningsmaterialet var skelettgravar: A9E, A13A, 
A13B, A15, A17, A71, A72, A81 samt A91, varav två är osäkra skelettgravar: A9E samt A81. 
5 brandgravar finns representerade i undersökningsmaterialet: A3, A9, A10, A26 samt A69, 
samt två anläggningar med osäkert gravskick: A6 samt A8. En anläggning, A10J, saknar 
gravgömma och en anläggning, A10Z, är som ovan nämnts ingen grav. 
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Figur 50 27% av anläggningrna på Lovö 28 innehöll flinta. 
27% of the structures on Lovö 28 containd flint. 
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Figur 51 Gravskicket på Lovö 34. Hög, oval=A13 (A13A+A13B). Burial custums on Lovö 34. The oval mound A13 containd 
two rectangular stone settings, A13A and A13B. 

5:9:1 Analys 
Majoriteten av fynden har i rapporten endast 
koordinater som lägesangivelse, eller ingen 
angivelse alls. Jag har därför noggrant studerat 
planritningarna för att lokalisera rätt koordinater 
för rätt föremål. En liten brasklapp är således på 
sin plats då det finns risk att jag under arbetes 
gång placerat några av fynden fel. Något som 
skiljer Lovö 34 från flera av de övriga lokalerna 
är det faktum att järnföremålen inte verkar ha 
knutits till söder eller sydväst, utan främst till 
sydöst. Det rör sig om sju fyndposter, alla från 
A69. Det är dock fortfarande den södra delen av 
anläggningarna som dominerar vad gäller alla 
fyndkategorier förutom ”övrigt” (främst harts, 
bränd kåda, något frö, någon pärla samt lite 
trärester) som istället visar en liten topp i 
nordväst.  

I A91 fanns i nordväst innanför kantkedjan en 
nischliknande konstruktion vari två hästbroddar 
samt några keramikskärvor placerats. Bratt 
tolkar dem som deponerade vid 
begravningstillfället eller senare. Ett språngben 
från häst påträffades också vid rensning, dock 
oklart var benet påträffades. Som diskuterades 
kort i kapitel 3:4 har broddar i gravar ibland 
kopplats ihop med så kallade helskor och Petré 
menar att språngbenet i A91 möjligen kan 

kopplas till myten om Hels halta eller trebenta häst vilken Hel rider på när hon reser för att möta 
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den döde och föra denne till den andra sidan. Språngbenet skulle då kompensera för hästens 
saknade eller halta ben för en säker resa till dödsriket (Petré 2011: 323).  

 
Figur 53 Fyndfördelning per väderstreck på Lovö 34. Distribution of artefacts on Lovö 34. 

I A71 låg en torshammarring under en kantkedjesten i nordväst och i A72 fanns fragment från 
en torshammarring nedlagd ytligt i anläggningens sydöstra del. Petré tolkar dem som sekundärt 
deponerade. Torshammarringen i A71 var uppbänd och låg med öppningen åt öster. Ingen av 
ringarna hade några hängen. 

 
Figur 434 Fyndens spridning på Lovö 34. Table showing the distribution of artefacts on Lovö 34 

 
Figur 55 Järnfyndens spridning på Lovö 34. Table showing the distribution of iron artefacts on Lovö 34. 
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Alla fynd av järn i sydöst i undersökningsmaterialet från Lovö 34 fanns i en och samma 
anläggning, A69. Det rör sig om två hela samt ca 10 fragment av nitar, två separata fragment - 
troligen från en torshammarring, en järnögla - även den troligen från en torshammarring samt 
en brodd av typen människa. Ett torshammarhänge, keramik, kol, bränd kåda samt brända och 
obrända ben påträffades utanför kantkedjan i anläggningens södra del.  

Norr representeras endast av ett järnfynd, en hästbrodd 
i högen A9. I A9 påträffades också en tuppsporre i 
söder liksom knackstenar, keramik och lerklining. 
Ytterligare en tuppsporre fanns i brandlagret. Det finns 
ett flertal mytiska tuppar som i den fornnordiska 
mytologin hade till uppgift att väcka de döda i 
dödsriket. Nordberg menar att de hönsfåglar som hela 
följt med på bålet, samt de obrända hönsfågelbenen 
som påträffas i det arkeologiska materialet, troligen 
hade en kultisk funktion av att just väcka den döde när 
denne kom till den andra världen (Nordberg 2002: 16).  

Fyra av de utvalda anläggningarna på Lovö 34 innehöll flinta i sin överbyggnad: A13, A26, 
A71 samt A91. I A13 påträffades en bit eldslagningsflinta i nordväst tillsammans med en 
kvarsskrapa. Även en halv bronsarmring återfanns i den nordvästra delen av anläggningen och 
en kniv påträffades strax söder om bronsarmringen. I A26 påträffades ett flintavslag, en 
glättsten, skifferbryne, keramik, knacksten, en möjlig borr av kvarts, en kvartsskrapa, mm spritt 
i anläggningens östra del. I A71 hittades ett flintavslag, keramik och kol spritt under 
stenpackningen i sydväst. I A91 påträffades en bit obränd eldslagningsflinta och tandemalj i 
sydväst. 

  

Figur 56 22% av anläggningarna på Lovö 34 
innehöll flinta. Flit was found in 22% of the 
structures on Lovö 34. 
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6 Resultat 
 

 
Figur 57 Sammanslagning av gravskicken på gravfälten visar att majoriteten vad runda stensättningar med kremeringar. The 
table shows that the majority of the graves discussed in this thesis is round stone settings with cremation burials.  

Runda eller rundade stensättningar är klart dominerande som yttre- och brandgravar som inre 
gravskick i undersökningsmaterialet från de utvalda gravfälten (figur 57). Detta står i klar 
kontrast till det Gardela menar att textkällorna (till exempel Snorres Heimskringla och andra 
fornnordiska källor, Rimberts Vita Anskari, Adam av Bremens Gesta Hammaburgensis 
Ecclesiae Pontificum, samt Saxo Grammaticus Gesta Danorum) visar på, nämligen att det 
endast skulle vara vid högar eller kammargravar som man utfört offerhandlingar, post-
begravningen, på gravfälten under yngre järnålder i Skandinavien (Gardela 2016: 176 f).  

 
Figur 58 Fynd av torshammarringar (THR), amulettringar och amuletter (lösa hängen och miniatyrer), fördelning per 
väderstreck. Table showing the distribution of Thor´s hammer rings (THR), iron amulet rings and amulets (loose pendands 
and miniatures). 

Figur 58 visar tydligt att amulettringar som (med ett möjligt undantag, ett genombrutet eldstål 
på A138 på Lovö 27) är begränsat till Spånga och Järfälla i studiematerialet, företrädelsevis 

5
8

23

6
3 5

4

1

2

7

2
3 1

1

1

1 4

10

5

10

15

20

25

30

35

Hög, rund Hög, oval Högliknande
stensättning

Stensättning,
rund/rundad

Stensättning,
oval

Stensättning,
rektangulär

Stensättning,
oregelbunden

Stensättning,
osäker form

Gravskick

Kremering Skelettgrav Tom/osäkert

1 2 1 1

11
15

3

13
8

48

10
21 1 4 2

7
2 2

0

10

20

30

40

50

60

N NÖ Ö SÖ S SV V NV Centralt

Fördelning THR, Amulettringar,  Amuletter.

THR Amulettringar Amuletter



46 
 

placeras i de sydvästra delarna av gravarna. Lösa amuletter, som här inkluderar lösa 
torshammarhängen och torshammarliknande föremål liksom miniatyrer av olika slag, visar en 
liten topp i söder och torshammarringar, som endast finns på Lovö i undersöknigsmaterialet, en 
liten, möjligen försumbar topp i sydöst.  

Figur 59 visar att det är främst i stensättningar fynd av järnamuletter (av alla typer) gjorts. Detta 
indikerar starkt att föremålen är medvetet placerade. Att torshammarringar uteslutande finns på 
Lovö (förutom på Lovö 16) och amulettringar (nästan) uteslutande finns i Järfälla och Spånga 
pekar på lokala variationer och traditioner av gravspråk. Här ska vi dock komma ihåg den 
torshammarring vid Vällingby storgård i Spånga, som enligt Ström hittades utanför 
brandlagrets södra del. Det har alltså påträffats åtminstone en torshammarring som skulle kunna 
vara sekundärt deponerad, i Spånga. 

 
Figur 59 Tabell över i vilka anläggningar som uppvisar fynd av torshammarringar, amulettringar och amuletter (lösa hängen 
och miniatyrer). Table showing in wich types of graves finds of all kinds of iron amulets where made. 

Broddar har i undersökningsmaterialet främst placerats i norr, sydöst och nordväst (figur 60). 
Inga broddar hittades i sydväst och öst. Fem av totalt åtta broddar låg således i nordlig riktning 
medan tre av sju broddar orienterar sig mot söder. Då antalet broddar i undersökningsmaterialet 
är så pass litet är det svårt att dra någon egentlig slutsats, men resultatet indikerar att norr är det 
väderstreck som föredragits vad gäller deponering av broddar. I ett fall (eller två, då det gäller 
två broddar från samma kontext i A91 på Lovö 34) är det relativt säkert att broddarna deponerats 
avsiktligt, då de placerats tillsammans med keramik i en liten nisch i kantkedjans nordvästra 
del. 

Knivar (figur 61) visar en liten majoritet deponerade i söder, följt av öster och sydöst. 
Materialets ringa omfång gör det även här svårt att dra någon säker slutsats men resultatet 
indikerar att knivarna deponerats avsiktligt och inte slumpvis. 

 
Figur 61 Fynd av knivar. Table showing the distribution of 
knives. 
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Nitar och spikar är en av fyndkategorierna som 
uppvisar en jämnare fördelning över 
väderstrecken än tidigare diskuterat material 
(figur 62). Intressant är att inga fynd, av de som 
har lägesangivits, påträffats i nordöst och inte 
heller i nordväst. Om detta är en faktisk bild över 
hur det ser ut eller om det beror på rapporternas 
bristande lägesangivelser är svårt att säga något 
om. Om detta är en faktisk bild av hur det sett ut 
indikerar den att nitar och spikar troligen inte 
deponerats medvetet utan faktiskt kan härröra 

från boplatser eller omrörda och/eller förstörda gravar. 

Keramik finns primärt i anläggningarnas sydvästra samt södra delar (figur 63). Som tidigare 
diskuterats i kapitel 3:4 finns belägg för att väderstrecken hade någon form av betydelse för 
järnåldersmänniskorna och då i synnerhet söder och sydväst. Att keramik deponerats främst i 
just dessa väderstreck indikerar att materialet placerats medvetet och inte går att betrakta som 
enbart medföljande avfall från boplatser. 

 
Figur 63 Keramikens spridning. Table showing the distribution of potsherds. 

Tänder från nöt och häst finns främst i anläggningarnas södra samt nordvästra delar medan 
obränt ben har en lite, åter igen möjligen försumbar, topp i sydväst (figur 64). Då så stor del av 
just detta material inte lägesangetts i rapporterna är det svårt att dra någon direkt slutsats av 
denna informationen. Det brända benmaterialet (figur 65) där emot visar en tydlig ökning i 
sydöst, söder och sydväst, vilket tydligt indikerar att materialet deponerats medvetet. 
  

 

Figur 64 Spridning av obränt ben och tänder. Table showing 
the distribution of unburnt bone ant teath. 

Lerklining är ytterligare en fyndkategori som uppvisar en relativt jämn spridning över 
väderstrecken (figur 66). Åter igen har lerklining sällan lägesagivits i rapporterna och det är 
således svårt att säga säkert, men detta resultat indikerar att lerklining inte deponerats medvetet 
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Figur 65 Spridningen av brända ben. Table showing the 
distribution of burnt bone. 
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i anläggningarna. Möjligen skulle avsaknaden av lerklining i nordöst, sydöst och nordväst 
kunna indikera medveten deponering. 

 

 
Figur 66 Spridning av lerklining. Table showing the 
distribution of clay daub. 

Bränd lera uppvisar en liten topp i anläggningarnas sydvästra del vilket indikerar medveten 
deponering (figur 67). Åter igen är materialet så pass dåligt dokumenterat att det är svårt att dra 
några egentliga slutsatser. 

 
Figur 68 Spridning av flinta. Table showing the distribution of flint. 

Flinta är ytterligare en kategori som ofta inte lägesanges i rapporterna. Detta är olyckligt då det 
finns belägg för att flinta använts rituellt under begravningsritualer och att i synnerhet 
eldslagningsflinta skulle kunna tolkas som en slags amulett (Petré 2010: 393; Masojć & Bech 
2011: 210 med där anförda arbeten). Den lilla toppen i norr (figur 68) kan vara en indikator på 
flintans rituella betydelse för järnåldermänniskorna liksom avsaknaden av flinta i öster och 
sydöst. En intressant iakttagelse är att flinta inte förekommer i gravarnas överbyggnader eller 
på deponeringsplatser på Spånga 102a, Spånga 169 och Spånga 193 i undersökningsmaterialet, 
men finns representerat på Järfälla 19 och på samtliga gravfält från Lovö. Ser vi kanske även 
här spår av lokala variationer i gravspråk? 
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 Figur 67 Spridning av bränd lera. Table showing the 
distribution of burnt clay. 
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7 Diskussion 
 

Gansum ställer sig frågan vad information om var i anläggningarna som rensfynd påträffas kan 
bidra med, om kontexten ändå inte beskrivs i rapporten (Gansum 2004: 138). Det är en mycket 
bra fråga som jag vill försöka svara på nedan. 

Det har blivit tydligt under arbetet med föreliggande uppsats att det finns stora brister i hur 
dessa fynd behandlas, eller snarare inte behandlas, när en grävning avrapporteras. Den här 
studien har nyttjat en mängd rapporter från olika tidsepoker, paradigm och grävföretag och de 
allra flesta har det gemensamt att detta material blivit styvmoderligt behandlat i 
avrapporteringen. Troligen sker detta även regelbundet under själva fältarbetet. 

Det finns en rådande uppfattning att material som detta kommit med fyllnadsmassor hämtat 
från närområdet och denna uppfattning är troligen en bidragande orsak till att varken kontext, 
jordmån eller läge anses viktigt att dokumentera. Åter igen styr förväntningarna tolkningarna, 
vi sin tur påverkar, inte bara resultatet, utan även (o)möjligheterna för framtida forskning. 
Forskare återcirkulerar och bekräftar i bästa fall det vi redan tror oss veta om så kallat 
boplatsmaterial i gravarnas överbyggnader, eller i värsta fall, gör materialet osynligt, inte bara 
för arkeologer, grävande som forskande, utan även för allmänheten. Föreliggande studie visar 
att lägesangivelser är av signifikant vikt för att förstå materialet och hur det har hanterats, då 
väderstreckens betydelse för människorna som levde i Mälardalen under yngre järnålder var 
signifikant.  

Mitt svar på Gansums fråga blir således: Genom att materialet/föremålen i gravarnas 
överbyggnader ges en lägesangivelse, kan vi få en ökad förståelse, inte bara för yngre 
järnålderns begravningsritualer, utan även för den yngre järnåldersmänniskans samhälle, 
kosmologi och ontologi. 

Majoriteten av materialet har deponerats medvetet och materialet och dess placering har varit 
betydelsefulla för människorna i Mälardalen under yngre järnålder. Exakt vad detta har betytt 
för dem är dock svårt att svara på och det är inte heller undersökningens syfte. Syftet har varit 
att identifiera spår efter handlingar, vad människor har gjort och inte på vad de har trott. Jag 
vill ändå kort ta upp några aspekter som kan kopplas till frågan om varför några av föremålen 
kan ha placerats i överbyggnaderna.  

Williams menar att föremål som placerats i gravars brandlager efter att kremeringen slutförts 
inte nödvändigtvis är att betrakta som direkt kopplade till den döde eller dennes sociala 
identitet. Inte heller, menar Williams, är de bärare av minnen av den döde som de efterlevande 
inkorporerar i graven. Istället föreslår han att föremålen bör tolkas som minneskatalysatorer 
som skyddar den döde och ger denne en ny kroppslig identitet efter transformationen på bålet. 
”Catalytic commemoration did not simply ́ honour´the dead; it re-made them” (Williams 2013: 
197). Föremålen var inte objekt kopplade till minnen, de var föremål deponerade för att skapa 
minnen (Ibid: 205). Williams tolkning av obrända föremål i brandgravar kan möjligen även 
appliceras på föremål deponerade i gravarnas överbyggnader. Vad som saknas är den direkta 
kontakten med den dödes kvarlevor vilket kan tala emot denna tolkning, men med tanke på att 
det ofta förekommer spridda brända ben från både människor och djur i överbyggnaderna som 
mycket väl kan vara rester från gravbålet och således härröra från samma individ är det ändå en 
möjlig tolkning. 

I kapitel 3:5 diskuteras järnamuletter av olika slag och att lösa amuletter, till exempel 
miniatyrskäror, kan ha burits med som skyddsamuletter i läderpungar. Som också nämndes i 
kapitlet har det i några anläggningar där amulettringar och miniatyrer påträffats, även hittats 
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läderfragment. En tolkning till varför lädret placerats i anläggningarna skulle kunna vara att 
amuletternas förmodade kraft och/eller skyddande förmåga smittat av sig på läderpungarna 
vilka då kunde användas som amuletter på samma sätt som miniatyrerna själva, på samma sätt 
som reliker ansågs (och anses inom den katolska kyrkan) kunna göra under medeltid (Gilchrist 
2009: 5).  

Flinta som rituellt material diskuterades i kapitel 3:6 där det föreslogs att flinta kan ha varit en 
metafor för Ymers ben eller, i likhet med torshammarringar, amulettringar och miniatyrer, en 
typ av amuletter. Resultatet av studien styrker tolkningen att flinta i gravarnas överbyggnader 
bör ses som en typ av amulett och jag drar därför slutsatsen att flintan placerats i överbyggnaden 
på grund av den kraft som fanns samlad i den. Om flintan är att se som en skyddsamulett eller 
någon annan typ ger undersökningen inget svar på utan lämnas öppet för framtida forskning. 

Petré (2010: 363) menar att de två torshammarringar som påträffades i kantkedjan i A71 och i 
fyllningen i A72, båda två skelettgravar, daterade till sen vikingatid på Lovö 34 och som 
troligen deponerats sekundärt, är laddade med kraftig symbolik då torshammarringar vanligtvis 
inte påträffas i skelettbegravningar. Han menar att det i dessa två fall troligen rör sig om 
efterlevande som ”…”visste om” den dödes innersta trosuppfattning.” och att ringarna bör 
tolkas som riktade till den döde och inte speglar en rådande officiell uppfattning bland de 
människor som levde på platsen vid tiden för nedläggandet av dem. Att ringen i A71 var 
uppbruten menar Petré ytterligare förstärker handlingens symbolik. Vad jag finner märkligt 
med detta resonemang är tolkningen av en uppenbart förstörd torshammarring i en, enligt Petré 
kristen grav, skulle indikera att den döde identifierade sig som asatroende. Att förstöra ett så 
pass kraftfullt föremål som en torshammarring anser jag snarare indikerar det motsatta. Frågan 
om varför torshammarringen förstörts och deponerats i just dessa gravar kvarstår således. 

Broddarna i undersökningsmaterialet kan ha deponerats för att säkerställa att den dödes resa till 
Hel skulle bli säker. Språngbenet från en häst och hästbroddarna som deponerats i A91 på Lovö 
34 menar Petré är en ”…tydlig symbolisk försäkran om en tryggare färd till dödsriket.” (2010: 
357).  

Den keramik som deponerats, främst i sydväst, kan mycket möjligt vara spår efter matoffer 
(Eriksson 2009: 202 ff; Gräslund 2001: 222 ff). Kanske kan även knivar knytas till offermåltider 
vid gravarna, vilka sedan deponerats på platsen. En ytterligare möjlig tolkning av knivarna är 
att de använts för att binda den döde till graven (jämför Artelius 2005). 

Föremålen/materialet placerades i eller på gravarna eftersom handlingen betydde något för dem 
som utförde den. Vi kan inte säkert veta vad handlingen innebar för individen, gården, byn eller 
samhället. Det är inte heller säkert att de som utförde handlingarna hade helt klart för sig vad 
handlingen symboliserade och även om de hade det klart för sig, är det inte säkert att alla hade 
samma föreställningar om vad handlingen innebar, då det tydligt funnits lokala variationer i hur 
handlingarna utförts. Vi vet att det hänt och i viss utsträckning även var och hur det hänt. Vi 
vet att så kallat boplatsmaterial hanterats och deponerats på och i gravar medvetet. Materialet 
var meningsbärande för människorna i yngre järnålderns Mälardalen.  
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8 Slutsats 
 

För att uppnå syftet med uppsatsen, att öka förståelsen för det ofta bortglömda materialet i 
gravars överbyggnader och fyllningar, samt undersöka om det finns mönster som styrker tesen 
om fynden som meningsbärande för järnåldersmänniskorna i Mälardalen, Uppland, har jag 
utgått från fem frågeställningar som jag här nedan kommer att besvara. 

Den första frågeställningen handlar om i vilka gravformer materialet hittas. Svaret är, kanske 
inte så förvånande med tanke på tidsperioden vi rör oss i, runda eller rundade stensättningar 
med kremeringar. 30% av anläggningarna där begravning kunnat konstateras i det undersökta 
materialet, var runda eller rundade stensättningar innehållandes kremeringar. Endast 7% av 
anläggningarna i undersökningsmaterialet utgörs av runda högar med kremering.  

Den andra frågeställningen gällde vilka fynd/material som finns representerade på och i 
anläggningarna och hur deponeringsprocessen sett ut. Materialet/fynden kan dels in i tre olika 
grupper: så kallat boplatsmaterial, typiska järnåldersgravfynd samt kultföremål.  
I gruppen boplatsmaterial ingår sådant som bränd lera, lerklining, brända samt obrända ben och 
tänder, slagg, flinta, malstenar, keramik och så vidare. I gruppen typiska järnåldersgravfynd 
ingår sådant som pärlor, torshammarringar, broddar, knivar, nitar, spikar, vapendelar, beslag, 
kedjelänkar, järnfragment, flinta, brynen, bränt och obränt ben samt tänder och så vidare. I 
gruppen kultföremål ingår amulettringar, miniatyrer, torshammarringar, torshammarhängen 
och så vidare.  

Undersökningen fokuserar framförallt på spridningen av ett urval av dessa fynd: 
torshammarringar, amulettringar med och utan hängen, miniatyrer och torshammarhängen - 
som samlats under benämningen amuletter, broddar, knivar, nitar och spikar, keramik, bränt 
och obränt ben samt tänder, bränd lera, lerklining och slutligen flinta. Urvalet är gjort för att 
undersöka om boplatsmaterialet uppvisar liknande spridning som torshammarringar, 
amulettringa och amuletter som ofta tolkas som kultföremål som deponerats i anläggningarna 
medvetet.  

Undersökningen visar att 44% av alla amulettringar, med och utan hängen, placerats i 
anläggningarnas sydvästra delar. I relation till diskussionen om väderstreckens betydelse i 
kapitel 3:4 visar detta tydligt att föremålen blivit placerade medvetet. Då flera av fynden 
påträffats ytligt är dessa med stor sannolikhet sekundärt deponerade.  

37% av de lösa amuletterna påträffades i anläggningarnas södra delar. Här vill jag dock 
påminna om det 50-talet fragment av miniatyrskäror som påträffades i den sydvästra delen av 
A8 på Spånga 169, vilka jag som tidigare diskuterat räknat som ett (1) fynd och således troligen 
bidrar till en skev bild där sydväst troligen är det egentliga dominerande väderstrecket. 

Torshammarringarna är något mer jämt fördelade över väderstrecken men då torshammarringar 
sällan förekommer på det sätt som de gör i undersökningsmaterialet, under kantkedjor, ytligt i 
fyllningar eller inkilade mellan stenar i stenpackningar, kan slutsatsen att även 
torshammarringarna är placerade på platsen avsiktligt och i flera fall, sekundärt, dras. 

Vad gäller broddar och knivar kan slutsatsen att dessa troligen deponerats avsiktligt och i några 
fall sekundärt, dras. Slutsatsen baseras på var i anläggningarna dessa fynd gjorts, både vad 
gäller väderstreck och kontext. Broddarnas övervägande orientering mot de nordliga delarna av 
anläggningarna och avsaknaden av dem i främst sydväst pekar på att dessa placerats medvetet, 
trots det relativt sparsamma antalet av dem i undersökningsmaterialet. Knivar har i flest fall 
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påträffats i söder, följt av öster. De faktum att söder är det dominerande väderstrecket pekar på 
avsiktlig deponering. 

Nitar, spikar och lerklining verkar dock ej alltid ha varit föremål för medveten deponering, då 
fynden av dem är så pass spritt över väderstrecken. Här avviker dock Lovö 34, där det i A69 
påträffades nitar och nitfragment i samma väderstreck, sydöst, som fragment från en 
torshammarring, vilket snarare pekar mot medveten deponering av nitarna. Även Lovö 16 kan 
utgöra ett undantag. Järnamuletter saknas men nitar har främst påträffats i anläggningarnas 
södra delar vilket indikerar medveten deponering.   

Det är således möjligt att nitar och spikar samt, mer troligt, lerklining generellt kan ha kommit 
med fyllnadsmassor från någon boplats, eller möjligen från själva graven eller någon i 
omgivningarna förstörd grav, vars jordmassor använts till uppbyggandet av anläggningarna. 

Vad gäller den brända leran i undersökningsmaterialet är det inte helt enkelt att dra en slutsats 
om hur deponeringsprocessen sett ut. Majoriteten av den brända leran som lägesangivits har 
påträffats i sydväst, vilket indikerar medveten deponering. 

Keramik, tänder, bränt ben och till viss del obränt ben, visar alla tydliga tendenser till att vara 
placerade på platsen medvetet. Analysen visar att vissa väderstreck är överrepresenterade, 
nämligen nordöst, söder och sydväst, i var man valt att placera detta material, vilket indikerar 
att det inte hamnat där av en slump. 

Flintan uppvisar en liten ökning i norr vilket skulle kunna indikera medveten deponering.  

Allt detta sammantaget ger svaret att visst material som brukar avskrivas som boplatsmaterial i 
själva verket placerats på/i anläggningarna medvetet medan en liten del troligen hamnat på 
platsen av en slump, kanske med fyllnadsmassor från en underliggande/närliggande äldre 
boplats. Vi kan även se att föremål som brukar knytas till gravgömman i själva verket mycket 
väl kan vara sekundärt deponerade i anläggningarna.  

Genomgången ovan ger också svaret på frågeställning tre som gällde om det så kallade 
boplatsmaterialet kan tolkas som medvetet deponerat och om det finns något mönster som kan 
tyda på rituell hantering av materialet. Svaret har jag egentligen redan givit ovan men för 
tydlighetens skull: Ja, i stor utsträckning! Resultatet av undersökningen tyder på att keramik, 
bränd lera, bränt ben, tänder och troligen även flinta faktiskt kan tolkas som medvetet deponerat 
medan lerklining och obränt ben inte säkert kan knytas till medvetna deponeringar. Mönstren 
som indikerar detta är hur dessa har placerats i specifika väderstreck. Dock är, som redan 
nämnts, materialet så pass dåligt dokumenterat vad gäller i vilket väderstreck och i vilken 
kontext fynden gjorts för att kunna dra någon egentlig slutsats. Det är av vikt att arkeologer 
framträdesvis öppnar ögonen för det här ofta bortglömda materialet för att vi ska kunna få en 
större förståelse av vad människor gjort på gravfälten under järnåldern.  
Frågeställning fyra gällde om materialen/fynden kan knytas till något specifikt väderstreck eller 
om det är jämt utspritt. Jag har delvis redan svarat på detta i diskussionerna ovan, men låt oss 
titta på vilka väderstreck som representeras. 
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 N NÖ Ö SÖ S SV V NV 
Amulettringar      x   
Torshammarringar    x     
Lösa miniatyrer 
och hängen 

    x*    

Broddar x        
Knivar     x    
Nitar och spikar x   x x    
Keramik      x   
Obränt ben      x   
Tänder     x    
Bränt ben      x   
Lerklining x  x  x x   
Bränd lera      x   
Flinta x        

Figur 69 Tabellen visar i vilka väderstreck majoriteten av fynden gjorts på/i anläggningarna. *De ca 50 fragmenten av 
miniatyrliar placerade i SV i A8 på Spånga 169 har räknats som ett (1) fynd enligt beskrivning i kapitel 4:3, vilket troligen ger 
en skev bild. Det är således troligt att den egentliga majoriteten borde vara sydväst. Rödmarkerade material/fynd har lika 
många fynd i de markerade väderstrecken. Table showing where the distribution of each category peaks. *indicates that the 
findings of ruffly 50 fragments of miniature sicles found in the south west part of A8 on Spånga 169 have been counted as one 
(1) and therefore the peak i the south likly be in the south west instead of south. The material marked with read shows peaks in 
all three locations. 

Figur 69 visar att söder och sydväst är de väderstreck där flest fynd/material placerats. 
Torshammarringarna i sydöst består av endast två fynd av totalt sju och broddarna i norr består 
av tre fynd av totalt 10 stycken. Inga fynd/föremål har majoriteten i väster, nordväst eller 
nordöst och öster representeras endast av lerklining som även har lika många fynd gjorda i norr 
och söder. Resultatet ökar förståelsen för hur olika typer av föremål och material 
kategoriserades under järnålder och hur detta kan kopplas samman med andra för tiden rådande 
idéer och värderingar rörande rituella handlingar. 

Den femte och sista frågeställningen handlade om hur mycket av materialet som kan härledas 
till underliggande/närliggande boplatser. Denna fråga är också redan besvarad. Lerklining, nitar 
och spikar och obränt ben är det material som ger tydligast indikationer på att faktiskt ha 
kommit med fyllnadsmassor från en hypotetisk boplats. Därmed inte sagt att de övriga 
materialen och föremålen aldrig härrör från boplatser eller andra omrörda kontexter men 
undersökningen visar klart att detta material inte bör förbises och slentrianmässigt beskrivas 
som rensfynd utan närmare reflektion över vad detta faktiskt innebär. 

Resultatet visar att begravningsritualer under yngre järnålder i Mälardalen var mer komplexa, 
och troligen bestått av flera olika stadier än vi tidigare antagit. Begravningsritualen tog inte slut 
när graven lagts igen utan den fortsatte troligen en tid även efter. Människor har sannolikt 
fortsatt besöka platserna under en lång tid för att deponera föremål på eller i gravarna 
åtminstone så länge som gravfälten varit i bruk (Batrelheim & Heyd 2001).  

Det finns en relativt tydlig lokalvariation i vad och var man placerat föremålen i 
anläggningarna. Som tidigare har tagits upp finns flinta endast på Järfälla 19 och de fyra 
gravfälten på Lovö, medan amulettringar, med ett möjligt undantag, på Järfälla 19 och i Spånga. 
Detta indikerar lokala variationer och praxis som fanns i Mälardalen under yngre järnålder. Vad 
detta beror på ger inte undersökningen något svar på utan är ytterligare en fråga som lämnas 
öppen för vidare forskning.  
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Att majoriteten av undersökningsmaterialet påträffats på eller i runda stensättningar visar att, 
trots Gardela och de skrivna källorna (Gardela 2016), småskaliga ritualer även utförts på ganska 
anspråkslösa gravar och inte var förbehållet högar och kammargravar. 

Studien talat sitt tydliga språk: boplatsmaterial i gravarnas överbyggnader är inte att betrakta 
som slumpmässigt och betydelselöst.  
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Meaningful rubbish. Traces of ritual practice in Late Iron Age graves 
in the Mälar region of central Sweden. 

9 Summary 

The main purpose of this dissertation is to investigate the range of small finds and other 
materials often found deposited in the fills and stone settings above later Iron Age graves in the 
Mälar region of central Sweden. This material has often been neglected and is more or less 
routinely dismissed as without relevance to understanding the processes behind the grave and 
its creation. A range of material, mainly burnt clay, clay daub, burnt and unburnt bones and 
teeth, potsherds, flint, cinders, rivets, nails, iron artefacts and charcoal, is often observed but 
generally assumed to derive from nearby settlements, and is often referred to in terms such as 
”loose finds”, with its context rarely recorded in detail. This study investigates how this 
material, especially potsherds, burnt clay, burnt and unburnt bones and teeth, flint, ice 
crampons, nails, rivets and knives, was distributed in eight different grave fields in the Mälar 
valley: raä Järfälla 19:1, raä Spånga 102a (Stockholm 283), raä Spånag 169:1, raä Spånga 193:1, 
raä Lovö 16:1, raä Lovö 27:1, raä Lovö 28:1 and raä Lovö34:1. 

To determine whether the material is deliberately placed on or in the graves, the dissertation 
records which types of graves the material is found in, and in which areas of the graves by 
compass point. The notion that compass points, particularly south, south west and north, had 
some significance for the Iron Age people living in the Mälar region is known from previous 
research (Arrhenius: 1970; Nordberg 2004: 75, 184; Nordberg 2008: 261; Nordberg 2011: 44; 
Hem-Eriksen 2013: 200 ff; Gräslund1969: 133–150; Gräslund 2001: 231; Johansson 1997; 
Lindell 2015) and this study supports this research further. The material is compared to finds 
of iron amulets, such as Thor´s hammer rings, iron amulet rings, and miniatures, which are also 
found on the grave sites and are generally interpreted as ritually deposited. The similarities in 
distribution strengthen the hypothesis that even the less evidently significant material is indeed 
deliberately placed in or on the graves. The results of the study strongly 

suggest that burnt clay, crampons, knives, flint, potsherds, burnt bone and teeth were placed in 
the upper layers of the graves deliberately, whereas the finds of clay daub, nails, rivets and 
unburnt bone most likely were not. 

This material is far from the rubbish that archaeologists often interpret it to be. It is not mainly 
incidental debris from nearby settlements, but rather material of ritual significance. If we are to 
understand the funerary rites of Iron Age people in the Mälar region, we must acknowledge that 
even material thought to be debris actually carried meaning for the people handling it, and as 
such, still does. 
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Bilaga 1. Tabell över gravfälten, anläggningarna och fynd. 

 
Plats Datering 

plats 
Anläggning Datering 

anläggng 
Yttre 
Gravskick/ 

konstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/ 

närliggande 
boplats? 

Hjulsta, 
Spånga 
102a 
(Stockhol
m 283) 

Vikingatid A5 Vikingatid Stensättning Skelettgrav
? 

F35 
Järnfragment, bl 
a skära 

Lösfynd i 
packning 

Ja 

      
F37-38, F41-42, 
F48 Spik och 
nitfragment 
samt ögla av 
järn 

F37 V, F38 
NV, F41 V, 
F42 S, F48 Ö 

 

      
F42 Slagg S 

 

      
F45 Slagg N 

 

      
F48 slagg Ö 

 

      
F49 Slagg V 

 

      
F40 Järnslagg NV 

 

      
F46 Järnslagg S 

 

      
F37-39 
Krukskärvor 

F37 V, F38 
NV, F39 N 

 

      
F43 
Krukskärvor 

SÖ 
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Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/fyndt
yp 

Belägenhet/V
äderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A5 

   
F44 
Krukskärvor 

N 
 

      
F47 
Krukskärvor 

S 
 

      
F50 
Krukskärvor 

Ö 
 

      
F51 
Krukskärvor 

C?  
(Keramik i 
fyllning/sten
packning och 
i 
nedgrävning
ens botten 
har samma 
fyndnummer
) 

 

  
A34 Vikingatid Stensättning Kremering F1 Brända ben 

ca 25 st 
SV  Ja 

      
F1 Järnspik SV 

 

  
A34 

 

   
F1 Nitat beslag, 
järn, 3 delar. 
Vågformigt 

SV 
 

         

  
A37 

 
Stensättning Ej 

identifierat. 
F422, F423, 
F426, 
F428Keramik, 
enstaka eller i 
koncentrationer 

F422 C mot 
SSV (S), 
F423 N, F426 
VSV (V), 
F428 C mot 
N 

Ja 

      
F1009 Obränt 
ben, 1 st. 

SÖ 
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Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/fyndt
yp 

Belägenhet/V
äderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A37 

   
F1076 Bränd 
lera 

V 
 

  
A41 

 
Stensättning, 
Odlingsröse? 
Mittblock. 

 
F389 
Oregelbundet 
avrundad sten 

Under S 
kanten av 
mittblocket. 
X856 y806   
+17,68 

Ja 

      
F390 
Krukskärvor 2 
st. 

N om 
mittblocket. 
X857 y807  
+17,98 

 

      
F391 
Krukskärvor 5 
st. 

I 
anläggningen
s N kant, 
ytligt. X859 
y905   +18,06 

 

      
F1004 Hästtand N om 

mittblocket. 
X857 y807  
+17,98 

 

  
A42 

 
Stensättning. 
Odlingsröse? 

 
F253 Brodd, 
Järn 

VSV (V) 
kanten  

Ja 

      
Bränd lera SV kanten 

 

      
F250, F251, 
F254-256, 
F413-417 
FKrukskärvor, 
enstaka eller i 
koncentrationer 

Anläggningen
s NÖ del 

 

      
F250 Ev 
malstenar, i 
kombination 
med keramik 

Anläggningen
s NÖ del 

 

         

      
F254 Bränd 
lera, i 
kombination 
med keramik 

Anläggningen
s NÖ del 
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Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/ 

konstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A42 

   
F254, F255 
Obrända ben 
och tänder, i 
kombination 
med keramik 

Anläggningen
s NÖ del 

 

         
  

A42 
   

F451 Kol, i 
kombination 
med keramik 

Anläggningen
s NÖ del 

 

      
F414, F415 
Enstaka brända 
ben, i 
kombination 
med keramik 

Anläggningen
s NÖ del 

 

      
F259.261 
Krukskärvor, 
enstaka eller i 
koncentrationer 

Utanför 
anläggningen 
i N 

 

      
F257 Malsten 
samt bränd lera, 
i kombination 
med keramik 

Utanför 
anläggningen 
i N 

 

      
F259 Bränt ben, 
obränt 
tandfragm, i 
kombination 
med keramik 

Utanför 
anläggningen 
i N  

 

  
A43 

 
Skärvstensrös
e 

 
F430, F431, 
F437 
Krukskärvor i 
stor mängd 

Spritt över 
hela 
anläggningen, 
tätast i 
centrum 

Ja 

      
F431 Botten 
och delar av 
buk från ett kärl 
med ett obränt 
ben 

  

  
A43 

   
F205, F208, 
F212 Stor 
mängd keramik 

  

      
F446 Lie av 
järn 
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Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A43 

   
F206 1 hel eller 
fragmentarisk 
miniatyrlie. 

  

      
F209 3 hela 
eller 
fragmentariska 
miniatyrliar 

  

      
F450 3 hela 
eller 
fragmentariska 
miniatyrliar 

  

      
F438 
Miniatyrkniv 

  

      
F209 Delar av 2 
knivar 

  

      
F448 
Metkrok/fragme
nterat 
eldstålshänge i 
järn 

  

      
F205, F 208, 
F212 Nitar och 
spikar av järn, 
hela eller 
fragment 

  

      
F212, F432, 
F209, F433, 
F447 Diverse 
stenföremål så 
som brynen och 
malstenar 

  

      
F430, F439 
Hornfragment-
delar av 
pilspetsar? 

  

      
F205, F208, 
F212, F264, 
F430 Bränd lera 

  

      
F205, F208, 
F212 Slagg 
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Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  A43       

      
F208, F212, 
F431 Obrända 
ben och tänder 

  

      
F208 Brända 
ben 

  

      
F431 
Hartstätning, 1 
bit 

  

      
F205 Barkbit 

  

      
F205, F430 Kol 

  

                  

Kymlinge, 
Kista, 
Spånga 
169 

 
A1 

 
Hög Skelettgrav F10 Keramik Vid rensning 

 

      
F10 Bränt ben Vid rensning 

 

      
F95 Ring med 
skära, brodd 
och kniv av 
järn, 1 st 

Vid 
kantkedjans 
N del 

 

      
F95 Eldstål, 
järn, 1 st. 

Vid 
kantkedjans 
N del 
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Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A1 

   
F95 Skära i 
järn, 1 st. 

Vid 
kantkedjans 
N del 

 

      
F95 Ring i järn, 
1 st. 

Vid 
kantkedjans 
N del 

 

  
A8 

 
Hög Skelettgrav 

med 
sekundär 
kremering 

F94 Eldstål av 
järn, stor, 1 st. 

x326,5 
y252,5  -823/-
828 SV 

 

      
F94 Eldstål av 
järn, stor, 1 st. 

x326,5 
y252,5  -823/-
828 SV 

 

      
F94 Eldstål av 
järn, liten, 1 st. 

x326,5 
y252,5  -823/-
828 SV 

 

      
F94 Eldstål av 
järn, liten, 1 st. 

x326,5 
y252,5  -823/-
828 SV 

 

      
F94 Eldstål av 
järn, liten, 1 st. 

x326,5 
y252,5  -823/-
828 SV 

 

      
F94 Eldstål av 
järn, liten, 1 st. 

x326,5 
y252,5  -823/-
828 SV 

 

      
F94 Eldstål av 
järn, liten, 1 st. 

x326,5 
y252,5  -823/-
828 SV 

 

      
F94 Eldstål av 
järn, liten, 1 st. 

x326,5 
y252,5  -823/-
828 SV 

 

      
F94 Eldstål av 
järn, liten, 1 st 

x326,5 
y252,5  -823/-
828 SV 
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Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A8 

   
F94 
Eldstålsfragmen
t 

x326,5 
y252,5  -823/-
828 SV 

 

      
F94 
Miniatyrskäror 
på ring och i 
knippen, ca 10 
st 

x326,5 
y252,5  -823/-
828 SV 

 

      
F94 Fragment 
av skäror och 
eldstål av järn, 
ett 50-tal 

x326,5 
y252,5  -823/-
828 SV 

 

      
F94 Beslag av 
järn, 1 st 

x326,5 
y252,5  -823/-
828 SV 

 

      
F101 
Miniatyrskäror i 
knippa av järn, 
1 st 

x326,6 
y255,2  -787 
S 

 

      
F101 Beslag av 
järn, 1 st 

x326,6 
y255,2  -787 
S 

 

      
F101 
Miniatyrskärsfr
agment 

x326,6 
y255,2  -787 
S 

 

      
F101 
Miniatyrskärsfr
agment 

x326,6 
y255,2  -787 
S 

 

      
F101 
Miniatyrskärsfr
agment 

x326,6 
y255,2  -787 
S 

 

      F101 
Miniatyrskärsfr
agment 

x326,6 
y255,2  -787 
S 

 

      
F104 Fragment 
av järn, 13 st 

x326 y254,5  
-815 S 
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Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A8 

   
F106 
Miniatyrsvärd 
på ring 

x327,8 
y252,4  -848 
S 

 

      
F108 
Miniatyrskäror 
på ring av järn, 
1 st 

x328 y253,7  
-821 V 

 

      
F108 Ring av 
järn, 1 st 

x328 y253,7  
-821 V 

 

      
F108 
Miniatyrskärsfr
agment av järn, 
1 st 

x328 y253,7  
-821 V 

 

      
F108 
Miniatyrskärsfr
agment av järn, 
1 st 

x328 y253,7  
-821 V 

 

      
F108 Fragment, 
järn  

x328 y253,7  
-821 V 

 

      
F108 Fragment, 
järn 

x328 y253,7  
-821 V 

 

      
F108 Fragment, 
Järn 

x328 y253,7  
-821 V 

 

      
F108 Fragment, 
järn 

x328 y253,7  
-821 V 

 

  
A9 

 
Stensättning Kremering F31 Ring med 

torshammare  
Vid rensning 

 

      
F31 Ring med 
torshammare 

Vid rensning 
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Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A9 

   
F31 Beslag av 
järn 

Vid rensning 
 

      
F31 Beslag av 
järn 

Vid rensning 
 

      
F31 
Hammarformat 
hänge av järn, 1 
st (F3) 

Vid rensning 
 

      
F31 Kniv av 
järn, 1 st (F5) 

Vid rensning 
 

      
F31 Ring med 
hammare och 
spadformigt 
hänge av järn, 1 
st (F6) 

Vid rensning 
 

      
F31 Keramik, 
105g 

Vid rensning 
 

      
F31 Bränt ben, 
1 st 

Vid rensning 
 

      
F93 Fragment 
av rörformigt 
järn, 1 st (F7) 

Anläggningen
s NÖ del, 
under 
kantkedjan 

 

      
F93 
Broddfragment, 
järn, 1 st (F8) 

Anläggningen
s NÖ del, 
under 
kantkedjan 

 

      
F93 Beslag med 
fastsittande nit, 
järn 1 st (F9) 

Anläggningen
s NÖ del, 
under 
kantkedjan 

 

      
F93 Skära av 
järn, 1 st (F10) 

Anläggningen
s NÖ del, 
under 
kantkedjan 
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Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A9 

   
F93 Skära av 
järn, 1 st (F12) 

Anläggningen
s NÖ del, 
under 
kantkedjan 

 

      
F93 Ring med 
skäror av järn, 1 
st (F11) 

Anläggningen
s NÖ del, 
under 
kantkedjan 

 

      
F93 Ring med 
Torshammare, 
järn, 1 st (F13) 

Anläggningen
s NÖ del, 
under 
kantkedjan 

 

      
F93 Fragmet av 
järn, 5 st (F14) 

Anläggningen
s NÖ del, 
under 
kantkedjan 

 

      
F93 Delar av 
ring, järn, 2 st 
(F15, F16) 

Anläggningen
s NÖ del, 
under 
kantkedjan 

 

      
F93 Band, U-
böjt, järn, 1 st 
(F17) 

Anläggningen
s NÖ del, 
under 
kantkedjan 

 

      
F93 Kol, 20g Anläggningen

s NÖ del, 
under 
kantkedjan 

 

      
F93 Ring med 
skära, järn, 1 st 
(F18) 

NÖ, utanför 
kantkedjan 

 

      
F93 Eldstål med 
två ringar, järn, 
1 st (F19) 

NÖ, utanför 
kantkedjan 

 

      
F93 Eldstål med 
Torshammare i 
järn, 1 st (F20) 

NÖ, utanför 
kantkedjan 

 

      
F93 Skära av 
järn, 1 st (F21) 

NÖ, utanför 
kantkedjan 
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Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A9 

   
F93 Eldstål, 
järn 1 st (F22) 

NÖ, utanför 
kantkedjan 

 

      
F93 
Eldstålsfragmen
t, 2 st (F22) 

NÖ, utanför 
kantkedjan 

 

      
F93 Eldstål, 
järn, 1 st 

NÖ, utanför 
kantkedjan 

 

      
F93 Beslag med 
nit, järn, (F23) 

NÖ, utanför 
kantkedjan 

 

      
F93 Beslag med 
nit, järn (F23) 

NÖ, utanför 
kantkedjan 

 

      
F93 Eldstål med 
hammare, järn, 
1 st 

NÖ, utanför 
kantkedjan 

 

      
F93 Eldstål, 
järn, 1 st (F24) 

NÖ, utanför 
kantkedjan 

 

      
F93 Eldstål, 
järn, 1 st (F25) 

NÖ, utanför 
kantkedjan 

 

      
F93 Ring med 
hammare ocj 
skära, järn, 1 st 
(F26) 

NÖ, utanför 
kantkedjan 

 

      
F93 
Spadformigt 
hänge, järn, 1 st 
(F27) 

NÖ, utanför 
kantkedjan 

 

      
F93 Ring, järn 
1,5 järn (?) 
(F28) 

NÖ, utanför 
kantkedjan 
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Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A9 

   
F93 Fragment, 
järn, 2 st (F29, 
F30) 

NÖ, utanför 
kantkedjan 

 

      
F93 Ring med 
spadformigt 
hänge, järn, 1 st 
(F32) 

NÖ, utanför 
kantkedjan 

 

  
A11 

 
Stensättning Kremering F142 Kol i 

sotfläck, 5g 
SV 

 

      
F153 Kol i 
sotfläck, 5g 

NV 
 

      
F152 Obrända 
(häst?)-tänder, 2 
st 

Centralt 
mellan 
stenarna i 
packningen 

 

      
F159 Keramik, 
10g 

N, x344,75 
y256,3  -682 

 

      
F155 
Kolkoncentratio
n, 10 g 

NV 
 

  
A21 

 
Stensättning Kremering F 135 kniv av 

järn, 1 st 
Ytligt i den 
SÖ delen 

 

  
A51 

 
Stensättning Kremering F18 Bronsnål 

med 
polyederformat 
huvud, 1 st 

I fyllningen 
x321,9/316,4  
-195 SV 

 

      
F19 Keramik, 
20 g 

I fyllningen  
 

      
F19 Bränd lera I fyllningen 
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Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A51 

   
F19 Brända 
ben, 168 g 

I fyllningen 
 

      
F19 Kol, 7 g I fyllningen 

 

  
A60 

 
Stensättning Kremering F82 Beslag av 

brons, 1 st 
Rensning 

 

      
F82 Nit, brons, 
1 st 

Rensning 
 

      
F82 Eldstål, 
järn, 1 st 

Rensning 
 

      
F82 Keramik, 
10 g 

Rensning 
 

      
F82 Brända 
ben, 2 g 

Rensning 
 

  
A67 

 
Stensättning Kremering F123 Nithuvud, 

järn, 1 st 
Rensning 

 

      
F123 
Halsbandslås, 
järn, 1 st 

Rensning 
 

      
F123 Pärlor av 
glas, 6,5 st 

Rensning 
 

      
F123 
Kamfragment 

Rensning 
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Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A67 

   
F123 Keramik, 
5 g 

Rensning 
 

      
F123 
Tandfragment, 
1 st 

Rensning 
 

      
F123 Brända 
ben, 250 g 

Rensning 
 

  
A68 

 
Stensättning Kremering F196 Keramik, 

250 g 
Över och 
mellan 
stenarna i 
anläggningen
s Ö del. 
X353,7 
y264/x354,5 
y263,4  -475/-
481 

 

      
F196 Kol, 5 g Över och 

mellan 
stenarna i 
anläggningen
s Ö del. 
X353,7 
y264/x354,5 
y263,4  -475/-
481 

 

    A69   Område med 
amulettringa
r mm 

Ej 
gravanlägg
ning 

F1 Halsring av 
järn, 
eldstålsformad, 
vriden. 1 st 

Vid torvning, 
V delen av 
området 

  

      
F1 Ring, järn, 1 
st 

Vid torvning, 
V delen av 
området 

 

      
F1 Ring, järn, 1 
st 

Vid torvning, 
V delen av 
området 

 

      
F1 Sölja, järn, 1 
st 

Vid torvning, 
V delen av 
området 
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Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A69 

   
F1 
Eldstålsfragmen
t, järn, 27 st  

Vid torvning, 
V delen av 
området 

 

      
F1 Spik, järn, 1 
st 

Vid torvning, 
V delen av 
området 

 

      
F1, 
järnfragment, 6 
st 

Vid torvning, 
V delen av 
området 

 

      
F207 Halsring, 
eldstålsformad, 
torderad på ett 
ställe. Järn. 1 st 

V delen av 
området 

 

      
F207 Halsring, 
eldstålsformad, 
torderad 
partiellt med 
hammarhänge. 
Järn. 1 st 

V delen av 
området 

 

      
F207 Eldstål, 
järn, 1 st 

V delen av 
området 

 

      
F207 
Eldstålsfragmen
t, 2 st 

V delen av 
området 

 

      
F207 Kol, 35 g V delen av 

området 

 

      
F208 
Eldstålsfragmen
t, järn, 7 st 

Nära F1. V 
 

      
F209 Ring, 
torderad, järn, 1 
st 

Nära F1. V 
 

            F210 
Kolkoncentratio
n ca 0,1m stor 
och ca 0,01m 
tjock. 5 g kol 

Ö delen av 
området 
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Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A96 

 
Stensättning Brandlager/

benlager 
F67 Eldstål med 
hänge i form av 
skära, järn, 1 st 

Rensning 
 

      
F67 Rakkniv(?) 
järn, 1 st. 

Rensning 
 

      
F111a Eldstål 
med hänge av 
hammare och 
skära, järn, 1 st 

Över och 
mellan 
stenarna i 
packningen 
NÖ 

 

      
F111b Ring av 
järn, 3 delar, 
torderad 

Över och 
mellan 
stenarna i 
packningen 
NÖ 

 

      
F111c Eldstål, 
torderad 
partiellt, järn. 
1/3-del saknas. 
1 st 

Över och 
mellan 
stenarna i 
packningen 
NÖ 

 

      
F111d Eldstål, 
järn, 1 st 

Över och 
mellan 
stenarna i 
packningen 
NÖ 

 

     
Sot och 
kolfläck 

F113 Keramik I N delen 
under en sten 

 

      
F114 Nit av 
järn, 1 st 

Över och 
mellan 
stenarna i 
packningen V 

 

      
F114 Nit av 
järn, 1 st 

Över och 
mellan 
stenarna i 
packningen C 
mot N 

 

      
F114 Nit av 
järn, 1 st 

Över och 
mellan 
stenarna i 
packningen C 
mot N 

 

      
F114 Spik, järn, 
1 st 

Över och 
mellan 
stenarna i 
packningen 
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Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A96 

   
F114 
Nitfragment, 7 
st 

Över och 
mellan 
stenarna i 
packningen 

 

  
 

 

   
F114 Keramik  Över och 

mellan 
stenarna i 
packningen 

 

      
F114 Brända 
ben, 325 g 

Över och 
mellan 
stenarna i 
packningen 

 

      
F126 
Hammarformat 
hänge 

Ö 
 

      
F128 Nitar, 
järn, ca 3 st 

SÖ 
 

    A101   Kulturlager 
runt 
flyttblock 

Ej 
gravanlägg
ning 

F15 Keramik, 
165 g 

    

      
F77 Eldstål, 
järn, 1 st 

SÖ intill 
blocket 

 

      
F77 Eldstål, 
järn, fragment 1 
st 

SÖ intill 
blocket 

 

 
  

   
F78 
Eldstålsformad 
ring, järn, 1 st 

SÖ om 
blocket 

 

      
F78 Ring i järn, 
5 fragment 

SÖ om 
blocket 

 

      
F78 Hängen i 
järn, fragment, 
5 st 

SÖ om 
blocket 
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Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A101 

   
F80 Kniv i järn, 
1 st 

V intill 
blocket 

 

      
F80 Keramik V intill 

blocket 

 

      
F80 Obrända 
ben 

V intill 
blocket 

 

      
F80 Kol, 230g V intill 

blocket 

 

      
F188 Eldstål, 
järn, 1 st 

N om blocket 
 

      
F188 
Eldstålsfragmen
t, järn, 5 st 

N om blocket 
 

      
F190 a-e, 
Keramik,  

190a S om 
blocket, 190b 
SV, 190c SV 
i mörk mylla, 
190d V i 
mörk mylla, 
190e S om 
blocket 

 

      
F190 f 
Keramikkoncen
tration, 585 g 

N intill 
blocket 

 

      
F190 f 
Keramikkoncen
tration, 100 g 

N intill 
blocket 

 

      
F190 f 
Keramik, spritt, 
43 g 

N intill 
blocket 
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Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A101 

   
F190 g 
Eldstålsfragmen
t, järn, 19 st 

ÖSÖ (Ö) 
intill blocket 

 

      
F190 g Keramik 
125 g 

SÖ intill 
blocket 

 

 
  

   
F190 g 
Hästtandsfragm
ent, 1 st 

SÖ intill 
blocket 

 

      
F190 h-k 
Keramik, 
sammanlagt 
1093 g varav 
780 g hör till 
F190i 

190h SV om 
blocket, 190i 
NV, 190j ?, 
190k NV 

 

      
F190 l 
Hästskofragmen
t, järn, 1 st 

VNV (V) om 
blocket 

 

      
F190 l Keramik 
500g 

VNV (V)om 
blocket 

 

      
F190 m-p 
Keramik, 
sammanlagt 580 
g 

190m N om 
blocket, 190n 
NV, 190o 
NNV (N), 
190p N 

 

      
F191 Kol, 16 g i 
sotfläck 

  

      
F204 a-d 
Keramik, 
sammanlagt 56 
g 

NÖ om locket 
 

      
F213 Svärdsudd 
(?), järn, 1 st 

V intill 
blocket 

 

      
F220 Bränt ben, 
1 st,  samt sot 

N om blocket 
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Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A101 

   
F226 
Eldstålsfragmen
t, järn 

ÖSÖ (Ö) om 
blocket 

 

      
F226 Keramik, 
6 g 

ÖSÖ (Ö)om 
blocket 

 

      
F227 Keramik 
10 g 

Ö  om 
blocket 

 

            F227 Brända 
ben, 30 g 

Ö om blocket   

  
A105 

 
Stensättning Kremering F198 Keramik, 

7 g  
Under 
packningen i 
anläggningen
s SÖ del. 
X344,4 
y264,2  -528 

 

      
F199 Ring av 
järn, 1 st 

Starx S om 
anläggningen. 
X343,75 
Y263,4  -538 

 

     
Kol och 
sotlager 

F200 
Järnfragment, 2 
st 

SÖ om 
anläggningen. 
X342,25 
y263,3/x344 
y265,2  -584 

 

     
Kol och 
sotlager 

F200 Keramik, 
9g, 1 skärva 

SÖ om 
anläggningen. 
X342,25 
y263,3/x344 
y265,2  -584 

 

     
Kol och 
sotlager 

F200 Kol, 13 g SÖ om 
anläggningen. 
X342,25 
y263,3/x344 
y265,2  -584 

 

    A127   Härd   F120 
Miniatyrskära i 
järn, 1 st 

Rensning   
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Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A127 

   
F147 Bränt ben, 
1 st 

I sotlagret 
 

            F182 
Träfragment, 15 
g 

1,5 m NV om 
A127 

  

  
A134 

 
Stensättning Kremering F121 

Eldstålsfragmen
t, järn, 2 st 

Rensning 
 

      
F121 Kniv, järn, 
fragment, 1 st 

Rensning 
 

      
F121 
Miniatyrskära, 
järn, 1 st 

Rensning 
 

      
F121 Ten, järn, 
1 st 

Rensning 
 

      
F121 
Järnbeslag, 
fragment, 1 st 

Rensning 
 

      
F133 
Fragmentarisk 
skära, järn, 1 st 

Anläggningen
s Ö del. 
X310,62 
y268,3  -722 

 

    A147   Härd (2 st)   F160 
Miniatyrskära 
med ring, järn, 
1 st 

S delen invid 
stor sten 

  

            F160 Keramik, 
7 f 

S delen invid 
stor sten 
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Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

Rissne 
skog, 
Spånga 
193 

 
A6 

 
Stensättning Skelettgrav Keramik Under sten 

607 i 
kantkedjans 
V del 

Nej 

      
Keramik I torvlagret 

505 i och 
över 
stenpackninge
n 

 

      
Keramik I nedgrävning 

529 
(gravnedgräv
ning) lager 
669. N om 
och delvis 
under blocket, 
i 
anläggningen
s S-SV del 

 

  
 

 

 

   
Keramik I nedgrävning 

731 (sekundär 
nedgrävning), 
lager 523. 
NÖ om 
blocket i 
anläggningen
s S del 

 

  
A11 

 
Stensättning 

 
Amulettringar 
av järn, 2 st 

I nedgrävning 
604 i Ö delen. 
Nedgrävninge
n placerad N 
om 
stensamlingen
. 

Nej 

  
A72 

 
Stensättning Skelettgrav

? 
Keramik, 
mynningsbit 

Centralt, 
ytligt i 
fyllningen, 
lager 703 

Nej 

                  

Kalvshälla, 
Järfälla 19 

YBRÅ-
VIK.TID  

A2 
 

Stensättning Skelettgrav
? 

Remhållare av 
brons 

S om centrala 
stenpackninge
n, i fyllningen 

 

      
Beslag av järn 
(recent?) 

I 
stenpackninge
ns fyllning 
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Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A2 

   
Kniv av järn I Ö delen av 

centrala 
stenpackninge
n, i fyllningen 

 

      
Kniv (?) av järn I centrala 

stenpackninge
n, i fyllningen 

 

      
Keramikfragme
nt, 38 st 

Rensfynd i 
fyllningen 
mellan 
stenarna, 
spridda över 
anläggningen. 
En mindre 
koncentration 
i SV delen. 

 

      
Slagg, 1 bit 

  

      
Bränd lera, 2 
bitar 

SÖ kanten 
 

      
Obrända ben 
från häst och 
får/get, 48,4g 

SÖ samt NV 
kanten av 
packningen 

 

      
Brända ben från 
häst och får/get, 
4g.  

  

  
A5 y.br.å-

vikingatid 
Högliknande 
stensättning 

4 
kremeringa
r, 3 
Skelettgrav
ar 

F1 Pilspets av 
järn 

I sten- och 
jordfyllningen 
kring 
centralpackni
ngen 

 

      
F2 Kniv av järn, 
del av knivblad 

I sten- och 
jordfyllningen 
kring 
centralpackni
ngen 

 

      
F2 Bronsring av 
rund ten 

I sten- och 
jordfyllningen 
kring 
centralpackni
ngen 
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Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A5 

   
F5 Handsmidd 
järnspik 

I sten- och 
jordfyllningen 
kring 
centralpackni
ngen 

 

      
F6 Ten av järn I sten- och 

jordfyllningen 
kring 
centralpackni
ngen 

 

      
F7 Ett 
järnfragment 

I sten- och 
jordfyllningen 
kring 
centralpackni
ngen 

 

      
F8 4 hela och 1 
del av 
järnspikar 

I sten- och 
jordfyllningen 
kring 
centralpackni
ngen 

 

      
F10 Skära av 
järn 

I sten- och 
jordfyllningen 
kring 
centralpackni
ngen 

 

      
Nit av järn, 1 st I sten- och 

jordfyllningen 
kring 
centralpackni
ngen. Funnet 
i profilbank i 
V 

 

      
Hästskosöm av 
järn 

I sten- och 
jordfyllningen 
kring 
centralpackni
ngen 

 

 
  

   
53 
keramikfragmen
t, förhistorisk 
utan dekor. 
Ingen klar 
rabbning. 

I sten- och 
jordfyllningen 
kring 
centralpackni
ngen 

 

      
Järnslagg, 2 
bitar 

I sten- och 
jordfyllningen 
kring 
centralpackni
ngen. N 
delen. 

 

      
Lerklining, 2 
bitar.  

I sten- och 
jordfyllningen 
kring 
centralpackni
ngen. Ö delen 
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Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
gravskick/ko
nstruktion 

Inre 
gravskick 

Material/fyndt
yp 

Belägenhet/v
äderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A5 

   
Bränd lera, 27 
bitar, med grov 
kvartsmagring. 

Funnet intill 
stort block i 
Centralpackni
ngens utkant, 
vid den 
tresidiga 
stensättningen
s (A5:2) S 
spets 

 

      
Bränd lera, 20 
bitar 

I sten- och 
jordfyllningen 
kring 
centralpackni
ngen 

 

      
Fot till 
trefotsgryta 

I sten- och 
jordfyllningen 
kring 
centralpackni
ngen 

 

      
F11 Eldbock, av 
bränd lera, i 25 
fragment, 

I 
skärvstenslagr
et över 
centralpackni
ngen 

 

      
F11 
Järnfragment, 1 
st, 

I 
skärvstenslagr
et över 
centralpackni
ngen 

 

      
F12 Löpare, 1 
st, 

I 
skärvstenslagr
et över 
centralpackni
ngen. S delen 

 

      
F13 Löpare, 1 
st, 

I 
skärvstenslagr
et över 
centralpackni
ngen. Ö delen 

 

      
Järnfragment, 1 
st, del av 
järntråd, 

I 
skärvstenslagr
et över 
centralpackni
ngen 

 

      
Keramikfragme
nt, 6 st. 
Förhistorisk 
utan dekor. 
Ingen rabbig 
keramik 

I 
skärvstenslagr
et över 
centralpackni
ngen 

 

Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 
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 A5 

   
Lerklining, 4 
bitar 

I 
skärvstenslagr
et över 
centralpackni
ngen. V 
respektive Ö 
delen 

 

      
Bränd lera med 
kvartsmagring, 
7 bitar 

I 
skärvstenslagr
et över 
centralpackni
ngen 

 

      
Bränd lera, 33 
bitar 

I 
skärvstenslagr
et över 
centralpackni
ngen 

 

  
 

 

   
Glas, 1 bit, 7 g. 
Deformerad av 
värme, troligen 
recent 

I 
centralpackni
ngen. 
Utkanten av 
centralpackni
ngen i Ö. 

 

      
Keramikfragme
nt, 43 st. 
Förhistorisk. 
Ingen rabbig 
keramik. 

I 
centralpackni
ngen 

 

      
Lerklining, 2 
bitar.  

I 
centralpackni
ngen. Funna i 
S delen 

 

      
Bränd lera, 1 bit I 

centralpackni
ngen 

 

      
F15 Ring av 
järn 

Under 
centralpackni
ngens V del 

 

      
F19 Obrända 
ben, rörben 
samt delar av 2 
djurkranier (nöt 
samt får) 

Rörben under 
centralpackni
ngens V del, 
mellan 
kranierna. 
Kranierna låg 
mellan 
stenarna. 

 

      
Keramikfragme
nt, 7 st. 
Förhistorisk 
utan dekor. 
Ingen rabbig 
keramik 

Under 
centralpackni
ngen 
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Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A5 

   
Lerklining, 2 
bitar.  

Under 
centralpackni
ngens N del 

 

      
Bränd lera, 1 bit Under 

centralpackni
ngen 

 

    
Ansamling av 
skärvig sten 
(A5:4) 

 
Bränd lera, 1 bit 

  

 
  

 
Ansamling av 
skärvig sten 
(A5:4) 

 
Keramikfragme
nt, ett par st 

  

  
A8 700-1000 

E.KR 
Hög Skelettgrav F1 Amulett, i 

form av 
miniatyrlie, av 
järn, 1 st, 

I fyllningen i 
anläggningen
s Ö kant ca 
0,3m från 
högens fot 

 

      
Pärla av glas I fyllningen. 

N delen 

 

      
Keramik, 69 
fragment.  

I fyllningen 
 

      
Hartsbit. 
Eventuellt 
naturlig 

I fyllningen 
 

      
Bränd lera, 26 
bitar.  

I fyllningen 
 

      
Slagg, 
obestämt. En bit 

I fyllningen 
 

      
Textilfragment, 
1 tvinnad snodd 
av vitt och rött 
garn, troligen 
recent 

I fyllningen 
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Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A8 

   
Spridda brända 
och obrända 
ben. 

I fyllningen 
 

      
F2 En brodd av 
järn för häst,  

Under 
stenpackninge
n i SÖ 

 

      
F4 
Järnfragment, 
10 st 

Under 
stenpackninge
n 

 

      
Keramikkoncen
tration, 10 
skärvor 

Under 
stenpackninge
n i 
anläggningen
s yttre SV del. 

 

     
Difus 
mörkfärgni
ng (A8:1) 

Skärvig sten, ett 
kamfragment, 
keramik, bränd 
lera och brända 
ben (obestämt) 

Under 
stenpackninge
n i V delen 

 

     
Kol och 
sotkoncentr
ation 
(A8:3) 

Keramik, 57 
fragment. 

  

  
A13 1000-talet 

E.KR 
Stensättning Skelettgrav F1 Rund spetsig 

ten med 
upprullad ände, 
av järn, 1 st 

Funnen i ytan 
intill insidan 
av kantkedjan 
i S 

 

      
F2 Ten, spetsig, 
av järn, 1 st 

Funnen i ytan 
intill utsidan 
av kantkedjan 
i S 

 

  
 

 

   
F3 Sölja, av 
järn, 1 st, 

Funnen i ytan 
intill utsidan 
av kantkedjan 
i S 

 

      
F4 Amulett, 
eldstålsformad, 
av järn 

Funnen i ytan 
intill utsidan 
av kantkedjan 
i V 

 

      
F5 
Järnfragment, 

Funnen intill 
utsidan av 
kantkedjan i 
V 
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Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A13 

   
F6 Ten, spetsig, 
av järn, 1 st 

Funnen intill 
utsidan av 
kantkedjan 

 

      
F7 Viktlod, av 
bly, kulformigt, 
1 st, 

Funnen i 
kantkedjan i 
SÖ 

 

      
F8 Hasp eller 
nyckel?, av järn, 
1 st, 

Funnen i NÖ-
delen av 
anläggningen 

 

      
F9 Sölja, av 
järn, 1 st, 

Funnen intill 
insidan av 
kantkedjan i 
V 

 

      
F21 Ten, av 
järn, 1 st, 4 g 
Lätt böjd och 
spetsig i båda 
ändar; ev en syl 

Funnen i S-
delen av 
anläggningen 

 

      
F22 Spets av 
skära eller kniv, 
av järn, 1 st, 

Funnen i 
kantkedjan i 
NÖ 

 

      
Keramik, 10 
fragment. 

  

      
Bryne, av 
sandsten, 1 
fragment 

  

  
A14 1000-talet 

E.KR 
Stensättning Skelettgrav F1 Amulett, 

eldstålsformad, 
av järn 

Funnen i 
fyllningen 
mellan 
stenarna, intill 
insidan av 
kantkedjan i 
SV 

 

 
  

   
F2 Nit, av järn, 
1 st 

I fyllningen 
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Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
gravskick/ko
nstruktion 

Inre 
gravskick 

Material/fyndt
yp 

Belägenhet/v
äderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
 

A14 

   
F3 Spik, av 
järn, 1 st, ev en 
syl 

I fyllningen 
 

      
F4 Bearbetad 
sten 

I fyllningen 
 

      
F5 Amulett, 
eldstålsformad, 
järn med hänge 
i form av en 
skära 

I fyllningen 
på S delen av 
stensättningen
, ovan 
stenpackning. 

 

      
F6 Amulett, 
eldstålsformad, 
järn 

Funnen ca 
0,25 m 
utanför 
kantkedjan i 
NV, ca 0,15 
m under 
markytan. 

 

      
F8 Spik, av 
järn, 1 st, 

I fyllningen 
 

      
F17 Amulett, 
eldstålsformad, 
av järn i två 
delar (defekt) 

Funnen i S 
hörnet av 
kantkedjan 
under 
stenpackninge
n 

 

      
Nitbricka, av 
järn, 1 st 

Funnen under 
stenpackning 
i S hörnet av 
kantkedjan 

 

      
Keramikfragme
nt, 1 st yngre 
rödgods. 

I fyllningen 
 

      
Keramikfragme
nt, 2 st, 7 g.  

I fyllningen 
 

      
Bränd lera, 8 
bitar, 12 g.  

I fyllningen 
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Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A16 960-1250 

E.KR (14C) 
Stensättning Skelettgrav F2 Brodd, av 

järn, för häst, 1 
st, 

Funnen 
centralt i N 
delen av 
anläggningen 

 

      
F4 Bryne, av 
sandsten, 1 st i 
2 delar, 

Funnen i V 
delen av 
anläggningen 

 

      
F5 Ringbrynja, 
av järn, del av 
bestående av ett 
20-tal ringar 

Funnet 
omedelbart 
utanför 
anläggningen 
i S nära en 
amulettring 

 

 
  

   
F8 Amulett, 
eldstålsformad i 
järn 

Funnen i N 
kanten av 
anläggningen, 
ca 0,25–0,3 m 
under myllan. 

 

      
F13 Amulett, 
eldstålsformad i 
järn 

Funnen vid 
ringbrynjefra
gment i S 
utanför 
anläggningen, 
ca 0,2 m 
under 
markytan 

 

      
F14 Kniv, av 
järn, 1 st, 

Intill insidan 
av kantkedjan 
i NÖ 

 

      
F15 Bleck av 
järn, 1 st 

Ifyllningen 
 

      
F16 Spik av 
järn, 1 st 

I fyllningen 
 

      
Amulett (?) av 
järn, dubbelvikt 
spetsig järnten 
formad som en 
skära med ögla 
för 
upphängning 

S delen av 
anläggningen, 
dock oklart 
läge. 

 

      
Slipsten av 
sandsten 

I fyllningen 
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A16 

 

   
Knacksten I fyllningen 

 

      
Keramikfragme
nt, 117 st.  

I fyllningen 
 

      
Bränd lera, 2 
bitar 

I fyllningen 
 

  
A38 Sen 

vikingatid 
Stensättning Skelettgrav F2 

Järnfragment, 2 
st, avlångt lätt 
skålat band, 

Funnen i S 
delen i 
fyllningen 

 

      
F3 Flinta, 
bränd, 1 bit utan 
knackspår 

Intill utsidan 
av kantkedjan 
i SV 

 

      
F4 Nit, av järn, 
1 st 

intill utsidan 
av kantkedjan 
i V 

 

      
F5 Amulett, 
ringformad och 
rund, av järn 

intill utsidan 
av kantkedjan 
i V, intill nit 

 

 
  

   
F6 Brodd, av 
järn, för häst, 1 
st 

I S delen av 
anläggningen 

 

      
F7 Amulett, 
ringformad och 
platt, av järn 

I S delen av 
anläggningen 

 

      
F14 Amulett, 
ringformad, av 
järn 

I S delen av 
anläggningen 

 

      
F18 Ten, av 
järn, 1 st 

I S delen av 
anläggningen 
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F11 
Läder/skinn, 
fragment 

under 
kantkedjesten 
i NV 

 

Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A38 

   
F12 
Läder/skinn, 
fragment 

Under 
kantkedjesten 
i SV 

 

      
F13 
Järnfragment, 1 
st, Eventuellt 
spetsen av en 
spik 

I S delen av 
anläggningen 

 

      
F16 
Järnfragment, 1 
st, 2 g. Böjd 
spetsig ten, 
eventuellt spets 
av spik 

I Ö delen av 
anläggningen 

 

      
F17 Amulett, 
eldstålsformad 
av järn, 1 
fragment 

I NÖ delen av 
anläggningen. 

 

      
Länk, av järn, 
formad som en 
åtta, 1 st, 

I SV delen av 
anläggningen 

 

      
Nitbricka, av 
järn, 1 st 

I SÖ delen av 
anläggningen. 

 

      
Järnfragment, 3 
st, 

I fyllningen 
 

      
Keramikfragme
nt, 6 st,  

I fyllningen 
 

      
Lerklining, 1 bit I fyllningen 

 

  
A39:2 770-1040 

E.KR (14c) 
Stensättning Kremering F11 

Amulettring i 
järn. 

Ca 0,2m 
utanför 
kantkedjan i 
SÖ 
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A39:3–4 Tidigast 1038 Stensättning Skelettgrav  F1 Amulett, 

eldstålsformad 
av järn 

I N, ca 0,3 m 
utanför 
kantkedjan 

 

Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A39:3–4 

   
F2 Amulett, i 
form av 
miniatyrlie, av 
järn, 1 st 

I SÖ, i 
området för 
var den 
förstörda 
kantkedjan i S 
låg 

 

      
F5 Spik, av 
järn, 1 st 

strax utanför 
kantkedjan i 
N 

 

      
F30 Amulett, 
ringformad, av 
järn 

utanför 
kantkedjan i 
NV, mitt 
emellan 
A39:2 och 
A39:3-4 

 

      
F3-4 Spikar, 2 
st, 

I fyllningen 
 

  
A41 Sen 

vikingatid 
Stensättning Skelettgrav Läderfragment, 

43 bitar 
Mellan 
stenarna i 
stenpackninge
ns S del 

 

      
F6 Amulett, 
eldstålsformad 
och torderad, av 
järn, 1 st defekt 

Funnen i yttre 
kantkedjan i 
V 

 

      
F7 Dräktnål (?), 
av järn, 1 st, 
eventuellt en 
spik med böjt 
huvud 

strax utanför 
kantkedjan i 
N 

 

      
F8 Amulett, 
ringformad, av 
järn 

Funnet 0,4 m 
utanför yttre 
kantkedjan i 
V, 
mittemellan 
A41 och A38 

 

      
F9 Amulett, 
eldstålsformad 
med 
spadliknande 
hänge, av järn, 

Funnet 0,4 m 
utanför yttre 
kantkedjan i 
V 
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A42 Sen 

vikingatid 
Stensättning Skelettgrav Keramik, 4 

fragment,  
Strax utanför 
A42 

 

Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A42 

   
Avslag, av 
flinta, 1 st.  

V om 
anläggningen 

 

      
F1 Brodd, av 
järn, för häst, 1 
st 

Ytligt i 
fyllningen 

 

      
F2 Nit, av järn, 
1 st, 

Ytligt i 
fyllningen 

 

      
F3 
Järnfragment, 1 
st 

Ytligt i 
fyllningen 

 

      
F4 Spik av järn, 
1 st 

Ytligt i 
fyllningen 

 

      
F5 Amulett, i 
form av 
miniatyrskära 
formad som 
hänge, i järn 

Ytligt i 
fyllningen i Ö 
delen av 
anläggningen 

 

      
F5 
Järnfragment, 
krokliknande, 1 
st 

Ytligt i 
fyllningen 

 

      
F6 
Järnfragment, 2 
st, 5 g. Avlång 
platt ten som är 
bredare i ena 
änden. 

I fyllningen 
 

      
Länk, av järn, 1 
st. Öglor i 
vardera äde 
varav i en sitter 
en järnring 

Funnen i 
sotfläck 
mellan 
stenarna i 
yttre 
kantkedjan i 
NÖ 
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Keramik, 21 
fragment.  

I fyllningen 
 

Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A42 

   
Lerklining, 7 
bitar.  

I fyllningen 
 

      
Bränd lera, 29 
bitar 

I fyllningen 
 

     
Sotfläck i 
fyllningen 
(A42:1) 

Spik, av järn, 1 
st, 

Funnen i 
A42:1, mot 
botten 

 

  
A58  690-1040 

(14C) 
Stensättning Kremering F3 Amulett, 

ringformad, av 
järn 

SV 
 

      
F4 Amuletter, 
ringformade 3 
st, av järn 

V 
 

      
F4 och F5. 
Nitar, av järn, 2 
st 

  

      
F6 
Keramikfragme
nt, 1 st. 
Eventuellt från 
benbehållaren. 

  

      
F7 Ten, av järn, 
1 st, 

SV 
 

      
F8 Amulett, 
ringformad, 1 
st, av järn 

SV 
 

      
F9 Amulett, 
ringformad, 1 
st, av järn 

SÖ 
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F11 Amulett, 
eldstålsformad, 
1 st, av järn 

Ö 
 

Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A58 

   
F12 Amulett, 
ringformad, 1 
st, av järn 

SV 
 

      
F13 Amulett, 
ringformad, 1 st 
i 2 delar, av järn 

SV 
 

      
F14 Amulett, 
ringformad, 1 
st, av järn 

SV 
 

      
F15 Amulett, 
ringformad, 1 
st, av järn 

N 
 

      
F16 Amulett, 
ringformad, 1 st 
i 2 delar, av järn 

N 
 

      
F17 Amulett, 
ringformad, 1 
st, av järn 

SV 
 

      
F18 Amulett, 
ringformad, 1 
st, av järn 

SV 
 

 
  

   
F19 Amulett, 
ringformad, 1 
st, av järn 

SV 
 

      
F20. Amulett, 
ringformad, 1 
st, av järn 

SV 
 

      
F21 Amulett, 
ringformad, 1 
st, av järn 

SV 
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F22 Amulett, 
ringformad, 1 
st, av järn 

SV 
 

Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A58 

   
F23 Amulett, 
ringformad, 1 
st, av järn 

SV 
 

      
F24 Amulett, 
ringformad, 1 
st, av järn 

SV 
 

      
F24 
Järnfragment, 1 
st, av järn 

  

      
F25 Amulett, 
ringformad, 1 
st, av järn 

SV 
 

      
F26 Amulett, 
ringformad, 1 st 
i 3 delar, av järn 

SV 
 

      
F27 Amulett, 
ringformad, 1 
st, av järn 

SV 
 

      
F28 Amulett, 
eldstålsformad, 
1 st, av järn 

SV 
 

      
F29 Amulett, 
ringformad, 1 st 
i 2 delar, av järn 

SV 
 

 
  

   
F30 Amulett, 
ringformad, 1 
st, av järn 

SV 
 

      
F31 Amulett, 
ringformad, 1 
st, av järn 

SV 
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F32 Amulett, 
ringformad, 1 st 
i 2 delar, av järn 

SV 
 

Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A58 

   
F33 Amulett, 
ringformad, 1 
st, av järn 

SV 
 

      
F34 Amulett, 
ringformad, 1 st 
i 2 delar, av järn 

SV 
 

      
F35 Amulett, 
ringformad, 1 
st, av järn 

SV 
 

      
F36 Amulett, 
ringformad, 1 
st, av järn 

SV 
 

      
F37 Amuletter, 
ringformade, 6 
st, 1 med 
mindre ring som 
hänge, alla av 
järn 

SÖ kantkedja 
 

      
F38 Amulett, 
ringformad, 1 st 
i 2 delar, av järn 

SÖ  
 

      
F39 Amulett, 
ringformad, 1 
st, av järn 

SV kantkedja 
 

      
Amulett (?), 
ringformad, 1 st 

  

      
Nitar, av järn 2 
st 

  

 
  

   
Spikar, av järn, 
1 st 
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Järnfragment, 8 
st, 

  

Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A58 

   
Organiskt 
material, 
obestämt, 

  

  
A73 x87959,12 

y88947,72 
Stenblock/De
poneringsplat
s 

 
F2 
Eldslagningsflin
ta, eldpåverkad 

  

      
Amulett, 
ringformad, av 
järn 

  

      
Keramikfragme
nt av 
odekorerad 
förhistorisk typ, 
3 st. 

  

                  

Lunda,  

Lovö 16 

?? A16 7-800-talet 
E.KR 

Högliknande 
stensättning 

Kremering F1 Salvkrus, 3 
skärvor, grå 
lasyr 

Vid rensning i 
ytskicktet i 
anläggningen
s centrum 

Nej 

      
F1 Flintavslag, 
obränt 

Vid rensning i 
ytskicktet i 
anläggningen
s centrum 

 

      
F1 
Täljstensskärva 

Vid rensning i 
ytskicktet i 
anläggningen
s centrum 

 

      
F1 Bryne av 
sandsten 

Vid rensning i 
ytskicktet i 
anläggningen
s centrum 

 

      
F1 Bränd lera, 
14 bitar 

Vid rensning i 
ytskicktet i 
anläggningen
s centrum 
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F1 
Läderfragment 
(?) 

Vid rensning i 
ytskicktet i 
anläggningen
s centrum 

 

Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A16 

   
F1 Bränt ben Vid rensning i 

ytskicktet i 
anläggningen
s centrum 

 

      
F1 Kol, ca 0,1 l Vid rensning i 

ytskicktet i 
anläggningen
s centrum 

 

  
A18 7-800-talet 

E.KR 
Högliknande 
stensättning 

Kremering F1 Nit av järn x440,3 
y589,5  -
11,64. Under 
manteln SV 

Nej 

      
F2 Nit av järn x440,7 

y586,6  -
11,67. Under 
manteln SV 

 

      
F3 + F4 Nit av 
järn, 2 st 

x441,3 
y592,3  -
11,57. Under 
manteln 
Centralt 

 

      
F5 Nit av järn x441,8 

y594,1  -
11,79. Under 
manteln Ö 

 

      
F6 Nit av järn x441,1 

y591,2  -
11,60. Under 
manteln V 

 

      
F7 Nit av järn x441,6 

y594,3  -
11,81. Under 
manteln. Ö 

 

      
F8 Nit av järn x441,7 

y589,8  -
11,74. Uder 
manteln V 

 

      
F9 Kniv av järn, 
90 mm lång 

x438,1 
y594,6  -
12,03. Under 
manteln i SÖ 
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Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A18 

   
F12 
Koncentration 
av brända ben 

I kantkedjan i 
N, i nåvå med 
kantkedjesten
arnas botten. 
Ej 
osteologiskt 
bestämda. 

 

  
A19 700-talet 

E.KR 
Stensättning Kremering F1 Järnten x442,75 

y575,32  -
12,05. 
Rensningsfyn
d direkt V om 
stenpackninge
n 

Nej 

      
F1 Keramik, 3 
skärvor 

x442,1 
y575,75  -
12,09. 
Rensningsfyn
d direkt V om 
stenpackninge
n 

 

      
F1 Bränd lera Rensningsynd 

 

      
F1 Kol Rensningsynd 

 

  
A21 800-talet E.Kr Hög  Kremering F1 Nitar och 

järnfragment, 3 
respektive 7 

x428 y582. 
Rensningsfyn
d. Främst i 
anläggningen
s N del. 
Enstaka i S 

Nej 

      
F1 Brända ben, 
ca 98g 

Rensningsynd
. Främst i 
anläggningen
s N del. 
Enstaka i S 

 

      
F1 Kol, ca 
1030g 

Rensningsynd
. Främst i 
anläggningen
s N del. 
Enstaka i S 

 

      
F1 Pärlor, 6 st Rensningsynd

. Främst i 
anläggningen
s N del 
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F1 Keramik, 
120g  

Rensningsynd
. Främst i 
anläggningen
s N del 

 

Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A21 

   
F2 (?) 
Eldslagningsflin
ta 

Rensningsfyn
d. N delen 

 

  
A22 600-talet 

E.KR 
Stensättning Kremering F1 Järnnit x455,5 y 

599,3  -
11,08/-11,24. 
Rensningsfyn
d vid 
avtorvning. S 

Nej 

      
F1 
Järnfragment, 4 
st 

x455,5 y 
599,3  -
11,08/-11,24. 
Rensningsfyn
d vid 
avtorvning. S 

 

      
F1 Spikar, 2 st x455,5 y 

599,3  -
11,08/-11,24. 
Rensningsfyn
d vid 
avtorvning. S 

 

      
F1 Kol, ca 0,1 l x455,5 y 

599,3  -
11,08/-11,24. 
Rensningsfyn
d vid 
avtorvning. S 

 

  
A27 600-talet 

E.KR 
Stensättning Kremering F1 Knacksten x491,25 

y568,45  -
7,40. 
Rensningsfyn
d. NV 

Nej 

 
  

   
F1 Bränd lera x490,25 

y568,2  -7,50. 
Rensningsfyn
d V 

 

      
F1 
Keramikskärva 

x486 y564,5  
-7,50 SV 

 

  
A28 600-talet 

P.KR 
Stensättning Kremering F1 Lerklining, 

ca 30 bitar 
Vid rensning 
över hela 
anläggningen.  
-9,10/-9,30 

Nej 
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F1 Kol, ca 0,05l Vid rensning 

över hela 
anläggningen.  
-9,10/-9,30 

 

Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A34 550-650 

E.KR 
Stensättning Kremering Kol, ca 0,15 l Vid 

avtorvning 
och rensning.  
-9,68/-9,83 

Nej 

      
Bränd flinta Vid 

avtorvning 
och rensning.  
-9,68/-9,83 

 

  
A36 600-650 

E.KR 
Stensättning Kremering F1 Flintavslag, 

1 
Vid rensning. 
S 

Nej 

      
F1 Bränd lera, 
18 bitar 

Vid rensning. 
Spritt över 
hela 
anläggningen-  
-9,65/-9,85 

 

      
F1 Keramik, 8 
bitar 

Vid rensning. 
Spritt över 
hela 
anläggningen-  
-9,65/-9,85 

 

      
F1 Brända ben, 
86,9g 

Vid rensning. 
Spritt över 
hela 
anläggningen-  
-9,65/-9,85 

 

      
F1 Kol, 0,03l Vid rensning. 

Spritt över 
hela 
anläggningen-  
-9,65/-9,85 

 

      
F1 Kvartsbit x470 y589. 

NÖ 

 

      
F1 Knacksten 
(?) av granit 

x470 y586 
NÖ 
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A38 550-650 

E.KR 
Stensättning Kremering F1 Mejsel (?) av 

järn, 115 mm 
x470 y575  -
9,16. Under 
torven, ca 10 
cm under 
markytan 
omedelbart V 
om 
packningen 

Nej 

Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A40 750-800 

E.KR 
Stensättning Kremering F1 Nit av järn 

(båtnit) 
x496,5 
y592,7  -
10,65. Under 
en sten i 
packningen i 
S delen 
(perifert) 

Nej 

                  

Lunda,  

Lovö 27 

YBRÅ, ca 
400-1050 
E.KR 

A3 A Vikingatid, 
800-tal 

Hög Kremering F1 Pärlor, 17 st.  Rensningsfyn
d. Under 
torven men 
över 
stenpackninge
n. -9,14/-9,20 

Nej 

      
F1 Bronsögla, 1 
st 

Rensningsfyn
d. Under 
torven men 
över 
stenpackninge
n. -9,14/-9,20 

 

         

      
F1 
Torshammarrin
g, fragment 

Rensningsfyn
d. Under 
torven men 
över 
stenpackninge
n. -9,14/-9,20 

 

      
F1 Järnnitar, ca 
9 

Rensningsfyn
d. Under 
torven men 
över 
stenpackninge
n. -9,14/-9,20 

 

      
F1 Järnfragment Rensningsfyn

d. Under 
torven men 
över 
stenpackninge
n. -9,14/-9,20 
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F1 Keramikkärl, 
krossat, ca 0,12l 

Rensningsfyn
d. Under 
torven men 
över 
stenpackninge
n. -9,14/-9,20 

 

Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

 
 A3 A 

   
F1 Brända ben, 
ca 0,1l 

Rensningsfyn
d. Under 
torven men 
över 
stenpackninge
n. -9,14 

 

      
F1 Lerklining, 
ca 0,05l 

Rensningsfyn
d. Under 
torven men 
över 
stenpackninge
n. -9,14 

 

      
F1 Kol Rensningsfyn

d. Under 
torven men 
över 
stenpackninge
n. -9,14 

 

  
A4 A Vikingatid, 

800-tal 
Stensättning Kremering F1 Munbleck av 

järn till kniv 
Rensningsfyn
d.  -9,02/-9,11 

Nej 

      
F1 Kedjelänk av 
brons 

Rensningsfyn
d. -9,02/-9,11 

 

      
F1 Bronsplatta, 
ornerad 

Rensningsfyn
d. -9,02/-9,11 

 

      
F1 
Torshammare 
av järn, 12 
fragment 

Rensningsfyn
d. -9,02/-9,11 

 

      
F1 Järnnitar och 
fragment, 16 st 

Rensningsfyn
d. -9,02/-9,11 

 

      
F1 Järnkrampor, 
18 fragment 

Rensningsfyn
d. -9,02/-9,11 
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F1 Järnfragment Rensningsfyn

d. -9,02/-9,11 

 

Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A4 A 

   
F1 Pärlor, 88 st Rensningsfyn

d. -9,02/-9,11 

 

      
F1 Glassmälta Rensningsfyn

d. -9,02/-9,11 

 

      
F1 Flinta (?) 
obränd, 1 bit 

Rensningsfyn
d. -9,02/-9,11 

 

      
F1 Keramik, ca 
0,3l 

Rensningsfyn
d. -9,02/-9,11 

 

 
  

   
F1 Brända ben, 
ca 0,3l 

Rensningsfyn
d. -9,02/-9,11 

 

      
F1 Kol Rensningsfyn

d. -9,02/-9,11 

 

  
A6 Vendel? 14C 

692+-103 AD 
Stensättning Kremering F1 Pärla, 1 st x434 y798  -

5,50. 
Rensningsfyn
d i SV delen 

Ja 

      
F1 Keramik, 2 
skärvor 

x433 y799  -
5,53. 
Rensningsfyn
d i SV delen 

 

      
F1 Lerklining x433 y799  -

5,53. 
Rensningsfyn
d i SV delen 

 

  
A11 Vikingatid, 

14c 954+-112 
AD 

Hög Kremering F1 Brända ben I jordmanteln Ja 
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F1 Keramik I jordmanteln 

 

Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A11 

   
F1 Flinta, bränd 
och obränd 

I jordmanteln 
 

      
F1 Fågelbeslag 
av brons 

I jordmanteln 
 

      
F1 Bronsring I jordmanteln 

 

      
F1 Nit av järn I jordmanteln 

 

      
F1 Lerklining, 
enstaka 

I jordmanteln 
 

      
F1 Hästtänder I jordmanteln 

 

  
A15 Vendeltid? Stensättning Kremering F1 Brända ben Rensningsfyn

d i S delen 
Ja 

      
F1 Nitar av järn, 
2 fragment 

Rensningsfyn
d i S delen 

 

      
F1 
Keramikskärvor 

Rensningsfyn
d i S delen 

 

      
F1 Kol Rensningsfyn

d i S delen 
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A101 Vendeltid? Stensättning Kremering F1 Järnnit x275 y648,7. 

Ytligt utanför 
anläggningen
s SÖ del 

Nej 

Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A101 

   
Fi pärla, 1 st x276,6 

y648,6. Stra 
innanför 
anläggningen
s SÖ 
begränsning 

 

  
A126 A Vikingatid, 

14C1046+-
103 AD 

Stensättning Kremering F1 Brända ben, 
ca 0,03l 

Rensningsfyn
d. -9,65/-9,70. 
Under torven 
men över och 
mellan 
stenarna i 
gråfärgning 

Nej 

      
F1 Keramik, ca 
10 skärvor 

Rensningsfyn
d. -9,65/-9,70. 
Under torven 
men över och 
mellan 
stenarna i 
gråfärgning 

 

      
F1 
Järnfragment, 1 
st 

Rensningsfyn
d. -9,65/-9,70. 
Under torven 
men över och 
mellan 
stenarna i 
gråfärgning 

 

      
F1 
Kamfragment, 1 
bit 

Rensningsfyn
d. -9,65/-9,70. 
Under torven 
men över och 
mellan 
stenarna i 
gråfärgning 

 

      
F1 Pärlor, 5 st Rensningsfyn

d. -9,65/-9,70. 
Under torven 
men över och 
mellan 
stenarna i 
gråfärgning 

 

      
F1 Slagg, 3 
bitar 

Rensningsfyn
d. -9,65/-9,70. 
Under torven 
men över och 
mellan 
stenarna i 
gråfärgning 
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F1 Kol Rensningsfyn

d. -9,65/-9,70. 
Under torven 
men över och 
mellan 
stenarna i 
gråfärgning 

 

Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A127 Vikingatid Stensättning Kremering F1 Järnbeslag, 1 

st 
x484,6 y853  
-10,45. Över 
packningens 
Ö del 

Nej 

 
  

   
F1 Järnnit x484,6 y853  

-10,45. Över 
packningens 
Ö del 

 

      
F1 Glaspärlor, 5 
st 

x484,6 y853  
-10,45. Över 
packningens 
Ö del 

 

      
F1 
Kamfragment, 1 
st 

x484,6 y853  
-10,45. Över 
packningens 
Ö del 

 

      
F1 Brända ben, 
ca 0,05l 

x484,6 y853  
-10,45. Över 
packningens 
Ö del 

 

  
A138 FVT? RJÅ? Stensättning Kremering F1 Eldstål, 

genombrutet 
Rensningsfyn
d i botten av 
myllmanteln, 
på 
packningen 

Nej 

      
F1 Kvivblad, 1 
st, 124 mm 

Rensningsfyn
d i botten av 
myllmanteln, 
på 
packningen 

 

      
F1 Järnbleck, 
bandformigt 

Rensningsfyn
d i botten av 
myllmanteln, 
på 
packningen 
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Söderby, 
Lovö 28 

YBRÅ, 
Vendel-
vikingatid 

A8 
 

Stensättning Kremering F1 
Järnfragment, 1 
st 

SÖ delen i en 
öppning i 
kantkedjan 

Ja 

      
F1 Lerklining 
23 g 

Rensning 
 

Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A8 

   
F1 Brända ben, 
1 st 

Rensning 
 

  
A9 

 
Stensättning Kremering F1 

Järnfragment, 8 
st 

x425,5 
y891,5  
z23,13/23,72 
SV 

Ja 

      
F1 Brända ben, 
1,6 g 

Rensning 
 

      
F1 
Kolkoncentratio
n, 15,3 g 

x424,83 
y892,94 
z23,96  S 

 

      
F1 Kol, 26 g Rensning 

 

      
F1 Bränd lera, 7 
bitar 

Rensning 
 

 
  

   
F1 
Bronsålderskera
mik+, 1 bit 

Rensning 
 

  
A33 

 
Stensättning Ingen 

begravning. 
F1 Bränd lera, 4 
st fragment 

NÖ hörnet Ja 

      
F1 Kol 6,2 g Rensning 
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F1 Kol, 53,4 g x195,19 

y068,55 
z30,42  

 

      
F1 Kol, 11,5 g x193,20 

y069,00 
z30,18, S kant 
av 
mittblocket  

 

Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
gravskick/ko
nstruktion 

Inre 
gravskick 

Material/fyndt
yp 

Belägenhet/v
äderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A33 

   
F1 Kol, 2,3 g x193,48 

y069,35 
z30,55, från 
mittblocket 

 

      
F1 Keramik, 3 
st skärvor, 12 g, 
BRÅ-typ 

x194,35 
y071,60 
z30,21 

 

      
F1 Kvarts, 1 st 

  

      
F1 Bränt ben, 1 
st 

Från området 
vid 
mittblocket 

 

      
F2 
Torshammarrin
g, 23 fragment 

x194,50 
y069,10 
z30,28. 
Direkt NÖ 
om 
mittblocket 

 

  
A34 

 
Stensättning Skelettgrav F1 Brända ben, 

104,2 g 
Spritt i 
fyllningen i 
den mellersta 
S delen. 
Människa 

Ja 

      
F1 Obrända 
ben, 2 st. 

Rensning 
 

      
F1 Kol, 1153 g Rensning 

 

      
F1 Flinta samt 
flintavslag 

Rensning 
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F1 Slagen 
kvarts (skrapa?) 

Rensning 
 

      
F1 Kvarts, 1 st Rensning 

 

Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A34 

   
F1 
Hartsklumpar, 6 
st 

Rensning 
 

      
F1 Keramik, 1 
st, bottenprofil? 

Rensning 
 

      
F1 Keramik, 2 
st, 
Mynningsbit? 

Rensning 
 

      
F1 Bränd lera, 
21,6 g 

Rensning 
 

         

      
F2 
Metallfragment, 
25 g 

x193,34 
y73,85 
z30,33. 
Anläggningen
s N del, 0,5 m 
innanför och 
parallellt med 
yttre 
kantkedjan. 

 

  
A35 

 
Mittblocksste
nsättning 

Kremering F1 Bränt ben, 1 
litet 

x093 y061 
z30,19 

Ja 

      
F1 Bränd lera, 8 
småbitar 
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F1 Harts, 8 
småbitar 

  

      
F1 Kol, 169 g 

  

Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A35 

   
F1 Flinta, 2 
bitar 

NV 
 

      
F2 Viktlod, 
järn, 12,4 g, 
korroderat 

x093 y061. 
Mellan 
stenarna i 
anläggningen 

 

      
F2 Nitar, 4 st x093 y061. 

Mellan 
stenarna i 
anläggningen 

 

      
F2 Slagg, 1 bit x093 y061. 

Mellan 
stenarna i 
anläggningen 

 

      
F2 Harts, 1 bit x093 y061. 

Mellan 
stenarna i 
anläggningen 

 

      
F2 Kol, 511,2 g x093 y061. 

Mellan 
stenarna i 
anläggningen 

 

      
F2:1 Mini-nit av 
järn, 1 st 

x091,30 
y059,30 
z30,11. I 
koncentration 
i SV delen ca 
1,5 m utanför 
mittblocket 

 

      
F2:1 
Järnfragment, 5 
olika 

x091,30 
y059,30 
z30,11. I 
koncentration 
i SV delen ca 
1,5 m utanför 
mittblocket 
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F2:1 
Keramikskärva, 
10 små bitar 
från en 
mynningsbit 

x091,30 
y059,30 
z30,14. I 
koncentration 
i SV delen ca 
1,5 m utanför 
mittblocket 

 

Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A35 

   
F3 Svärdsfäste 
med Hjalt, 
knapp och 
tånge. 

x092,46 
y060,63 
z30,39. I en 
ca 0,6 m stor 
halvrund 
stensättningsli
knande 
konstruktion 
intill och SV 
om 
mittblocket 

 

    A43   Hög Kremering F1 Keramik, 2 
större bitar 

S delen vid 
rensning 

Ja 

      
Fi Brända ben Rensning 

 

      
F1 Järnmäla Rensning 

 

      
Fi 
Malstenslöpare 

Rensning 
 

      
F1 Knacksten? Rensning 

 

  
A58 

 
Stensättning Kremering F3 Kniv av järn, 

2 delar 
Centralt, 
inkilad 
mellan stenar. 
X116,55 
y84,98 z27,15 

Ja 

      
F4 
Torshammarrin
g i 15 delar. En 
mindre 
vidhängande 
ring. 

Centralt, 
inkilad 
mellan stenar. 
X116,10 
y84,81 z26,81 
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A62 

 
Stensättning Kremering F1 Brända ben, 

4 st 
Rensning Ja 

      
F1 Obrända 
ben, 2 st + 2 st 

Rensning 
 

Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A62 

   
F1 Järnspik?, 
massiv 

Rensning 
x108 y64,24  
z27,45 N 

 

      
F1 Brända ben, 
4 st 

Rensning 
 

      
F1 Keramik, 17 
bitar 

Rensning, S 
halvan 

 

      
F1 Bryne, 
fragment 

Rensning, S 
halvan 
x105,69 
y64,04  
z27,55 

 

      
F1 
Järnfragment, 2 
st 

Rensning, S 
halvan 

 

      
F1 Bränd lera, 3 
st 

Rensning, S 
halvan 

 

      
F1 
Knivspets/del 
av skära (?) 

Rensning, S 
halvan 
x105,73 
y64,96  
z27,43 

 

      
F1 Kotänder, 5 
st 

Rensning, S 
halvan 

 

      
F1 
Keramikskärvor
, typ bronsålder 

I eller i 
anslutning till 
SSÖ-porten 
(S). X98 y67 
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F1 Slagg I eller i 

anslutning till 
SSÖ-porten 
(S). X98 y67 

 

      
F1 Brända ben, 
3 st  

I eller i 
anslutning till 
SSÖ-porten 
(S). X98 y67 

 

Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A62 

   
F2 Kniv av järn. 
Avbruten spets 
och tånge 

Ca 1 m S om 
SV-hörnet av 
SSÖ-porten. 
X95,86 
y64,30  
z26,37. S 

 

      
F3 Kniv av järn, 
avbruten spets 
(och tånge?) 

Intill och 
parallellt med 
F2. x95,78 
y64,45  
z26,39. S 

 

  
A63 

 
Stensättning Kremering F1 Knackstenar, 

2 st 
Rensning 
x108 y078,5  
z27,24/27,10 

Ja 

      
F1 Stenartefakt Rensning 

x108 y078,5  
z27,24/27,10 

 

      
F1 Harts, 6 
bitar, 2,1 g 

Rensning 
x108 y078,5  
z27,24/27,10 

 

      
F1 Kvarts, 
enstaka 

Rensning 
x108 y078,5  
z27,24/27,10 

 

      
F1 Kol, 99,2 g Rensning 

x108 y078,5  
z27,24/27,10 

 

 
  

   
F1 Pärlor, 193 
st, samt 25 
pärlfragment 

Rensning 
x108 y078,5  
z27,24/27,10 
NÖ 

 

      
F1 Keramik, 
29,6 g 

Rensning 
x108 y078,5  
z27,24/27,10 
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F1 Järntånge 
(till kniv?), 1 st 

Rensning 
x108 y078,5  
z27,24/27,10 

 

      
F1 Brända ben, 
635 g 

Rensning 
x108 y078,5  
z27,24/27,10 

 

Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A63 

   
F1 Lera/Mat, 3 
bitar, 6 g 

Rensning 
x108 y078,5  
z27,24/27,10 

 

      
F1 Frökapsel Rensning 

x108 y078,5  
z27,24/27,10 

 

      
F3 Lekare av 
järn 

x108,07 
y082,95  
z26,96. Ö 
utkanten 

 

  
A68 

 
Stensättning Kremering F3 

Torshammarlik
nande föremål 

x112,70 
y028,95  
z26,73 SV 

Ja 

  
A74 

 
Högliknande 
stensättning 

Kremering F1 
Torshammare 
(?) av järn 

x092,33 
y075,7  
z26,77 SV-
kvadranten 
vid rensning 

Ja 

      
F1 Flintavslag, 
obränt 

Rensning 
 

      
F1 Flintavslag, 
obränt 

NÖ-
kvadranten 
vid rensning 

 

      
F1 Flinta, 2 st, 
obrända. 
Skrapor? 

x095,63 
y078,09  
z26,97 
rensning N 

 

      
F1 Flinta, bränd 
med krusta 

x094,9 
y077,41 
z26,76 
rensning N 
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Lunda/Ber
ga, Lovö 
34 

 
A3 Romersk JÅ Stensättning, 

kvadratisk 
Kremering F1 Brända ben, 

0,75 l 
vid rensning i  
SV hörnet 

Ja 

Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
gravskick/ko
nstruktion 

Inre 
gravskick 

Material/fyndt
yp 

Belägenhet/v
äderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A3 

   
F1 Keramik, 2 
små skärvor 

vid rensning i  
SV hörnet 

 

      
F1 Kol, 0,05 l vid rensning i  

SV hörnet 

 

      
Fi Bränd lera, 
ca 14 bitar 

vid rensning i  
SV hörnet 

 

      
F1 Nitar av järn, 
3 fragment 

vid rensning i  
SV hörnet 

 

  
A6 Odaterad Stensättning. 

Mittsten. 
Osäkert F1 Brända ben, 

9,4 g 
Enstaka, 
spridda 

Ja 

      
F1 Keramik, 
503,4 g 

SV hörnet Ja 

      
F1 Kniv av järn, 
tånge med 
avbrutet blad, 1 
st 

Ö om 
mittblock 

 

      
F1 Munbleck 
(?) av järn, 1 st 

Under 
mittblock 

 

      
F1 Kol SV hörnet 
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Järnfragment V delen 

 

  
A8 Odaterad Högliknande 

stensättning 
Osäkert F1 Keramik, 

310 g 
Spritt i 
rensningslagr
et 

Ja 

Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A8 

   
F1 Obrända 
ben, 162 g 

Spritt i 
rensningslagr
et 

 

      
F1 Kvarts, 11,6 
g 

Spritt i 
rensningslagr
et 

 

      
F1 Brända ben, 
47 g 

Spritt i 
rensningslagr
et 

 

      
F1 tand från 
häst, obränd 

x766,5 y1018  
-2,78, N 

 

      
F1 Del av 
knacksten 

  

      
F1 Kol, 107,9 g Spritt i 

rensningslagr
et 

 

      
F1 Järnföremål, 
nål?, 1 st 

x765,90 
y1021,80  -
2,89 NÖ 

 

      
F1 Järnföremål, 
Spik, Recent? 1 
st. 

x764,45 
y1013 V 

 

      
F1 Knivblad av 
järn, Recent? 1 
st 

x764,16 
y1019,80  -
2,43 Ö 
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F2 Keramik, 
292,8 g, 
rödbränt gods 

x764,20 
y1017,65  -
2,93/-3,04. C 

 

      
F3 Del av 
fibula, järn 

x761,30 
y1017,80  -
2,89. S delen, 
S om stor 
sten. 

 

Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A8 

   
F5 
Hartstätningsrin
g, 2 bitar  

x768,80 
y1018,80  -
2,93 NV 

 

      
F6 Harts, 1 bit x762,80 

y1019  -3,01/-
3,10 S 

 

      
F6 Keramik, 16 
g 

x762,80 
y1019  -3,01/-
3,10  S 

 

      
F6 Brända ben, 
3,3 g 

x762,80 
y1019  -3,01/-
3,10 S 

 

      
F7 Brända ben, 
5,2 g 

SV- 
kvadranten 

 

      
F7 Brända ben, 
3,6 g 

SÖ- 
kvadranten 

 

      
F7 Keramik, 8,6 
g 

SÖ- 
kvadranten 

 

      
F7 Lerklining, 
11,5 g 

SV- 
kvadranten 

 

  
A9 Vikingatid Hög  Kremering F1 Lerklining, 

0,3 l 
S delen Ja 
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F1 Lerklining, 
0,6 l 

N delen 
 

      
F1 Brända ben, 
0,05 l 

S delen 
 

Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A9 

   
F1 Brända ben, 
0,15 l 

  

      
F1 Kniv (?) av 
järn, 3 delar. 

  

      
F1 Krampa, 
fragment 

  

      
F1 Bränt ben i 
sotfläck, 0,04 l 

x755,2 
y1033,3  -
3,19.  V 

 

      
F1 Bränt ben i 
koncentration 
under sten, 0,1 l 

x756,9 
y1036.  Ö 

 

      
F1 Bränt ben i 
sotfläck, 0,03 l 

x754,7 
y1033,6  -
3,24.    SV 

 

      
F1 Glättsten x759,3 

y1036,2  -
3,33  NÖ 

 

      
F1 Knackstenar, 
2 st 

x753,8 
y1034,1  -
3,64   S 

 

      
F1 Järnnitar, 1 
spik samt 6 
fragment 
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F1 Krampa, järn x755,56 

y1035  -3,25 
Centralt 

 

      
F1 Keramik, 
131,8 g 

N delen 
 

Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A9 

   
F1 Keramik, 
85g 

S delen 
 

      
F1 Keramik, bla 
mynningsbitar, 
63g 

x755,56 
y1036,62  -
3,49  Ö 

 

      
F1 Keramik, 1 
bit 

x753,8 
y1035,38  -
3,43  S 

 

      
F1 Tuppsporre x753,9 

y1034,5  -
3,22   S 

 

      
F1 Brodd, järn. 
Till häst 

x765,72 
y1035,70  -
3,15  N 

 

  
A9 E Vikingatid Stensättning Skelettgrav

? 
Kniv av järn,  x758,52 

y1032,20  -
3,57. I 
nedgrävninge
ns N del, men 
i 
anläggningen
s Ö del 

Ja 

      
Hästtand x758,8 

y1031,95  -
3,51. NV om 
nedgrävninge
n 

 

  
A10  Vikingatid Hög Kremering F1 Brända ben, 

0,05 l 
x752,5 
y1025,5  -
3,09/-4,04. 
Vid rensning   

Ja 
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F1 Keramik, 50 
bitar, 107g 

x752,5 
y1025,5  -
3,09/-4,04. 
Vid rensning  

 

      
F1 Lerklining, 
bränd 

x752,5 
y1025,5  -
3,09/-4,04. 
Vid rensning 

 

Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A10 

   
F1 Lera, ca 100 
småbitar, 68 g 

x752,5 
y1025,5  -
3,09/-4,04. 
Vid rensning 

 

      
F1 Harts, 1 bit x752,5 

y1025,5  -
3,09/-4,04. 
Vid rensning 

 

      
F1 
Järnfragment, 1 
bit 

x752,5 
y1025,5  -
3,09/-4,04. 
Vid rensning 

 

      
F1 Obrända 
ben, 0,1 l 

x752,5 
y1025,5  -
3,09/-4,04. 
Vid rensning 

 

  
A10J 

 
Stensättning 
med mittten 

Ej 
begravnig 

Keramik x752,24 
y1027,70  z-
3,85. 
Keramikkonc
entration 
kring 
mittstenen 

 

  
A10Z 

 
Grop/mörkfär
jning? 

Ej grav Keramikkoncen
tration 

I en grop SV 
om A10. 

 

  
A13 A+B Vikingatid Gles 

stensättning/st
ensättning 

Skelettgrav
+skelettgra
v 

F1 Knacksten 
 

Ja 

      
F1 Lerklining, 
1947 g 
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F1 2 runda 
stenar 

Funna i 
anslutning till 
flat sten 

 

      
F1 Äggformad 
sten 

  

Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A13 A+B 

   
F1 Del av bryne 

  

      
F1 Bär, 4 st 

  

      
F1 
Eldslagningsflin
ta, 1 bit 

NV 
 

      
F1 Kvartsskrapa 
(?) 

NV 
 

      
F1 Keramik ca 
15 skärvor, 58,5 
g 

  

      
F1 Lerklining, 
ca 50 bitar, 
195,5 g 

  

      
F1Brända ben, 
0,01 l 

SÖ 
 

      
F1 Kol, 0,1 l 

  

      
F2 Armring (?) 
av brons, halv. 
Av bronsten 

x744,6 
y1044,5  -
5,08 (2 dm 
under ytan)  
NV 
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F3 Bandjärn (?) 
med nit 

x741,55 
y1044,10  -
5,25 V 

 

      
F4 Keramik, 
48,3 g 

x741,96 
y1044,40  -
5,28. Under 
stenpackninge
n i A13:A V 

 

Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A13 A+B 

   
F5 Keramik, 
enstaka 

x741,7 
y1045,3  -
5,20 C 

 

      
F6 Keramik 
med vulst, 58 g 

x740 y1048,5  
-5,50  S 

 

      
F7 Kotänder x742,52 

y1048,5  -
5,58  Ö 

 

      
F8 Keramik x743,15 

y1048,5  -
5,52  NÖ 

 

      
F8 Kol x743,15 

y1048,5  -
5,52  NÖ 

 

      
F8 Brända ben x743,15 

y1048,5  -
5,52  NÖ 

 

      
F9 Brända ben x742,03 

y1045,25. I 
sandblandad 
mylla. V 

 

     
A13A Knivblad V kanten 

 

  
A15 Vikingatid Stensättning Skelettgrav F1 Kol SV-

kvadranten 
Ja 
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F1:1 Kol SV-

kvadranten 

 

      
F1:2 Kol SV-

kvadranten 

 

Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A15 

   
F1:3 Keramik, 5 
bitar, 11,3 g 

x731,84 
y994,03  -
4,07  SÖ 

 

  
 

 

   
F1:4 Keramik, 7 
g 

x733,65 
y993,24  -
4,11  NV 

 

      
F1:5 Keramik, 
40 bitar, 38,7 g 

x731,00 
y993,60  -
3,98 S 

 

      
F1:6 Keramik, 1 
bit, 37,6 g 

x730,85 
y993,60  -
4,00  S 

 

      
F1:7 Keramik, 3 
bitar, 14 g 

x732,16 
y993,80  -
3,97  Ö 

 

      
F1:8 Keramik, 
ca 2 bitar, 6 g g 

SV-
kvadranten 

 

      
F1:9 Keramik, 
ca 15 bitar, 32,2 
g 

Nära F1:7 
 

      
F1:10 Bränd 
lera, 1 bit 

NV-
kvadranten 

 

      
F1:13 Keramik, 
1 bit, 6,6 g 

NÖ-
kvadranten, 
vid profilen 
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F1:14 Keramik, 
1 bit, 5,6 g 

NV-
kvadranten, 
vid profilen 

 

      
F1:15 Kniv 
(Tånge) 

x734,10 
y993,30  SV     

 

Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A15 

   
F1:16 Kniv 
(blad) 

-4,18 
 

      
F1:17 Keramik, 
6 bitar, 11,8 g 

SV-
kvadranten 

 

      
F1:18 Keramik, 
2 bitar, 10,4 g 

NÖ-
kvadranten 

 

      
F1:20 Keramik, 
2 bitar, 6,19 g 

SV-
kvadranten 

 

      
F1:21 Keramik, 
3, bitar, 7,2 g 

SV-
kvadranten 

 

      
F1:22 Keramik, 
1 bit, 4,9 g 

NV-
kvadranten 

 

      
F1:25 Keramik, 
1 bit, 5,3 g 

NV-
kvadranten 

 

      
F1:26 Keramik, 
168,8 g 

SV-
kvadranten 

 

  
A17 Vikingatid Stensättning Skelettgrav F1 Kvartsavslag Från 

stenpackninge
n vid rensning 

Ja 
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F1:2 Kvarts, ev 
bearbetat 

x722,15 
y995,48  z-
3,44  V 

 

      
F1:3 Glättsten x720,66 

y999,36  z-
3,90 SÖ 

 

Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A17 

   
F1:4 Järnnit 
samt fragment 
av av spik/nit 

x720,87 
y997,46   z-
3,69 S 

 

      
F1:5 Kol, 0,02 l x721,85 

y997,4  C 
mot Ö 

 

      
F1:6 Kol, 0,01 l x722,85 

y997,9 NÖ 

 

      
F1:7 Keramik, 1 
bit, 5,9 g 

x721,23 
y996,6  z-
3,57   S 

 

      
F1:9 
Kvartsavslag, 2 
st 

x721,56 
y997,33  z-
3,88 C mot S 

 

      
F2:1 Bryne-
liknande sten 

x722,50 
y997,46  z-
3,97 N 

 

      
F2:2 Kåda, 
hartstätning? ! 
Bit 

x721,83 
y997,45  z-
4,10 C 

 

      
F2:3 Kol, 1 bit x722,12 

y997,46  z-
4,08 C mot N 

 

  
A26 Rmersk JÅ Högliknande 

stensättning 
Kremering F1 Knacksten 

 
Ja 
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F1 Flintavslag x693,4 

y1020,9  z-
0,08  V 

 

      
F1 Glättsten x693,4 

y1020,9  z-
0,08 V 

 

Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A26 

   
F1 
Stålstensskiffer
block 

x693,4 
y1020,9  z-
0,08 V 

 

      
F1 
Keramikskärvor
, ca 40,6 g 

x694,56 
y1019,75  z-
0,21 V 

 

      
F1 Borr? 
Bergart.  

x694,56 
y1019,75  z-
0,21 V 

 

      
F1 Kvartsavslag x694,56 

y1019,75  z-
0,21 V 

 

      
F1 Brända ben, 
ca 177,5 g 

x694,56 
y1019,75  z-
0,21 V 

 

      
F1 Kol, ca 62,5 
g 

x694,56 
y1019,75  z-
0,21 V 

 

      
F2 Borr, kvarts x694,56 

y1019,75  z-
0,21 V 

 

      
F3 Kol, från 
sotlagret, ca 2,7 
g 

x693,6 
y1019,3  
z0,52   I 
bergsskreva i 
anläggningen
s SV del 

 

      
F4 
Hartstätningsrin
g, 1 fragm 

x694,3 
y1021,5  z-
0,32 C mot Ö 
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F4 
Hartstätningsrin
g, 1 fragm 

x693,5 
y1021,8  z-
0,21 C mot Ö 

 

Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A26 

   
F5 Kol, ca 46,9 
g 

x692,5 
y1022,5  z-
0,39  I 
bergsskreva i 
anläggningen
s SÖ del 

 

      
F6 Skrapa? 
Kvarts 

x694,8 
y1020,7  z-
0,40 C mot V 

 

      
F7 
Järnfargment, 2 
st 

x693,6 
y1019,3  
z0,52   I 
bergsskreva i 
anläggningen
s SV del 

 

  
A69 Vikingatid Stensättning Kremering F1 Kol, 0,01 g SÖ Ja 

      
F1 Keramik, ca 
200 bitar, 199,5 
g 

SÖ 
 

      
F1 Brända ben, 
0,5 l 

SÖ 
 

      
F1 Bränd lera, 3 
små bitar 

SÖ 
 

      
F1 Harts, 4 bitar SÖ 

 

      
F1 Nitar och 
fragment, ca 10, 
varav 2 hela 

SÖ 
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F1 
Järnfragment, 1 
bit, till T-ring? 

SÖ 
 

      
F1 
Järnfragment, 1 
bit, till T-ring? 

SÖ 
 

Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A69 

   
F1 Järnögla, 30 
mm, (till 
Torhammarring
?) 

SÖ 
 

      
F1 Järnbrodd 
(människa) 

SÖ 
 

      
F1 Pärla SÖ 

 

      
F2 Kol, 0,05 l Utanför 

anläggningen
s S del 

 

      
F2 Keramik, ca 
25 bitar, 57,6 g 

Utanför 
anläggningen
s S del 

 

      
F2 Obrända 
ben, 3 st 

Utanför 
anläggningen
s S del 

 

      
F2 
Torshammarhän
ge 

Utanför 
anläggningen
s S del 

 

      
F2 Brända ben, 
0,02 l 

Utanför 
anläggningen
s S del 

 

      
F2 Bränd kåda, 
2 bitar 

Utanför 
anläggningen
s S del 
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F3 Kol, 0,03 l Utanför 

anläggningen
s SV del 

 

      
F3 Brända ben, 
0,01 l 

Utanför 
anläggningen
s SV del 

 

Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A69 

   
F3 Keramik, 
Brå-typ med 
rabbig yta. Ca 
50 skärvor, 
243,2 g 

Utanför 
anläggningen
s SV del 

 

  
A71 Vikingatid Stensättning Skelettgrav F1 Trä, delvis 

förkolnat 
Vid rensning Ja 

      
F1 Kvartsbit Vid rensning 

 

      
F2 
Torshammarrin
g 

Under 
kantkedjeste
n i NV 

 

      
F3 Kol, enstaka 

  

      
F3 Frö (?) 

  

      
F3 Järnfragment NV, vid THR 

 

      
F3 Keramik, 6 
små bitar 

S, ca 1,5 m 
från C 

 

      
F3 Flintavslag SV, mot C 

 



134 
 

      
F3 Harts, 
fragment 

NÖ mot C 
 

  
A72 Vikingatid Stensättning Skelettgrav F1 

Järnfragment, 
del av THR? 

SÖ, 
omedelbart 
under 
stenpackninge
n 

Ja 

Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A72 

   
F3 Bränt ben, 
bröstkota från 
ko 

x613,13 
y1003,62   z-
10,15 SÖ 

 

      
F4 Obränt ben, 
del av hälben, 
djur 

x613,06 
y1003,72  z-
10,05  SÖ 

 

      
F5 
Järnfragment, 
nitbleck? 

x615,15 
y1003,1  z-
10,21 Ö 

 

      
F6 Kol x614 

y1002,25  z-
10,43  Ö 

 

      
F6 Kol SV- delen, 

under 
kantkedjesten 

 

      
F6 Kol x614 

y1002,25  z-
10,39 Ö 

 

  
A81 Vikingatid Stensättning Skelettgrav

? 
F2 Kärna  NV-hörnet Ja 

      
F2 Keramik, 25 
bitar 

NV-hörnet 
 

      
F2 Keramik SÖ-hörnet 
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F2 Keramik SV-hörnet 

 

      
F2 Kol NV-hörnet 

 

Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A81 

   
F2 Kol NÖ-hörnet 

 

      
F2 Kol SV-hörnet 

 

      
F2 Bränt ben SÖ-hörnet 

 

      
F2 Bränd lera  SV- hörnet 

 

      
F3 Keramik, 2 
bitar 

NV-hörnet, i 
stenpackninge
n 

 

      
F3 Keramik SÖ-hörnet, i 

stenpackninge
n 

 

      
F3 Keramik SV-hörnet, i 

stenpackninge
n 

 

      
F3 Kol Från hörnen i 

stenpackninge
n 

 

      
F3 Harts SV-hörnet, i 

stenpackninge
n 
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A91 Yngre JÅ Stensättning Skelettgrav F1 Språngben 

(höger bak) av 
häst, obränt, 
helt 

Rensfynd Ja 

      
F1 Keramik, 5 
st 

NV-
kvadranten 

 

Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
Gravskick/k
onstruktion 

Inre 
Gravskick 

Material/ 

fyndtyp 

Belägenhet/ 

Väderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A91 

   
F1 Kol NV-

kvadranten 

 

      
F1 Brända ben, 
enstaka 

NV-
kvadranten 

 

      
F1 Harts, 3 st NV-

kvadranten 

 

      
F1 Keramik, 3 
st 

NÖ-
kvadranten 

 

      
F1 Kol, enstaka NÖ-

kvadranten 

 

      
F1 Keramik, 1 
st 

SV-
kvadranten 

 

      
F1 Brända ben, 
enstaka 

SV-
kvadranten 

 

      
F1 Keramik, 4 
st 

SÖ-
kvadranten 

 

      
F1 Brända ben 
samt keramik 

SÖ-
kvadranten 
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F2 
Eldslagningsflin
ta, obränd 

x745,5 
y1018,2  z-
4,01  SV 

 

      
F3 
Keramikkoncen
tration 

Utanför 
kantkedjan i 
Ö 

 

Plats Datering 
plats 

Anläggning Datering 
anläggning 

Yttre 
gravskick/ko
nstruktion 

Inre 
gravskick 

Material/fyndt
yp 

Belägenhet/v
äderstreck 

Underliggande/
närliggande 
boplats? 

  
A91 

   
F4 Harts, 7 bitar x746,7 

y1021,1  z-
4,02  Ö 

 

      
F5 Tandemalj, 
djur 

x745,4 
y1017,55  z-
3,99  SV 

 

      
F6 Hästbrodd, 
fragment 

x747,4 
y1017,8   z-
3,85 NV 

 

      
F7 
Keramikskärvor
, 1 dl 

x745,55 
y1017,87  z-
3,98  NV 

 

      
F8 Hästbrodd , 
hel, 1 st 

x747,6 y1018   
z-3,95  NV 
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