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Abstract: 
This paper deals with archaeological prospecting for the purpose of finding a prehistoric 
settlement in Alsike hage, Alsike parish, Uppland. The methods being used are soil phosphate 
analysis, electromagnetic survey and settlement analysis. Two 20x20 meters areas have been 
prospected. As Alsike hage contains several late Iron Age burial fields, large splendid zones 
for settlement location, closeness to water as well as farmland there was a hope of locating 
remains of prehistoric settlement in the area. None of the prospected areas showed any 
distinct evidence of settlement remains. Still, the results showed anomalies in both areas, both 
in the electromagnetic survey as in the phosphate analysis. Therefore, the possibility of 
finding such remains in the two prospected areas cannot be ruled out.       
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1. INLEDNING: 
 

Alsike hage är beläget i Alsike socken, Uppland cirka 15 km sydost om Uppsala. Alsike hage 
består av en kuperad terräng med blandad vegetation vid en vik till Mälaren. Hagen rymmer ett 
stort antal fornlämningar så som gravar och stensträngar. I Alsike hage finns fem registrerade 
gravfält: Raä 22, 23, 24, 26 och 73. I hagen har jag utfört en arkeologisk prospektering vilken 
innefattar kartering av gravfält RAÄ 26 samt fosfatanalys och elektromagnetiska mätningar på 
två potentiella boplatslägen. 
 
Området har sedan länge uppmärksammats av arkeologer och då främst för fynden av de 
praktfulla båtgravarna från slutet av folkvandringstid samt från vikingatid belägna i Tuna i 
Alsike cirka en kilometer öster om Alsike hage. 
 
Under hösten 2005 påbörjades utgrävningar av eventuella boplatslämningar i de sydöstra 
delarna av hagen. Undersökningarna i Alsike hage ingår som en del av projektet Kring Hus och 
Härd vilket leds av Fil.dr. Sven Isaksson och doktorand Björn Hjulström, båda verksamma vid 
Arkeologiska Forskningslaboratoriet (AFL) vid Stockholms Universitet. Undersökningarna 
ingår även som en del av grundutbildningen för studenterna vid Arkeologiska 
Forskningslaboratoriet. Projektet Kring Hus och Härd handlar om hur människor i mellersta 
Sverige organiserade sin vardag under yngre järnålder med en tydlig inriktning på bebyggelse- 
och matkultur. Det har inte utförts några arkeologiska undersökningar i området tidigare. 
 
1.1 Syfte 

 
Syftet med uppsatsen är att utföra en arkeologisk prospektering av den sydöstra delen av Alsike 
hage. Prospekteringen innefattar elektromagnetiska mätningar och fosfatanalys av två 
potentiella boplatslägen samt kartering och beskrivning av gravarna på gravfältet (Raä 26) 
belägna inom prospekteringsområdet. Vidare har en bebyggelse- och kulturhistorisk analys av 
ett större geografiskt område utförts. 
  
1.2  Frågeställningar 

 
• Kan man finna spår efter boplatslämningar i Alsike hage med hjälp av fosfatanalys och 

elektromagnetiska mätningar? Vilka områden i hagen är mest intressanta för sådana 
undersökningar? 

• Vilka slutsatser kan dras angående gravfältets användningstid? Kan det dateras närmare 
genom att studera gravarnas form, läge och antal?  

• Vilken ytterliggare förståelse av hur Alsike hages bebyggelse kan ha varit utformad kan 
man nå genom att studera hur bebyggelsemönstret har format sig under järnålderns 
olika skeden? 

 
1.3  Uppsatsens disposition 

 
För att kunna besvara mina frågeställningar har jag valt att dela upp arbetet i olika delar vilka 
kommer att ligga till grund för de avslutande diskussionerna. I kapitel två presenteras de 
naturvetenskapliga metoderna, geofysisk prospektering och fosfatanalys. Kapitel tre behandlar 
järnålderns bebyggelse och bosättningsmönster samt förhållanden i relationen mellan grav, 
gård och individ. Där ges en översiktlig bild över bebyggelseutveckling och gravseder under 
järnåldern.  
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Kapitel fyra behandlar fornlämningsmiljön inom Alsike socken. Här presenteras även en 
översikt av socknens natur och geologi. Kapitel två, tre och fyra inleds med en relevant 
forskningshistorik. 
 
I kapitel fem och sex kommer hagen att stå i fokus då resultaten från de elektromagnetiska 
mätningarna, fosfatanalyserna och karteringen av gravbeståndet ingår. Även diskussioner om 
eventuella boplatslägen utöver de undersökta ryms inom detta kapitel. Uppsatsen avslutas med 
en diskussion kring de resultat som har presenterats i de föregående kapitlen samt en 
sammanfattning. I diskussionen kommer Alsike hage belysas utifrån de ämnen som behandlats 
i de tidigare kapitlen för att skapa en större förståelse för platsens betydelse och utveckling. 
 
I de partier av uppsatsen där järnålderns tidsskeden inte preciseras närmare än äldre och yngre 
järnålder avser den förstnämnda alla skeden till och med folkvandringstid och den sistnämnda 
vendel- och vikingatid. Dock skall man ha i åtanke att de förändringar som sker inom och 
mellan dessa perioder inte alltid kan ses genom ett tidsperspektiv utan snarare måste ses i ett 
lokalt perspektiv. 
     
1.4. Metodval i uppsatsens olika delar 
 
De olika kapitlen bygger på olika metodval. Kapitel tre, där jag ger en översiktlig bild av 
järnålderns bebyggelseutveckling och relationen mellan gravar och gårdar, främst i Uppland, 
bygger på litteraturstudier. Den litteratur som är vald behandlar primärt frågor om 
bebyggelsehistoria och landskapsutnyttjande under denna period. 
 
Även kapitel fyra domineras av litteraturstudier. Dock läggs tyngdpunkten på litteratur som 
behandlar fornlämningsmiljön inom Alsike socken. Även studier av litteratur som behandlar de 
naturgeografiska förutsättningarna ingår här. 
 
I kapitel två, fem och sex dominerar de naturvetenskapliga metoderna. I två 20x20 meter stora 
ytor, av potentiell byggnadslägeskaraktär, har jag dels utfört geofysiska mätningar samt utfört 
fosfatanalys. Inmätningarna av gravarna i det sydöstra gravfältet utfördes med totalstation. 
Resultaten från mätningarna behandlades sedan i ArcView och Surfer 8 för att presenteras i 
kartform.  
 
I jämförelsestudier av gravarnas form och troliga anläggningstid ingår även här 
litteraturstudier. I diskussionen om vilka eventuella boplatslägen som finns i Alsike hage utgår 
jag från iakttagelser på plats vilka jag jämför med resultaten från kapitel tre. 
 

2. METODER 
 

Två 20x20 meter stora ytor utvaldes som analysområden på vilka geofysiska mätningar 
utfördes samt jordprover inhämtades. Jordprover är tagna på cirka 15 centimeters djup längs 
mätlinjer i nord-sydlig riktning på var femte meter med 2,5 meters förskjutning på varannan 
rad. 23 prover togs från vardera yta. Proverna analyserades sedan i laboratorium. 
Fosfatanalysen på jordproverna gjordes med citronsyrametoden och resultatet avlästes med en 
spektrofotometer. De geofysiska mätningarna har utförts med en slingram (modell Geonics EM 
38) på samma ytor som fosfatproverna togs. Mätningarna utfördes i nord-sydlig riktning med 
en meter mellan mätlinjerna. Resultatet behandlades sedan i ArcView och Surfer. 
 



 5

2.1 Forskningshistorik- fosfatanalys 
 
Fosfatanalys har använts som en del av det arkeologiska arbetet ända sedan i början av förra 
århundradet, dock i rätt blygsam skala. Ett mer systematiskt användande av metoden kom i 
bruk genom Olof Arrhenius arbeten från 1929 och framåt (Bethell & Máté 1989:1f). Arrhenius, 
som då arbetade för ett sockerbolag, fosfatkarterade stora områden i Skåne för att finna 
lämpliga platser för att odla sockerbetor på. Han fann då ett samband mellan fosforsyrans 
utbredning och platser för förhistorisk och historisk mänsklig aktivitet. Områden med förhöjd 
fosfathalt uppträdde i anslutning till fornlämningar såsom stenåldersboplatser och medeltida 
byar (O. Arrhenius 1935:65f). Under 1960- och 1970-talen fick användandet av fosfatanalyser 
en större spridning. Med en större kunskap om jordarnas kemiska sammansättning och 
möjligheterna till analys och förståelse av denna sammansättning kunde en mer 
tvärvetenskaplig inriktning föras vid arkeologiska prospekteringar och arbeten (Bethell & Máté 
1989:2).  
 
2.2 Fosfater och fosfatanalysanalys  
 
 Fosfor härstammar främst från mineralet apatit vilket förekommer i ett flertal bergarter. Då 
bergarter vittrar frigörs fosforn och bildar olika fosfatföreningar (B. Arrhenius 1990:63). Fosfor 
i jordar ingår normalt i en förening med syreatomer. Fosfatjonen bildar i föreningar med andra 
jonföreningar saltet fosfat. Fosfater i jorden tas upp av växter och blir därmed tillgänglig för 
djur och människor och ingår i ett biologiskt kretslopp. När organiskt material bryts ned återgår 
och fixeras fosfaterna till marken i vilken de nedlagts (B. Arrhenius 1990:63). Antropogena 
aktiviteter där ett överskott på organiskt material påförs marken, såsom gödsling eller 
avfallsdeponering, kan ge en förhöjd halt av fosfat inom det område där aktiviteterna sker. 
 
Fosfater förekommer i tre varianter; oorganiskt fosfat (bunden till mineraler), organiskt fosfat 
(ingår i levande organismer) och växttillgänglig fosfat. De analysmetoder som används bygger 
på samma princip; en syra tillförs jorden, i syfte att extrahera fosfaten, följt av en tillsats av en 
reagent och en framkallare, vilka skapar en blåfärgning som i nivån på sin intensitet indikerar 
mängden fosfat. Resultatet avläses i en spektrofotometer eller genom okulär jämförelse mot ett 
färgschema. Olika metoder av fosfatanalyser extraherar olika mängd fosfater. Resultatet av 
analysen är avhängig den analysmetod man använder.  Genom att använda en stark syra kan en 
större mängd fosfat i jorden mätas, även den svårlösliga oorganiska. Genom att använda en 
svagare syra, så som exempelvis citronsyra, extraheras inte de svårlösliga fosfaterna. Denna 
metod utförs i laboratoriemiljö (Bethell & Máté 1989:10ff).  
 
2.3 Geofysisk prospektering med EM 38 
 
Geonics EM 38 är en så kallad slingram med vilken man kan mäta den elektriska 
ledningsförmågan och den magnetiska susceptibiliteten i marken. Instrumentet är en meter 
långt och försett med en sändarspole i ena änden och en mottagarspole i den andra. 
Instrumentet kan mäta ned till 1,5 meter under marknivå men har sin mest optimala 
mätförmåga ned till ett djup av 75 centimeter under marknivå (Persson 1998:20). Instrumentet 
kan mäta med tidsintervall, exempelvis 1 mätning per sekund, varför det då blir viktigt att föra 
instrumentet över markytan med en så pass jämn hastighet som möjligt. Mätning kan även ske 
manuellt då man trycker på en knapp för att göra en mätning vid varje mätpunkt. Mätvärdena 
samlas in i ett externt minne (polycord). 
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Metoden bygger på att man påför marken ett primärt elektromagnetiskt fält via sändarspolen. 
Om det finns elektriskt ledande eller magnetiskt material i marken ger detta upphov ett 
sekundärt kraftfält som försöker motverka det pålagda primärfältet. Det primära och det 
sekundära fältet bildar tillsammans ett totalfält vilket avläses av mottagarspolen. Den elektriska 
ledningsförmågan och den magnetiska susceptibiliteten i marken beräknas genom att avläsning 
sker av hur mycket det sekundära fältet stör primärfältet (Persson 1998:19).  
 
Faktorer som påverkar markens elektromagnetiska ledningsförmåga är, förutom ledande och 
magnetiskt järn, halten av ledande joner och vatten. Kulturlager har ofta en högre porositet, och 
kan därmed binda mer vatten, på grund av den höga halten nedbrutet organiskt material än icke 
kulturpåverkad jord. Anomalier som visar på en högre ledningsförmåga inom ett område kan 
då indikera just kulturlager. Vid mätningar av den magnetiska susceptibiliteten så kan, förutom 
järn, även bränt material såsom tegel och härdar ge ett förhöjt mätvärde (Clark 1990:101). 
Resultatet för den magnetiska susceptibiliteten mäts i Parts per Thousand, ppt och den 
elektriska konduktiviteten i milli Siemens per meter, mS/m.  
 

3. JÄRNÅLDERNS BEBYGGELSE 
 

Vissa generella drag kan skönjas inom bebyggelsemönstret i Uppland under järnåldern. Under 
äldre järnålder har bebyggelsen varit mer rörlig. Upprepade förflyttningar inom ett boplatsläge 
har påvisats vid flera större boplatsundersökningar (Göthberg 1998:110f). Under järnålderns 
yngre skeden övergick bebyggelsen till att bli mer stationärt (a.a.:107,:110). Detta medförde att 
odlingssystemet fick en mer permanent prägel med en tydligare definiering av utmark och 
inmark. En förflyttning av bebyggelsen från den odlingsbara marken till impediment i 
odlingsmarkens närhet skedde även under yngre järnålder (Göthberg 1998:112).   

 
3.1  Forskningshistorik- Järnålderns bebyggelse 
 
Fram till 1951 hade bebyggelseforskningen i Sverige till allra största del byggt på 
undersökningar utförda på Gotland och Öland. Berta Stjernqvists undersökningar i Vä i 
nordöstra Skåne (Stjernqvist 1951) var sannolikt den första undersökningen av 
bebyggelselämningar i åkermark i Sverige och bestod av huslämningar från yngre romersk 
järnålder. Dock ledde inte undersökningen till några direkta tolkningar av husens 
konstruktioner eller utformning. I den stora undersökningen av Vallhagar på Gotland ledd av 
Mårten Stenberger (Stenberger 1955) kunde fler konstruktionsmässiga detaljer dokumenteras 
då bevaringsförhållandena var sådana att detta gjordes möjligt. 1954 inleddes Helgöprojektet, 
det längsta bebyggelsearkeologiska projektet i Sverige, vilket varade över 20 år. Trots 
projektets omfattning och detaljrika dokumentation var det få av husen som gav tydliga planer 
ur konstruktionsmässig aspekt (Säfvestad 1995:12f). Undersökningen av Darsgärde i Uppland 
från slutet av 1950-talet var en av de första undersökningar där C14- analys förekom. 
Darsgärdeundersökningen omfattade flera gravfält, bebyggelselämningar samt en fornborg 
(Ambrosiani 1964). 
 
1964 inleddes projektet kring Fornborgen Eketorp på Öland vilket kom att ge stor betydelse åt 
både bebyggelse- och fornborgsforskningen både nationellt och internationellt (Säfvestad 
1995:15).  
 
Under 1980-talet blev exploateringsundersökningarna den dominerande formen av 
boplatsundersökningar. Maskinell avbaning av undersökningsytorna blev vanligare. Vid det 
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stora E18-projektet, mellan Stockholm och Enköping som inleddes 1986, kunde man förkasta 
den tidigare allmänna föreställningen att Mälardalens bebyggelse hade enbart varit placerad på 
impedimentmark då man fann flera boplatser i åkermark (Säfvestad 1995:17).  
 
Undersökningar av boplatser kom ofta att bli ett sekundärt arbete under tidsperioderna före 
1980-talet. De primära undersökningsobjekten var gravar och gravfält. I samband med 
undersökningar av gravarna dök ofta rester av boplatsmaterial upp i utgrävningarnas slutskede. 
Detta skapade en insikt om behovet att frilägga större sammanhängande boplatsstrukturer 
Innan 1980-talet hade cirka 80 % av det kända boplatsmaterialet påträffats i samband med 
undersökningar av gravar och gravfält. Idag dominerar boplatser från äldre järnålder som 
undersökningsobjekt. Detta har medfört att det har skett en relativ nedgång för undersökningar 
av boplatslägen belägna på impediment i jordbruksmarken, där oftast gravarna ligger, och en 
ökning av undersökningar av boplatser belägna på ler- och åkermark  (Olausson 1997:96).  
 
Då majoriteten av undersökningarna av boplatslämningar sker inom ramen för exploateringar, 
och inte som forskningsobjekt, begränsas möjligheterna till att utläsa bebyggelsens struktur då 
undersökningsområdet styrs av orsaken till exploateringen. Totalt sett har fler boplatser med 
hus undersökts från äldre järnålder än från yngre (Göthberg 1997:117).  

 
BYSTRUKTURER: 
I mångt och mycket har forskningen rörande järnålderns bebyggelse handlat om begreppen by 
och ensamgård (Frölund 1998:146). Under 1960- och 1970-talet hävdade bebyggelsearkeologer 
att järnåldersbebyggelsen bestod utav ensamgårdar (t.ex. Ambrosiani 1964; Hyenstrand 1974). 
Diskussioner fördes om vid vilken tidpunkt bybildningarna uppstod. Kulturgeografer menade 
att detta skulle ha skett under järnålder medan arkeologerna hävdade att bybildningen skulle ha 
skett under övergången till medeltid (Frölund 1998:146f). Vad som definierat begreppet by har 
minst sagt varierat kraftigt mellan olika forskare. Bland de mer fixerade definitionerna av 
begreppet kan nämnas Ulf Sporrongs då han menar att by är motsatsen till ensamgård 
(Sporrong 1995:30). I tidigare diskussioner har man utgått från att byarna skulle haft reglerade 
bytomter. Denna syn på bystrukturer har på senare tid övergivits och istället har en mer flexibel 
syn på bystrukturen förts fram där variabler som enskilt, samfällt och blandat ägande av 
marken har framlagts (Frölund 1998:147, Olausson 1997:98).  
 
3.2 Bebyggelsemönster 
 
FÖRROMERSK OCH ÄLDRE ROMERSK JÄRNÅLDER: 
Boplatserna på de flacka lerslätterna i Uppland från denna tid kännetecknas av att de omfattade 
stora ytor. En av förutsättningarna för att fastställa boplatsernas utformning är att klarlägga 
anslutande hägnadssystem. Detta har visat sig mycket lättare i södra Uppland, där landskapet är 
mer varierat och kuperat där rester av stensträngar står att återfinna. I de stora 
sammanhängande slättlandskapen i de norra delarna har stolphålen från hägnaderna till stor del 
skadats av plöjning. Därför kan ett organisatoriskt samband mellan gårdar ofta varken bekräftas 
eller avfärdas. Gemensamt för både de enskilt belägna husen och de större samtida 
husgrupperingarna är att de hade en relativt kort brukningstid på cirka 50-100 år vilket tyder på 
återkommande flyttningar av gårdarna (Göthberg 1995:92ff). 
 
YNGRE ROMERSK JÄRNÅLDER – VENDELTID: 
Under denna tid har bebyggelseformerna varierat kraftigt. Dock är en koncentration av husen 
till mindre ytor vanligt. Det förekommer ensamliggande hus och boplatser med glest spridda 
hus men det vanligaste är små grupper av två eller fler samtida treskeppiga hus. Då gårdsläget 
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utnyttjades under en längre tid än under föregående period så fanns en tendens till ett stabilare 
bebyggelsemönster. 
 
Under denna tidsperiod ökar skillnaderna i antalet hus på boplatserna samt en ökning av 
förekomsten av mycket stora hus och boplatser med fynd av högstatuskaraktär. Detta kan 
indikera att större sociala skillnader börjar framträda tydligare i samhället. Boplatsernas 
belägenhet i terrängen varierar och återfinns såväl i åker- som skogsmark och allt oftare på 
impedimentmark. Ingen koppling kan göras mellan utformning av boplatsen och terrängläge 
(Göthberg 1995:96f). 
 
VIKINGATID – TIDIG MEDELTID: 
Bebyggelselämningar från denna period återfinns nästan uteslutande på impedimentmark. 
Väldigt få av boplatserna från romersk järnålder och folkvandringstid fortsatte att nyttjas under 
vendel- och vikingatid. En övergång skedde från bruket av treskeppiga flerfunktionshus till 
mindre, enskeppiga enfunktionshus. Följden blev att antalet hus på boplatsen ökade (Göthberg 
1995:98). 
 
3.3 Husens arkitektur 
 
Då fler boplatser med hus från äldre järnåldern är undersökta är det hos dessa lättare att följa 
utvecklingslinjerna och de regionala skillnaderna.  
 
Den vanligaste konstruktionstypen under äldre järnålder var det treskeppiga huset (Göthberg 
1995:70). Detta var en hustyp som hade introducerats i södra Sverige redan under äldre 
bronsålder (Larsson 1995:42). Det treskeppiga huset är konstruerat efter fyra parallellt stående 
stolprader. De yttersta stolpraderna utgör en del av de yttre väggarna och de inre stolpraderna, 
vilka är placerade inne i huset, bär upp takkonstruktionen. Mellanrummet mellan stolpraderna 
utgör det så kallade skeppet, därav treskeppigt hus. De yttre stolpraderna var ofta konvexa 
vilket gav ytterväggarna en buktande form. De inre stolpraderna kunde vara mer eller mindre 
rätvinkliga mot husets längdaxel (Göthberg 1995:71). 
 
Under förromersk och äldre romersk järnålder var det karaktäristiskt för de treskeppiga husen 
att ha en balanserad eller överbalanserad konstruktion där mittskeppet utgjorde omkring hälften 
av husets bredd. Mot slutet av denna period skedde en utveckling mot en underbalanserad 
konstruktion av husen då mittskeppet relativa bredd minskade. Dock gäller detta inte generellt 
då det förekommer både balanserade och även överbalanserade hus under denna period 
(Göthberg 1995:70). Husens bredd låg vanligtvis mellan 5-8 meter och längden kunde uppgå 
till 50 meter men höll sig vanligen mellan 20-40 meter.  
 
Under yngre romersk järnålder och vendeltid fortsätter man att bygga treskeppiga hus men 
dessa övergår till att bestå av underbalanserade konstruktioner där mittskeppet endast utgör 
cirka en tredjedel av husets bredd. Husens längd och bredd förändrades inte mycket i 
jämförelse med tidigare perioder dock präglas husen nu av en större arkitektonisk variation 
(Göthberg 1995:73).   
 
Andra huskonstruktioner under järnåldern var tvåskeppiga hus, d.v.s. med tre parallella 
stolprader där mellanrummen mellan raderna utgjorde de två skeppen, samt enskeppiga hus, 
fyrstolpshus och grophus (Larsson 1995:50ff, Göthberg 1995:70ff) Dock är de tvåskeppiga 
husen mycket ovanliga.. De två- och treskeppiga husen samt grophusen har förekommit under 
hela järnåldern medan de enskeppiga husen blir vanliga först i den senare delen av järnåldern 



 9

(Larsson 1995:56f). Grophusen blir vanliga under främst vendel- och vikingatid (Bergström 
2004:6). Under förromersk järnålder fram till och med vendeltid domineras gårdsbebyggelsen 
av ett stort treskeppigt flerfunktions-hus med varierande antal mindre hus i dess närhet 
(Olausson 1997:101ff, Göthberg 1995:96ff). Under vikingatid skedde en förändring mot en 
gårdsbebyggelse bestående av fler till antalet, mindre enskeppiga enfunktionshus med 
tillhörande grophus (Göthberg 1995:98).  
 
3.4 Relationen Grav-Gård-Individ 
 
Under järnåldern förelåg det ett rumsligt samband mellan gård och gravfält. By- eller 
gårdsgravfältet låg inom synligt avstånd från gården och därmed skapades ett samband mellan 
nuet och det förflutna (Burström 1995:171). Förklaringar till vilka effekter detta medförde 
ekonomiskt för enskilda individer och för samhället, med landhävd och sedan även odalrätt, är 
något som ganska lätt kan förstås. Att förstå hur människorna upplevde detta rumsliga samband 
mellan de döda och dem själva blir desto svårare.  
 
Att tillhöra en gård var en stor del av en människas identitet under förhistorisk tid. Både i de 
norröna källorna och på vikingatida runinskrifter omtalas ofta både människor och gudar med 
uppgift var de kommer ifrån (aa:171). Med de tidigare generationernas närvaro på gården blev 
gården inte bara en plats där man har sin bostad eller sin försörjning utan även det ställe där 
många existentiella frågor kunde få sina svar. Genom att en person ingår i en längre serie 
händelser, det vill säga flera generationers verk, och samtidigt blir påmind om det dagligen 
uppstår en form av respekt vilken medför både skyldigheter och rättigheter. 
 
De skyldigheter som har åvilat människorna på gården kan ha varit att utföra både det 
vardagliga arbetet och de religiösa ritualerna på rätt sätt. Huruvida de förhistoriska 
människorna gjorde en, som i vår tid vanlig, distinktion mellan dessa två förehavanden är 
knappast troligt. Snarare torde religionen ha genomsyrat långt många fler aktiviteter och val än 
vad det gör idag. Vardagens traditioner och förbud, och den förklaring dessa kan ha getts, är 
den mest svåråtkomliga delen i studiet av det forntida samhället. Lättare blir det att studera 
religiösa riter utöver det vardagliga livet då det ofta är där vi lämnar våra spår efter vår tro. En 
av dessa religiösa riter är begravningsritualerna av de döda.  
 
Placeringen av gravarna i relation till de levandes boningar har varierat genom tiderna. Under 
yngre järnålder låg oftast gravfältet nära gårdsbebyggelsen. Främst är det gravfälten från yngre 
järnålder som är tydliga för oss idag. Bo Petré har i sin omfattande studie över Lovö sockens 
järnålder kunnat se kommunikativa samverkansfaktorer mellan stabila gårdslägen, 
gravfältsexponeringar, vägar och åkermark samt eventuella sjöförbindelser. De 
folkvandringstida gravarna har haft ett relativt närstående fysiskt samband med 
gårdsbebyggelsen. Under vendeltid avtar sambandet något av naturliga skäl då de närmast 
belägna impedimenten redan är utbyggda. De vendeltida gravarna har även ofta en större 
diameter och krävde större utrymme. Dessa återfinns då i utkanten av gårdsgravfälten men 
följer fortfarande placeringstraditionen där man anlägger gravar i anslutning till de äldre och 
aldrig ovanpå. Under vikingatid upplöses dessa traditioner och gravarna kan ligga mer spridda 
på olika impediment, återigen nära gårdsläget och till och med ovanpå äldre gravar (Petré 
1984:155).  
 
Under den senare delen av äldre järnålder fick bebyggelselägena och odlingsmarken en mer 
permanent karaktär. Detta har tolkats som att äganderätten till marken befästes tydligare och att 
man under slutet av äldre järnålder gick mot ett enskilt ägande av marken (Göthberg 
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1998:114). Ett sätt att hävda rättigheten till marken var att påvisa flera generationers brukande 
av denna. Under vikingatiden har gårdsgravfälten en viktig betydelse inom odalbegreppet. 
Odalen kan förstås som en mentalitet vilken påverkade många delar av samhället och då bland 
annat inom regleringen av markhävd. Enligt odalen innehar den levande generationen sina 
rättigheter till gården och marken med referens till sina förfäder (Zachrisson 1994, Burström 
1995:171). En liknande rättighet torde ju ha uppstått långt tidigare då bebyggelselägena blev 
permanenta och gårdsgravfälten började anläggas.           
 
Ola Kyhlberg menar att huset, eller gården, var begreppsmässigt lika mycket form som 
innehåll. Då den på samma gång var en byggnad och ett hushåll var den även en princip som 
knöt samman platsen med egendom och människor (Kyhlberg 1995:179). I samklang med 
gårdsgravfältet byggde huset på sin auktoritet över tid. Genom att gården bestod, med 
gravfältets utvidgning som bevis därom, skapades en kontinuitet vilken gav människor en 
legitimitet och rättigheter genom att de hade anknytning till gården.  
 
Gården fick både begränsande och hjälpande egenskaper för den enskilda individen. 
Människors rörelse- och handlingsfrihet borde ha begränsats av de skyldigheter man var ålagd 
gentemot tidigare generationer och då särskilt om individen var den enda arvingen av gården. 
Att vara arvinge av gården måste ju även ha varit en trygghet. Vad som kan ha hänt med de 
personer som inte var innehavaren av arvsrätten diskuteras sällan. Även om de stora 
treskeppiga husen kunde rymma en storfamilj med många individer måste ju någon gång 
familjen ha blivit för stor. Mats Burström menar att vi behöver ta hänsyn till hur olika 
kategorier människor kan ha uppfattat gården. Vissa grupper i samhället hade en underordnad 
ställning vilkas skyldigheter vida översteg deras rättigheter. Dessa människor kan vara svåra att 
identifiera arkeologiskt. Kanske gravlades de inte alls eller på ett sätt som vi vanligen inte ser. 
Vidare menar Burström att om vi inte får kunskap om dessa grupper eller individer genom 
gravmaterialet så är risken stor att vi inte ens tänker på att söka efter deras materiella spår 
(Burström 1995:175). Michael Olausson diskuterar en expansion mot och ut i utmarken i 
Uppland med lämningarna från Rössberga i Odensala socken som exempel. Området tycks ha 
utnyttjats för både odling och bete med tyngdpunkt på odling under förromersk järnålder, sen 
romartid och folkvandringstid. Husen på platsen härrör även från dessa perioder. Vad som 
skiljer denna plats, och många andra liknande, från de gårdar som betecknas som fullgoda året-
runt gårdar, är att husen är för små för att rymma en gårds alla behov, att gårdstunet är mycket 
mindre samt att inget gravfält är anlagt i anslutning till platsen (Olausson 1997:106f). Kanske 
var det de arvslösa som befolkade platser som denna, säsongvis eller permanent.  
 
3.5 Järnålderns gravar- gravskick, form och förändring 
 
Inte bara gravarnas placering i terrängen har varierat under järnåldern utan även hur de har 
konstruerats och deras innehåll. Följande indelning skall ses som en generell översikt över 
vilka tendenser som rådde inom gravarnas utformning inom vissa perioder. Avvikelserna från 
detta mönster är dock många. 
 
Den äldre järnålderns gravar är variationsrikt utformade. De är vällagda och har ofta ett 
kontrasterande stenmaterial. Vid sidan av de runda stensättningarna förekommer fyrsidiga och 
tresidiga stensättningar samt anläggningar med resta stenar eller klumpstenar. Kantkedjor, även 
friliggande sådana, och en flack profil på graven är även de typiska drag under äldre järnålder 
(Bennet 1987:20). 
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Under förromersk järnålder är brandgravskicket helt förhärskande och det förekommer flera 
typer av gravskick; benlager, urnegravar, brandgropar, bengropar, enstaka brända ben och 
tunna sotskikt. Vid tiden för Kristi födelse förekommer skellettgravskick parallellt med 
brandgravarna även om den senare typen dominerar. Även under romersk järnålder 
förekommer skellettbegravningar men de vanligaste är urnegraven och enstaka brända ben. 
Under både förromersk och romersk tid är gravarna i Mälarområdet mycket fyndfattiga. 
Djurben förekommer ibland i gravarna men sällan i någon större omfattning. Typiskt för den 
äldre järnålderns gravar är även hartstätade kärl som benbehållare (aa:21). 
 
Under yngre järnålder blir variationsrikedomen vad det gäller gravarnas utformning mindre. 
Dock finns det konstruktionsvariabler som används även under yngre järnålder. Dessa är främst 
resta stenar och gravar med friliggande kantkedja (Petré 1984:196ff). Förutom färre varianter 
av yttre detaljer så får gravarna nu en mer välvd profil. Högen som gravtyp förekommer från 
och med folkvandringstid i Mälardalen. Andelen föremål i gravarna ökar också och då speciellt 
föremål som antas ha suttit i klädedräkten eller ha tillhört den dödes personliga utrustning 
(Bennet1987:21). Kraftiga järnnitar är en föremålskategori som börjar uppträda i gravarna i 
Mälarområdet från och med folkvandringstid (aa:95).   
 
I de folkvandringstida gravarna möts gamla och nya traditioner. De förekommer parallellt och 
blandas. Karaktäristiskt för denna period är urnegravar med omgivande brandlager och 
brandgropar med omgivande brandlager (Bennet1987:21).    
 
Högen är fortfarande den dominerande gravformen under vikingatid men gravformerna blir 
återigen mer varierade. Treuddar, rektanglar och kvadrater, dyker åter upp på gravfälten. Under 
slutet av denna period sker en ökning av skellettgravskicket i och med kristendomens införande 
(aa:21f).   
 
   4. ALSIKE SOCKEN  
 
Alsike socken är belägen vid Mälaren tillhör Ärlinghundra härad. Socknen tillhörde tidigare 
Uppsala kommun men ingår nu i Knivsta kommun, Uppland och ligger cirka femton kilometer 
sydost om Uppsala. Socknen har kontakt med flertalet vattensystem så som Ekoln och Fyrisåns 
nedre lopp i väster och Brantshammarssjön, Brantshammarsån och Kyrkviken i söder. Ytan är 
ungefär 3500 hektar och den nuvarande församlingen motsvarar den äldre sockenindelningen 
(Hellman 1938). Socknen gränsar i norr till Danmark socken, i öster till Lagga och Knivsta 
socken och till Vassunda socken i söder. Alsike socken har fått sitt namn av Alsike by som 
tidigare låg strax väster om Alsike kyrka.  
 
Krusenbergs säteri bildades 1640. Genom säteriets ägor går den gamla landsvägen mellan 
Uppsala och Stockholm som i huvudsak har kvar sin medeltida sträckning (Borgegård 1994, 
2006). Alsike hage tillhör Krusenbergs ägor och är beläget i den sydöstra delen av 
säteriområdet. Huruvida Alsike by avhystes vid säteribildningen råder delade meningar. Sven- 
Olov Borgegård menar att så inte var fallet utan att alla de nio hemman som utgjorde Alsike by 
istället kom att ingå i säteriet. Att en avflyttning från platsen för Alsike by inte har skett direkt 
efter säteribildningen visar även de gamla kartorna (Borgegård 1994, 2006). G.A. Hellman 
däremot menar att en avhysning av byn har skett runt tiden för säteriets bildande (Hellman 
1938). De kvarvarande byggnaderna på platsen för byn kan ha utgjorts av torp. 
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Fig. 1: Karta över Alsikes geografiska läge i Mälarregionen.                                                     
 
4.1 Forskningshistorik- Alsike socken 
 
Alsike socken har inte varit utsatt för någon omfattande exploatering. Endast ett mindre antal 
arkeologiska undersökningar har utförts av vilka de tre undersökningarna av båtgravfältet vid 
Tuna by (RAÄ 40) är de mest kända. Dessa utfördes under åren 1895-1896, 1928 och 1936 
(Arne 1934). På gravfältet RAÄ 29, cirka fyra kilometer nordväst om Tuna by, undersöktes 
1916 en grav och 1926 ytterliggare fem gravar i samband med en vägomläggning (Bergman 
1926). Fyra skadade härdanläggningar (RAÄ 53) har undersökts intill Uppsalavägen (Olsson 
1967).  
 
År 1990 genomfördes en arkeologisk utredning i två etapper av Riksantikvarieämbetets 
undersökningsverksamhet (UV) i Uppsala då man planerade att exploatera Alsike och bilda en 
ny tätort, Alsike stad. Utredningen utfördes i socknens östra del i området kring Ekeby. 
Utredningsområdet som till ytan var 480 hektar sträckte sig även in i Knivsta socken. En 
specialinventering, vilken bestod av en byråinventering av arkivmateriel och en fältinventering 
av det planerade utbyggnadsområdet, följdes av en fördjupad inventering då även provschakt 
togs upp inom de områden där det fanns fornlämningsindikationer (Andersson 1990, Göthberg 
1997:7). Lämningar från yngre stenålder och framåt hittades med en koncentration till 
bronsålder. Vid Vrå i Knivsta socken lokaliserades fem boplatsytor (RAÄ 16, 255, 256, 257 
och 258) från vilka två har gett dateringar från äldre bronsålder till slutet av romersk järnålder 
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(Karlenby et al 1991). Vid Ekeby i Alsike socken lokaliserades sex boplatsytor (RAÄ 90,91,92, 
99,100 och 101). RAÄ 90 ligger inom Ekebys historiska byläge och RAÄ 93 är beläget invid 
ett gravfält (Andersson 1990). 
 
Mellan åren 2002-2005 utfördes arkeologiska undersökningar av boplatslämningar vid Tuna 
by. Undersökningarna utfördes av Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms 
Universitet. Projektet, som gick under namnet Kring hus och härd, hade två målsättningar, dels 
att belysa den rumsliga organisationen utifrån geokemiska analyser av kulturlagren samt att 
jämföra resultat av analyser av boplatskeramik med benkemiska analyser av material från det 
närliggande båtgravfältet. Andra delar av projektet rörde den tidiga bybildningen och det 
medeltida agrarsamhället. Lämningar från sent 500-tal och framåt hittades. Dessa hade en 
koncentration till vikingatid (Hjulström & Isaksson 2005).  
 
Under hösten 2005 påbörjades arkeologiska undersökningar av potentiella boplatsområden i 
Alsike hage vilka utfördes av Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms Universitet. 
Dessa undersökningar är vid denna uppsats tillblivelse ej ännu färdiga. Vid den första 
undersökningsetappen undersöktes bland annat sex gravläggningar vilka inte hade någon typisk 
gravöverbyggnad. Dessa gravar var inte kända före undersökningen utan framkom i samband 
med denna. Gravarna daterades alla till yngre järnålder (muntl. medd. Hjulström 2006-03-09). 
 
4.2 Natur och geologi 
 
Landskapet i södra Uppland och Södermanland präglas av lerfyllda sprickdalar med 
mellanliggande morän- och bergshöjder. Uppland är ett av Sveriges yngsta landskap och större 
delen är beläget under 35 möh (Karlsson och Risberg 1999:5, 76). De norra delarna av Alsike 
socken täcks av det stora skogsområdet Lunsen och i söder, på de lägre partierna som angränsar 
till Mälaren, ligger de områden med glacial- och postglacial lera som lämpar sig bäst för odling 
(aa:7). Berggrunden består till övervägande del av urgraniter och gnejsgraniter men det finns 
även ett mindre inslag av finkornig sedimentgnejs i ett område vid Alsike kyrka. Den 
dominerande jordarten är moränen men i de södra delarnas dalgångar är den glaciala- och 
postglaciala leran vanligare (Möller 1993: 22f, 28).   
 
4.3 Fornlämningar inom Alsike socken 
 
Fornlämningsbilden i Alsike socken tyder på ett kolonisationsförlopp typiskt för Mälardalen. 
Lämningar som härrör från sten- och bronsålder återfinns i mer perifera delar på högre nivåer 
och lämningar från yngre skeden på de lägre belägna områdena. Drygt 100 registrerade 
fornlämningar finns i socknen och av dessa dominerar gravfält och sentida 
bebyggelselämningar. Lämningar från järnålder utgörs i huvudsak av ensamliggande gravar 
och gravfält, utspridda på 26 registrerade lokaler om cirka 300 gravar sammanlagt, vilka 
återfinns främst utmed den forntida vattenlinjen och i anslutning till dagens åkermark. Inom 
socknen finns även tre runstenar, en fornborg samt ett mycket omfattande hålvägssystem i 
socknens nordvästra del (Hjulström & Isaksson 2005:4).  
                              
4.4  Alsike hage genom tiderna 
 
Bebyggelsens utveckling i Alsike hage är knuten till markanvändningen. Då landet steg och 
vattnet sjönk undan under bronsålderns senare skede frilades stora delar av områden med 
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odlingsbar mark. Den goda jorden uppodlades eller användes som äng. Fodermarker har tidigt 
varit ekonomiskt betydelsefulla då djurhushållningen utgjorde en del av ekonomin . Av dessa 
fodermarker var våtängarna de mest begärliga då de producerade mer än fastmarksängarna. 
Våtängarna vid Kyrkviken låg helt nära gravfälten i Alsike hage och har troligen brukats för 
slåtter sedan yngre järnålder. Då det finns ett mönster av att våtmarksängar odlats upp till åker 
är det möjligt att mark som använts som åker 1635 tidigare varit en äng. Åkrarna söder och 
öster om allén vid Krusenbergs herrgård är troligen de äldsta inom säteriets ägor och har 
troligen brukats sedan yngre järnålder. Åkrarna ligger på sluttande mark och är därmed 
väldränerade. Dessutom är jorden något ursvallad och därmed mer lättarbetad än jordarna på de 
lägre nivåerna (Borgegård 1994, 2006). 
 
Sven-Olov Borgegård har analyserat markanvändningen och en trolig utveckling av 
bebyggelsen på Krusenbergs ägor, där Alsike hage ingår, från järnålder fram till modern tid. 
Han menar att vissa delar av säteriets mark användes olika intensivt och till olika ändamål 
under vissa perioder. Under järnålder levde människorna vid nära Kyrkviken i anslutning till 
gravfälten. Den medeltida bebyggelsen representeras av Alsike by och Alsike kyrka. Tiden 
därefter representeras av två enheter, Säteriet med Krusenbergs herrgård samt torpbebyggelsen 
norr om Alsike by. På 1700- och 1800-talet var den goda odlingsjorden redan upptagen som 
åker eller äng och det återstod för bebyggelse bara de småbrutna backarna nordväst om Lilla 
Krusenberg. 
 

 
 
Fig. 2. Karta över Krusenbergs säteri med de olika bebyggelseutvecklingsområdena för olika 
tidsepoker. Efter Borgegård  2006 www.krusenberg.org/fok/fok.html. Pilen visar Alsike hages 
läge. 
  
Alsike hage har haft ett exemplariskt läge för bebyggelse. Området karaktäriseras av närhet till 
de viktigaste naturtillgångarna: vatten, betes- och foderängar samt åkermark. Inom hagen finns 
fem registrerade gravfält. Om de gravlagda på dessa gravfält tidigare har tillhört samma 
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gårdsbebyggelse eller om varje gravfält har tillhört olika bebyggelseenheter är svårt att sia om 
då de konkreta spåren efter bebyggelsen ännu lyser med sin frånvaro. Vad man istället kan 
förundras över är varför denna plats övergavs. Om bebyggelsen i Alsike hage följde det gängse 
mönstret under yngre järnålder vad det gäller den rumsliga kontakten med gravfälten så ingick 
ju även de av naturen så fördelaktiga resurserna för de boende. På den äldsta kartan, från 1635, 
över området från det som senare skulle bli den södra delen av Krusenbergs säteri, där Alsike 
hage utgör en del, finns det ingen bebyggelse vare sig i eller kring hagen. Någon ny bebyggelse 
kommer inte att uppföras i hagen förrän under modern tid. 
 
 

   
                                       1                 2 
 Fig. 3. Den äldsta kartan, från 1635, över den södra delen av det som skulle komma att bli 
Krusenbergs säteri. Pil 1 visar läget för Alsike by. Pil 2 visar läget för Alsike hage. Efter 
Borgegård 2006 www.krusenberg.org/fok/fok.html.  
 
 
   5. DET SYDÖSTRA GRAVFÄLTET I ALSIKE HAGE RAÄ 26  
 
Gravfält RAÄ 26 är beläget i Alsike hages sydöstra del. Gravfältet är det av de fem registrerade 
gravfälten i hagen som ligger närmast Kyrkvikens strand. Gravfältet är beläget mellan cirka 9-
14 möh och flesta av gravarna är placerade mellan 9-11 metersnivån. Impedimentet, på vilket 
gravfältet ligger, skjuter ut mot vattnet och är omgivet av lägre terräng. Det är därför väl 
exponerat mot vattnet och delvis även mot land (se fig. 4).  
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Fig. 4. Topografisk vy över gravfält RAÄ 26, Alsike hage. 
 
Av de fem gravfälten i hagen uppvisar de fyra södra likheter och har tolkats som gravfält från 
yngre järnålder. De rymmer alla ett varierande antal högkonstruktioner och uppvisar generellt 
gravtyper av yngre järnålders karaktär. 
 
 Det nordligaste, RAÄ 73, skiljer sig från de övriga främst genom att det inte rymmer några 
högkonstruktioner och har därmed ansetts kunna vara äldre än de övriga. Det finns dock 
vikingatida gravfält med liknande gravformer som på gravfält RAÄ 73 och det skulle vara 
intressant att närmare datera detta gravfält (muntl. medd. Hjulström 2006-03-09). 
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Fig. 5. Karta över Alsike hage med de registrerade gravfälten markerade. Pilen visar gravfält 
RAÄ 26. © Lantmäteriverket Gävle 2006. Medgivande I 2006/1101.  
 
5.1 Utförande och resultat av kartering av Alsike hages sydöstra 
gravfält 
 
Inmätning av gravarna, samt topografin för den närmaste omgivningen av gravfält RAÄ 26, 
utfördes med totalstation. Totalt mättes trettio gravar in. Mellan fem och sjutton punkter mättes 
runt varje grav beroende på gravens storlek och utformning. Det i fält insamlade materialet 
bearbetades sedan i Surfer 8 och ArcView i vilka kartor och översiktsbilder kan skapas. På 
grund av ett misstag i fält har ingen grav siffran 6. Därför finns det ingen grav med det numret 
vare sig på kartan eller i bilagan (bil.1) med gravbeskrivningarna. De inmätta gravarna är 
numrerade från 1-5 och 7-31. 
 
Vid ett senare tillfälle, då studier av gravarnas form, höjd och yttre konstruktionsdetaljer 
utfördes, upptäcktes ytterligare fem gravar på gravfältet. Dessa gravar är inte inmätta och är 
benämnda som gravarna 32-36 på kartan och i bilagan. De är alla mycket låga och ganska små 
(förutom grav 36 som är cirka 4 meter i diameter). Dessa gravars läge i terrängen samt deras 
storlek är uppskattad.                  
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Fig. 6. Gravarna på gravfält RAÄ 26. Nummer 1-31 är de, med totalstation, inmätta gravarna. 
Nummer 32-36 är de ej inmätta gravarna. För närmare beskrivning av gravarna se bil. 1. 
 
5.2 Gravfältets användningstid 
 
De trettio inmätta gravarna på gravfält RAÄ 26 består av nio rösen (varav åtta är jordblandade), 
elva stensättningar och tio högar. De nio rösena är mellan 30-120 centimeter höga. Högarna är 
mellan 10-80 centimeter höga och stensättningarna mellan 5-30 centimeter höga. De fem ej 
inmätta gravarna är alla stensättningar som uppnår en höjd på 5-20 centimeter. Inga treuddar 
eller skeppsformade gravar förekommer på gravfältet. De flesta av gravarna på RAÄ 26 
uppvisar de drag som generellt betecknar yngre järnålderns gravar såsom högkonstruktioner, 
vilka förekommer i Mälarområdet först från och med folkvandringstid, måttliga variationer av 
yttre konstruktionsdetaljer samt en välvd profil (Jmf. Bennet 1987:21).  
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Fig.7. Starkt schematiserad bild av gravarnas yttre utformning under olika perioder av 
järnåldern. Efter Bennet 1987:20  
 
Då gravfält RAÄ 26 är beläget på cirka 9-14 meter över havet skulle det teoretiskt sett redan 
initialt kunnat ha anlagts vid tiden för Kristi födelse. Dock tyder konstruktionerna av gravarna 
på en senare anläggningstid. Frågan är då hur länge gravfältet har använts, när det först anlades 
och när det övergavs.  
 
Eftersom gravfältet rymmer högar och gravar med välvd profil så torde just dessa gravar kunna 
hänföras till folkvandringstid, som tidigast, och de efterföljande perioderna. Vid den 
arkeologiska undersökningen under hösten 2005 undersöktes sex gravar som ej hade varit 
kända före undersökningen. En del av dessa är odaterade men av de daterade är ingen äldre än 
vikingatid. Två av gravarna var rektangulära stensättningar varav den ena, som är undersökt, 
var en brandgrav. De rektangulära gravarna återkommer under vikingatid i och med den 
återinförda variationsrikedomen av formerna. De rektangulära eller kvadratiska gravarna med 
skelettbegravning blir vanliga i och med kristendomens införande under senare delen av 
vikingatid (Petré 1984:147).  
 
Då inga av de för uppsatsen karterade gravarna på RAÄ 26 är undersökta kan deras inre 
konstruktionsdetaljer inte ligga till grund för närmare dateringar. Dock är de ej tidigare kända 
gravarna som framkom vid undersökningarna av potentiella boplatslägena i Alsike hage hösten 
2005 daterade till yngre järnålder, och då till vikingatid, främst genom sin 
fyndsammansättning. 
 
Gravfältet rymmer även en storhög (grav nummer 1) vilken är belägen på gravfältets högsta 
punkt. Storhögar brukar vanligen dateras till vikingatid (Svensson 1983:32). Dock är det 
omöjligt att avgöra under vilket skede av gravfältets användningstid som storhögen uppfördes 
utan en arkeologisk undersökning. Då den är belägen på gravfältets högsta punkt gör att det kan 
kännas frestande att se den som ett monument vilket har uppförts under gravfältets initiala 
skede och att den har manifesterat en släkts ibruktagande av en ny plats och ny mark. Vad som 
då är viktigt att beakta är att vi rör oss i en tidsperiod, vikingatid, då de äldre traditionerna om 
hur och var man anlade gravar hade lösts upp. Under äldre tider hade man byggt ut gravfälten 
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utåt och bortåt från gården, hela tiden med hänsyn till de redan existerande gravarna. Under 
vikingatid kunde man frångå dessa traditioner och gravar kunde anläggas på nya impediment 
och till och med ovanpå äldre gravar nära gårdsläget (Petré 1984:155). Utan att veta vad som 
finns under storhögen är det svårt att sia om under vilket skede den har tillkommit. 
 
Att använda antalet gravar på ett gravfält för att räkna ut gravfältets användningstid är en metod 
som är befäst med många problem. På gravfält från yngre järnålder brukar omkring 50 % av 
gravarna kunna identifieras innan undersökning (Ambrosiani 1973). Huruvida antalet 
gravlagda individer kan spegla bosättningens invånarantal är också problematiskt. Om gårdens 
alla invånare begravdes på gravfältet blir brukningstiden väsentligt kortare än om bara vissa 
utvalda, exempelvis ägarna till marken eller samhällets elit, fick gravläggas på gravfältet (jmf. 
Selinge 1986:101ff).  
 
Hans Göthberg har gjort jämförelser mellan antalet gravar på gravfält och bosättningars 
användningstid. Genom att jämföra Ambrosianis bedömningar av antalet individer per 
bebyggelseenhet mot bakgrund av gravarna på gravfälten och Petrés undersökningar av 
gravfälten på Lovö med några platser där bosättningarna har undersökts så har Götberg 
föreslagit en användningstid för ett antal gravfält (Göthberg 2000:215ff). Enligt Ambrosianis 
beräkningar bestod befolkningen på varje bebyggelseenhet av 10-15 individer vilket innebär 
35-40 personer per hushåll och århundrade. Barn var underrepresenterade i gravmaterialet och 
antogs ej ha gravlagts medan däremot praktiskt taget alla vuxna. Det innebär att omkring 
hälften av gårdens individer gravlades. I genomsnitt innebär det 20 begravningar per 
århundrade. Ett gravfält med 60 gravar skulle då kunna ha en användningstid på 300 år med ett 
minimum på 35-40 gravar för en period på motsvarande längd (Ambrosiani 1980:124ff). 
 
Petré, som utgick från undersökta gravfält på Lovö, bedömde att omkring 10 individer per 
hushåll och århundrade begravdes under yngre järnålder. I huvudsak innebär det att två vuxna 
per generation samt barn gravlades (Petré 1994:97ff). Ett gravfält med 60 gravar, varav cirka 
30 är synliga före undersökning, skulle med denna beräkning kunna ha en användningstid på 
600 år vilket i sådana fall tar oss ända tillbaka till äldre järnålder. 
 
Applicerar vi ovan nämnda beräkningar på gravfält RAÄ 26 i Alsike hage skulle resultatet vara 
följande; de 35 synliga gravarna utgör cirka 50 % av gravbeståndet och därför består gravfältet 
i realiteten av ungefär 70 gravar. Enligt Ambrosianis sätt att räkna skulle då användningstiden 
ligga på drygt 300 år medan det enligt Petrés modell skulle röra sig om en tid på 700 år. På 
gravfält RAÄ 26 finns det dock inget som tyder på en sådan lång användningstid utan 
gravformerna överrensstämmer med yngre järnålderns typer. 
 
Vilken modell man än väljer att använda för att beräkna användningstiden för gravfältet så 
betyder det att det inte rör sig om en kort period under förhistorien. Att bosättningen som kan 
ha varit knuten till gravfältet kan ha genomgått flera förändringar eller förflyttningar under 
denna tidsperiod är mycket troligt. Därför är det möjligt att bebyggelselämningar från olika 
tidsperioder kan finnas på platsen.  
 
I studiet av potentiella boplatslägen uppstår ju genast frågan: vilken boplatsyta tillhör vilket 
gravfält? Fanns det flera bebyggelseenheter på platsen under yngre järnålder eller emanerar alla 
gravar från samma enhet? Detta är frågor som skulle kunna besvaras med vidare arkeologiska 
undersökningar. 
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6.  FOSFATANALYS OCH GEOFYSISK PROSPEKTERING 
 
Två 20x20 meter stora ytor valdes ut för prospektering. De är båda belägna på relativt slät, 
mycket lätt sluttande gräsbevuxen mark. Båda prospekteringsytorna ligger centralt på två större 
stenfria gräsytor vilka är omgivna av impediment och lägre berghällar. Båda har även nära 
kontakt med de registrerade gravfälten i hagen. Det sydvästra hörnet på prospekteringsyta 1 
(norra ytan) är belägen på koordinaten X 6625153-Y 1605089 efter rikets nät. Höjden är cirka 
12 möh. Det sydvästra hörnet på prospekteringsyta 2 (södra ytan) är belägen på koordinaten 
X6625075-Y1605150. Höjdvärdet är cirka 11 möh. Båda prospekteringsytorna ligger i 
rätvinklig nordsydlig-östvästlig riktning. 
      

       
 

     Hagmark     Skogsmark      Vatten          Åkermark 
 
Fig. 8. Alsike hage med de registrerade gravfälten och de båda prospekteringsytorna utmärkta. 
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Båda prospekteringsytorna är belägna på mark som nu för tiden används som hagmark. På 
äldre kartor kan man se att den aktuella marken tidigare har odlats. På Laga Skifteskarta från 
1895 ser man hur åkern går in som två stråk i hagen utifrån det som idag är åkermark. På en 
ägoslagskarta från 1932 kan man se hur hela hagen nu tagits i bruk som hagmark och odlandet 
har övergetts (se Fig. 9). Om odlingen på dessa områden upphörde någon gång mellan 1895 
och 1932 torde området ha varit förskonat från moderna jordbruksmaskiner med djup 
ploggång. 
   

                      
 
Fig. 9. Laga skifteskarta över Alsike hage från 1895 (till vänster) och Ägoslagskarta över 
samma område från 1932. Partierna med snedställda streck är åkermark. Båda är starkt 
beskurna från originalkartan vilken visar hela Krusenbergs säteris ägor (Jmf. Fig 3). Efter 
Borgegård 2006 www.krusenberg.org/fok/fok.html.  
 
6.1 Utförande och resultat av fosfatanalys 
 
Jordprover togs med en sticksond var femte meter längs de nord-sydliga längdaxlarna med en 
förskjutning av mätpunkterna på 2,5 meter på varannan mätlinje. Tätheten mellan mätlinjerna i 
öst-västlig riktning låg även de på 5 meter. Därmed skapades ett rombiskt provtagningsmönster 
som gav större täckning än om mätpunkterna ej hade varit förskjutna.  
 
Provtagningsdjupet för jordproverna var cirka 15 centimeter. Då marken inte brukas som 
åkermark i dessa dagar behövdes ej speciell hänsyn tagas till att ta jordproverna under 
plogdjup. Några förskjutningar av mätpunkterna på grund av stenar i marken har ej skett då 
båda ytorna saknade större stenar. 
 
Sammanlagt togs 46 jordprover från de bägge ytorna (23 prover från vardera yta). Proverna 
lades i uppmärkta plastpåsar vilka förslöts. Cirka två centimeter av jorden från sticksonden togs 
in som prov. Proverna analyserades sedan i laboratorium med citronsyrametoden. Denna metod 
extraherar inte de mer svårlösta fosfaterna. Vid rensning och silning av de torkade jordproverna 
i laboratoriemiljö framkom inget kol, bränd lera eller andra spår av mänsklig aktivitet. Inga 
större gruskorn eller småsten påträffades heller i proverna. 
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RESULTAT AV FOSFATANALYS FÖR PROSPEKTERINGSYTA 1: 
De uppmätta fosfatgraderna i jordproverna från prospekteringsyta 1 låg på mellan 54- 94 
grader. En gradvis förhöjning av fosfatvärdet sker i nordvästlig riktning inom ytan (se fig.10). 
Det högst uppmätta värdet (94 grader) härrör från provet taget i det nordvästra hörnet av 
prospekteringsytan. Inga tydliga avgränsningar eller extremt höga/låga anomalier i fosfathalten 
kunde påvisas i resultatet. 
   

 
 
Fig. 10. Fosfatkarta över prospekteringsyta 1 (norra ytan). Värdena redovisas i fosfatgrader. 
 
 
RESULTAT AV FOSFATANALYS FÖR PROSPEKTERINGSYTA 2: 
De uppmätta fosfatgraderna i jordproverna från prospekteringsyta 2 låg på mellan 65- 94 
grader. En lätt förhöjning av fosfatvärdet kan ses som diagonalt ett stråk tvärs över ytan (se fig. 
11). Det högst uppmätta värdet ligger i mitten av ytans norra del. I resultatet från 
prospekteringsyta 2 kunde inte heller några tydliga avgränsningar eller extremt höga/låga 
anomalier i fosfathalten påvisas. 
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Fig. 11. Fosfatkarta över prospekteringsyta 2 (södra ytan). Värdena redovisas i fosfatgrader. 
 
6.2 Utförande och resultat av mätningar med EM 38 
 
På de två prospekteringsytorna utfördes även kartering med EM-38. Längs nord-sydligt gående 
linjer gjordes mätningar vid varje meter. Linjerna hade ett inbördes avstånd på en meter. Totalt 
gjordes mätningar längs 21 mätlinjer per yta. Mätningar av både den elektriska 
ledningsförmågan och den magnetiska susceptibiliteten utfördes. De i fält insamlade 
mätvärdena bearbetades sedan i datorprogrammen Surfer 8 och ArcView. Inga störande objekt 
fanns på mätytorna som försvårade mätningarna med EM-38. 
 
RESULTAT AV MÄTNINGAR MED EM-38 FÖR PROSPEKTERINGSYTA 1: 
I mätningarna av både den elektriska ledningsförmågan och den magnetiska susceptibiliteten 
uppvisade resultaten anomalier i det nordvästra hörnet på prospekteringsytan. I resultatet av 
mätningen av den elektriska ledningsförmågan sjönk värdena kraftigt i det nordvästra hörnet 
medan de istället ökade i resultatet av mätningen av den magnetiska susceptibiliteten. En 
eventuell närvaro av metall faller utanför förklaringen till dessa anomalier då även en 
förhöjning av den elektriska ledningsförmågan då borde ha skett. Inga spår i markytan kunde 
heller skönjas som kan kopplas till dessa värden. 
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Fig. 12. Resultaten av mätningarna med EM-38 från prospekteringsyta 1. Den övre bilden visar 
nivåerna av den elektriska ledningsförmågan, den undre bilden visar den magnetiska 
susceptibiliteten. 
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Fig. 13. Resultaten av mätningarna med EM-38 från prospekteringsyta 2. Den övre bilden visar 
nivåerna av den elektriska ledningsförmågan, den undre bilden visar den magnetiska 
susceptibiliteten. 
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RESULTAT AV MÄTNINGAR MED EM-38 FÖR PROSPEKTERINGSYTA 2: 
Varken i resultaten av mätningarna av den elektriska ledningsförmågan eller av den magnetiska 
susceptibiliteten kan några tydliga indikationer på under jord liggande strukturer. De skillnader 
som föreligger i den elektriska ledningsförmågan är relativt små och otydliga och kan förklaras 
med att de kan vara naturlig variation.  
 
6.3 Anomalier i prospekteringsytorna 
Trots att inga tydliga avgränsningar eller riktigt höga värden kunde påvisas på 
prospekteringsytorna så finns det vissa anomalier som är värda att beakta. 
 
ANOMALIER I PROSPEKTERINGSYTA 1: 
På prospekteringsyta 1 kan möjligen kan en halvcirkelformad eller rektangulär avteckning, 
vilken sträcker sig ned från det nordvästra hörnet, kunna uttydas i resultaten av mätningarna av 
den magnetiska susceptibiliteten. Halvcirkeln sträcker sig ned till cirka X3-Y5 och vidare 
österut till X10-Y16 för att sedan vika av norrut mot X20-Y15. Inga synliga avvikelser i 
markytan kunde uppfattas som motsvarar denna form. Dock är värdena inte så pass höga att de 
inte skulle kunna förklaras med att de kan vara naturliga. De förhöjda värdena av den 
magnetiska susceptibiliteten och de låga värdena av den magnetiska ledningsförmågan i ytans 
nordvästra hörn sammanfaller med förhöjda fosfatvärden. Vad som kan ge dessa 
motsägelsefulla värden är svårt att sia om men en djärv hypotes skulle vara att detta kan 
indikera förekomsten av en härd. Bränt material kan ge ett avvikande värde av den magnetiska 
susceptibiliteten och en konstruktion av sten och sand som har svårt att binda vatten skulle 
kunna ge en lägre ledningsförmåga. Mycket matspill runt en tillagningsplats skulle kunna ge 
förhöjda fosfatvärden. Huruvida anomalierna är uppkomna av antropogena aktiviteter eller har 
geologiska förklaringar kan bara utredas vid en arkeologisk undersökning. 
 

 
 
Fig. 14. Förtydligande av anomalierna i prospekteringsyta 1 (norra ytan). Bilden till vänster 
visar den elektriska ledningsförmågan. Bilden till höger visar den magnetiska susceptibiliteten. 
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ANOMALIER I PROSPEKTERINGSYTA 2:  
I prospekteringsyta 2 syns det i resultaten av mätningen av den elektriska ledningsförmågan en 
halvcirkelformad avvikelse i den södra delen av ytan, i öst-västlig riktning. Inga spår i 
markytan kunde uppfattas som motsvarar denna form. I ytans nordöstra hörn finns ett område 
med en lägre elektrisk ledningsförmåga som till viss del sammanfaller med ett område med 
förhöjd magnetisk susceptibilitet. Huruvida anomalierna är uppkomna av antropogena 
aktiviteter eller har geologiska förklaringar kan bara utredas vid en arkeologisk undersökning. 

 
  
Fig. 15. Förtydligande av anomalierna i prospekteringsyta 2 (södra ytan). Bilden till vänster 
visar den elektriska ledningsförmågan. Bilden till höger visar den magnetiska susceptibiliteten. 
 
6.4  Potentiella boplatslägen i Alsike hage 
 
De två prospekteringsytorna utgör intet på något sätt de enda potentiella boplatslägena i Alsike 
hage. Flera områden både inom och utanför hagens gränser hyser många lämpliga boplatsytor. 
Om det gängse mönstret från yngre järnålder beträffande den rumsliga relationen mellan 
boplats och gravfält även följdes i Alsike hage torde boplatsen/boplatserna ha legat i 
gravfältens närhet. Återigen aktualiseras fråga huruvida gravfälten har tillhört olika gårdar. 
Vore fallet så är det möjligt att alla de potentiella boplatslägena i hagen kan ha rymt en 
bosättning. 
 
Förutom i den nordvästra delen av hagen, där det nu ligger modern bebyggelse, finns det tre 
större ytor som är extra intressanta. De tre ytorna har alla tillräckligt stora flacka arealer för att 
rymma en gårdsbebyggelse. Ytorna är omgivna av lägre bergspartier och ganska skarpt 
sluttande mark förutom mot öster där åkermarken tar vid. Marken på de potentiella 
boplatslägena består av ett jordlager vilket borde kunna hållas relativt väldränerat på grund av 
att marken har en lätt sluttning. De två nordligaste områdena är fördelaktiga på grund av de 
skyddade lägena. De ligger bägge mellan mindre bergspartier som skyddar mot nordliga 
vindar. Den största fördelen med det södra området är dess välexponerade läge mot vattnet. 
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Då Alsike hage inte har blivit stört av sentida bebyggelse, förutom längst norrut, är 
förutsättningarna för att hitta lämningar av forntida bebyggelselämningar med hjälp av 
elektromagnetiska mätningar och fosfatanalys relativt goda. Dock är områdena inne i hagen, 
som kan ha varit lämpliga som boplatser, ganska stora.  
 

                   
 
Fig. 16. Karta över Alsike hage där områden med potentiella boplatslägen är inringade med 
streckad linje. 
 
   7. DISKUSSION 
 
Alsike hage rymmer fem registrerade gravfält. Gravfälten härrör troligen från yngre järnålder, 
en period då det ofta fanns en rumslig relation mellan gravfält och gårdsbebyggelse. Dessutom 
uppvisar platsen alla de ekologiska förutsättningarna som borde ha varit önskvärda för 
bosättning; närhet till vattenvägar, bra jordbruksmark och så vidare. Rimligen borde det finnas 
bebyggelselämningar på platsen. Frågan är bara var någonstans? Alsike hage tillhör inte de 
områden som kommer komma på fråga vad det gäller stora exploateringar den närmaste tiden 
så därför kommer troligen inga stora maskinella avbaningar på de potentiella boplatsytorna att 
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ske. Att man arkeologiskt kommer att undersöka tusentals kvadratmeter för hand är knappast 
troligt. Istället får man försöka ”se genom marken” i jakten på lämningarna. För att göra detta 
har jag mätt den elektromagnetiska ledningsförmågan och utfört fosfatanalys på två 
prospekteringsytor i hagen. Tyvärr uppvisade resultaten inga tydliga avgränsningar eller 
anomalier som direkt kunde peka på några lämningar. Dock fanns det i bägge ytorna anomalier 
som är värda att beakta. I prospekteringsyta 1 finns möjliga indikationer på något som skulle 
kunna tolkas som en halvcirkelformat mönster främst i mätningen av den magnetiska 
susceptibiliteten (se fig. 14). I ytans nordvästra hörn uppvisades en förhöjning i mätningen av 
den magnetiska susceptibiliteten samt en sänkning av den elektriska ledningsförmågan. Denna 
avvikelses lokalisering hade även sin motsvarighet i fosfatanalysen där en förhöjning kunde 
påvisas i samma hörn. Detta har tolkats som en möjlig härd. I prospekteringsyta 2 uppträder i 
resultatet av mätningen av den elektriska ledningsförmågan en halvcirkelformad avvikelse i 
den södra delen av ytan som till viss del motsvaras av ett liknande mönster i den magnetiska 
susceptibiliteten (se fig. 15). Detta mönster har ej någon motsvarighet i de uppmätta värdena i 
fosfatanalysen. 
 
De teoretiska förutsättningarna för att detektera antropogena lämningar med hjälp av slingram 
och fosfatanalys kan vid första påseendet tyckas bra. Dock finns faktorer som gör att resultaten 
inte alltid blir vad man hade hoppats på. I undersökningen av Alsike hage är det främst att det 
finns så stora ytor av potentiell boplatskaraktär som är problematiskt. Ytor av sådan karaktär 
finns det flera tusen kvadratmeter av i hagen. Undersökningen omfattade sammanlagt 400 kvm. 
Då inga spår av boplatslämningar kan skönjas i markytan är det svårt att stöta på dessa då man 
lägger ut en mindre prospekteringsyta. Alla lämningar lämnar dessutom inte så pass tydliga 
spår att de genast kan tydas i resultatet.  
 
Förutom osäkerheten vid valet av prospekteringsytor så finns det även, bland annat, metodiska 
problem. I mätningarna av markens fosfatgrader påverkas resultatet av provtagningsdjup samt 
att resultatet inte kan knytas till en viss tidsperiod. Även bosättningsmönstret under aktuell 
tidsperiod kan vara av betydelse. I kortvariga bosättningar där man flyttar husen ofta hinner 
inte lika kraftiga fosfatmängder byggas upp som i långvariga bosättningar. Hur aktiviteter kring 
gården har sett ut är en annan faktor som påverkar. Exempelvis hur och var maten tillreddes 
och hur djuren förvarades.  
 
Problemen till trots skulle en vidare elektromagnetisk undersökning och fosfatanalys i Alsike 
hage kunna resultera i man faktiskt hittar spår av bosättning. Det är ju trots allt en ganska liten 
yta som är undersökt på detta sätt hitintills. En undersökning av gravarna skulle kunna ge svar 
på frågor av både tidsmässig och kulturell karaktär. Hagen är mycket lämplig för vidare 
undersökningar då den inte har blivit störd av bebyggelse sedan åtminstone 1600-talet och av 
odling under modern tid. Angående avflyttningen från Alsike hage torde det kunna förklaras 
med att de lägen som under en period av förhistorien sågs som fördelaktiga kom att ändras. 
Nya preferenser kan ha uppstått och en förflyttning har skett, möjligen kan gårdsbebyggelsen 
kommit att ingå i en bybebyggelse. Därför skulle det vara intressant att, om 
bebyggelselämningar hittas, försöka fastställa en tidpunkt då bosättningen i hagen upphör och 
sedan fortsätta med undersökningar på platsen för det område där Alsike by låg för att där 
försöka fastsälla en tidpunkt för byns uppkomst. Samstämmer tidpunkterna kan det vara till byn 
som invånarna i hagen flyttade. 
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8. SAMMANFATTNING     
 
Uppsatsen behandlar Alsike hage i Alsike socken, Uppland. Syftet med uppsatsen var att 
försöka finna boplatslämningar inom hagen samt att kartera ett av de, inom hagen belägna, fem 
gravfälten. De metoder som har använts för detta har varit kartering med totalstation, 
fältinventering, fosfatanalys samt elektromagnetisk mätning. Utöver detta har en genomgång av 
bebyggelsens och begravningssedernas utveckling under järnåldern skett för att på så sett skapa 
en förståelse för hur bebyggelsen i Alsike hage kan ha varit utformad. 
 
Två 20x20 meter stora prospekteringsytor valdes ut. Båda var belägna på impedimentsmark 
med närhet till gravfält. På ytorna gjordes elektromagnetiska mätningar vid varje jämn meter 
samt att sammanlagt 46 jordprover togs för fosfatanalys. Fosfatanalysen utfördes i laboratorium 
enligt citronsyramodellen. Inga fynd, såsom kol eller bränd lera, hittades i jordproverna. 
Resultaten av mätningarna visade inte på några tydliga anomalier eller avgränsningar som 
direkt kunde peka på bebyggelselämningar. Dock fanns en halvcirkelformad avvikelse i den 
norra prospekteringsytan vilken kunde avläsas i resultatet av mätningarna av den magnetiska 
susceptibiliteten. Det förelåg även en tydlig förhöjning av den magnetiska susceptibiliteten och 
samtidigt en sänkning av den elektriska ledningsförmågan i ytans nordvästra hörn. En anomali 
med samma lokalisering kunde även avläsas som en förhöjning i fosfatanalysen. I den södra 
ytan uppvisades en halvcirkelformad avvikelse främst i mätningen av den elektriska 
ledningsförmågan vilken delvis hade en motsvarighet i mätningarna av den magnetiska 
susceptibiliteten.  
 
I studiet av de 35 gravarna på gravfält RAÄ 26 konstaterades det att de konstruktionsmässigt 
mest liknar gravar av yngre järnålderstyp. Dock fanns det svårigheter att närmare datera 
gravarna då de ej är arkeologiskt undersökta. Då tidigare studier visar på att endast cirka 50 % 
av gravarna på gravfält från yngre järnåldern är synliga före undersökning skulle det reella 
antalet uppgå till cirka 70 stycken gravar på RAÄ 26. Så många gravar skulle då kunna härröra 
från en ganska lång period under vilken flera förändringar av bebyggelsemönstret kan ha skett.  
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Bil. 1 
 
Beskrivning av gravarna på gravfält RAÄ 26, Alsike hage, Alsike sn., Uppland 
 
Diametern är avrundad till närmaste jämna halvmeter. Höjdmåtten är ungefärliga. 
 
Gravnummer: 
1. Hög, 19 meter i diameter, 120 cm hög. Gravfältets största hög. Belägen på gravfältets högsta 
läge. Har kantkedja. 
2. Röse, jordblandat, 5,5 meter i diameter, 40 cm hög. 
3. Stensättning, övertorvad, 4,5 meter i diameter, 20 cm hög. 
4. Hög, 5 meter i diameter, 40 cm hög. 
5. Stensättning, 3 meter i diameter, 15 cm hög. 
7. Hög, 5 meter i diameter, 20 cm hög. Med flera stubbar i, inga synliga stenar, eventuell 
naturbildning. 
8. Stensättning, 3 meter i diameter, 20 cm hög. 
9. Stensättning, 2,5 meter i diameter, 15 cm hög. Med eventuell mittsten. 
10. Stensättning, övertorvad, 4 meter i diameter, 25 cm hög. 
11. Hög, 5 meter i diameter, 10 cm hög. Eventuell naturbildning. 
12. Stensättning, 4 meter i diameter, 10 cm hög. Nedsjunken i mitten. 
13. Röse, jordblandat, 6,5 meter i diameter, 60 cm hög. 
14. Hög, 6 meter i diameter, 30 cm hög. Eventuellt gravklot. 
15. Hög, 9 meter i diameter, 50 cm hög. 
16. Röse, jordblandat, 7 meter i diameter, 50 cm hög. Nedsjunken i mitten. 
17. Röse, jordblandat, 10,5 meter i diameter, 60 cm hög. Mycket välexponerad. 
18. Hög, 4,5 meter i diameter, 50 cm hög. Placerad i sluttning, mellan 10-50 centimeter hög. 
19. Stensättning, 4,5 meter i diameter, 20 cm hög. 
20. Hög, 4,5 meter i diameter, 30 cm hög. 
21. Stensättning, övertorvad, 4,5 meter i diameter, 30 cm hög. 
22. Röse, jordblandat, 5,5 meter i diameter, 45 cm hög. Mycket varierade och ovanliga stenar i 
ytan. 
23. Hög, 11x10meter, 50 cm hög. Oval, består eventuellt av två eller flera gravar. 
24. Röse, jordblandat, 7 meter i diameter, 40 cm hög. Eventuell mittsten. 
25. Röse, jordblandat, 6 meter i diameter, 70 cm hög. Nedsjunken i mitten. 
26. Röse, jordblandat, 7 meter i diameter, 60 cm hög. Placerad i sluttning, exponerad inåt land. 
27. Stensättning, 3 meter i diameter, 10 cm hög.  
28. Hög, 5,5 meter i diameter, 80 cm hög. Består bl.a. av mycket stora stenar (ca 1 meter i 
diameter). 
29. Stensättning, 4 meter i diameter, 5 cm hög. Består mestadels av små stenar (ca 10 cm i 
diameter). 
30. Röse, 9 meter i diameter, 30 cm hög. Nedsjunken i mitten, mycket välexponerat läge. 
31. Stensättning, 4 meter i diameter, 10 cm hög. Mycket flack profil. 
32. Stensättning, 2 meter i diameter, 10 cm hög. 
33. Stensättning, 3 meter i diameter, 15 cm hög. 
34. Stensättning, 2 meter i diameter, 10 cm hög. 
35. Stensättning, 3 meter i diameter, 20 cm hög. Eventuell mittsten. 
36. Stensättning, 4 meter i diameter, 5 cm hög. Mycket flack profil. 
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