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Fig.1. Undersökningsområdet markerat på översiktskarta. Skala 1: 200 000. 

Sammanfattning 
Stockholms läns museum har under sommaren och hösten/vintern 2015 efter beslut av 

Länsstyrelsen i Stockholms län förundersökt samt undersökt fornlämning Sundbyberg RAÄ 

52:1 och 75, Sundbybergs socken och kommun, Uppland.  

Sundbyberg 52:1 var i FMIS registrerad som en stensträng och syftet med förundersökningen 

var att säkerställa dennas karaktär. Ursprungligen var även syftet att undersöka Sundbyberg 

38:1, en stensättning, men denna konstaterades i samråd med Länsstyrelsen inte finnas på den 
i FMIS angivna platsen och troligen vara en felinmätning. I och med förundersökningen av 

stensträngen påträffades även gravar inom RAÄ 52:1 varför Länsstyrelsen beslutade om en 

arkeologisk undersökning i syfte att dokumentera och ta bort de nypåträffade lämningarna 

(Lst beslut 4311-32962-2014, 43111-29489-2015). Dessa lämningar har i efterhand 

registrerats som Sundbyberg RAÄ 75.  

Orsaken till undersökningen var att Vasakronan Fastigheter AB planerade att bygga ut 
befintligt bostadsområde vid Västra Brotorp, fastigheten Sundbyberg 2:42, inom ramen för 

fastställd detaljplan.  

Sammanlagt undersöktes fem gravar (stensättningar) och en stensträng. I samtliga gravar påträffades 
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människoben och i två av gravarna fanns även djurben. Föremål påträffades i alla gravarna. I en av dem 
var fyndmaterialet rikligt och bestod av föremål av både brons- och järn och en annan innehöll flera 
järnföremål. Gravarna daterades med 14C-analys till 404-617 e.Kr (kalibrerade värden med två sigma) 
det vill säga till yngre järnålder. Från stensträngen påträffades inget material vilket kunde vara 
behjälpligt för en datering. Stensträngen låg dock på gränsen mellan åkermark och skogsmark i 
jämförelse med de historiska kartorna varför det är troligt att den inte är förhistorisk.  

Två av stensättningarna var skadade varför deras ursprungliga form var svår att avgöra, övriga tre var 
runda. Två var mycket lika till utseendet med en tät stenpackning med större stenar centralt placerade. 
Gravskicket i dessa två utgjordes av tydliga brandlager samt att i en av dem fanns även en gravgömma. 
Gravgömman var placerade under en locksten och här hade de brända benen efter den döda placerats i 
ett hartstätat kärl tillsammans med ett flertal föremål. Det gick inte att säkert avgöra om det rörde sig 
om två olika individer eller om det var samma individ som gravlagts både i gravgömman och i 
brandlagret. Denna grav hade även en liten utbyggnad vilket byggts till senare och i den fanns ben efter 
ytterligare en person.  

Den största graven skilde sig åt både i utseende och i innehåll mot övriga då den hade en kraftig 
kantkedja, en fyllning av större stenar och att det i gravgömman endast fanns ett fåtal brända ben som 
dessutom var fria från kol och sot.  

Sex människor har identifierats i gravarna. Två av dessa har osteologiskt identifierats som kvinnor och 
en som osäker man. Åldern på de begravda variera mellan 18-79 år, det vill säga det rör sig om vuxna. I 

Fig. 2. Fastighetskarta med platsen för undersökningen markerad. Fornlämningar markerade med rött. Skala 1:10 000. 
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två av gravarna fanns också ben efter får/get samt höns.  

Inledning 
Under juli samt i november och december 2015 genomförde Stockholms läns museum en 
förundersökning samt en undersökning av fornlämning Sundbyberg 52:1, en stensträng, samt inom 
denna nypåträffade lämningar i form av fem stensättningar (Sundbyberg 75). Undersökningen 
föranleddes av att ägarna Vasakronan Fastigheter AB till den berörda fastigheten, Sundbyberg 2:42, 
planerade att bygga ut befintligt bostadsområde inom ramen för fastställd detaljplan. Länsstyrelsen i 
Stockholms län beslutade därför om en arkeologisk förundersökning följt av en arkeologisk undersökning 
enligt 2 kap. 13 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.  

Rapportens upplägg 
I enlighet med Länsstyrelsens kravspecifikation utgör rapporten en basrapport och är utformad i 
enlighet med de riktlinjer som finns angivna i Länsstyrelsens arkeologiska program för Stockholms län. 
Rapporten är uppdelad i en inlage– och en bilagedel. Inlagan är i sin tur uppdelad i förundersökning 
respektive slutundersökning. I inlagan redovisas hur undersökningarna har genomförts, området 
beskrivs topografiskt och förhistoriskt samt att resultaten redovisas och diskuteras.  

I bilagedelen finns anläggningsbeskrivningar, kontextlista, fyndlista, osteologisk analys, 14c-analys samt 
konserveringsrapport.  

Bakgrund till undersökningen 
De arkeologiska undersökningarna föranleddes av att fastighetsägaren Vasakronan Fastigheter AB 
planerade att bygga ut befintligt bostadsområde enligt fastställd detaljplan. Länsstyrelsen i Stockholms 
län gjorde bedömningen att fornlämningarna inte var av sådan betydelse att de utgjorde hinder för 
arbetsföretaget och gav därför tillstånd till borttagande av fornlämningarna under förutsättning att de 
dokumenterades.  

Stensträngen påträffades 2008 i och med en arkeologisk utredning av området (Spijkerman & Björklund 
2008). Då stensträngar inte är vanligt förekommande i denna del av Uppland gav 2014 länsstyrelsen i 
uppdrag åt Stockholms läns museum att vidare utreda stensträngens karaktär genom en 
förundersökning (Lst beslut 4311-32962-2014). Under förundersökningen påträffades även två 
stensättningar vilket ledde till att Länsstyrelsen beslutade om att dessa skulle tas bort och 
dokumenteras (Lst beslut 43111-29489-2015).  Under den arkeologiska undersökningen avbanades 
området i sin helhet och i och med detta framkom ytterligare tre stensättningar. Sammanlagt påträffas 
fem stensättningar vilka kom att undersökas och dokumenteras. I samråd med Länsstyrelsen beslutades 
det att undersökningarna skulle avrapporteras tillsammans.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att avgöra karaktären på den fornlämning som 
identifierats som en stensträng. Från början var även syftet att undersöka Sundbyberg RAÄ 38:1, en 
stensättning, men denna konstaterades inte finnas på den i FMIS angivna platsen och troligen vara en 
felinmätning.  

Syftet med den arkeologiska undersökningen var att med god vetenskaplig kvalitet dokumentera och ta 
bort fornlämningarna. För att kunna göra detta utarbetades följande frågeställningar: 

1. Vilken datering har stensättningarna? 

2. Är det gravar för en eller flera individer (relationen människa/djur)? 
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3. Vad har de gravlagda individerna för kön och ålder? 

4. Kan skador/patologiska förändringar ses hos de gravlagda individerna?  

5. Finns det skillnader mellan stensättningarna förutom deras yttre utseende? Till exempel rörande 
individantal– och individsammansättning samt behandling av benen? 

6. I vilket större socialt och ekonomiskt sammanhang kan stensättningarna ha ingått sett till kända 
boplatser, gravar och andra tidsmässigt relevanta företeelser i området? 

Vid sidan av det vetenskapliga syftet var undersökningens syfte även att i samband med fältarbetet 
aktivt förmedla den pågående undersökningen. Stockholms läns museum valde även att förmedla 
information om den pågående undersökningen via sociala medier såsom Facebook och på museets 
hemsida och blogg samt att visningar ordnades under fältarbetsfasen. Information om undersökningen 
lades även upp på Riksantikvarieämbetets sida ”Aktuell arkeologi” och Sundbybergs kommun 
kontaktades och gavs löpande information om hur undersökningen fortskred.  

Topografi och fornlämningsmiljö 
Fornlämningsområdet ligger i norra delen av Sundbybergs kommun. Relativt nyligen har området gått 
från skogs– och åkermark till industrimark och bebyggelse. Innan avbaning fanns inom området flera 
stora träd, sly samt en hel del recent material och stendumpar. I sluttningen mellan stensättningarna 
och stensträngen fanns även en hel del moränsten av blandad storlek. Omedelbart nordöst om 
fornlämningarna är idag en större avplanad och uppgrusad plan innan bostadsområdet tar vid. Väst om 
området är en skola och motionshall och i sydöst en större konstruerad yta som är upp till tre meter 
hög.  

Undersökningsområdet finns med på kartor från andra hälften av 1800-talet samt på en äldre odaterad 
geometrisk karta. På den rektifierade häradskartan från 1901-06 hamnar stensättningarna i skogsmark 
medan stensträngen lägger sig på gränsen mellan skog och åker. Stensättningarna ligger på och i 
sluttningen av en nordsydlig höjdsträckning, medan stensträngen ligger vid foten av höjdens 
västsluttning. Stensättningarna ligger cirka 26 meter över havet och stensträngen ca 22 meter över 
havet.  

I närområdet finns flera fornlämningar bestående av både boplatser och gravar med en tyngdpunkt i 
framförallt järnålder (se fig. 2 och 3 för en utförligare genomgång av områdets fornlämningar se 
Holmgren et. al 2003). I relation till de nu undersökta stensättningarna är framförallt det stora 
boplatskomplexet, Sundbyberg 36:1, intressant. Här finns ett flertal husgrundsterrasser och även röjda 
ytor samt odlingsrösen. Björn Hjulström menar att husgrundsterrasserna typologiskt kan dateras till 
perioden 200-600 e.kr vilket gör dem delvis samtida med stensättningarna (Hjulström  & Bertheau 
2008:9). I närområdet finns även gravfält, de närmaste utgörs av Sundbyberg 14:1 och 29:1. Dessa har 
tillsammans med Sundbyberg 36:1 specialkarterats mellan 1996-97 av Rolf Rydén och bedöms ha en 
tyngdpunkt i yngre järnålder. I närområdet finns även några ensamliggande stensättningar. 
Sundbyberg 38:1 är som nämnts ovan troligen en felinmätning, Sundbyberg 30:1 är en idag borttagen 
stensättning där tyvärr rapport verkar saknas. Sundbyberg 37:1 som ligger mittemot 
undersökningsområdet på den södra sidan av E18 är registrerad som en stensättning. I samband med 
föreliggande undersökning konstaterades att denna lämning med största sannolikhet utgör ett 
skyttevärn. På samma sida E18 finns även en färdväg Sundbyberg 50 vilken troligen är den väg som är 
utsatt på häradskartan. I södra änden av denna väg finns en runsten, Sundbyberg 12:1, vilken troligen 
står på ursprunglig plats. Från början stod här två runstenar varav den andra nu befinner sig i Spånga 
kyrka. (jmf Spijkerman & Björklund 2008).  



10 

 

I det direkta närområdet har inga större undersökningar genomförts. På 1960-talet undersöktes en del 
av gravfält Sundbyberg 25:1 inför uppförandet av en SL-depå vilket gav en datering till vikingatid. Man 
fann även spår av boplatslämningar i form av stolphål och härdgropar, vilka dock ej daterats närmare 
än järnålder. För samma byggnation undersöktes och borttogs även Sundbyberg 13:1, ett gravfält med 
datering till sen vikingatid (se FMIS samt Elgh 1996).  

Närmaste undersökning som gett datering till samma tid som de nu undersökta gravarna, är 
undersökningen av Sundbyberg RAÄ 44. Boplatsen gav en vid datering från romersk järnålder upp i 
vendeltid och tolkades som utgöra en liten gård med smidesverksamhet (Vinberg 2008). Ungefär tre 
kilometer från undersökningsområdet i Spånga socknen har det dock undersökts flera gravfält och 
boplatser i och med miljonprogrammet och där flera gav en datering från och med romersk järnålder 
upp i sen vikingatid (se t.ex. Biuw 1992).  

Sålunda finns det möjlighet att se stensättningarna i ett större sammanhang, trots att området runt 
Västra Brotorp idag är splittrat och delvis helt bebyggt. Framförallt kan gravarna diskuteras 
tillsammans med boplatsen och odlingsmiljön inom RAÄ 36:1 och för ett vidare perspektiv analyseras i 
jämförelse med undersökningarna i Spånga. Detta kommer att diskuteras i den vetenskapliga 
fördjupningen.  

Fig. 3. Häradskartan från 1901-06 med undersökta samt närbelägna fornlämningar utsatta. Stensträngen, RAÄ 52:1, inom UO 
sammanfaller väl med kanten på det som på kartan är åkermark.  
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Metod och genomförande 
Förundersökningen 

Målet med den arkeologiska förundersökningen var att avgöra karaktären på den fornlämning som 
identifierats som en stensträng.  Då stensträngssystem inte är vanligt förekommande i denna del av 
Uppland ansåg Länsstyrelsen i Stockholms län att lämningens något oklara karaktär behövde redas ut. 
Något som innebar att ett större område runt om stensträngen behövde banas av. Stensträngen var 
förgrenad och löpte längs med sluttningens nedre del samt uppför den samma. Vid inventering i området 
framstod även ytan ovanför sluttningen som intressant då den såg delvis konstruerad ut, samt att det 
cirka fyra meter öster om denna yta fanns en mindre stensättningsliknande förhöjning. I samråd med 
Länsstyrelsen banades sålunda även dessa områden av. 

Innan avbaning genomfördes en dokumentation av stensträngen i text och bild. Stensträngen, samt 
ytorna väst och öst, om denna banades av runt 
stensträngens centrala del samt att hela den 
observerade förgreningen torvades av. Till avbaning 
användes maskin med planskopa. Totalt grävdes cirka 
130 m2. Efter avbaning mättes de stenar som hörde till 
stensträngen in med precisions-GPS samt att ytorna 
rensades för hand med fyllhammare och skärslev. 
Stenarna kring den centralen delen och utvalda stenar 
i förgreningen lyftes sedan med maskinens gripklo. 
Ytorna under stenarna rensades sedan för hand i syfte 
att utreda förekomst av eventuella kulturlager.  

Även ytorna ovanför sluttningen avbanades och den 
stensättningsliknande lämningen torvades av samt att 
denna och ytterligare en intilliggande påträffad 
stensättning rensades grovt för hand och 
dokumenterades i bild och text. Totalt avbanades ca 
230 m2 under förundersökningen. Två mindre bitar 
förhistorisk keramik framkom invid stensträngen. 
Dessa kan dock ej säkert knytas till stensträngens 
uppförande eller brukande.  

Den arkeologiska undersökningen 

Syftet med den arkeologiska undersökningen var att dokumentera och ta bort de två stensättningar som 
påträffats under förundersökningen samt de tre stensättningar som påträffades vid den kompletterande 
schaktningen som utfördes i och med den arkeologiska undersökningen.  

På den norra sidan av gång– och cykelbana framkom efter den kompletterande schaktningen två 
stensättningar. På den södra sidan framkom tre stensättningsliknande lämningar, varav två senare 
visade sig utgöra sentida konstruktioner. Sammanlagt framkom således efter den kompletterande 
schaktningen ytterligare tre stensättningar och total kom fem stensättningar att undersökas. Total 
avbanad yta uppgick till 750 m2. 

Efter avbaning rensades stensättningarna för hand med fyllhammare och skärslev samt att även ytorna 
mellan gravarna rensades på den norra sidan av gång– och cykelbanan. I nästa steg beskrevs 

Fig 4. Schaktning vid stensträngen Sundbyberg 52:1 under 
förundersökningen. Foto: Richard Grönwall. 
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stensättningarna samt sned– och lodfotograferades. Gravarna undersöktes för hand, utom A709 där 
även maskin kom att användas för att lyfta de större stenarna som ingick i stensättningen.  

Dokumentation 

Stensättningarna undersöktes och dokumenterades stratigrafiskt där varje kontext mättes in, tillskrevs 
ett unikt nummer samt beskrevs och fotades. Beskrivningar gjordes på en för undersökningen anpassad 
blankett. Brandlager grävdes i mindre enheter av osteolog i syfte att avgöra eventuell ordning eller 
anatomisk korrekthet hos benen. Brandlager samt fyllning där fynd eller ben påträffades sållades med 4 
mm maskstorlek. Gravgömman från A1181 och brandlagret från A825 togs in som preparat för 
undersökning och vattensållning inomhus av osteolog.  

Samtliga mätningar utfördes med precisions-GPS och mätningarna överfördes till Intrasis för vidare 
bearbetning i GIS-miljö. Konstruktionselement såsom kantkedjor, stenpackningar, brandlager, 
nedgrävningar, gravgömmor etc. mättes in, beskrevs och relaterades till varandra genom matriser (se 
bilaga 1).  

Fältarbetet dokumenterades även genom fortlöpande fotografering. Fotona omfattar både översikter, 
lodfoton samt detaljer, t.ex. enskilda anläggningar, konstruktionselement, samt ben in situ etc.  

Fynd 

Samtliga fynd, undantaget de av tydligt recent karaktär, omhändertogs. Fynd påträffade i de centrala 
gravgömmorna mättes in som fyndenhet och kopplades till gravgömman. Fynd som påträffades utanför 
de centrala gravgömmorna kopplades till lager och punktinmättes. En basregistrering har gjorts i 
Intrasis. Samtliga fynd har konserverats av ACTA konserveringscentrum AB (se bilaga 6). Då föremålen 
från A900 ansågs känsliga lämnades dessa redan under fältfasen till ACTA konserveringscentrum AB.  

Provtagning och analyser 

I samråd med osteolog valdes ben ut för 14C datering. Proverna skickades till Poznan Radiocarbon 
Laboratory i Polen. Vid en första analys av benen visade det sig att de innehöll för lite kollagen varför 
analysen utfördes med en annan metod, dock med lika god säkerhet. Ett av proverna (4818) var dock för 
dåligt även för denna metod varför ett nytt prov skickades in (se bilaga 5).  

Osteologi 

Syftet med den ostologiska analysen och med att ha en osteolog närvarande i fält var att skapa så goda 
möjligheter som möjligt för att besvara frågeställningarna kring individantal, individsammansättning, 
placering och uppdelning av benen, samt kön, ålder och eventuella skador/patologi. Analysen kom att 
omfatta hela det framgrävda materialet (se bilaga 4).  

Förmedling 
Undersökningsområdet låg i ett område där det rör sig mycket folk och mycket nära Vittra Brotorp 
förskola och grundskola varför boende i närområdet och skolan valdes ut som de primära målgrupperna. 
Då undersökningen kom igång sent på hösten visade det sig dock vara svårt för skolan att få tid för ett 
besök varför fokus för det publika arbetet kom att läggas på de boende i närområdet och på 
förbipasserande. Information om undersökningen och om visningarna spreds med hjälp av Sundbybergs 
kommun som lade upp information på sin hemsida samt genom museet egen hemsida och Facebook. 
Information lades även upp på Riksantikvarieämbetets sida Aktuell arkeologi. Inför undersökningen 
kontaktades även lokaltidningarna Mitt i Sundbyberg och Vi i Sundbyberg som kom att besöka 
undersökningen vid varsitt tillfälle. Skyltning i anslutning till undersökningen undveks då detta bedömdes 
innebära risk för skador om intrång på tider då vi inte var på plats.  
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Sammantaget genomfördes tre visningar för 
allmänheten samt en visning för Sundbybergs museum 
som sedan även skrev en bloggpost om sitt besök. 
Fokus lades även på att prata med förbipasserande på 
gång– och cykelbanan.  

Efter fältarbetet skrevs ett blogginlägg om bland 
annat ett av de påträffade fynden som visade sig vara 
mycket ovanligt, ett litet hornformat hänge som 
påträffades i A900, vilket  ledde till att även DN skrev 
en artikel om undersökningen.  

Resultat förundersökningen 
Området omedelbart väst om stensträngen var i stort 
sett stenfritt varför det är troligt att det rör sig om en 
äldre odlingsyta varifrån sten lagts upp och bidragit till 
formandet av stensträngen. Den äldre odlingsmarken 
kan ses på häradskartan från 1901-06 och efter 
rektifiering konstaerades stensträngen ligga precis i kanten av odlingen (se fig. 3). 

Inga kulturlager påträffades i samband med undersökning av stensträngen. De stenar som lyftes vilade 
på den orörda moränen. Två mindre bitar av förhistorisk keramik (A-gods) påträffades men dessa kan ej 
säkert knytas till uppförandet eller brukandet av stensträngen. I stensträngens förgrening visade sig en 
av stenarna vara rubbad och utgöra en del av ett större markfast block som sprängts av i och med 
nedsättning av ett stag. När denna sten togs bort blev förgreningen mer oklar i sin form. Några av de 
övriga stenarna framstod som lagda, men inga nedgrävningar eller lager kunde påvisas. Grundat på 
stensträngens läge precis invid den äldre åkermarken är det troligt att den uppkommit i och med 
åkerbruk och troligen under historisk tid. Förgreningen kan tillhöra samma period men även vara 
resultat av att stenar flyttats ned i sluttningen i och med anläggandet av den mindre arbetsväg som 
löper precis ovanför sluttningen. Stensträngen kunde i och med denna undersökning anses slutundersökt 
och dokumenterad.  

Den stensättningsliknande förhöjningen ovanför sluttningen visade sig vara en rund stensättning och ca 1 
meter från denna påträffades ytterligare en stensättning vilken ej kunde ses före avbaning. Ingen av 
lämningarna avbanades i sin helhet under förundersökningen utan detta gjordes under den följande 
undersökningen (se nedan).  

Resultat undersökningen 
Den arkeologiska undersökningen utfördes under senhösten och vintern 2015. Sammanlagt undersöktes 
fem stensättningar samt att två stensättningsliknande lämningar torvades av och grovrensades varefter 
de avfördes som sentida konstruktioner. Se bilaga 1 för utförligare beskrivning av gravarna.  

Gravarnas yttre 

Av de fem stensättningar som undersöktes var en svårt skadad, A1181, samt att A825 framstod som 
rubbad mot sydöst. A1181 hade skadats svårt av både en enklare arbetsväg som skurit anläggningen 
samt av ett större träd vars rötter rivit upp packningen. Anläggningens ursprungliga yttre konstruktion 
gick sålunda inte att fastställa. A900 och A4006 hade samma typ av överbyggnad, med en tät lagd 
stenpackning utan kantkedja och med större stenar mot mitten. Den mest dominerade anläggningen var 
A709 som bestod av en kraftig kantkedja med kraftiga stenblock i mitten. Samtliga anläggningar där 

Fig. 5. Stensträngen Sundbyberg 52:1 centrala del. Foto från 
väst. 
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form gick att avgöra var runda. A825 framstod 
som rubbad mot sydöst men den form som gick 
att avgöra var rundad.  

Vid schaktning påträffades i fyllnadsmassorna 
till arbetsvägen en del av ett gravklot, ca 45 x 
35 cm stort, vilket troligen hört till någon av 
anläggningarna, eventuellt till närbelägna och 
svårt skadade A1181.  

A900 hade en utbyggnad som stratigrafiskt sett 
tillkommit efter A900. Även A709 hade en 
utbyggnad, denna troddes först vara en egen 
anläggning, men efter undersökning 
konstaterades att den ska ses som en del av 
A709s stenpackning och lagd samtidigt som 
denna.  

De två avförda anläggningarna (A2000 och 
A3000 på planen) har troligen tillkommit i 
samband med att man intill området påfört flera 
meter massor  i syfte att stabilisera för nu rivna 

byggnader direkt sydväst om undersökningsområdet. Anläggningarna framstod vid schaktning som dels 
en gles rundad stensättning samt en möjlig stensättning invid ett större block. Efter rensning framkom 
dock betongfundament vid den ena samt att ingen fyllning eller någon form av förhistoriska element 
kunde ses vid någon av anläggningarna. 

Inre gravskick 

Samtliga gravar hade bevarade gravgömmor. Samtliga var brandgravar. Spår av brandbålet i form av 
kol och sot fanns i samtliga, utom i utbyggnaden till A900 (A1528), samt i mycket liten utsträckning i 
A709. 

 A1181 kan vara anlagd på samma plats som gravbålet stått. Detta stöds av att graven är anlagd i en 
sluttning där en eventuell luftgrop kunde ses under undersökningen samt att markytan framstod som 

bränd. Rörande övriga gravar har gravbålsresterna troligen 
transporterat till platsen. Dock kan bålplatsen/erna ha 
funnits i närheten.  

Brandlagren skilde sig något åt. A900 och A1181 hade både 
ett brandlager och en koncentrerad gravgömma. I A900 och 
A1181 låg den koncentrerade gravgömman under en lockhäll 
och i båda dessa verkar benen vara nedlagda i ett kärl som 
grävts ned (A900) respektive ställts ned mellan kantställda 
stenar (A1181). I A900 påträffades även ett bränt ben i 
fyllningen samt att små bendepositioner förekom i den 
mörkfärgning (1328) som framträde direkt under fyllningen 
men ovanför stenpackningen. Även i A4006 samt i A709 
förekom mindre bendepositioner i fyllningen. A4006 liksom 
A825 hade ett koncentrerat brandlager vilka låg direkt på 
markytan. I A4006 förekom ben i hela brandlagret, dock 

Fig. 6. Gravfältet Sundbyberg 75 före avtorvning. 
Central i bild ses A709 från söder.  
Foto: Richard Grönwall. 

Fig. 7. Del av gravklot som påträffades vid schakt-
ning.  
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Fig. 9. Schakt och anläggningsplan över Sundbyberg 75. Skala 
1:200. 
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förekom kol endast koncentrerat till mitten, något som dock kan bero på urlakning.  

A709 skilde ut sig så till vida att benmängden var mycket mindre än i övriga gravar samt att benen i 
stort sett var rena från sot och kol. Benen verkar ha lagts ned i ett hartstätat kärl som ställts på den 
ursprungliga markytan. Då benen och hartsfragmenten påträffades under en av de större blocken i 
A709 är det sannolikt att kärlet krossades i och med konstruktionen av graven.  

A900 skilde ut sig genom att innehålla en stor mängd föremål. Majoriteten påträffades i den centrala 
gravgömman, men fynd förekom även utanför denna direkt under stenpackningen, i toppen av 
brandlagret, varför det framstod som de deponerats avsiktligt. Bland annat påträffades ett litet 
hornformat hänge tillsammans med en nål och ett runt hänge (F2, 5, 4). De tre föremålen låg med några 
centimeters mellanrum och kanske har de hållits samman av en rem eller ett band av organiskt material. 
Fynd förekom även i brandlagret, bland annat en agraffknapp.  

Föremålen i gravarna 

Sammanlagt registrerades 127 fyndposter. Det rör sig om föremål av brons/kopparlegering, järn, horn, 
harts, brända ben, bergart samt keramik. Det största fyndmaterialet utgörs av brända människoben.  

Föremålen utgörs främst av smycken och/eller dräktdetaljer samt av föremål som eventuellt kan 
kopplas samman med begravningskärlen i form av låsbeslag, nycklar, hankar, nitar och övriga beslag. 
Att en av nycklarna satt fastkorroderad vid en höftkula kan peka på att nyckeln hängde i höfthöjd på 
kroppen vid kremeringen. 

Brons/kopparlegering 

Samtliga föremål, utom ett, av brons/kopparlegering framkom i A900. I A4006 fanns även ett litet 
skadat bleck (f.nr21), möjligen baksidan till en agraff eller del av en nitbricka.  

I A900 framkom: 

Fem agraffknappar (F10, F11, F15,F19, F20) 

Tre nålar (F5, F6, F8) 

Fyra hängen (F2, F3, F9, F4)  

En nit av järn men med bricka av kopparlegering (F16)  

Ett tunt avlångt bleck (F17) samt ytterligare ett bleck (F21). 

En baksida till en agraff (f.nr 18) 

Fyra tenar, varav F125 även består av järn (F13, 14, 115, 125) 

Agraffknappar ( F10, 11, F15,F19, F20, 
samt del av baksida F18) 

Fyra av agraffknapparna (F11, 15, 19, 20) är 
likadana och påträffades även i samma 
lager, d.v.s. i gravgömman i A900 under 
lockstenen (A1748) och här hittades även en 
baksida (F18) och en hyska (F119).  
Agrafferna är gjutna och tillhör grupp B1 

Fig. 10. Agraffknappar och bronsnål från A900. Från 
övre raden vänster : F15, F11, F19, F20 samt F13.  
Foto: Richard Grönwall. 
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enligt Hines indelning av agraffer (Hines 1993).  
Liknande agraffer samt en baksida, dock förgyllda, 
har hittats på bland annat Lovö och Gotland (SHM 
inv.nr 29401, 11351 och 8064). Agrafferna från 
denna undersökning har ett litet hålrum på toppen, 
där det på en av dem finns material kvar som 
eventuell kan vara glas.  

Enligt Hines kan denna typ av agraffer dateras till 
del III/IV av folkvandringstiden. Agrafferna är ca 
24 mm i diameter och ca 17 mm höga. Två av dem 
är dock ngt tilltryckta, eventuellt skador uppkomna 
efter att de ha var med på brandbålet.  

Baksidan till en agraff (F18) är skålad och ca 15 x 
12 mm stor. Föremålet är endast ett fragment av 
en baksida.  

Den femte agraffen (F10) påträffades i brandlagret 
ovan lockstenen (AL 1508) och tillhör även den 
grupp B1 enligt Hines. Denna uppvisar i mönstret 
på ovansidan stora likheter med en agraff från 

Husby-Ärlinghundra socken i Uppland, dock skiljer sig 
den nedre delen (SHM inv.nr 27028). Fyndet har även 
likheter med en agraff hittad vid undersökningen av 
gravfältet vid Dragonbacken, RAÄ Järfälla 20 (se 

Bratt 2002:38 för bild).  

 

Hängen (F2, F3, F9, F4)  

Av de påträffade hängena så är det F2 som är mest anmärkningsvärt i och med att det inte finns några 
kända paralleller. Föremålet är hornformat med en liten ögla på sidan och två små hål som perforerar 
ena sidan. Spetsen är avbruten, vilket skett före nedläggandet  (muntligen ACTA Sophie Nyman) något 
som kan tala för att hornet utgjort en detalj på ett större föremål, alternativt är yttersta delen av 
spetsen av. Utseendemässigt uppvisar det lilla föremålet likheter även med en duvhöksklo och kan 
eventuellt jämföras med den klo som hittades i en barngrav på gravfält RAÄ 168:1 i Spånga, Kymlinge, 
ca 3 km bort (se Biuw 1992:122). 

F3 är ett platt litet hänge med tre små hål på ena sidan. Överdelen är vikt och har troligen varit ihålig för 
upphängning. Hänget är ca 12 x 15 mm stort.  

Samma typ av hänge utgör även  F4 som är något 
större och saknar hål på själva den platta ytan. 
Liknande hängen har hittas vid Sandby borg på 
Öland och där visat sig vara en form av bjällror. 
Paralleller finns även i dagens Polen (muntligen 
Helena Victor).  

F9 är ett rombiskt bleck med fem hål och en 
avsmalnande spets vilken varit tudelad, kanske har 

Fig. 11. Översiktsbild efter rensning. Längst fram i bild A825 
följt av A900 och längst bort i bild A709. A4006 ligger på 
andra sidan gång– och cykelvägen (till vänster i bild) invid det 
där synliga större övermossade blocket.  

Fig 12. Rombiskt bleck, F9. 
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denna del varit sluten och utgjort en ögla. Föremålet påminner möjligen om en pärlspridare, vilka dock 
brukar se likadana ut i båda ändar. Hänget är ca 47 mm långt, ca 9 mm brett på bredaste stället och 
mycket tunt, ca 1,5 mm.  

Nålar (F5, F6, F8)  

Två av nålarna (F6 och 8) utgörs av vulstnålar vilka är typiska för folkvandringstid (jmf Waller 
1996:61f).  

F6 har vulster och har troligen haft en ögla på toppen som nu är delvis borta. Öglan har haft små 
cirkeldekorationer.  

F8 har dekor i ena änden av smala band samt en vulst och delar av en ring. 

F5 återfanns tillsammans med det hornformade hänget (F2) och den ev bjällran (F3) och utgör en vanlig 
typ av nål med öga och spets. Nålen är ca 60 mm lång. 

Bleck (F17, F21) 

F17 utgörs av ett mycket tunt bleck där inga av de tre bitar hade passning. Blecket är mycket tunt, 
maximalt en millimeter. Den största delen är ca 30 mm lång och 15mm bred.  

F21 påträffades i grav 4006 och utgörs av ett litet platt bleck, möjligen del av en nitbricka, ca 8 mm 

Fig. 13. Fyndteckningar. Överst till vänster, Miniatyrbronshornet F2. Överst till höger: hänge F4. Nedan till 
vänster: Agraff F20. Nedan till vänster: Agraff F 10. Skala 1:1. Illustratör: Niklas Stjerna. 
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stor.  

Tenar (F13, F14, F125) 

F13 och 14 är en smala tenar, ca 55 respektive 53 
mm långa Det finns antydning till att de båda är 
platta i ena änden. I övrigt är tvärsnittet runt, cirka 
2-3 mm brett. Möjligen kan föremålen vara 
avbrutna nålar 

F115 är ett cirka 5 mm långt fragment med runt 
tvärsnitt på cirka 2 mm.  

F125 är en ten vilken består av en del kopparlegering 
och två delar järn vilka vid konserveringen visade sig 

ha passning. Föremålet är böjt och sammanlagt cirka 70 mm långt med ett rundat tvärsnitt på cirka 2 
mm.  

F125 är en ten vilken består av en del kopparlegering och två delar järn vilka vid konserveringen visade 
sig ha passning. Föremålet är böjt och sammanlagt cirka 70 mm långt med ett rundat tvärsnitt på cirka 
2 mm.  

Nitar (F16) 

F16 är nit av brons med en bricka av järn samt att det på föremålet korroderat fast en bit bränt ben. 
Niten är cirka 10 mm lång med ett platt huvud, cirka 6 mm brett. Järnbrickan är cirka 12 x 10 mm och 
rektangulär i sin form.  

Järn 
Föremålen av järn påträffades framförallt i grav 
A900 och grav A1181. Ett föremål av järn fanns 
även i A4006. Ett föremål påträffades även i A825, 
detta kom dock att avskrivas i samråd med 
konservator som recent (F120).  

De järnföremål som påträffades i grav A900 skulle 
samtliga, utom kniven och en nitbricka, kunna höra 
till gravkärlet. Kärlet utgjordes troligen av ett skrin 
av trä då träavtryck finns på den påträffade hartsen. 
De föremål som kan höra till det är en låskista, ett 
nyckelhål, en nyckel, två mindre fragment av beslag 
samt en hank. Stora likheter finns med en typ av 
sena skrin som kallas ”färdskrin”. De utgör en form 
av svepaskar av trä, ofta ovala med välvt lock, med 
eller utan järnbeslag och oftast med ett lås och en 
hank. Förutom föremålen stöds utformningen av 
skrinet av att hartsen, som återfanns i botten på gravgömman, låg i en oval form inom vilken fynden och 
de brända benen påträffades.    

I samråd med Andreas Sohlberg, länshemslöjdkonsulent vid Stockholms läns museum, kunde det även 
konstateras att intrycken på hartsen kommer ifrån äldre gistet trä. Med andra ord ett gammalt kärl som 
kan ha återanvänts för begravning och i och med det hartstätats. 

Även A1181 skulle kunna ha haft en ask eller ett skrin av trä. Föremålen är dock något svårare att knyta 

Fig. 14. Nålar från A900: F5, F6, F8. Foto: Richard Grönwall. 

Fig. 15. Harts från A900, F12. Foto: Richard Grönwall. 
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till detta, då det främst rör sig om 
fragment av beslag, men delar av ett 
eventuellt lås och förekomsten av nycklar 
talar för en liknande konstruktion. 
Eventuellt kan även fragmentet av en 
järnring hänga samman med kärlet och 
haft samma funktion som en hank. Detta 
kärl var dock ej hartstätat.   

Nycklar (F116, F111) 

En nyckel (F116) påträffades i den centrala 
gravgömman i A900 och satt då fast korroderad på en höftkula. Efter konservering skiljdes delarna åt 
och det visade sig då att nyckeln även har en ring i en änden vilket gör det troligt att den hängt i 
höfthöjd på den gravlagda vid kremeringen. Nyckeln är ca 145 mm lång med ett rektangulärt tvärsnitt 
på cirka 3 mm 

Två nycklar (F111) påträffades tillsammans i A1181 gravgömman, nedlagda med de brända benen i 
gravkärlet. Båda har en mindre ögla i ena änden och är 150 samt 130 mm långa, båda har ett 

rektangulärt tvärsnitt på cirka 3 mm.  

Kniv eller sax (F122) 

F122 påträffades i A900s gravgömma. 
Föremålet utgörs eventuellt av två knivar som 
har rostat samman alternativt av en skadad sax. 
Det undre bladet är ca 170 cm lång med en 
avsmalnande tånge med ett rektangulärt 
tvärsnitt. Den övre delen utgörs av del av ett 
blad, ca 50 mm långt.  

Hank (F121) 

F121 påträffades i den centrala gravgömma till 
A900. Hanken är eventuellt spiralvriden. Cirka 80 mm lång med ett rundat tvärsnitt. Vid hankfästet har 
två mindre ringar korroderat fast.  

Lås/låsbeslag (F109, 123, F124) 

F109 är troligen en del till ett låsbeslag, troligen själva 
låskistan, och påträffades i A1181 gravgömma. Föremålet har 
två nitar och två nithål och påträffades i flera delar vilka 
sattes samman under konserveringen. Beslaget är böjt med 
en platt sida där en av nitarna sitter kvar. Beslaget är cirka 
35 x 30 mm stort. F124 är ett större böjt låsbeslag, cirka 70 
x 45 mm, och låg i A900 gravgömma. Beslaget påträffades i 
fyra delar vilka hade passning. I tre av hörnen finns hål, 
möjligen även i det fjärde vilket dock kan ha kooroderat igen. 
I ett av hålen sitter det kvar en nit av järn. Beslaget är böjt 
med vingar på båda sidorna vilket talar för att även det rör sig om en låskista. F123 är troligen även det 
en del av ett låsbeslag som återfanns i A900. Beslaget är rektangulärt, cirka 40 x 20 mm, något 
asymmetriskt till formen, med två uppstickande delar vilka kan varit förankrade i t.ex. träet till en ask 
eller mindre skrin. Beslaget är genombrutet och påminner om ett nyckelhål.  

Fig. 16. Nycklar F111 från graven A 1181. Foto: Richard Grönwall. 

Fig. 17. Kniv eller sax F122 från grav A900.  
Foto: Richard Grönwall. 

Fig. 18. Låskista och  -bleck F124 och F123.  
Foto: Richard Grönwall. 
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Beslag (F130) 

F130 utgör delar av två beslag och återfanns i 
gravgömman i A1181. En del är cirka 20 x 10 
mm stor och har två nitar fastkorroderade. Den 
andra delen består av två sammanhörande delar 
med ett nithål, ca 10 x 35 mm.  

Ring (F110) 

F110 del av en mindre järnring, ca 25 mm lång. 
Böjd. Påträffades i gravgömman i A1181. 

Nitar (F112, 114, F118, F128) 

F112 järnnit, ca 20 mm lång och böjd. Hör till 
gravgömman i A1181. 

F114 är en liten nit av järn. Niten är böjd och 
sammanlagt ca 20 mm lång med ett platt 
huvud. Hör till den centrala gravgömman i 
A900. 

F118 är en liten nit troligen med en fastkorroderad del av en bricka av järn. Föremålet är ca 20 x 15 mm. 
Hör till den centrala gravgömman i A900. 

F128 är tre små nitar samt ett nithuvud. En är ca 12 mm lång med fragment av brickan kvar vid 
huvudet. Den andra är ca 5 mm lång. Den tredje är svårt kooroderad men är troligen en nit, ca 15 mm 
lång. Nithuvudet är platt och ca 5 mm stort. Alla har ett runt tvärsnitt. Nithuvudet är platt och ca 5 mm 
stort.  Samtliga hör till gravgömman i A1181.  

Odefinierade föremål (F108, F113, F114, F117, F120, F129) 

F108  fragment av järn med ett mindre hål. Ca 15 x 15 mm stort. F108 är det enda järnföremål som 
påträffades i A4006.  

F113 utgörs av 4 delar, varav 3 uppvisade passning vid konservering. Delarna med passning är ihopsatta 
och utgör en böj ca 40 x 20 mm. Samtliga delar har ett rektangulärt tvärsnitt, ca 3 mm brett. Den lösa 
delen är ca 32 mm lång. Möjligen utgör föremålet del av ett beslag. Påträffades i gravgömman i A900. 

F114 tillsammans med en järnnit påträffades två mindre böjda fragment av järn, ca 10 mm stora. Hör till 
gravgömman i  A900. 

F129 utgörs av fyra fragment av järn. Två av dem är böjda med ett platt tvärsnitt, 30 respektive 35 mm 
långa totalt och ca 0,5 mm breda. Övriga två fragment utgörs av ett platt fragment ca 15 x 10 mm stort 
och mkt tunt, ca 1 mm. Det andra är ett avlångt fragment, ca 20 mm långt och 0,5 mm brett. Eventuellt 
kan även dessa föremål vara delar av beslag. Hör till gravgömman i A1181.  

Ben/horn 

Kammar (F93, 96, 98,99 100, 101, 103 104, 126) 
Kamfragment återfanns i tre av gravarna (grav 900, 709 och 1181). Det rör sig i samtliga fall om 
sammansatta kammar, d.v.s. med två stödskenor fastnitade på varsin sida om en kamskena i mitten (jfr 
Brynja 1998). Utöver det är materialet för fragmentariskt för att avgöra typ av kam. Bland 
kamfragmenten finns både kamskenor, vilka i fler fall var ornerade med streck och punktcirklar, och 
några fragment av kamskenan med spår av tänder. De nitar som förekom var både av järn och cu-

Fig. 19. Kamfragment F98 från grav A1181.  
Foto: Richard Grönwall. 
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legering.  

Flest fragment kom från grav 1181 (f.nr 96, 98, 99, 104). Det går dock ej att avgöra om det är en kam 
eller flera och fragmenten påträffades delvis i olika kontexter. F.nr 99 är ett platt stycke benhorn utan 
ornering som eventuellt även kan vara del av ett annat föremål än en kam. 

Även i grav A900 förekom fragment från olika 
kontexter och dessutom mycket små fragment. 
Eventuellt kan de fragment (F93) som 
påträffades i gravgömman till A900 höra 
samman med F127 då de har en liknande 
ytstruktur och ornering. 

Ben/horn beslag (F127) 
Föremålet visar likheter med föremål som inom 
tidigare forskning klassificerats som 
skinnskrapa. Likheter finns med en skrapa från 
Botkyrka vilken återfanns i en grav med 
datering till folkvandringstid (SHM inv.nr 
31097). Föremålet har punktcirkel ornering 
samt streck och är tillverkat genom att en benskiva delvis har sågats igenom. Något har sedan lagts 
mellan skivorna och nitats fast med nitar av kopparlegering. Andreas Sohlberg (länshemslöjdskonsulent 
på Stockholms läns museum)  menar att det troligaste är att det suttit något mjukt fastnitat mellan 
skivorna, t.ex. läder eller textil, vilket gör det troligare att föremålet är ett beslag till t.ex. en väska eller 
till klädedräkten.  

Föremål av sten 

Knackstenar (F136, 132) 

Knackstenar av bergart påträffades i grav A709 och i grav 4006. Stenarna var rundade med tydligt 
facetterade ytor.  

Slipsten (F134) 

Del av en slipsten påträffades i stenpackningen till A775, d.v.s. stenpackningen som sträckte sig utanför 
grav A709.  

Underliggare (F133) 

Del av en underliggare påträffades i fyllningen till grav A709. Fragmentet har tydligt släta ytor.  

Keramik (F107) 

Keramik påträffades endast i grav 709, under en av de tätare lagda stenpackningarna som ingick i 
graven. Godset är relativt grovt av A-typ utan tydliga mynnings– eller bottendelar. Kärlet bör ha haft 
relativt raka sidor.   

Harts (F12, 94, 95, 102) 

Hartstätning påträffades i tre av gravarna (A900, 709 och 825). Flest fragment finns från gravgömman 
i A900 (F12) där den även uppvisade tydliga intryck av trä och en delvis oval form.  

Fig. 20. Föremål av ben/horn, F127. Notera det längsgående sågsnit-
tet. Foto: Richard Grönwall. 
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I grav A825 förekom bara ett fåtal fragment av hartstätning men tillsammans med fragment av näver 
vilket kan peka på att det funnits en hartstätad svepask av näver i graven.  

 

Ben  - osteologisk analys 

De gravlagda 

Sammanlagt registrerades ben från samtliga gravar och samtliga innehöll bränt ben av människa (se den 
osteologiska bilagan). Samtliga individer kunde åldersbedömas, alla vuxna individer, varav två kunde 
könsbedömas till kvinnor i A825 respektive A4006. I A709 finns indikationer på att det rör sig om en 
man men dock för osäkert för att säkerställa en bedömning.  

I alla utom i A900 kunde inte fler än en individ konstateras. I den centrala delen av grav 900 är det dock 
möjligt att mer än en individ har begravts och i så fall rör det sig om två unga vuxna. Dock går detta inte 
att säkerställa helt utifrån det osteologiska materialet. Gravens uppbyggnad med en locksten som skiljer 
brandlager åt från nedgrävd gravgömma kan dock stödja tanken på två olika individer. Grav 900 är även 
den grav som senare byggts på (A1528) och där ett fåtal ben tillhörande en äldre vuxen lagts ned i 
utbyggnaden. Följaktligen kunde sex individer säkerställas, möjligen sju om de centrala delarna av grav 
900 ses som innehållande två individer.  

Gällande fragmenteringsgrad av benen samt behandling av benen, är A709 och utbyggnaden på A900 
(1528) intressanta eftersom benen i dessa två anläggningar dels var nästan helt rena från kol och sot 
(A709) respektive helt rena från A1528 och dels att materialet även var mycket litet. Båda bedömdes 
även innehålla ben från äldre vuxna. Materialet är för litet för att dra generella slutsatser men olika 
behandling av benen beroende på ålder kan vara värt att ha i tankarna (se vidare den vetenskapliga 
fördjupningen).  

En frågeställning inför undersökningen var huruvida en anatomisk sortering kunde ses av benen och 
detta kunde konstateras finns belägg för i grav A1181. Här hade benen lagts ned i en organisk behållare 
(idag försvunnen). I dess övre del dominerade delar av kranium medan delar från benen var få och delar 
från fot saknades helt. I botten saknades däremot nästan kranium helt medan delar av ben och fot 
förekom i större utsträckning. Detta kan med andra ord peka på att man medvetet lagt ned benen i 
kärlet med fötterna först och sedan huvudet. Ordningen beror i detta fall inte heller på att kärlet skulle 
ha blivit skakat och orsakat att små ben hamnar längst ned och större högre upp, eftersom stora 
benfragment återfanns även i botten. Den anatomiska ordningen skulle dock även kunna bero på att man 
börjat plocka benen från den dödes fotända och uppåt efter kremeringen.  

I brandlagren från gravarna kunde ingen anatomisk sortering ses, varken stratigrafiskt eller horisontellt. 
Något som kan peka på att brandbålet rakats omkring alternativt att man plockat benen från lite här 
och var i bålet för att sedan deponera dem i graven. 

I övrigt förekom delar från alla kroppsregioner i de flesta kontexter, dock saknades delar från armar i 
grav 825. Benmaterialet representerar inga hela individer utan delar har valts ut efter kremeringen för 
begravning. 

Djurben i gravarna 

Två gravar (A900 och A1181) innehöll även bränt ben av djur i form av bakben från får/get samt 
skenben och fot från höns. Benmaterialet är mycket litet i förhållande till benen av människa.  

14C-analys och datering 

Sammanlagt daterades fem av gravarna med 14C. Då A900 kunde dateras snävare utifrån fynden, främst 
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agrafferna, daterades istället dess sekundära utbyggnad (A1528). Samtliga dateringar gjordes på bränt 
ben och utfördes på Poznan Radiocarbon Laboratory i Polen. Dateringarna ligger samtliga inom ett 
relativt samlat tidsspann, mellan 404—617 e.Kr kalibrerade värden med två sigma. Det vill säga i 
perioderna romersk järnålder till och med vendeltid, men med en tyngdpunkt i folkvandringstid. Med 
hjälp av agrafferna, från grav 900, blir dock dateringen för den graven något snävare och hamnar 
tidigast i senare delen av folkvandringstid (se vidare bilaga 5).   

Sammanfattande tolkning och utvärdering av frågeställningarna 
Före undersökningen av stensträngen fanns inga kända gravar i det område som skulle exploateras. 
Stensträngen framstod som något av en främmande fågel i området och därför var syftet med 
förundersökningen att avgöra vilken typ av lämning den utgjorde. Vid förundersökningen framkom de 
två första gravarna och i och med den arkeologiska undersökningen av dessa framkom de övriga tre. Vid 
den arkeologiska undersökningen påträffades även två stensättningsliknande lämningar vilka dock 
visade sig vara sentida konstruktioner. 

Stensträngar och folkvandringstida gravar har ett rumsligt samband men trots detta är det tveksamt 
om stensträngen här ska kopplas till gravmiljön. Den är av en annan karaktär än de från järnåldern, med 
större block som låg glesare, samt att den sammanfaller väl med kanten för åkermark på kartan från 
tidigt 1900-tal. Något som talar för att den troligen är sentida och uppkommen i samband med sentida 
åkerbruk.  

Vid den arkeologiska undersökningen undersöktes fem stensättningar, varav en även hade byggts på 
sekundärt. Ser man till 14C dateringarna så hamnar gravarna i perioderna romersk järnålder till vendeltid, 
medan fynden från grav 900 hjälper till att snäva in dateringen för i alla fall den graven till tidigast 
senare delen av folkvandringstid. Även de gravformer som säkert gick att avgöra, pekar på en datering 
till folkvandringstid.  

Det går inte att med säkerhet säga om gravfältet varit större, men det är möjligt att det funnits flera 
gravar där cykel– och gångvägen löper samt vid den stora grusplan som ligger nord/nordöst om 

Grav  Människa  Djur  

709 brandlager  35‐64 möjlig man  ‐ 

825 brandlager  18‐79 kvinna  ‐ 

900  18‐44 odefinierad 

35‐79 odefinierad 

Möjligen är det  två  

individer 

 

Får/get finns i både brandlagret 

och i den centrala gravgömman 

Utbyggnad 1528  ll A900  35‐79 odefinierad  ‐ 

1181  18‐44 odefinierad  Höns 

4006  18‐44 kvinna  ‐ 

Fig. 21. Tabell vilken sammanfattar den osteologiska analysen gällande individantal, ålder, biologiskt kön och djurben.  
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gravfältet. Eftersom det är så pass få gravar så blir det svårt att diskutera frågor kring inre kronologi. 
Två av gravarna är mycket lika varandra utseendemässigt, A900 och A4006, men det behöver inte 
nödvändigtvis innebära att de är anlagda tidmässigt samtidigt med varandra utan andra faktorer kan 
påverka gravens utseende. Dock ligger samtliga gravar enligt 14C dateringarna inom ett arkeologiskt sett 
relativt kort spann vilket kan tala för att det rört sig om en mindre gravgrupp från början (se vidare den 
vetenskapliga fördjupningen).   

Utvärdering av frågeställningarna 

Inför undersökningen ställdes förutom syftet även sex frågeställningar upp. Syftet med 
förundersökningen var att avgöra karaktären på den registrerade stensträngen, något som i och med 
undersökningen kan anses vara avgjort. Syftet med den arkeologiska undersökningen var att med god 
vetenskaplig kvalitét dokumentera och ta bort lämningarna och för att kunna göra detta ställdes sex 
frågeställningar upp:   

1. Vilken datering har stensättningarna? 

Stensättningarna har daterats med naturvetenskaplig metodik (14C) till perioderna romersk järnålder till 
vendeltid. Med hjälp av föremålsanalys samt analys av gravarnas utformning är dock en snävare 
datering till folkvandringstid möjligt och för grav 900 troligen även till den senare delen av denna 
period.  

2. Är det gravar för en eller flera individer (relationen människa/djur)? 

Endast i en grav gick det säkert att konstatera att två människor begravts. Det är grav 900 som har en 
central begravning samt att man vid ett senare skede lagt ned brända ben från ytterligare en individ i en 
utbyggnad vid kanten. I de centrala delarna av grav A900 fanns även en osteologisk indikation på att 
det skulle kunna ligga två individer, då ett benfragment bedömts tillhöra en äldre individ än övriga ben. 
Indikationen är dock svag varför bedömningen är något osäker (se vidare den osteologiska rapporten, 
bilaga 4). Arkeologiskt kan man även diskutera denna fråga då den centrala gravgömman var 
välavgränsad från brandlagret med en locksten och nedsatt i ett hartstätat kärl. Detta är dock inte ett 
helt ovanligt gravskick under folkvandringtid (jmf Bennet 1987:90f).  

I grav 900 påträffades även ben av får/get, ett bakben. Samt att skenben och fot av höns förekom i 

Sample name  Anläggning  Datering BP  Kal. 2 sigma 

1205  825  1565 ± 30 BP  422‐561 AD 

1343  709  1600± 30 BP  404‐540AD 

1058  1181  1580±  30 BP  415‐547 AD 

1582  1528(utbyggnaden  ll 

A900) 

 

1570± 30 BP  420‐557 AD 

4818A  4006  1515± 30 BP  433‐494 AD 19,5% 

506‐617 AD 75,9% 

 

Fig. 22. Tabell som sammanfattar resultaten från 14C-analysen.  
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grav 1181. Delarna är typiska för slaktavfall och ej köttdelar varför man kan tänka sig att de skulle 
symbolisera hela djuret.  

 

 3.  Vad har de gravlagda individerna för kön och ålder? 

Två individer  kunde könsbedömas med god säkerhet till kvinnor (i A825 och 4006), medan det för en 
individ finns indikationer på att det rör sig om en man (A709). Samtliga individer från gravarna kunde 
åldersbedömas som vuxna, mellan 18-79 år.  

4. Kan skador/patologiska förändringar ses hos de gravlagda individerna?  

Denna frågeställning kunde inte besvaras på grund av samtligt material var bränt med en tämligen hög 
fragmenteringsgrad.  

5 . Finns det skillnader mellan stensättningarna förutom deras yttre utseende? Till exempel 

rörande individantal– och individsammansättning samt behandling av benen? 

Som nämnts ovan kunde mer än en individ endast säkert fastställas i grav 900, och då inte i de centrala 
delarna av graven utan i en tillbyggnad vid gravens kant. Rörande behandling av benen skiljer benen från 
tillbyggnaden av A900 ut sig tillsammans med benen från grav 709. I båda dessa var benmängden liten 
samt att benen var nästan fria respektive fria från kol och sot. Båda individerna bedöms även tillhöra 
äldre vuxna (35-64 samt 35-79 år). Även benen från grav 1181 skiljer ut sig från de övriga såtillvida att 
det här finns indikationer på att benen ordnat anatomiskt korrekt vid nedläggelsen i gravkärlet. I 
översta delen dominerade framförallt delar av kranium, medan delar från benen var få och delar från fot 
saknades helt. I botten var dock delar av kranium mycket få medan delar av ben och fot återfanns i 
större utsträckning.  

Att benen behandlas olika kan bero på en mängda faktorer, där den vanligaste arkeologiska förklaringen 
kanske är tidsaspekten. Men det finns även andra faktorer som kan spela roll för hur den döde hanteras 
som till exempel är mer kopplade till den döde individen och kan berör social och/eller biologisk ålder, 
dödssätt,  social status med mera (se vidare den vetenskapliga fördjupningen).  

6. I vilket större socialt och ekonomiskt sammanhang kan stensättningarna ha ingått sett till 
kända boplatser, gravar och andra tidsmässigt relevanta företeelser i området? 

Denna fråga diskuteras i den vetenskapliga fördjupningen.  
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Vetenskaplig fördjupning 

Inledning 

Syftet med denna del är främst att sätta in de undersökta gravarna i ett lokalt sammanhang, samt att 
lyfta några aspekter av hur man kan gå vidare med resultaten från undersökningen. 

I det absoluta närområdet, här definierat som cirka 1 km radie, har inga större undersökningar gjorts 
av gravar, men området i sig har i och med exploatering genomgått flera utredningar. 
Fornlämningsbilden har redovisats kortfattat ovan och framförallt är det stora boplatskomplexet, 
Sundbyberg RAÄ 36:1 med tillhörande gravfält RAÄ 29:1 och 14:1, intressant att sätta i relation till den 
undersökta gravgruppen. Höjer man sedan blicken finns inom en tre kilometers radie de större 
undersökningarna för miljonprogrammen i Norra Spånga. Materialet från dessa undersökningar har 
varit föremål för flera studier och även avhandlingar (se t.ex. Bennet 1987 och Biuw 1992), och kom att 
ingå i projektet Mälardalens folkvandringstid under 1980-och 90-tal. Det går inte inom ramen för 
följande text att göra en djupdykning i detta stora material, men de allmänna dragen för  
bebyggelseutvecklingen i området kommer att studeras nedan samt att relationen gravmaterial och 
samhällelig kontext kommer diskuteras kortfattat.  

Gravar och hus—vart bodde de gravlagda? 

Frågan ovan är en av de vanligaste arkeologiska frågorna och speciellt när det kommer till järnåldern i 
Mälardalen, då frågan framförallt ställts i syfte att utreda etablering av boplatser, gårdar och så 
småningom byar.  

Boplatskomplexet, Sundbyberg RAÄ 36:1, innehåller ett flertal husterrasser och typologiskt kan dessa 
dateras till perioden mellan 200-600 efter Kristus (se Hjulström & Bertheau 2008:9). Komplexet är 
känt sedan länge men i och med en arkeologisk utredning 2008 kom fler terrasser att påträffas och 
storleken på boplatsen kom att utökas (Spijkerman & Björklund 2008).  

Björn Hjulström diskuterar kort boplatskompexet och menar att det höga antalet husgrundsterrasser 
inom en så pass begränsad yta är ovanligt i Mälardalen och kan jämföras med platser som Adelsö och 
Helgö. Men samtidigt även att det skiljer sig så till vida att terrasserna vid Västra Brotorp saknar 
upphöjda platåhus och storhögar, viket gör att han anser att miljön tillhör ett rikt samhällskikt men 
dock ej det högsta (Hjulström & Bertheau 2008:9).  

Nära boplatsen finns även två gravfält, Sundbyberg 14:1 och 29:1 vilka sannolikt hängt samman från 
början (se FMIS). Gravfälten specialkarterades tillsammans med boplatsen 1996-97 av Rolf Rydén och 
bedöms ha en tyngdpunkt i yngre järnålder. Undersökningarna i och med miljonprogrammen har visat 
att gravfält av denna karaktär i området ofta innehåller många fler gravar än de som är kända efter 
inventering samt att de innehåller gravar från en stor del av järnåldern (jmf Biuw 1992:18ff).  

Anita Biuw diskuterar i sin avhandling från 1992 bebyggelseutvecklingen i Norra Spånga. Biuws 
arkeologiska material är hämtat från gårdar och gravar vilka de närmaste, Ärvinge och Kymlinge, 
endast ligger mellan 2-3 kilometer från Västra Brotorp och innehöll flera gravar med datering till 
folkvandringstid. Biuws syfte var att analysera och bedöma bebyggelseutvecklingen och 
samhällstrukturen i detta område under järnåldern och utifrån gårdslägen och gravar och relatera 
detta till den tidigare forskningen gällande Mälardalen där man pekat på en omlokalisering av 
bebyggelse i och med skiftet äldre och yngre järnålder (Biuw 1992: jmf Ambrosiani 1964:214f). Biuw 
menar sig kunna se en etableringsfas under övergången äldre och yngre romersk järnålder i framförallt 
gravmaterialet som hon menar hänger ihop med att man bosätter sig i området.  

Det går att kritisera denna typ av bebyggelsestudier och det relativt enkla sambandet man drar mellan 
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bofasthet och gravar. Inte desto mindre är materialet i sig intressant. Biuw kan visa på hur vissa av 
gravfälten etableras under äldre järnålder för att fortsätta in i allra yngsta vikingatid med skelettgravar. 
Medan andra, likt gravgruppen i Västra Brotorp, upphör. Ifrån Ärvingeområdet finns likheter mellan den 
nu undersökta gravgruppen och gravfält Spånga RAÄ 163:1. RAÄ 163:1 etableras under folkvandringstid 
men används sedan endast under cirka 200 år. Från Kymlinge finns ytterligare ett exempel, Spånga RAÄ 
168:1, som anläggs cirka 400 e. Kr. och används in i äldre vendeltid för att sedan upphöra och i närheten 
av dessa gravfält finns de större gravfälten som fortsätter genom hela järnåldern. I närheten finns även 
flera undersökta boplatslägen som är samtida med gravarna och där Biuw kan para dem samman rör 
det sig om ett avstånd runt 100 meter mellan gravfält och boplats (Biuw 1992:264ff).  

Mellan de nu undersökta gravarna och boplatskomplexet RAÄ 36:1 är det inte mer än drygt 100 meter 
så det finns goda möjligheter att diskutera samtidighet här. Att ha i åtanke är förstås att husterrasserna 
inte är undersökta och sålunda inte absolut daterade men jämförelser med bland annat de liknande 
terrasserna på Helgö pekar på att de i alla fall delvis bör vara samtida med gravarna (se Hjulström & 
Bertheau 2008:9). Gällande de andra gravfälten invid boplatsen är det även troligt, i jämförelse med 
materialet från Ärvinge och Kymlinge, att det här kan finnas ytterligare gravar från folkvandringstid 
tillsammans med gravar från senare delen av järnåldern. 

Vid Stora Ursvik, cirka 2 km väst om Västra Brotorp,  har på senare tid en mindre boplats undersökts 
som visade sig varit i bruk under romersk järnålder in i folkvandringstid/vendeltid, dock med eventuella 
uppehåll. Boplatsen verkar representera en mindre gård med smidesverksamhet och undersökaren Ann 
Vinberg använder Biuws modell för att förstå gården. Då det inte går att koppla något gravfält till 
gården menar Vinberg att det antingen kan röra sig om en mindre gård som är knuten till en annan 
enhet, alternativt att gravarna har försvunnit (Vinberg 2008:13ff).  

Med andra ord är det sannolikt att det i närområdet funnits en väletablerad  närvaro under 
folkvandringstid och den bild som framkommer vid Västra Brotorp  är inte ovanlig vare sig i närområdet 
eller om man höjer blicken ytterligare.  

Husterrasser och små gravgrupper 

Miljöer med just husterrasser och gravar har vidare diskuterats av bland annat John Hamilton. Hamilton 
har studerat ett flertal undersökta hus– och gravkomplex och pekar på närheten mellan 
husterrasseringar och gravfält, men också på närheten till små gravgrupper av liknande typ som vid 
Västra Brotorp. Han menar att denna typ av mindre gravgrupper och deras relation till bebyggelse 
tidigare varit relativt okänd då ensamliggande gravar eller ett fåtal gravar ofta knutits till den äldre 
delen av järnåldern (Hamilton 2007:98). Alternativt kan de även vara helt okända, som i Västra Brotorp, 
då de inte är speciellt monumentala. Detta är ett intressant inlägg i förhållande till Biuws modell där det 
kanske vid en fortsatt analys skulle gå att diskutera flera, men mindre folkvandringstida enheter.  

Hamilton tar även upp ett flertal exempel på hur dessa små gravgrupper har tolkats, bland annat Björn 
Winbergs tankar kring att dessa få gravar skulle kunna utgöra det totala antal gravar som faktiskt 
anlades under den tid som gården var i bruk. Urvalet skulle i så fall peka på att endast ett fåtal 
människor gravlades (se Hamilton 2007:98; jmf Winberg 1986:117). Även Lars Liedgrens exempel från 
Mellannorrland diskuteras och Liedgren menar att mönstret pekar på en fast ordning beroende av kön, 
ålder eller social ställning (Hamilton 2007:98 samt där anförd litteratur). Anita Biuw menade att 
upphörandet att begrava på gravfälten inte berodde på någon form av kris utan troligen på att 
människor flyttade. Hamiltons exempel öppnar upp för även andra förklaringar.  

Gravar och social stratigrafi 

Att diskutera social stratifiering utifrån gravmaterial är inget nytt och även denna fråga har varit 
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central för studiet av järnålderns samhälle. För området har både Anita Biuw och Agneta Bennet 
framfört tolkningar utifrån gravmaterial som man menar pekar på en social stratifiering. Bennet utgår 
bland annat ifrån gravfälten vid Kymlinge och menar sig där kunna urskilja skillnader mellan män och 
kvinnor och även inom dessa grupper (Bennet 1987:159ff). Även Biuw pekar på en ökad social 
stratifiering i och med folkvandringstid då hon menar att ökningen av antalet gravgåvor och offerdjur 
pekar på detta (Biuw 1992:289). Till de faktorer som nämns ovan kan dock läggas flera andra kriterier 
som kan vara lika så avgörande som social status till varför en begravning ser ut på ett visst sätt. Ett 
banalt påpekande som dock innefattar en hel del komplexitet är att de döda inte begraver sig själva. 
Något som per se innebär att det finns en mängd faktorer, förutom den döde att ta hänsyn till. Hur en 
grav utformas kan hänga samman med till exempel hur den döde dog, dennes sociala ålder och/eller 
sociala kön, platsen den döde dog på, om den döde hade släktingar eller ej med mera (jmf t.ex. Parker 
Pearson 2009:78ff; Kristoffersen & Oestiggard 2008).  

Ett arkeologiskt material är dessutom endast fragment av vad som kanske fanns där från början, något 
som kan göra att det kan framstå som omöjligt att säga något med bäring. Det man kan ta med sig av 
dessa studier är dock att vi bör vara försiktiga när vi skapar de kategorier vi tittar på. Bland annat har 
forskningen kring gender visat på att sådant som inte kan klassificeras som tydligt manligt eller tydligt 
kvinnligt har blivit mer intressant. Bennet menade att hon kunde påvisa skillnader i status grundad på 
kön för ett av Ärvinges gravfält (Bennet 1987:159ff). Hon gjorde detta  utifrån osteologiskt material, 
men även utifrån arkeologiska könsbedömningar, vilka löper risk bli färgade av samtidens syn på hur 
manligt respektive kvinnligt bör framstå. Lite senare gjorde även Fredrik Fahlander en mindre analys av 
samma material, utifrån ett genderperspektiv, och kunde då visa på förekomsten av även andra 
kategorier, ej kopplade till biologiskt kön (se Fahlander 1995).  

Ett sätt att möta dessa frågor från ett annat håll kan vara med ett handlingsperspektiv (jfr t.ex. 
Fahlander 2009; Röst 2016) Gravgåvor, gravformer, gravskick är alla viktiga kategorier, men det finns 
även lika viktiga aspekter i själva de handlingar som har utformat graven. Fördelen med ett sådant 
perspektiv är att man i vis mån kan undvika generaliseringar från början och istället ta sin utgångspunkt 
i materialet, vad hände här? I vilken ordning skedde olika händelser? Kanske kan ett sådant synsätt 
hjälpa oss att se nya aspekter på gravmaterial som vi tidigare förbisett.  

Den lilla gravgruppen från Västra Brotorp är i sig ett för litet material för att kunna göra några större 
analyser eller för att kunna se mönster, men det uppvisar dock en viss variation som går att diskutera 
trots att det bara rör sig om fem anläggningar. 

Handlingar vid gravläggning i Västra Brotorp 

Nedan kommer endast kort att lyftas några aspekter som materialet från Västra Brotorp kan bidra med 
och som kan bland annat kan kopplas till ett handlingsperspektiv. Syftet med denna del är inte att dra 
några slutsatser från materialet, som nämnts ovan är det för litet för det, utan tanken är att lyfta upp 
andra aspekter av materialet än de som ofta belyses. 

Utgår man från de modeller från området som presenterats ovan gällande social stratigrafi och gravar 
skulle det i Västra Brotorp framförallt finnas en rik grav, A900, med en mängd metallföremål. Kanske 
skulle även grav 1181 kunna ses som rik med sina föremål av järn. A1181 saknar sin överbyggnad och 
även del av sin fyllning på grund av skada vilket gör den svår att studera närmare rörande uppbyggnad. 
A900 var dock välbevarad och i sin yttre utformning mycket lik grav 4006. Fyndmaterialet i A4006 var 
dock väldigt sparsmakat och bestod av endast av ett litet bronsbleck och ett odefinierat järnföremål. 
Att diskutera om en grav är rik eller ej är dock vanskligt utifrån flera faktorer. Dels finns de självklara 
aspekterna av gravbålet att ta hänsyn till, det vill säga att saker kan ha försvunnit där, att vissa saker 
valdes ut för begravningen medan andra ej begravdes. Föremål har troligen även varit organiska och 
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försvunnit i graven med tiden. Därför kan det vara fruktsamt att diskutera  även andra aspekter 
gravarna, till exempel hur de byggts upp.  

För A900 har först en grop grävts för gravkärlet, innehållande de mänskliga kvarlevorna, ben från får/
get och föremål. Här är det dock av vikt att reflektera över vilken typ av föremål det rör sig om. Vissa 
delar verkar ha hört samman med själva gravkärlet, t.ex. beslag, hank, lås och eventuellt nyckel. Andra 
delar verkar ha hört samman med den dräkt som den döde burit, t.ex. agraffknappar, hängen och nålar. 
Frågan är om något av dessa ting kan ses som en gravgåva, eller om det ska relateras till den döde och 
till begravningsritual. Till exempel associerar vi sällan vår döda släkting med den gravurna som denne 
bisatts med. Det är även värt att fundera kring den uniformitet som verkar finnas i folkvandringstida 
gravar gällande dräktskick, rör det sig om mode eller en dräkt skapad för begravning? Dessa två 
tolkningar behöver dock ej stå emot varandra.  

Ovanpå kärlet har man sedan lagt en locksten och runt och på denna spritt ut ett brandlager. Här finns 
indikationer på att det kan röra sig om brandlagret från kremeringen av en annan individ än den som 
ligger under lockstenen och i brandlagret återfinns förutom de brända benen även ytterligare en 
agraffknapp, dock av en annan typ än de i gravgömman. Förutom agraffknappen återfinns också andra 
bronsföremål i form av hängen, till exempel det lilla hornformade och det runda, samt nålar. Dessa 
föremål framstår som medvetet nedlagda direkt under stenarna i packningen, direkt ovanpå brandlagret. 
Kanske ska de ses på ett annat sätt än de föremål som förekom i den centrala gravgömman, bland annat 
eftersom de inte ligger direkt tillsammans med den dödes ben utan har skiljts från dem för att sedan 
deponeras, alternativt inte varit med på bålet alls. 

Över stenpackningen har sedan lagts en jordfyllning och även här lagt ned en bit bränt ben av människa. 
Senare har man återkommit till graven och lagt ned ytterligare delar från en människa, en äldre individ, 
genom att bygga ut graven åt öst. 

Grav 4006 uppvisar en del likheter i gravritualen med A900 såtillvida att det framstår som att ben har 
deponerats i olika steg i och med byggandet av graven. I A4006 är troligen den första handlingen att 
man gräver en mindre grop decentralt i vilken man deponerar en mindre mängd ben. Sedan förs rester 
från brandlagret på i gravens mitt. De ben som ligger i kanterna av brandlagret visade sig sakna kol. 
Detta skulle kunna peka på att man här gjort ett urval av ben från brandlagret, dock kan ej urlakning 
helt uteslutas. Även i fyllningen förekom mindre bendepositioner utan kol. Med andra ord finns flera 
likheter i uppbygganden mellan A900 och A4006, förutom likheterna i utseende mellan gravarna.  

Den grav som bör ha synts tydligast av de fem är A709, byggd av större block med en kraftig kantkedja. 
Här är ett fåtal brända ben från en äldre individ placerats i ett hartstätat kärl. Över gravgömman har 
man sedan lagt stora block som krossat kärlet. Detta är en skillnad från grav 900 och grav 1181 där 
man varit noga med att gräva ned kärlet och sedan eventuellt skydda det med hjälp av en locksten innan 
stenpackningen byggs. Runt om de stora blocken i A709 har sedan mindre men fortfarande stora stenar 
lagts samt att två delar av graven fått en tätare lagd stenpackning. I en av dessa packningar framkom 
platsens enda keramikfragment samt i den andra packningen en knacksten och del av en underliggare. 
Att bygga grav 709 har troligen tagit tid och definitivt krävt styrka från flera människor, alternativt 
dragdjur. Det vill säga värden som kan vara av lika stor betydelse som föremål av brons.  

A709 och utbyggnaden på A900 väcker även frågan om ålder kan vara en faktor att titta närmare på 
när det kommer till gravritual och benmängd, eftersom det i båda dessa låg mycket lite ben, delvis 
rengjorda, från en äldre individ.  

Det finns aspekter som pekar på att individen kanske fortfarande var viktig efter döden, som förfäder 
eller som person får dock vara osagt. A900 är till exempel uppenbarligen känd under en viss tid, och 
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kanske är det den gravlagda personen som man vill koppla samman med när man lägger ned ytterligare 
en person vid kanten av den. Även behandlingen av benen i A1181 kan stödja en sån idé där benen lagts 
ned anatomiskt korrekt i gravkärlet. Fötter återfanns längst ned medan fragment av skalle återfanns 
högst upp. Även avsaknaden av ben från armar i A825 kan vara intressant rörande behandling av benen. 
Det kan vara ett resultat av att det inte spelade någon större roll vilka ben som följde med men med 
tanke på att benen i de övriga gravarna kommer från samtliga delar av kroppen kan det även spegla en 
medveten handling av betydelse.  

De skeenden som visats på ovan är lokala men om de i framtiden kan jämföras med andra material kan vi 
med säkerhet hitta nya aspekter i gravmaterial som kan bidra till att både andra grupper av människor 
belyses och att järnålderns samhälle får en större variation.  
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Bilaga 1. Anläggningsbeskrivningar 

Anläggning 1181 

Typ: Stensättning, skadad, oklar form, ca 2,2 x 2,5 m, 0,25 m hög.  

Inre gravskick: Benbehållare med omgivande brandlager 

Läge: Belägen i västsluttning  

Utseende före avtorvning: Syntes inte före avtorvning 

Beskrivning: Kraftigt skadad stensättning. Ursprunglig form mycket svår att göra, möjligen kunde ett 
hörn urskiljas åt NÖ. Efter avtorvning  var anläggningen synlig som en oregelbunden stenpackning 
(947) med två flata stenar, varav en visade sig vara en locksten till gravgömman (800), ca 0,6 x 0,4 
respektive 0,4 x 0,3 m stora, placerade i västra delen. Stenpackningen har troligen täckt lockstenen 
men blivit skadad av en yngre grusad arbetsväg som skurit graven, samt av rötterna från ett träd som 
stod omedelbart syd om anläggningen. Fyllningen (961) mellan stenarna i stenpackningen bestod av 
brungul silt med inslag av grus. 

Under stenpackningen och under lockstenarna framkom ett sotigt grått lager med inslag av brända 
ben (1019). Lagret var ca 0,03-0,13 m tjockt och ca 1 x 0,9 m stort. Under detta lager framkom en 
tydligt avgränsad bengömma (Fyndenhet 1058) med en diameter på ca 0,18 m i ytan och med ett djup 
av 0,15 m. Benen bör ha legat i en organisk behållare och denna var placerad direkt på berghällen. 
Bengömman (behållaren) var stöttad av tre något större stenar och dessa ingick i en undre stenpack-
ning (1028) som konstruerats runt om bengömman. Stenarna i denna var i flera fall ställda på högkant 
och lutandes mot norr. Runt om bengömman fanns ett fett svart lager av sot, kol, skärvig sten och små 
mycket smuliga brända ben som ej gick att ta om hand (1079). Bengömman var nedgrävd genom 
detta lager och den undre stenpackningen nedsatt i lagret. Lagret utgör troligen del av den ursprung-
liga bålplatsen då marken under på flera ställen var eldpåverkad samt att den centrala delen av sten-
sättningen var anlagd på en nedgrävd yta (1194) i sluttningen vilken skulle kunna agera som luftgrop 
för bålet.  

Bengömman (1058) togs in som preparat i sin helhet och grävdes av osteolog inomhus. Benen delades 
upp och analyserades i tre delar, topp, mitt botten. En uppdelning som behållits i fyndpåsar och fynd-
nummer.  

Kontexter 

AL961 Fyllning 

AL947 Övre stenpackning 

A800 Locksten 

AL1019 Brandlager 

AL1058 Benbehållare  

AL1028 Undre stenpackning 

AL1079 Bållager 

AN1194 nedgrävning 
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Plandokumentation över A1181 med samtliga ingående kontexter. Skala 1:20 
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Fynd 

I sotlager (1019) 

Föremål, oidentifierat, av ben eller horn, 3 fragment utan passning (F 99). Föremålet påträffades efter 
avsluta undersökning varför det ej är punktinmätt.  

I benbehållare (fyndenhet 1058) 

Nycklar, järn, 2 st (F111) 

Ring, järn, 1 st (F110) 

Nitar, järn, 4 st (varav 1 huvud och en tveksam nit) (F128) 

Odef fragment, järn, 7 st (F97) Dessa påträffades i och med registrering  av ben och är ej konserverade. 

Odef fragment, ev beslag, järn, 4 st (F129) 

Beslag, järn, 3 st, (F109, 130) 

Kamfragment, ben, i övre delen av kärlet påträffades ca 38 skamfragment samt att ytterligare sex frag-
ment påträffades i botten av kärlet. Fragmenten är punktcirkel- samt streckornerade (F96, 98). 

I bållager (1079) 

Kamfragment, streckornerade, 2 stycken (F104) 

Osteologiskt material 

I brandlager (AL1019) 

Bränt ben, människa, 6,6 g (F64) 

Bränt ben, oident, 5,4 g (F 65) 

I benbehållare (fyndenhet 1058) 

I toppen av behållaren: 

Bränt ben, människa, 18-44 år, 78,6 g (F66) 

Bränt ben, höns, 1,14 g (F67) 

Bränt ben, oident, 199,9 g (F68) 

I mitten av behållaren: 

Bränt ben, människa, 18-44 år, 69,9 g (F69) 

Bränt ben, oident, 87,8 g, (F70). 

I botten av behållare: 

Bränt ben, människa, 18-44 år, 31,8 g (F71) 

Bränt ben, oident, 114,7 g (F72)  

 Analyser 

Osteologisk analys, Agneta Flood, se bilaga 4 

14C analys, Poznan Radiocarbon laboratory, se bilaga 5 

Datering 
14C analys av bränt ben från benbehållaren gav datering till 415-547 e.Kr (kal. två sigma). 
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Snedfoto från väst av skadade 1181. 

Lodfoto av 1181.  
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Anläggning 825 

Typ: Stensättning, något skadad mot syd, rundad, ca 1,6 m i diameter, ca 0,3 m hög.  

Inre gravskick: Brandlager 

Läge: Belägen på bergsplatå, längst i öst av samtliga gravar 

Utseende före avtorvning: Syntes inte före avtorvning 

Beskrivning: Något skadad stensättning. Stenar verkar ha försvunnit mot SÖ. Efter avtorvning var 

anläggningen synlig som en rundad relativt tät lagd stenpackning (975) med en stenstorlek mellan 10-
30 cm. Vissa stenar var skarpkantade men föreföll ej vara brända. Fyllningen (1005) bestod av mellan-
brun silt med inslag av grus och varierade mellan 0,05-0,1 m tjock. Fyllningen sträckte sig något utan-
för stenpackningen, framförallt åt nordväst. Från toppen av stenpackningen framträdde ett brandla-
ger nästan omedelbart(1068) med ben och sot. Delar av stenpackningen vilade direkt på berget.  
Brandlagret var placerat på moränen, vilken bitvis var mycket tunn innan berghällen tog vid. Brandlag-
ret (1068) varierade mellan 0,05-0,15 cm tjockt. Majoriteten av benen påträffades något decentralt i 
graven mot väst. Brandlagret grävdes uppdelat i fyra delar av osteolog och togs även in för analys 
uppdelat på detta sätt. Syftet var att kunna avgöra om det förekom någon form av ordning i place-
ringen av benen. Analysen visade dock att så verkade ej vara fallet. Ordningen har dock behållits i 
fyndpåsar/fyndnummer för att möjliggöra för framtida vidare analyser. I gravgömman påträffades 
inga föremål. I fyllningen framkom ett odefinierat föremål av järn vilket i samråd med konservatorer 
kom att avskrivas som recent (F120). 

Kontexter 

AL1005 fyllning 

AL975 stenpackning 

AL1068 brandlager 

Fynd 

I fyllningen (1005) 

Föremål av järn, recent (f.nr 120) 

I brandlagret (1068) 

Harts, 4 st fragment (F95) 

Näver, 6 st fragment (F94) 

Osteologiskt material 

I brandlager (AL1068) 

Bränt ben, människa, 26 g, kvinna, 18-79 år (F.nr 24, 26, 28, 30) 

Bränt ben, oidentifierat, 190 g (F.nr 25, 27, 29, 31) 

Analyser 

Osteologisk analys, Agneta Flood, se bilaga 4 

14C analys, Poznan Radiocarbon laboratory, se bilaga 5 

Datering 

Bränt ben från brandlagret  har 14C daterats till 422-561 e.Kr (kal. 2 sigma). 
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Matris över kontexter A825 

Plandokumentation över A825 med samtliga ingående kontexter. Skala 1:20 

Lodfoto samt snedfoto från öst över A825 
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Anläggning A900 samt dess utbyggnad A1528 

Typ: Stensättning, övertorvad, välvd, ca 4 m i diameter och ca 0,4 m hög.  

Inre gravskick: Brandlager med bengömma 

Läge: Belägen på bergsplatå ovanför västsluttning mycket nära grav 825 och 709. 

Utseende före avtorvning: Syntes ej före avtorvning. Bevuxen med ett större träd. 

Beskrivning: Efter avtorvning framträdde anläggningen som en rund stensättning med tät stenpack-

ning som dock störts i väst av en utbyggnad.  

Överbygganden bestod av en fyllning (1138), cirka 0,05-0,1 m tjockt hårt packad mellanbrun silt. I fyll-
ningen förekom ett större stycke vit kvarts. Direkt under fyllningen kunde mörkfärgningen av ett kom-
mande brandlager ses centralt i graven. Mörkfärgningen utgör ett eget lager med små bendepositioner 
samt kol (1328). Stenpackningen (1159) var enskiktad och tätt lagd med större stenar mot mitten. Ef-
fekten av större stenar i mitten med fallande storlek ut mot kanterna gav stensättningen dess välvda 
form. Stenstorleken varierade mellan 0,1—0,4 m.  

I mörkfärgningen (1328) förekom mindre bendepositioner samt kamfragment (F43, 44, 100) vilka 
punktinmättes. Under stenpackningen centrala del framkom ett sotigt brandlager med spridda brända 
ben (A1508). I lagrets topp direkt under stenar i packningen påträffades i sydöst en nedläggning av tre 
föremål bestående av ett hänge (F2), en nål (F5) samt ytterligare ett hänge format som ett horn (F4). I 
nordöst en vulstnål (F6) och ett hänge (F3). I norr ytterligare en vulstnål (F8).  

I brandlagret påträffades en agraffknapp (f.nr 10), denna kom en bit ned i lagret och nära gravens cen-
trala del.  

Den centrala gravgömman (A1748) påträffades under en locksten (A1584) i gravens mitt. Runt lock-
stenen fanns även en undre stenpackning centrerad kring gravens mitt (1597). Gravgömman (1748)  var 
nedgrävd (nedgrävning 1727) i moränen och benen samt föremålen hade satts ned tillsammans med i 
kärl (organiskt). I botten av gravgömman påträffades hartstätning (F12). Fynden i gravgömman var 
mycket rikliga och bestod av ett flertal järnföremål, bland annat en kniv, en nyckel och ett lås, samt yt-
terligare agraffknappar och ett flertal föremål av både brons och järn. Utifrån agraffknapparna kan gra-
ven dateras till folkvandringstid.  

I anläggningens nordvästra kant hade den yttre begränsningen rubbats och en utbyggnad gjorts 
(A1528), ca 1,6 x 0,7 m stor, med något oregelbunden form. Utbygganden hade samma typ av fyllning 
(1556) som anläggning 900 följt av en stenpackning (1542). Stenpackningen låg dock djupare än grav 
900s packning och framstod som nedgrävd. En mindre deponering av brända ben (1713/1582) åter-
fanns stenpackningen, precis i  begränsningen mellan 900 och utbyggnaden. Utbyggnaden är stra-
tigrafiskt yngre än grav A900.  

Kontexter  

I A900 

AL1138 Fyllning 

AL 1328 Mörkfärgning 

AL1159 Stenpackning 

AL1508 Brandlager 

AS 1584 Locksten 
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AL1597 Undre stenpackning 

F1748 Gravgömma 

AN1727 Nedgrävning för gravgömma 

I A1528 

AL1556 Fyllning  

AL 1542 Stenpackning 

FB 1713/1582 Bendepå  

Fynd 

I mörkfärgning i fyllningen (1328) 

Kamfragment, punktcirkelornerat (F100). 

I brandlagret (1508) 

Hänge, brons, hornformat (F2) 

Nål, brons (F5) 

Hänge, brons, runt (F4) 

Hänge, brons, runt (F3) 

Vulstnål, brons (F6) 

Vulstnål, brons (F8). 

Agraffknapp, brons (F10) 

Kamfragment, ben/horn, 1 st (F101). Upptäcktes vid 
registrering av benmaterial - ej punktinmätt. 

I gravgömman (1748) 

Järnfragment, beslag(?), 2 delar (F113) 

Nit, järn (F114) 

Bronsten (F115) 

Nyckel, järn (F116) 

Nit m bricka (?), järn (F118) 

Nit i brons m järnbricka (F119) 

Hank, järn (F121) 

Kniv, järn (F122) 

Låsbeslag, ev nyckelhål, järn (F123) 

Låsbeslag, järn (F124) 

Agraffknappar, brons, 3 st (F19, 11, 15, 20) 

Bleck, brons, 3 delar (F17) 

Hänge, brons, rombiskt (F9) 

Matris över samtliga kontexter i A900 

  1138 

  1328 

  1159 

  1508 

  1597            1584 

  1748 

  1727 

  1556 

  1542 

         1713/1582 

Matris över kontexter i A1528 
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Baksida till agraff, brons (F18) 

Tenar, brons (ev nålar), 2 st (F13, 14) 

Ten, brons och järn, 1 del (F125) 

Bronsnit m järnbricka (F16) 

Kamfragment (F93, 126) 

Beslag, ben/horn, 1 st (F127) 

Hartstätning, cirka 100 fragment (F12) 

Osteologiskt material 

I fyllningen (AL1138) 

Bränt ben, eventuellt människa, 1 gram (F39) 

I fyllningens mörkfärgning (AL1328) 

Bränt ben, oidentifierat, gram (F41, 42, 44, 45, 47, 50, 51, 52) 

Bränt ben, människa (F40, 43, 46, 49) 

I brandlagret (AL1508) 

Bränt ben, människa, 35-79 år (F57) 

Bränt ben, människa, 18-44 år (F59 

Bränt ben, människa (F58) 

Bränt ben, oident, (F61) 

Bränt ben, får/get, 9,6 gram (F60) 

I gravgömman/brandlager under locksten (fyndenhet 1748) 

Bränt ben, människa, 18-44 år (F62) 

Bränt ben, oidentifierat, 241 g, (F63) 

Bränt ben, får/get, 3 g (F135) 

I utbyggnaden 1528, bendeposition 

Bränt ben, människa, 35-79 år (F53, 55) 

Bränt ben, oidentifierat, (F54, 56) 

Analyser 

Osteologisk analys, Agneta Flood, se bilaga 4 

14C analys, Poznan Radiocarbon laboratory, se bilaga 5 

Datering 

Bränt ben från utbyggnaden har 14C daterats till 420-557 e.Kr (kal. 2 sigma). 
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Överst lod A900, nedre bild -  snedfoto från syd. 
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Anläggning 709 

Typ: Stensättning, ca 6,6 m i diameter, ca 0,5 m hög.  

Inre gravskick: Bengömma 

Läge: Belägen i svag sydsluttning 

Utseende före avtorvning: Anläggningen syntes före avtorvning som en svag förhöjning med enstaka 
uppstickande stenar. Anläggningen var kraftigt bevuxen med tre större barrträd samt två mindre 
träd.   

Beskrivning: Efter avtorvning framträdde anläggningen som en rund stensättning med gles stenpack-
ning, stenstorlek ca 0,1-0,45 m, med en central del av större block, ca 0,8-1 m stora, samt en tydlig 
kantkedja (A20024) av mellan 0,4-1 m stora stenar. Mot väst fanns i direkt anslutning till kantkedjan 
en stenpackning som framstod som en utbyggnad (A775).  

Fyllningen (729) bestod av sandig mörkbrun silt, upp till 0,3 m tjock. Fyllningen sträckte sig något ut-
anför kantkedjan. Under fyllningen fanns centralt, runt och under de större blocken, ett mörkare lager 
med sot, kol och skärvig sten (1400). Stenpackningen (1038) var gles förutom i två partier, ett i västra 
delen (1118) och ett i östra (1100) där stenen var mindre, ca 0,1-0,2 m stor, och lagd tätare. Stenpack-
ningen i väst (1118) var sammanhängande med stenpackningen i A775 (AL1700). Över stenpackningen 
till 775 förekom dock ingen fyllning. Under stenpackningen 1118 påträffades innanför kantkedjan di-
rekt på moränen en liten nedläggning av keramik (F107). I fyllningen (729) påträffades en knacksten 
(f.nr 132) ett fragment av en underliggare (F133) samt tre enstaka brända ben (F36, 37, 38). I botten 
på det mörkare sotiga lagret (1400) påträffades en liten koncentration av brända ben (F32, 33, 34, 35, 
38), två kamfragment (f.nr 103) samt delar av en hartstätningsring (f.nr 102).  

Utbygganden A775 uppfattades först som en egen anläggning, ca 3 x 2,3 m i diameter, vilken blivit 
störd av senare tids aktivitet samt rötterna från ett större träd. Under undersökningen kostaterades 
dock att anläggningen troligen ska ses som en del av A709 med en stenpackning (AL1700) bestående 
av ca 0,1-0,4 m stora stenar, ca 0,1-0,3 m höga. I stenpackningen påträffades del av en slipsten 
(F134).  

Kontexter:  

A20024 kantkedja 

AL729 fyllning 

AL1038 stenpackning 

AL1100 mindre stenpackning 

AL1118 mindre stenpackning 

AL1400 sotigt lager 

AL1700 stenpackning 

Fynd: 

I fyllningen 

Knacksten, 1 st (F132) 

Underliggare, fragment, (F133) 
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I gravgömman (1400) 

Harts, 7 fragment (F102) 

Kamfragment, 2 delar varav ett med spår av tänder och ett m del av en cu-nit (F103) 

Under stenpackning 1118 på moränen 

Keramik, A-gods, 19 fragment (F107) 

I packningen utanför (1700) 

Slipsten, del av (F134) 

Osteologiskt material 

I fyllningen 

Bränt ben, oidentifierat, (F36, 37, 38) 

I gravgömman 

Bränt ben, människa, 23,4 g, man?, 35-64 år (F32, 34) 

Bränt ben, oidentifierat, 44 g, (F33, 35) 

Analyser 

Osteologisk analys, Agneta Flood, se bilaga 4 

14C analys, Poznan Radiocarbon laboratory, se bilaga 5 

Datering 

Bränt ben från gravgömman (F32) har 14C daterats till 404-540 e.Kr (kal. 2 sigma) 

  729 

  1038 

              1400 

  1100   1118   1700= 

  200024 

Matris A709 (och 775) 
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Lod– och snedfoto A709.  Snedfoto från nord-nordöst. 
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Anläggning 4006 

Typ: Stensättning, övertorvad, ca 3,6 m i diameter, ca 0,45 m hög.   

Inre gravskick: Brandlager 

Läge: Belägen i svag sydväst sluttning.  

Utseende före avtorvning: Anläggningen syntes före avtorvning som en svag förhöjning med enstaka 

uppstickande stenar. Beväxt med två mindre träd.  

Beskrivning: Efter avtorvning framträdde anläggningen som en rund stensättning med en relativt tät 

lagd stenpackning.  

Överbyggnaden bestod av en fyllning (AL4238) av myllig mellanbrun silt, ca 0,1-0,2 m. tjock. I fyllningen, 
mycket ytligt, påträffades en knacksten (F136). Stenpackningen (AL 4015) var enskiktad, bestående av 
ca 0,15-0,6 m stora stenar, vilka var lagd med större stenar (ca 40 x 60 cm) mot mitten och mindre ut 
mot kanten (modell BAM enligt Bennet 1987:45). Runt mittstenarna kunde en mörkfärgning ses direkt 
under fyllningen (AL4717). Mörkfärgningen hade även en spridning åt väst där det under stenpackningen 
påträffades en nedgrävning (AN4830) med fyllning av sotig silt (A200173) innehållandes en bendeposit-
ion (fyndenhet 5179). I mörkfärgningen 4717 förekom enstaka brända ben utan sot och kol vilka punktin-
mättes. Det centrala brandlagret (AL4818) var beläget i gravens mitt, både kring och under de större 
mittstenarna.  Det centrala brandgravet grävdes av osteolog i fält. Benen delades in i två fyndenheter 
förutom det centrala brandlagret som delades in och grävdes stratigrafiskt. Orsaken till att skapa fynd-
enheterna var att benen i dessa (4800 och 4807) var fria från kol, medan det i brandlagret förekom gott 
om kol. Orsaken till detta kan dock vara urlakning. Brandlagret var anlagt direkt på moränen.  

Kontexter 

AL4238 fyllning 

AL4717 mörkfärgning 

AL4015 stenpackning 

AL4818 brandlager 

FB5179 bendeposition 

AN4830 nedgrävning 

A200173, fyllning i nedgrävningen 

Fynd 

I fyllningen A4238 

Knacksten/löpare av bergart med facetterade ytor (F136) 

I brandlagret (4818) 

Bronsbleck, fragment, 1 st, ev del av nitbricka (F21) 

Järnfragment, odefinierat, 1 st (F108) 

Osteologiskt material 

I mörkfärgning (4717) 

Bränt ben, människa (F73, 74) 
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Bränt ben, oidentifierat (F75) 

I brandlager (4818) 

Fyndenhet 4800 

Bränt ben, människa, 18-79 år (f.nr 89) 

Bränt ben, odefinierat (F90) 

I fyndenhet 4807 

Bränt ben, människa, 18-79 år (F77) 

Bränt ben, odefinierat (F78) 

I brandlager (4818) 

Bränt ben, människa (F79, 81, 85, 91) 

Plandokumentation över A4006 med samtliga ingående kontexter. Skala 1:30. 

  4238 

  4717 

  4015 

  4818 

  5179 

  4830 

Matris över samtliga kontexter i 
A4006. 

200173 

Plandokumentation över A4006 med samtliga ingående kontexter. Skala 1:30. 
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Bränt ben, människa, kvinna, 18-79 år (F83) 

Bränt ben, oidentifierade (F80, 82, 84, 86, 92) 

Fyllning 200173 till nedgrävning 4830, (fyndenhet 5179) 

Bränt ben, människa (F87) 
Bränt ben, oidentifierat (F88) 

Analyser 

Osteologisk analys, Agneta Flood, se bilaga 4 

14C analys, Poznan Radiocarbon laboratory, se bilaga 5 

Datering 

Bränt ben från brandlagret har 14C daterats till 433-494 e.Kr och 506-617 e.Kr (kal. 2 sigma). Se vidare 
bilaga 5 med förklarande figur.  

 

 

 

Lod– och snedfoto från över A4006. 
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Sundbyberg 52:1 Stensträng 

Typ: Stensträng. Enligt FMIS  ca 30 m lång, nord-sydlig riktning, ca 0,5 m bred. Stenstorlek mellan 0,4-

0,9 m. Förgrening i norr. Skadad i syd. Vid undersökningen framstod längden som kortare än vad som 
finns angivet i FMIS. 

Läge: Belägen nedanför västsluttning 

Utseende före avtorvning: Anläggningen syntes före avtorvning som en gles stenrad, tydligast runt 

den nu undersökta delen, för att sedan glesa ut betydligt mot norr. Innan avtorvning framstod även för-
greningen som relativt tät lagd.  

Beskrivning: Efter avtorvning framträdde anläggningens centrala del som en relativt tät lagd stenrad, 

stenstorlek mellan 0,5-1 m. I förgreningen visade det sig dock att ett block var ditkommet under sentid i 
och med fästandet av ett stag varför förlängen kom att se mindre vällagd ut när detta block togs bort. 
Fyllningen bestod av ca 0,2 m tjock myllig silt med en botten av ljus sandig morän. Fynden bestod av två 
mindre bitar A-keramik samt ett obränt djurben. Inget av dessa fynd kunde dock knytas till stensträng-
ens brukande eller uppförande.  
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Plan över stensträngen Sundbyberg 52:1. Skala 1:100 
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Bilaga 2. kontexttabell 

Anl.nr Typ Ingår i Beskrivning 

RAÄ 
52:1 

Stensträng  Se beskrivning bilaga 1 

709 Stensättning  Se beskrivning bilaga 1 

729 Lager 709 Fyllningen till A709, ca 5,5 x 6,5 m stor, upp till 0,3 m tjock, av sandig 
mörkbrun silt.  

775 Stenpackning 709 Stenpackning vilken ligger utanför kantkedjan till A709 men som hör 
samman med denna och stenpackning innanför kantkedjan. Oregelbun-
den rundad form, ca 2,5x3 m stor och ca 0,2 m hög.  

800 Locksten 1181 Locksten vilken täckte gravgömman i A1181. Stenen var flat och ca 0,6 x 
0,4 stor. 

825 Stensättning  Se beskrivning bilaga 1 

900 Stensättning  Se beskrivning bilaga 1 

947 Stenpackning 1181 Oregelbunden stenpackning i A1181, ca 3 x 2 m stor, ca 0,1 m hög. Något 
större stenar placerade centralt. Anläggningen skadad så ursprunglig 
form och storlek går ej att avgöra. Packningen bestod av rundad na-
tursten samt enstaka skärvig sten. Flera av stenarna var placerade på 
högkant.  

961 Lager 1181 Fyllning i A1181, ca 3,3 x 2,5 m stor, ca 0,05 m djup, av brungul silt med 
inslag av grus. 

975 Stenpackning 825 Stenpackning med en stenstorlek mellan 0,1-0,3 m. Vissa stenar var 
skarpkantade men föreföll ej vara brända.  

 
1005 Lager 825 Fyllning av mellanbrun silt, ca 2x2 m stor, med inslag av grus och varie-

rade mellan 0,05-0,1 m i tjocklek.  

1019 Lager 1181 Sotigt grått lager med inslag av brända ben beläget ovanför den cen-
trala gravgömman i A1181. Lagret var ca 0,03-0,13 m tjockt och ca 1 x 
0,9 m stort.  

1028 Stenpackning 1181 Inre stenpackning tillhörande A1181. Centralt placerad bestående av 
0,15-0,25 m stora stenar, varav flera stod på högkant och tät kilade mot 
varandra innanför packningen fanns bengömman.  

1038 Stenpackning 709 Gles stenpackningen, ca 5,5x6 m stor, ca 0,5 m djup, stenstorleken varie-
rade mellan 0,1-0,45 m stora stenar.  I östra delen och i västra delen var 
dock packningen tätare lagd (se 1118 och 1100). 

1068 Lager 825 Brandlager i A825, ca 1,9 x1,5 m, ca 0,05-0,15 m tjockt, placerat på 
moränen, vilken bitvis var mycket tunn innan berghällen tog vid.  

1079 Lager 1181 Fett svart siltigt lager av kol och sot med inslag av små brända ben samt 
skärvig sten, ca 1,4x1,3 m stort, ca 0,0-0,07 m djupt. Ev. rester efter bål.  

1100 Stenpackning 709 Tätare del i väst av 709s stenpackning, ca 1,6x0,7 m stor, ca 0,1 m hög, 
bestående av ca 0,1-0,2 m stora stenar 

1118 Stenpackning 709 Tätare del i öst av 709s stenpackning, ca 2,2 x 0,8 m stor, ca 0,1 m hög, 
bestående av ca 0,1-0,2 m stora stenar.  
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Anl.nr Typ Ingår i Beskrivning 

1138 Lager 900 Fyllning i A900, cirka 0,05-0,1 m tjockt hårt packad mellanbrun silt.  

1159 Stenpackning 900 Stenpackningen till A900. Enskiktad (förutom i mitten) och tätt lagd med 
större stenar mot mitten. Effekten av större stenar i mitten med fallande 
storlek ut mot kanterna gav stensättningen dess välvda form. Stenstorle-
ken varierade mellan 0,1-0,4 m. Diameter ca 4 m.  

1181  Stensättning  Se beskrivning bilaga 1 

1194 Nedgrävning 1181 Nedgrävning i A1181 för luftgrop/bålgrop, ca 1 x 0,6 m stor, ca 0,05-0,15 
m djup med fyllning av fett lager (1079).  

1246 Naturlig sten-
packning 

 Avskrevs.  

1300 Lager 900 Samma som 1328 

1317 Lager 900 Samma som 1328 

1328 Lager 900 Lager, mörkfärgning, ca 2 x 1,5 m, ca 0,05 m tjockt. Inslag av kol och sot 
med mindre bendepositioner. Del av fyllningen men med markanta inslag 
av kol och sot.  

 
1337 Lager 900 Samma som 1328 

1400 Lager 709 Siltigt sotigt lager med skärvig sten centralt i A709, ca 3,9 x 2,5 m stort 
och ca 0,1 m djupt. Lagret är del av fyllningen men med markant inslag av 
sot.  

1420 Lager 900 Samma som 1508. 

1508 Lager 900 Brandlager i A900, ca 2 x1, m stort, ca 0,07 m djupt. Lagret är sotigt med 
spridda brända ben och föremål.  

1528 Stenpackning  Utbyggnad på A900, se beskrivning bilaga 1 

1542 Stenpackning 900/15
28 

Stenpackning tillhörande A900s utbyggnad 928. Ca 1,8 x 1 m stor, ca 0,1 
m hög. Knyter an till A900s kantkedja. Stenstorlek mellan ca 0,1x0,1 till 
0,25 x 0,35 m stora stenar. Ev har en större sten varit rest.  

1556 Lager 900/15
28 

Fyllning i 1528, cirka 0,05-0,1 m tjockt hårt packad mellanbrun silt. 
Samma som i A900 (dvs 1138).  

1597 Stenpackning 900 Undre stenpackning, ca 1,4 m i diameter, ca 0,1 m hög centrerad kring 
gravens mitt och lockstenen.  

1584 Locksten 1584 Locksten till gravgömman i A900. Avlång form och flat, ca 0,6 x 0,35 m 
stor. 
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Anl.nr Typ Ingår i Beskrivning 

1608 Lager 709/77
5 

Fyllning till utbyggnaden på 709 (dvs 775). 0,05-0,1 m tjock av brun 
sandig silt samma som i 709 (dvs 1608= 729) 

1700 Stenpackning 709/77
5 

Stenpackning (AL1700) bestående av ca 0,1-0,4 m stora stenar, ca 0,1
-0,3 m höga, samma som 1118.  

1727 Nedgrävning 900 Nedgrävning, ca 0,35 m i diameter ca 0,1 m djup, för A900s grav-
gömma.  

2000 Recent sten-
packning 

 Avskrevs 

3000 Recent sten-
packning 

 Avskrevs 

4002 Fyllning  Avskrevs, fyllning till A2000 

4006 Stensättning  Se beskrivning bilaga 1 

4015 Stenpackning 4006 Stenpackning, ca 3,5 x 3,5 m. Bestående av 0,15-0,6 m stora stenar, 
enstaka sten är kantig. Tendens till att större sten placerats centralt i 
anläggningen.  

4238 Lager 4006 Fyllning i A4006 av myllig brun silt, ca 3,7 x 3,5 m stort, 0,1-0,2 m 
tjockt.  

4717 Lager 4006 Mörkfärgat lager centralt i A4006, ca 1,7 x 1,6 m stort, ca 0,05 m 
tjockt. Del av fyllningen men med markant inslag av kol och sot samt 
mindre depositioner av ben.  

4818 Lager 4006 Det centrala brandlagret i A4006, ca 1,4 m i diameter, ca 0,05-0,2 m 
tjockt lagt direkt på moränen.  

4830 Nedgrävning 4006 Skålformad nedgrävning, ca 0,35 x 0,35 m och 0,25 m djup, belägen 
under stenpackningen i 4006. Fyllning av sotig silt (200173) samt 
bränt ben (FB5179).  

200173 Lager 4006 Fyllningen i 4830. Sotig silt. Ca 0,25 m tjock. 
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Bilaga 3. Fyndtabell 

F.nr Sakord Mtrl Vikt g Antal Kontext Kontexttyp Anmärkning 

2 Hänge Brons 6,2 1 1508 Brandlager i 
A900 

Hänge, format som ett horn, 
ca 32 mm långt. Ihåligt med 
ögla för upphängning. Spet-
sen avbruten.  

3 Hänge Brons 1,9 1 1508 Brandlager i 
A900 

Hänge, runt med ihålig cy-
lindrisk överdel för upp-
hängning. Ca 12 mm i dia-
meter. 3 små hål på baksi-
dan. Ev är hänget ihåligt 
och kan ha fungerat som en 
bjällra. 

4 Hänge Brons 5,2 1 1508 Brandlager i 
A900 

Hänge, runt, ca 14 mm i 
diameter, ca 2-3 mm tjockt 
med en cylinderformad 
ihålig överdel för upphäng-
ning.  

5 Nål Brons 1,5 1 1508 Brandlager i 
A900 

Nål, ca 58 mm lång.  

6 Nål Brons 2,1 1 1508 Brandlager i 
A900 

Vulstnål, ca 52 mm lång, 
med avbruten ögla och av-
bruten spets. 

8 Nål Brons 2,0 1 1508 Brandlager i 
A900 

Vulstnål, ca 65 mm lång, 
med ögla. Öglan är skadad. I 
Öglan sitter en ring. Nålen 
är böjd. 

9 Hänge Brons 1,3 1 1748 Gravgömma 
i A900 

Hänge med 5 hål. Ca 47 mm 
långt, ca 9 mm brett på 
bredaste delen. Romiskt. 
Skadat 

10 Agraffknapp Brons 7,1 1 1508 Brandlager i 
A900 

Agraffknapp, platt översida, 
ca 20 mm i diameter.  

11 Agraffknapp Brons 12,1 1 1748 Gravgömma 
i A900 

Agraffknapp, välvd, ca 25 
mm i diameter, ngt skadad i 
sidan, utböjd. 

12 Hartstätning Harts 42 Ca 100 1748 Gravgömma 
i A900 

 

Hartstätning till kärlet i 
A900. Vissa bitar har tyd-
liga avtryck av trä 

13 Ten, nål? Brons 1,2 1 1748 Gravgömma 
i A900 

Nål, ca 50 mm, med avbru-
ten ögla och avbruten spets 

14 Ten, nål? Brons 1,3 1 1748 Gravgömma 
i A900 

Nål, ca 52 mm lång, med 
avbrutet öga samt avbruten 
spets.  

15 Agraffknapp Brons 12,5 1 1748 Gravgömma 
i A900 

Agraffknapp, välvd, ca 24 
mm i diameter 
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F.nr Sakord Mtrl Vikt g Antal Kontext Kontexttyp Anmärkning 

16 Nit med bricka Brons 1,6 1 1748 Gravgömma i 
A900 

Nit med bricka. Ca 13 x 12 
mm. En bit bränt ben sitter 
ihop med brickan.  

17 Bleck, frag-
ment av 

Brons 0,8 3 1748 Gravgömma i 
A900 

Bleck, fragmentariskt, 3 
delar utan passning. Ca 
1mm tjockt. 

18 Fragment, ev 
underdel till 
agraffknapp 

Brons 0,6 1 1748 Gravgömma i 
A900 

Fragment i brons, ca 
15x155 mm, skålat. Ev del 
av undersida av agraff-
knapp 

19 Agraffknapp Brons 12,9 1 1748 Gravgömma i 
A900 

Agraffknapp, välvd ngt 
ihoptryckt, ca 24 mm i dia-
meter.  

20 Agraffknapp Brons 12,3 1 1748 Gravgömma i 
A900 

Agraffknappt, välvd,ca 24 
mm i diameter. Liten knopp 
av glas sitter kvar.  

21 Bricka? Brons 0,1  1 4818 Gravgömma i 
A4006 

Fragment. Del av cu-bricka 

24 Bränt ben Ben 17,4 - 1068 Brandlager i 
A825 

Människa, 18-79 år 

25 Bränt ben Ben 78,4 - 1068 Brandlager i 
A825 

Oidentifierat  

26 Bränt ben Ben 0,7 - 1068 Brandlager i 
A825 

Människa 

27 Bränt ben Ben 17,8 - 1068 Brandlager i 
A825 

Oidentiferat 

28 Bränt ben Ben 7,8 - 1068 Brandlager i 
A825 

Människa, 18-79, kvinna 

29 Bränt ben Ben 86,1 - 1068 Brandlager i 
A825 

Oidentifierat 

30 Bränt ben Ben 0,4 - 1068 Brandlager i 
A825 

Människa  

31 Bränt ben Ben 8,2 - 1068 Brandlager i 
A825 

Oidentifierat 

32 Bränt ben Ben 11,2 - 1400 Gravgömma 
A709 

Människa, 35-64,  

33 Bränt ben Ben 13,2 - 1400 Gravgömma 
A709 

Oidentifierat 

34 Bränt ben Ben 12,2 - 1400 Gravgömma 
A709 

Människa, 18-64 

35 Bränt ben Ben 29,9 - 1400 Gravgömma 
A709 

Oidentifierat 

36 Bränt ben Ben 0,05 - 1400 Gravgömma 
A709 

Oidentifierat 

37 Bränt ben Ben 0,1 - 1400 Gravgömma 
A709 

Oidentifierat 

38 Bränt ben Ben 0,5 - 1400 Gravgömma 
A709 

Oidentifierat 
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F.nr Sakord Mtrl Vikt g Antal Kontext Kontexttyp Anmärkning 

39 Bränt ben  Ben 1,1 - 1138 Fyllning i 
A900 

Människa? 

40 Bränt ben Ben 1,6 - 1328 Mörkfärgning 
i A900 

Människa 

41 Bränt ben Ben 22,4 - 1328 Mörkfärgning 
i A900 

Oidentifierat 

42 Bränt ben Ben 9 - 1328 Mörkfärgning 
i A900 

Oidentifierat, rörben 

43 Bränt ben Ben 1,6 - 1328 Mörkfärgning 
i A900 

Människa 

44 Bränt ben Ben 4,3 - 1328 Mörkfärgning 
i A900 

Oidentifierat 

45 Bränt ben Ben 0,1 - 1328 Mörkfärgning 
i A900 

Oidentifierat 

46 Bränt ben Ben 0,7 - 1328 Mörkfärgning 
i A900 

Människa 

47 Bränt ben Ben 2,44 - 1328 Mörkfärgning 
i A900 

Oidentifierat 

49 Bränt ben Ben 0,54 - 1328 Mörkfärgning 
i A900 

Människa 

50 Bränt ben Ben 1,33 - 1328 Mörkfärgning 
i A900 

Oidentifierat 

51 Bränt ben Ben 0,03 - 1328 Mörkfärgning 
i A900 

Oidentifierat 

52 Bränt ben Ben 0,6 - 1328 Mörkfärgning 
i A900 

Oidentifierat 

53 Bränt ben Ben 5,7 - 1528 Utbyggnad 
på A900 

Människa, 35-79 

54 Bränt ben Ben 12,5 - 1528 Utbyggnad 
på A900 

Oidentifierat 

55 Bränt ben Ben 6,4 - 1528 Utbyggnad 
på A900 

Människa, 35-79 

56 Bränt ben Ben 19,9 - 1528 Utbyggnad 
på A900 

Oidentifierat 

57 Bränt ben Ben 16,7 - 1508 Brandlager i 
A900 

Människa, 35-79 

58 Bränt ben Ben 48,8 - 1508 Brandlager i 
A900 

Oidentifierat 

59 Bränt ben Ben 77 - 1508 Brandlager i 
A900 

Människa, 18-44 

60 Bränt ben Ben 9,6 - 1508 Brandlager i 
A900 

Får/get 

61 Bränt ben Ben 298,1 - 1508 Brandlager i 
A900 

Oidentifierat 

62 Bränt ben Ben 100,8 - 1748 Gravgömman 
i A900 

Människa, 18-44 

63 Bränt ben Ben 240,9 - 1748 Gravgömman 
i A900 

Oidentifierat 

64 Bränt ben Ben 6,6 - 1019 Sotlager i 
A1181 

Människa 

65 Bränt ben Ben 5,4 - 1019 Sotlager i 
A1181 

Oidentifierat 
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 F.nr Sakord Mtrl Vikt (g) Antal Kontext Kontexttyp Anmärkning 

66 Bränt ben Ben 78,6 - 1058, 
topp 

Gravgömma i 
A1181 

Människa, 18-44 

67 Bränt ben Ben 1,14 - 1058, 
topp 

Gravgömma i 
A1181 

Höns 

68 Bränt ben Ben 199,9 - 1058, 
topp 

Gravgömma i 
A1181 

Oidentifierat 

69 Bränt ben Ben 69,9 - 1058, 
mitt 

Gravgömma i 
A1181 

Människa, 18-44 

70 Bränt ben Ben 87,8 - 1058, 
mitt 

Gravgömma i 
A1181 

Oidentifierat 

71 Bränt ben Ben 31,8 - 1058, 
botten 

Gravgömma i 
A1181 

Människa, 18-44 

72 Bränt ben Ben 114,7 - 1058, 
botten 

Gravgömma i 
A1181 

Oidentifierat 

73 Bränt ben Ben 1,1 - 4717 Mörkfärgning i 
A4006 

Människa? 

74 Bränt ben Ben 1,8 - 4717 Mörkfärgning i 
A4006 

Människa  

75 Bränt ben Ben 1,1 - 4717 Mörkfärgning i 
A4006 

Oidentifierat 

77 Bränt ben Ben 9,6 - 4717 Mörkfärgning i 
A4006 

Människa, 18-79 

78 Bränt ben Ben 10,8 - 4717 Mörkfärgning i 
A4006 

Oidentifierat 

79 Bränt ben Ben 8,1 - 4818 Brandlager i 
A4006 

Människa 

80 Bränt ben Ben 12,2 - 4818 Brandlager i 
A4006 

Oidentifierat 

81 Bränt ben Ben 3,5 - 4818 Brandlager i 
A4006 

Människa 

82 Bränt ben Ben 14,5 - 4818 Brandlager i 
A4006 

Oidentifierat 

83 Bränt ben Ben 97,3 - 4818 Brandlager i 
A4006 

Människa, 18-79, kvinna 

84 Bränt ben Ben 190,6 - 4818 Brandlager i 
A4006 

Oidentifierat 

85 Bränt ben Ben 9,7 - 4818 Brandlager i 
A4006 

Människa 

86 Bränt ben Ben 31,4 - 4818 Brandlager i 
A4006 

Oidentifierat 

87 Bränt ben Ben 0,5 - 4830 Nedgrävning i 
A4006 

Människa 

88 Bränt ben Ben 2,6 - 4830 Nedgrävning i 
A4006 

Oidentifierat 

89 Bränt ben Ben 21,5 - 4717 Mörkfärgning i 
A4006 

Människa, 18-79 

90 Bränt ben Ben 43,2 - 4717 Mörkfärgning i 
A4006 

Oidentifierat 

91 Bränt ben Ben 2,4 - 4818 Brandlager i 
A4006 

Människa 
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 F.nr Sakord Mtrl Vikt g Antal Kontext Kontexttyp Anmärkning 

92 Bränt ben Ben 7,6 - 4818 Brandlager i 
A4006 

Oidentifierat 

93 Kamfragment Ben 4 8 1748 Gravgöm-
man i A900 

En bit är streckornerad och 
en punktcirkel ornerad. 
Möjligen skulle några av 
bitarna kunna höra samman 
med skinnskrapan (F127).  

94 Näver Trä 1 9 1068 Brandlager i 
A825 

Fragment av näver, ev från 
svepask 

95 Hartstätning Harts 1 4 1068 Brandlager i 
A825 

Fragment av hartstätning 

96 Kamfragment Ben 16 38 1058 Toppen av 
bengömman 
i A1181 

Ett flertal fragment är orne-
rade med punktcirklar och/
eller streck 

97 Järnfragment Järn 7 2,6 1058 I bengöm-
man till 1181 

Odefinierade järnfragment. 
OBS ej konserverade.  

98 Kamfragment Ben 3 6 1058 Botten av 
bengömman 
1 A1181 

Ornerade med punktcirklar 
samt streck 

99 Föremål av 
ben/horn, 
kam? 

Ben/horn 3 3 1019 I sotlager 
1019 i A1181 

Platt föremål, 3 delar utan 
passning av ben eller horn 

100 Kamfragment Ben >1 1 1328 I mörkfärg-
ning till 
A900 

Mycket litet kantfragment 
med punktcirklar 

101 Kamfragment Ben >1 1 1508 Brandlager i 
A900 

Litet fragment, streckorne-
rat 

102 Hartstätning Harts 7 6 1400 Gravgömma 
i A709 

Fragment av hartstätnings-
ring 

103 Kamfragment 
med nit 

Ben samt 
CU-leg 

1,6 2 1400 Gravgömma 
i A709 

Två kamfragment där det 
ena har en del av en cu-nit 
och det andra spår av kam-
mens tänder 

104 Kamfragment Ben 2 >1 1079 I bållager till 
1181 

Två mycket små fragment, 
streckornerade 

107 Keramik Lera 53 19 1118 Under sten-
packning i 
A709 

Grovt gods av A typ 

109 Låsbeslag? Järn 6 1 1058, 
topp 

Gravgömma 
i A1181 

Ev låsbeslag med en nit/
pigg på sidan 

110 Ring, fragment Järn 2 1 1058, 
topp 

Gravgömma 
i A1181 

Del av ring 

112 Fragment Järn 2 3 1058, 
mitt 

Gravgömma 
i A1181 

Mindre obestämbara frag-
ment av järn, ett möjligen 
del av nit 

113 Beslag (?) Järn 7 2 1748 Gravgömma 
i A900 

Beslag (?), ett böjt och ett 
rakt  

108 Fragment Järn 1 1 4818 Brandlager i 
A4006 

Fragment 

111 Nycklar Järn 27 2 1058, 
topp 

Gravgömma 
i A1181 

Nycklar, en har en öppen 
ögla. En av dem är i två 
delar 
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F.nr Sakord Mtrl Vikt g Antal Kontext Kontexttyp Anmärkning 

114 Nit Järn 1 1 1748 Gravgömma i 
A900 

Nit, böjd 

115 Ten Cu-leg >1 1 1748 Gravgömma i 
A900 

Fragment av ten 

117 Korrosions-
blåsa  

Järn 1 1 1748 Gravgömma i 
A900 

Avskrivs 

118 Fragment Järn 1 1 1748 Gravgömma i 
A900 

Fragment, ev nit 

119 Nit med bricka Järn + cu
-leg 

2 1 1748 Gravgömma i 
A900 

Ev underdel till agraff-
knapp 

120 Järntråd, re-
cent 

Järn 12 1 1018 Fyllning i 
825 

Avskrivs. Recent 

121 Hank Järn 19,7 1 1748 Gravgömma i 
A900 

Hank, ev vriden med två 
öglor i sidorna 

122 Kniv/ar Järn 33 1 1748 Gravgömma i 
A900 

Kniv, ev två knivar som 
rostat samman.  

123 Låsbeslag Järn 3 1 1748 Gravgömma i 
A900 

Låsbeslag, ev nyckelhål 

124 Låsbeslag Järn 30 1 1748 Gravgömma i 
A900 

Låsbeslag med vingar på 
sidorna samt hål för itar i 
hörnen 

125 Ten Järn + cu
-leg 

2 1 1748 Gravgömma i 
A900 

Ten av järn samt cu-leg, 
böjd 

126 Kam Ben 1,4 1 1748 Gravgömman 
i A900 

Kamfragment med nit 

127 Beslag Ben/horn 10,8 1 1748 Gravgömma i 
A900 

Beslag med en nit, punkt-
cirkelornamentik och är 
itusågad där niten håller 
samman de två delarna 

129 Beslag (?) Järn 5 4 1058, 
topp 

Gravgömma i 
A1181 

4 ev. beslag, platta frag-
ment varav två är böjda 

130 Beslag Järn 3 2 1058, 
topp 

Gravgömma i 
A1181 

Två beslag, platta, varav 
ett har nitar 

132 Knacksten Bergart 1300 1 729 I fyllningen 
till A709 

Kantig med facetterade 
ytor 

133 Underliggare, 
fragment 

Bergart 600 1 1574 I fyllningen 
till A709 

Del av underliggare med 
tydligt släta ytor 

134 Slipsten, frag-
ment 

Bergart 520 1 1700 I stenpack-
ningen 1700 

Del av slipsten 

116 Nyckel Järn 17 1 1748 Gravgömma i 
A900 

Nyckel med ögla. Skadad, 
axet avbrutet men finns 

128 Nitar, frag-
ment 

Järn 2 4 1058, 
mitt 

Gravgömma i 
A1181 

4 fragment av nitar 
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F.nr Sakord Mtrl Vikt 
(g) 

Antal Kontext Kontexttyp Anmärkning 

135 Bränt ben Ben 3 2 1748 Gravgömma i 
A900 

Bakben av får/get 

136 Knacksten Bergart 1030  1 4238 Fyllning i 
A4006 

Knacksten med facette-
rade ytor 
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Stensättningar och kremerade ben vid Västra Brotorp 
 
Sundbyberg RAÄ 52 och RAÄ 75, Sundbybergs kommun, förundersökning och arkeologisk undersökning 

Osteologisk analys av  
Agneta Flood mars 2016 

AO Arkeoosteologi, ao@arkeoosteologi.se 

 
Inledning 
 
Under höst/vinter 2015 genomfördes en arkeologisk förundersökning och vidare slutundersökning av tidi-
gare ej känt gravfält vid Västra Brotorp i Sundbybergs kommun. Arbetet utfördes av Stockholms länsmu-
seum under ledning av Tove Stjärna. Det arkeologiska uppdraget genomfördes med anledning av att kom-
munen planerar att bygga nya bostäder i området. 

Med anledning av att det osteologiska materialet var i fokus vid undersökningen deltog osteologi i fält för 
att studerat benmaterialet på plats innan det plockades upp för fortsatt osteologisk analys. 

 

Osteologiska frågeställningar: 

Vilka är begravda på platsen, ålder, kön, antal individer per grav och förekommer djur i gravarna? 

Förekommer en anatomisk sortering och placering av kremerade ben? 

Förekommer en stratigrafisk uppdelning av benslag i benbehållare eller horisontellt i brandlager?  

Hur har eventuella djurben placerats i bengömma? 

 
Material 
 
Det analyserade benmaterialet utgjordes av 2236,46 gram bränd ben som påträffades i fem gravanläggning-
ar, se fördelning per kontext nedan. Mängden ben per grav varierade mellan 67,2 gram och 883,3 gram. Ben 
påträffades främst i bengömma (hartstätat kärl) men även i brandlager och benlager samt sporadiskt i fyll-
ning. Medelvikt per gravanläggning var 446,5 gram. 

Fragmentering, storlek och färg 

Kremerat benmaterial bevaras mycket bättre än obrända ben på grund av den kemisk reaktion som sker när 
ben brinner. De kremerade benen blir mindre benägna att ta upp vatten, vilket däremot obrända ben gör och 
därför lättare eroderar och bryts ner. 

Generellt sett har ben som fått ligga kvar på bålplatser, d.v.s. där brandlager inte har flyttats, en större frag-
mentstorlek i jämförelse med andra inre gravskick. Benmaterial som plockats från gravbål och placerats i 
kärl bevaras också ofta tämligen väl. Här kan man till skillnad ifrån andra inre gravskick oftare påträffa hela 
ledändar, kotor och delar från bäckenben, delar som består av skör och spongios (svampig) benvävnad som 
ofta annars fragmenterar till ett smuligt benmaterial. Registrering av storlek kan således avspegla hur man 
har behandlat och flyttat ett kremerat benmaterial efter kremering. Storleken kan dock också påverkas av 
yttre mekanisk påverkan t.ex. tyngd av stenpackning, frostsprängning men även arkeologiska utgrävnings-
metoder och hantering. Observationer i fält vid underökning av gravarna visade tydligt att fragmentstorleken 

Bilaga 4. Osteologisk rapport 
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var betydligt större in situ än vid analys och efterarbete.  

Vid en kremering krymper skelettdelarnas storlek omkring 10 % genom att vatten avdunstar och benmärg 
övergår i gas. Vid stigande temperatur ökar krympningen. Benstorleken reduceras mer på längden än på 
bredden och kompakta delar krymper mer än spongiosa delar. När en vuxen människa kremeras blir det om-
kring 1 600 till 3 600 gram benrester kvar av kroppen (McKinley 1989). Det tar omkring 1–2 timmar att för-
bränna en kropp. Vikten och mängden benrester som blir kvar vid en kremering är beroende av storlek, 
kroppsvikt och den kremerades ålder. En viss skillnad kan finnas mellan män och kvinnor men mängden är 
egentligen beroende av storleken på individen och inte knuten till kön. Generellt sett klarar sig benmaterial 
från unga individer sämre vid en kremering. Anledningen är den mindre mineralhaltiga benvävnaden som 
unga individer har och därtill även att benvävnaden är tunnare och mer porös. Benmaterialet fragmenteras i 
större utsträckning och är mindre motståndskraftigt för nedbrytande processer. Skelett av gamla individer är 
på liknande sätt tunna och porösa, vilket gör att också skelett från dessa individer fragmenteras lättare.  

Den färg som kremerade ben har är beroende av tid för förbränning och temperatur. Vid en fullständig för-
bränning av benmaterial har temperaturen normalt närmat sig eller överstigit 800 grader och färgen på ben-
delarna blir vit eller något gråaktig. Vid temperaturer under detta blir benen sämre förbrända och uppvisar en 
annan färgskiftning. Har temperaturen varit mycket låg kan benen snarare bli svedda och svarta eller mörk-
bruna. Vid något högre temperatur (ca 600 grader) är förbränningen fortfarande inkomplett och bendelar blir 
blå/grå. Variationer inom ett och samma gravbål kan förstås förekomma, beroende på t.ex. syretillförsel och 
konstruktion.  

I materialet förekom skillnader i förbränning men i majoriteten av gravarna förekom en hög förbrännings-
grad. I gravanläggning A900 förekom dock framförallt fragment med en medelhög förbränning.  

Grav 
Identifierat Män-
niska (g) 

Får/get 
(g) 

Höns (g)  Oidentifierat (g)  Summa (g) 

  
Summ
a anl. 
(g) 

709  23,4        44  67,15  67,15 
825 (kontext 
FB 1205)  26,3        190,5  216,8  216,8 

900:1138           1,1  1,1 

  
  
885,14 

900:1300  1,6        22,4  24 

900:1337  2,84        17,8  20,64 

900:1556  12,1        32,4  44,5 

900:1508  77  9,6     298,1  384,7 

900:1508 Ytligt  16,7        48,8  65,5 

900:1748  100,8   3    240,9  342,84 

1181  186,9      1,14  407,8  594,7  594,7 

4006:4717  2,9        2,2  5,1 
  
  
470,6 

4006:4818  152,1        310,3  462,4 

4006:4830  0,5        2,6  3,1 

Summa:              2234,39    

Tabell 1. Analyserat och identifierat benmaterial per stratigrafisk kontext.  



67 

 

Metod 
 
Analys i fält 
 
I enlighet med undersökningsplanen deltog AO Arkeoosteologi och Agneta Flood vid fältarbetsfasen och 
gjorde preliminära bedömningar av art, ålder och kön. När bengömma, benlager eller brandlager var expo-
nerade studerades benmaterial in situ, d.v.s. placering, fragmentering, förbränning, samt anatomisk fördel-
ning och art.  

Den anatomiska fördelningen studerades för att t.ex. konstatera om gravbål och gravplats var densamma. 
Vidare för att observera eventuell medveten anatomiskt placering vid nedläggning av individer i brandgra-
varna liksom urval av benslag. Avgränsade benkoncentrationer och till synes sporadiska utspridda ben kom 
att mätas in. Brandlager kom dock efter ovanstående studie, i de flesta fall att mätas in som en enhet när ett 
omblandat anatomiskt material kunde konstateras i fält. Bengömma i två anläggningar (A825 och A1181) 
togs in som preparat för att under bättre förhållanden kunna studera anatomiska spridningen eller sortering. 

Analys efter fältarbete 

De kremerade benfragmenten bedömdes systematiskt till art och benslag, i den mån det varit möjligt. Be-
dömningen skedde okulärt med tillgång till AOAs referenssamling. Benmaterialet från alla fyndenheter och/
eller lager vägdes och räknades samman för varje gravkontext. Den osteologiska analysen, förutom bedöm-
ning av art, ålder och kön, innefattade även registrering av anatomiska delar, fragmentering samt notering av 
färg och förbränning.  

För att kunna avgöra om en begravning innehåller fler individer av en art, såväl av djur som av människa, 
måste dubblerade ben påträffas, eller ben där en väsentlig åldersskillnad kan påvisas. Beroende på hur frag-
menterat ett material är, kan man ha större eller mindre framgång. Sällan innehåller dessutom brandgravar 
rester från hela individer. Av olika anledningar har endast en bråkdel av de kremerade resterna från gravbå-
let lagts ned i graven. Detta försvårar identifieringen, såväl av djur som av människa. Likaså försvåras iden-
tifieringen av djur av att de inte alltid placerats hela på gravbålet, utan endast utvalda delar av det.  

Åldersbedömning 

Åldersbedömningen på identifierade individer har avgjorts efter graden av skalltakets sutursammanväxning 
(Buikstra & Ubelaker 1994) samt på skalltaksfragmentens utveckling efter Gejvalls metod (opubl.). Gejvalls 
metod ger en ganska grov bedömning av åldern med vida åldersintervall som resultat. Detta på grund av att 
kranieväggens utveckling kan variera stort hos individer. Metoden bygger på tre olika variabler i skalltakets 
uppbyggnad: skallsömmarnas (suturer) grad av sammanväxning, det porösa mitt-skiktets (diploë) omfatt-
ning samt tjockleken på det inre och yttre kompakta skikten (tabula interna och externa). De vuxna indivi-
derna kan efter bedömning delas in i olika åldersgrupper: adultus = 18-44 år, maturus = 35-64 år och senilis 
= 50-79 år (Sigvallius 1994). 

Åldersbedömningar över kategorigränser kan ske när få skalltaksfragment finns samt när kriterier varierar. 
Det har endast gått att avgöra att individen är vuxen, någonstans mellan 18 och 79 år. Den lägsta gränsen är 
satt efter den ålder då ett skelettet tidi-gast kan anses vara fullt utveck-lat. Den övre gränsen är en teoretisk 
gräns för högsta livslän-gd. 

Förutom studie av skalltaksfragment för vuxna individer har även tandkanalens utveckling använts liksom 
ledändarnas utveckling (armar och ben). Människans skelett utvecklas och fortsätter växa till vi är mellan 18
‒25 år gamla. (Brothwell 1981). Period för när sammanväxning av övre respektive nedre epifys sker varierar 
för olika benslag. Sammanväxningen sker en till två år tidigare hos flickor än hos pojkar vilket gör att unga 
män fortsätter växa och generellt blir längre än unga kvinnor. 
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Könsbedömning 

Huvudets muskelfästen och storlek skiljer sig allmänt kvinnor och män emellan. Likaså har män generellt 
ett större, kraftigare och längre skelett med större ledändar och muskelfästen än vad kvinnor har. Att bland 
annat mäta ledkula och ledrulle på lårben och överarmsben kan ge en fingervisning om huruvida skelettet 
tillhör en man eller en kvinna (Bass 1987efter Stewart 1979).  

För könsbedömning fanns enbart kranium bevarat och främst användes pannbenet (os frontale). Bedöm-
ningen utfördes efter gradering av ögonbrynsbågen (glabella) och ögonhålans övre kant (margo supra or-
bitale) (efter Buikstra & Ubelaker 1994).De könstypiska karaktärerna på kraniet som använts har bedömts 
efter en 5-gradig skala, där 1) innebär säker kvinna, 2) osäker kvinna, 3) tvetydigt, 4) osäker man och 5) 
säker man (Buikstra & Ubelaker 1994:20).  

Ålders- Intervall  Medel 

Infant  0-1 år  6 mån 

Infans I  0-7 år  3,5 år 

Infans II  5-14 år  9,5 år 

Juvenilis  10-24 år  17 år 

Adultus  18-44 år  31 år 

Maturus  35-64 år  49,5 år 

Senilis  50-79 år  69,5 år 

Adult  18-79 år    

Tabell 2. Osteologiska åldersgrupper och intervaller efter Sjøvold (1978). 

Figur 1. Könsbedömning, kranium 
(Efter Buikstra & Ubelaker 1994:20). 

Djurben 

Under järnåldern utvecklades traditionen att kremera djur och begrava dessa tillsammans med kremerade 
ben av människa. Andelen djurtomma gravar var generellt större under äldre järnålder i förhållande till 
yngre järnålder. Under yngre järnålder förekom ett bredare spektra av djurarter och antalet djurarter liksom 
antalet djur per grav ökade generellt. Under äldre järnålder däremot förekom oftare endast enstaka djur per 
grav. Under tidig järnålder figurerade framförallt får/get i kremerade sammanhang. Normalt kunde också 
svin, nötboskap, björn, lo och hund förekomma. 

Att konstatera att det finns fler djur av samma art är mycket svårare än att konstatera att djur har gravlagts 
tillsammans med människan. Det antal individer som redovisas är alltid det minsta antalet individer som 
kunnat konstateras.  
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Resultat och tolkning av gravfältet 

Sammantaget analyserades fem gravanläggningar, varav tre stycken var mindre komplexa med en tydligt 
avgränsad bengömma. De två andra gravarna (A900 och A4006) hade vid undersökning en mer komplex 
uppbyggnad med fler åtskilda brandlager eller benlager samt en sekundär utbyggnad. 

Grav 900 hade fyra stratigrafiska indelningar och vid den osteologiska bedömningen av ålder förekom två 
olika bedömningar, två kontexter med ung vuxen individ mellan 18‒44 år samt två kontexter med äldre 
vuxen individ mellan 35‒79 år. Utan att titta närmare på placering av inmätta kontexter skulle man kunna 
dra slutsatsen att så många som fyra individer förekom i graven. Men vid närmare granskning av stra-
tigrafisk placering, förbränning, sotinnehåll samt benslag gick det inte att osteologiskt fastställa fler än två 
individer (möjligen tre, genom det ben som påträffades ytligt i A1508 tycks tillhöra en äldre individ, de ana-
lyserade fragmenten var dock få, vilket gjorde bedömningen något osäker). Icke desto mindre kan det sätt 
som graven är uppbyggd på kunna innebära att den locksten som skiljer A1508 och A1748, skiljer på två 
individer, två unga vuxna 18-44 år gamla. Vid en senare tidpunkt har en sekundär grav för en äldre vuxen 
individ byggts till anläggningen (A1556). 

Grav 4006 hade tre stratigrafiska indelningar med benmaterial men vid den osteologiska bedömningen av 
ålder, kön och morfologi kunde endast en individ konstateras, en kvinna mellan 18‒44 år. Ovanpå brandla-
ger hade ett sotigt lager mäts in som dock endast innehöll enstaka brända vita benfragment (A4717). Till det 
centrala brandlagret kopplades två fyndenheter (FB4807 och FB4800) som låg nordväst och sydöst om det 
centrala och liksom det centrala brandlagret genomgått en relativt hög förbränning där fragmenten var grå/
vita. Fyndenheterna innehöll dock inget kol till skillnad från det centrala brandlagret. Huruvida detta be-
rodde på urlakning, eftersom materialet upplevdes komma högre upp i graven eller om benmaterialet vid 
begravningstillfället mer varsamt plockades ur kolrester från gravbål förblir osagt. Under brandlager 
(A4818) påträffades en bengrop (A4830) där materialet också genomgått en fullständig och hög förbrän-
ning, där benfragmenten var vita och smuliga och materialet sotigt. Osteologiskt gick inte att fastställa om 
detta var samma individ som i lager ovan, eftersom benmängden var liten liksom ingen åldersbedömning 
kunnat genomföras. Emellertid skulle gropen kunna utgöra resterna av det ursprungliga gravbålet. Caroline 
Arcini (2007) har till exempel observerat att gravgömma ofta placerades strax intill gravbålet eller att urnan 
placerades direkt i gravbålresterna. Hon menar att en stor del av de anläggningar som identifierats som gra-
var vid äldre undersökningar i själva verket kan vara resterna av bålplatser. Många gånger kan bålplatserna 
vara vaga och svårtolkade, utgöras av mycket svagt färgade sotfläckar och inte nödvändigtvis innehålla 
brända ben alls. Eventuellt kan gropen utgöra resterna av en luftgrop som grävts under bålet. 

Åldersfördelning och könsbedömning  

Följaktligen innehöll de fem undersökta gravarna sammantaget minst sex individer, där A900 hade två be-
gravningar (se tabell 3). Eftersom materialet generellt sett var relativt fragmenterat kunde enbart två indivi-
der könsbedömas, varar båda två var kvinnor. Bedömning och mått av lårben från ytterligare en grav skulle 
eventuellt kunna tyda på en man (A709).  
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Tabell 3. Åldersbedömning, könsbedömning, förbränningsgrad och sot. 

Grav  Förbränning  Sot 
Fragmente-
ring 

Ålder 
Ålders-
bedömning 

Kön 
Könsbedöm-
ning 

709  Relativt hög     Hög  35-64 år  Kranium 
Möjligen 
man? 

Mått lårben 

825  Hög  x  Relativt hög  18-79 år  Kranium  Kvinna  Kranium 

900:1138  Hög     *             

900:1327  Hög     *             

900:1328  Relativt hög     *             

900:1556  Hög     Hög  35-79 år  Kranium       

900:1508  Medelhög  x  Relativt hög  18-44 år  Kranium       

900:1508 
Ytligt 

Medelhög  x  Relativt hög  35-79 år  Kranium       

900:1748  Medelhög  x  Relativt hög  18-44 år 
Kranium, 
tänder 

     

1181:1019  Hög  x  Hög             

1181  Hög     Relativt låg  18-44 år 
Kranium, 
ledändar 

     

4006:4818  Hög   x  Relativt låg  18-44 år  Kranium  Kvinna 
Kranium samt 
mått lårben 

4006:4830  Hög  x  *             

Figur 2. Åldersfördelning bland undersökta gravar.  

* Innehåller för få fragment för att kunna avgöra fragmentering. 

Djurben 

Grav 900 liksom grav 1181 innehöll djurben. I den förstnämnda förekom bakfot från får/get och i den andra 
skenben och fot från höns. Delarna från djuren utgjordes av delar som inte räknas till mat utan är slaktavfall. 
Förmodligen skulle delarna symboliskt representera det hela djuret.’ 

Fragmentering 

Beträffande skillnader i fragmentering, utmärkte sig A1181 med en lägre fragmenteringsgrad, vilket sanno-
likt till stor del beror på att bengömma togs in som preparat och vattensållades inne. Stratigrafiskt ovanpå 
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detta lager förekom dock ett lager med kol och brända ben (A1019) där fragmenteringen var hög. Förbrän-
ningen var dock lika för båda kontexter och det gick inte att fastställa om det var samma individ eller inte, 
eftersom A1019 inte kunde åldersbedömas. Fragmenteringen var hög också i A709 och i A900:1556, mäng-
den ben i dessa anläggningar var liten och materialet innehöll inte något kol. Sannolikt beror skillnaden på 
att ritualen kring begravningen av dessa individer skiljt sig från de övriga undersökta gravarna. Båda anlägg-
ningarna har dessutom osteologiskt bedömts tillhöra äldre vuxna individer varav den ena möjligen en man.  

I övrigt var fragmenteringen tämligen hög för resterande gravar. Fragmenteringen är många gånger resulte-
rad av den arkeologiska undersökningen. Tyvärr är fragmenteringen ofrånkomlig om inte bengömma tas 
omhand som preparat för att undersökas inne, vilket dessvärre kan vara ett moment som göra att kostnaden 
för undersökningen ökar. Vid undersökningen observerades mycket större benfragment in situ, vilka föll 
sönder i mindre bitar, ibland till bensmulor, men oftast till en storlek mellan 1‒2 cm. 

Anatomisk fördelning 

Vad gäller observationer av huruvida en anatomisk sortering och placering av benslag i gravanläggningar 
kunde urskiljas, fanns bevis för detta i A1181. I gravens översta ”stick” i benbehållaren dominerade framför-
allt delar från kranium medan delar från benen var få och delar från fot saknades helt. I ”bottenstick” däre-
mot var andelen fragment från kranium mycket få medan delar av ben och fot förekom i större utsträckning. 
Andelen kranium dominerade dock bland flesta kontexter i gravarna vilket sannolikt beror på att dessa delar 
är mycket lättare för en osteolog att särskilja från övriga benslag. Delar från hand och fot är likaså lätta att 
identifiera eftersom de är små och håller formen och är relativt kompakta. Däremot saknas ofta dessa delar i 
ett kremerat material, sannolikt för att de små delarna inte kommit med vid utplockningen från gravbålet. 

Delar från alla kroppsregioner förekom i de flesta kontexter men delar från bål samt armar saknades i A825. 
I övriga anläggningar där kroppsregioner saknades var materialet för litet för att dra några egentliga slutsat-
ser om eventuell sortering och urval. En mycket liten del av den kremerade kroppen kan dock konstateras 
plockats ut från bålet för att specifikt placeras i graven.  

Figur 3. Stratigrafisk anatomisk fördelning i A1181. 
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Tabell 4. Anatomisk fördelning per kontext och grav. 

Kontext  Kranium  Bål  Arm  Hand  Ben  Fot 

709  21     4     7  1 

825- topp  10           10  1 

825- botten  8           3    

900:1138  3           1    

900:1328  3           1    

900:1328  6  1             

900:1328  7  4        1  3 

900:1508  40  23  3  6  6    

900:1508 ytligt  7  3        2  1 

900:1748  84  32  10  2  2    

1181- topp  88  18  9  1  2    

1181- mitt  15  6  10     12    

1181- botten  11  9  12  1  8  1 

4006:4717              2    

4006:4818 ytligt  4  1  2     9    

4006:4818- topp  7     1     2    

4006:4818-mitt  97  16  6     23    

4006:4818-botten  8     2     3    

Summering och återkoppling till frågeställningar 

Under höst/vinter 2015 undersöktes fem stycken tidigare okända stensättningar med kremerat benmaterial 
vid Västra Brotorp i Sundbybergs kommun. Mängden ben per grav varierade mellan 67,2 till 883,3 gram. 
Osteolog deltog i fältarbetet eftersom frågeställningar såsom huruvida det förekom en anatomisk sortering 
och placering av kremerade ben i gravarna, stratigrafiskt i benbehållare eller horisontellt i brandlager, ställ-
des till materialet i undersökningsplanen, liksom hur djurbenen var placerade och vilka anatomiska delar 
som förekom. 

En av gravarna (A900) kunde konstras ha minst två begravningar med två olika individer. En ung vuxen (18
‒44 år) var begravd i det centrala brandlagret under en locksten. Över locksten förekom dock ett brandlager 
med större utbredning vari ben från en ung vuxen människa (18‒44 år) också kunde konstateras. Osteolo-
giskt gick dock inte att fastställa om benen kom från två olika individer. I sekundär utbyggnad var en 
mindre mängd ben från en äldre individ begravda (35‒79 år). Övriga gravar innehöll en individ med en ål-
dersfördelning på två unga vuxna (18‒44 år), varav en kunde konstateras vara kvinna. En äldre vuxen indi-
vid (35‒64 år) med något maskulin anatomi samt en vuxen kvinna som inte kunde åldersbestämmas när-
mare (18‒79 år). 

Grav 900 liksom grav 1181 innehöll djurben, bakfot från får/get respektive skenben och fot från höns. I 
A1181 förekom djurben endast i den översta delen av anläggningen. Möjligen kan detta vara tecken på att 
djurben och människa inte bränts på samma bål. De anatomiska delarna som förekom räknas till de köttfat-
tiga delarna och utgör inte matavfall. 

Tecken på anatomisk uppdelning av kroppen i benbehållare kunder konstateras i grav 1181 där övervägande 
delar av identifierade fragment av kranium förkom i toppen av behållaren medan delar från ben och fot 
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främst förekom längre ned mot botten. I brandlager förekom ingen anatomisk sortering, varken stratigrafiskt 
eller horisontellt. 
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Tabell 5. Osteologisk sammanställning, Västra Brotorp, Sundbybergs kommun, Uppland 2015. 

Anl  Kon-
text  Status  Vikt 

(g) 

 Fyn-
denhet/
F.nr 

Identifierat material  Kommentar 

  
709   1400 

  
Maximal storlek är 2,5 
cm, medel‒storlek är 1
-1,5 cm. 
  
Relativt hög förbrän-
ning med grå/vita frag-
ment. 
  

  
11,2 

  
1343 
/32/33 

  
Människa (Homo sapiens) 
En äldre vuxen individ 35-64 år (adultus-
maturus) 
  
Identifierade benelement: 
Tinningben 1 fr. (temporale med hörselgång) 
Skalltak 5 fr. (calvarium) 
Lårben 4 fr. (femur diafys) 

  
Åldersbedömning: 
Suturers slutnings-
grad =2. 
  
Mått: 
Lårben diafys 65 mm 
tjockt. 

  
13,2 

  
Oidentifierat 

  

  
709   1400 

     
0,1 

  
1351/37 

  
Oidentifierat 

  

  
709   1400 

  
Sot och kol. 

  
0,05 

  
1352/36 

  
Oidentifierat 

  
Smuligt 2 fr. 

  
709   1400 

  
Maximal storlek är 3,3 
cm, medel‒storlek är 2 
cm. 
  
Relativt hög förbrän-
ning med grå/vita frag-
ment. 
  

  
12,2 

  
1565/34 
/35 

  
Människa (Homo sapiens) 
En äldre vuxen individ 18-64 år (adultus-
maturus) 
  
Identifierade benelement: 
Skalltak 12 fr. (calvarium) 
Kranium 3 fr. 
Strålben/armbågsben 1 fr. (radius/ulna dia-
fys) 
Skenben 3 fr. (tibia diafys) 
Mellanhands/mellanfotsben 1 fr. (metacarpal/
metatarsal caput) 

  
Åldersbedömning: 
Diploë är mer än 1/3 
av den totala tjockle-
ken. Inre och yttre 
kompakta är tunna. 
Öppna och slutna 
suturer förekommer 
dock liksom skalltak 
där diploë är 1/3 av 
den totala tjockleken. 

  
29,9 

  
Oidentifierat 

  

  
709    

     
0,5 

  
1726/38 

  
Oidentifierat 

  

  
825 

  
Topp 
öst 

  
Maximal storlek är 3,1 
cm, medel‒storlek är 1 
cm. 
  
Relativt hög förbrän-
ning med grå/vita frag-
ment. 
  
Sotigt material. 
  

  
17,4 

  
F.nr 24 

  
Människa (Homo sapiens) 
En vuxen individ mellan 18‒79 år (adult) 
  
Identifierade benelement: 
Skalltak 8 fr. (calvarium) 
Pannben 1 fr. (frontale) 
Lårben 8 fr. (femur diafys) 
Skenben 2 fr. (tibia diafys) 
Språngben 1 fr. (talus) 

  
Åldersbedömning: 
Diploë är 1/3 till mer 
än 1/3 av den totala 
tjockleken. Skalltak är 
uppdelade. 

  
78,4 

 F.nr 25    
Oidentifierat 

  

  
825 

  
Topp 
Väst 

  
Maximal storlek är 1,7 
cm, medel‒storlek är 1 
cm. 
  
Sotigt material. 

  
0,7 

 F.nr 26    
Människa (Homo sapiens) 
  
Identifierade benelement: 
Kranium 1 fr. 

  

  
17,8 

 F.nr 27    
Oidentifierat (främst rörben) 

  

  
825 

  
Botten 
Öst 

  
Maximal storlek är 2,7 
cm, medel‒storlek är 1 
cm. 
  
Hög förbränning: 
Vita fragment. 
  
Materialet är sotigt 

  
7,8 

 F.nr 28    
Människa (Homo sapiens) 
En vuxen individ 18-79 år (adult) 
  
Identifierade benelement: 
Kranium 6 fr. 
Pannben 1 fr. (frontale: margo supra orbitale) 
Lårben 3 fr. (femur diafys) 

  
Könsbedömning: 
Pannben: 
Margo supra orbitale- 
Grad 2= kvinnliga 
drag. 

  
86,1 

 F.nr 29    
Oidentifierat 

  

  
825 

  
Botten 
Väst 

  
Materialet är sotigt 

  
0,4 

 F.nr 30    
Människa (Homo sapiens) 
  
Identifierade benelement: 
Okben 1 fr. (zygomaticum sin) 

  

  
8,2 

 F.nr 31    
Oidentifierat 
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900 

  
1138 

     
1,1 

  
1214/39 

  
Lårben människa? 

  

  
900 

  
1328 

  
Maximal storlek är 2,6 
cm, medel‒storlek är 
1,5-2 cm. 
Inget sot! 
  
Hög förbränning: 
Vita fragment. 

  
1,6 

  
1309/40 

  
Människa (Homo sapiens) 
  
Identifierade benelement: 
Kranium 2 fr. 
Tand 1 fr. (dens rot) 
Skenben 1 fr. (tibia diafys) 

  

  
22,4 

  
Människa oidentifierat 

  

  
900 

  
1328 
Fyllning 

     
9 

  
1342/42 

  
Rörben oidentifierat 

  

  
900 

  
1328 
Fyllning 

  
Maximal storlek är 2 
cm. 
  
Relativt hög förbrän-
ning med grå/vita frag-
ment. 

  
1,6 

  
1354/43
/44 

  
Människa (Homo sapiens) 
  
Identifierade benelement: 
Kranium 1 fr. 
Tinningben 1 fr. (temporale: fossa 
mandibulae sin) 
Revben 1 fr. (costa) 

  

  
4,3 

  
Oidentifierat 

  

  
900 

  
1328 
Fyllning 

     
0,1 

  
1429 
/45 

  
Oidentifierat 

  

  
900 

  
1337 
Fyllning 

     
0,03 

  
1430/51 

  
Oidentifierat 

  

  
900 

  
1328 
Fyllning 

     
0,7 

  
1431/46 

  
Människa (Homo sapiens) 
  
Identifierade benelement: 
Kranium 4 fr. 

  

     
2,44 

  
Oidentifierat 

  

  
900 

  
1328 
Fyllning 

  
Maximal storlek är 2,5 
cm. 
  
Relativt hög förbrän-
ning med grå/vita frag-
ment. 

  
0,54 

  
1432/49
/50 

  
Människa (Homo sapiens) 
  
Identifierade benelement: 
Finger-/tåben 2 fr. (phalanx I distal 1 
fr, phalanx 3 distal 1 fr.) 

  

  
1,33 

     

  
900 

  
1328 
Fyllning 

     
0,6 

  
1433/52 

  
Oidentifierat 

  

  
900 

  
1528 
Utbyggnad 

  
Maximal storlek är 2,7 
cm, medel‒storlek är 
1,5 cm. 
  
Hög förbränning: 
Vita fragment. 

  
6,4 

  
1582/55
/56 

  
Människa (Homo sapiens) 
En äldre vuxen individ 35-79 år 
(maturus-senilis) 
  
Identifierade benelement: 
Skalltak 5 fr. (calvarium) 
Skenben 1 fr. (tibia diafys) 
Språngben 1 fr. (talus) 

  
Åldersbedömning: 
Diploë är mycket 
mer än 1/3 av den 
totala tjockleken.  
Inre och yttre kom-
pakta är tunna. 
  

  
19,9 

  
Oidentifierat 

  

  
900 
  
  

  
1528 
Utbyggnad 

  
Maximal storlek är 2 
cm, medel‒storlek är 1 
cm. 
  

  
5,7 

  
1713/53
/54 

  
Människa (Homo sapiens) 
En äldre vuxen individ 35-79 år 
(maturus-senilis). 
  
Identifierade benelement: 
Skalltak 2 fr. (calvarium) 
Ländkota 4 fr. (ve. lumbalis) 
Språngben 2 fr. (talus) 

  
Åldersbedömning: 
Diploë är mer än 1/3 
av den totala tjockle-
ken. 

  
12,5 

  
Oidentifierat 
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900 
  

  
1508 
Brand-lager 
över lock-
sten 
  
  

  
Maximal storlek är 3,7 
cm, medel‒storlek är 2 
cm. 
  
Medelhög förbränning 
brun/ gul//blå/vita frag-
ment. Några fragment 
är svar/blå. 
  
Sotigt material. 

  
77 

 F.nr 
59 

  
Människa (Homo sapiens) 
En ung vuxen individ mellan 18‒44 år 
(adultus) 
  
Identifierade benelement: 
Skalltak 30 fr. (calvarium) 
Klippben 1 fr. (pars petrosa sin) 
Kranium 2 fr. 
Underkäke 2 fr. (mandibula ramus) 
Överkäke 2 fr. (maxilla) 
Tand 1 fr. (dens: rot Molar) 
1:a halskota 1 fr. (atlas) 
2.a halskota 1 fr. (axis) 
Halskota 3 fr. (ve. cervicalis) 
Bröstkota 6 fr. (ve. thoracalis) 
Ländkota 1 fr. (ve. lumbalis) 
Kota 8 fr. (vertebrae ospec.) 
Bäckenben 1 fr. (acetabulum) 
Revben 4 fr. (costae) 
Överarmsben 1 fr. (humerus diafys) 
Strålben 1 fr. (radius distal) 
Armbågsben 1 fr. (ulna distal) 
Lårben 5 fr. (femur distal 1 fr, diafys 4 
fr.) 
Knäskål 1 fr. (patella) 
Handledsben 1 fr. (hamatum) 
Mellanhands/mellanfotsben 2 fr. 
(metacarpal/metatarsal proximal 1 fr, 
diafys 1 fr.) 
Fingerben 1 fr. (phalanx 1 distal) 
Finger-/tåben 2 fr. (phalanx I/2: 1 fr, 
phalanx 3: 1 fr.) 
Lårben/överarmsben 2 fr. (femur/
humerus caput) 

  
Åldersbedöm-
ning: 
Diploë är ca 
1/3 av den 
totala tjockle-
ken.  Suturer 
har börjat slu-
tas men är 
fortfarande 
relativt öppna. 
  
Mått: 
Lårben diafys: 
42 mm 

  
9,6 

 F.nr 
60 

  
Får/get (Ovis aries/Capra hircus) 
  
Identifierade benelement: 
Mellanfotsben 8 fr. (metatarsal proximal 
1 fr, diafys 7 fr.) 
Fotledsben 1 fr. (tarsal: T2+T3) 
Mellanhands/mellanfotsben 2 fr. 
(metacarpal/metatarsal distal) 

  

  
298,1 

 F.nr 
61 
  

  
Oidentifierat 

  
  

  
900 
  
  

  
1508 
Ytligt i an-
läggning! 
  
  
  

  
Maximal storlek är 3,5 
cm, medel‒storlek är 2 
cm. 
  
Medelhög förbränning 
grå/blå/vita fragment. 
  
Sotigt material. 

  
16,7 

  
1626/
57 

  
Människa (Homo sapiens) 
En äldre vuxen individ mellan 35‒79 år 
(maturus-senilis) 
  
Identifierade benelement: 
Skalltak 5 fr. (calvarium) 
Tinningben 1 fr. (temporale: fossa 
mandibulae sin) 
Kranium 1 fr. 
Tand 1 fr. (dens rot) 
Bröstkota 2 fr. (ve. thoracalis) 
Revben 1 fr. (costa) 
Lårben 2 fr. (femur diafys) 
Mellanfotsben 1 fr. (metatarsal caput) 

  
  
Åldersbedöm-
ning: 
Diploë är 
mycket mer än 
1/3 av den 
totala tjockle-
ken.  Inre och 
yttre kompakta 
är tunna. 
  

  
48,8 

  
1626/
58 

  
Oidentifierat människa 
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900 

  
1748 
Brandlager 
under lock-
sten 

  
Maximal storlek är 4 
cm, medel‒storlek är 2 
cm. 
  
Medelhög förbränning 
brun/ gul//blå/vita frag-
ment. Några fragment 
är svart/blå. 
  
Sotigt material. 

  
100,8 

  
 F.nr 62 

  
Människa (Homo sapiens) 
En ung vuxen individ mellan 
18‒44 år (adultus) 
  
Identifierade benelement: 
Skalltak 51 fr. (calvarium) 
Tinningben 2 fr. (pars petrosa 
dx 1 fr, processus zygo-
maticum 1 fr.) 
Nackben 3 fr. (occipitale) 
Kranium 9 fr. (cranium) 
Underkäke 5 fr. (mandibula 
caput sin 1 fr, ramus 3 fr, al-
veol 1fr.) 
Överkäke 5 fr. (maxilla med 
alveoler) 
Tänder 9 fr. (dentes rötter, 
varvar 3 stycken från kindtand, 
Molar) 
Halskota 6 fr. (ve. cervicalis) 
Bröstkota 2 fr. (ve. thoracalis) 
Ländkota 6 fr. (ve. lumbalis) 
Kota 13 fr. (vertebrae ospec.) 
Revben 4 fr. (costae) 
Strålben 2 fr. (radius proximal 
1 fr, diafys 1 fr.) 
Armbågsben 2 fr. (ulna diafys) 
Överarmsben 6 fr. (humerus 
diafys 5 fr, distal 1 fr.) 
Lårben 1 fr. (femur caput) 
Skenben 1 fr. (tibia diafys) 
Korsben 1 fr. (sacrum 1:a 
kota) 
Finger-/tåben 2 fr. (phalanx I 
caput 1 fr, proximal 1 fr.) 
Mellanhandsben 2 fr. 
(metacarpal caput) 
Mellanhands/mellanfotsben 1 
fr. (metacarpal/metatarsal) 
Lårben/överarmsben 1 fr. 
(femur/humerus caput) 

  
Åldersbedömning: 
Diploë är ca 1/3 av 
den totala tjockleken.  
Suturer har börjat 
slutas men är fortfa-
rande relativt öppna. 
  
Rotkanalen är sluten 
vid apex. 
  
Mått: strålben caput 
radii: 16mm 

  
240,9 
 

 

 F.nr 63    
Oidentifierat 

  
 

  
1181 

  
1019 

  
Maximal storlek är 2,4 
cm. 
  
Hög förbränning med 
vita fragment. 

  
6,6 

 F.nr 64    
Människa (Homo sapiens) 
  
Identifierade benelement: 
Skalltak 5 fr. (calvarium) 
2:a halskota 1 fr. (axis) 
Revben 1 fr. (costa) 
Lårben/skenben 3 fr. (femur/
tibia diafys) 

  
  

  
5,4 

 F.nr 65    
Oidentifierat 

  

       

3  F135  Får/get (Ovis aries/Capra 
hircus) Metatartal proximal 
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1181 

  
1058 
Topp 

  
Maximal storlek är 5,3 
cm, medel‒storlek är 2 
cm. 
  
Hög förbränning: 
Vita fragment. 

  
78,6 

  
F.nr 66 

  
Människa (Homo sapiens) 
En ung vuxen individ mellan 18‒44 år 
(adultus) 
  
Identifierade benelement: 
Skalltak 77 fr. (calvarium) 
Kranium 2 fr. 
Klippben 2 fr. (pars petrosa dx 1 fr, 
sin/dx 1 fr.) 
Pannben 2 fr. (frontale) 
Överkäke/näsben 1 fr. (maxilla/
nasale) 
Underkäke 4 fr. (mandibula caput dx 
1 fr, ramus 1 fr, alveol 2 fr.) 
Revben 7 fr. (costae) 
Skulderblad 1 fr. (scapula) 
Halskota 4 fr. (ve. cervicalis) 
Bröstkota 2 fr. (ve. thoracalis) 
Bröst/Ländkota 3 fr. (ve. thoracalis/
lumbalis) 
Bäckenben 1 fr. (acetabulum) 
Strålben 1 fr. (radius proximal) 
Armbågsben 2 fr. (ulna diafys 1 fr, 
proximal 1 fr.) 
Strålben/armbågsben 2 fr. (radius/
ulna diafys) 
Överarmsben 4 fr. (humerus diafys 2 
fr, distal epifys 2 fr.) 
Knäskål 1 fr. (patella) 
Skenben 1 fr. (tibia distal diafys) 
Mellanhandsben 1 fr, (metacarpal 
caput) 
Finger-/tåben 2 fr. (phalanx) 

  
Åldersbedöm-
ning: 
Diploë är 
knappt 1/3 av 
den totala tjock-
leken.  Suturer 
är relativt 
öppna. 

           
1,14 

 F.nr 67    
Höns (Gallus gallus) 
Skenben 1 fr. (tibia distal) 
Mellanfotsben (TMT proximal) 

  

        
199,9 

 F.nr 68    
Oidentifierat 

  

  
1181 

  
1058 
Mitt 

  
Maximal storlek är 6,5 
cm, medel‒storlek är 2 
cm. 
  
Hög förbränning: 
Vita fragment. 

  
69,9 

 F.nr 69    
Människa (Homo sapiens) 
En ung vuxen individ mellan 18‒44 år 
(adultus) 
  
Identifierade benelement: 
Skalltak 10 fr. (calvarium) 
Underkäke 3 fr. (mandibula dx 1 fr, 
sin/dx 2 fr.) 
Överkäke 1 fr. (maxilla: alveol) 
Tand 1 fr. (dens, Premolar rot) 
Halskota 1 fr. (ve. cervicalis) 
Kota 2 fr. (vertebrae ospec.) 
Revben 1 fr. (costae) 
Skulderblad 1 fr. (scapula) 
Bäckenben 1 fr. (ilium) 
Överarmsben 4 fr. (humerus caput sin 
+ dx, diafys 2 fr.) 
Strålben 3 fr. (radius proximal 1 fr, 
diafys 2 fr.) 
Armbågsben 3 fr. (ulna diafys) 
Lårben 6 fr. (femur distal) 
Knäskål 1 fr. (patella) 
Vadben 1 fr. (fibula diafys) 
Skenben 4 fr. (tibia diafys) 

  
Åldersbedöm-
ning: 
Diploë är 
knappt 1/3 av 
den totala tjock-
leken. Suturer 
som förekom-
mer är öppna. 
  
Överarmens 
ledkula är fullt 
utvecklad och 
har fusionerat= 
20+ 
  
Mått ledkula 
överarm: 
Något trasig 
caput men mått 
42 mm i fält = ? 
  
Mått: strålben 
diafys= 
18-20 mm 
tjockt. 

        
87,8 

 F.nr 70    
Oidentifierat 
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1181 

  
1058 
Botten 

  
Maximal storlek är 6 
cm, medel‒storlek är 2 
cm. 
  
Hög förbränning: 
Vita fragment. 

  
31,8 

 F.nr 71    
Människa (Homo sapiens) 
En ung vuxen individ mellan 18‒44 år 
(adultus) 
  
Identifierade benelement: 
Skalltak 9 fr. (calvarium) 
Kranium 1 fr. 
Tand 1 fr. (dens rot) 
Revben 4 fr. (costae) 
Ländkota 1 fr. (ve. lumbalis) 
Kota 3 fr. (vertebrae ospec.) 
Skulderblad 1 fr. (scapula: cavitas 
glenoidalis) 
Överarmsben 4 fr. (humerus diafys) 
Strålben/armbågsben 2 fr. (radius/ulna 
diafys) 
Armbågsben 1 fr. (ulna diafys) 
Lårben 4 fr. (femur distal) 
Skenben 2 fr. (tibia diafys) 
Vadben 2 fr. (fibula diafys) 
Handledsben 1 fr. (metacarpal distal) 
Fotledsben 1 fr, (naviculare) 

  
Åldersbedöm-
ning: 
Diploë är 1/3 av 
den totala tjockle-
ken. Suturer som är 
öppna förekommer. 

        
114,7 

 F.nr 72    
Oidentifierat 

  

  
4006 

  
4717 

     
1,1 

  
4724/73 

  
Lårben människa? 

  

     
1,1 

  
Oidentifierat 

  

  
4006 

  
4717 

  
Hög förbränning: 
Vita fragment. 

  
1,8 

  
4729/74
/75 

  
Människa (Homo sapiens) 
  
Identifierade benelement: 
Lårben 1 fr. (femur diafys) 
Skenben 1 fr. (skenben diafys) 

  

  
1,1 

  
Oidentifierat 

  

  
4006 

4717    
Maximal storlek är 4 
cm. 
  
Relativt hög förbrän-
ning med grå/ vita 
fragment. 
  
Inget sot! 

  
21,5 

  
4800/89
/90 

  
Människa (Homo sapiens) 
En vuxen individ 18-79 år (adult) 
  
Identifierade benelement: 
Kranium 1 fr. 
Armbågsben 1 fr. (ulna diafys) 
Strålben 1 fr. (radius diafys) 
Lårben 7 fr. (femur diafys) 

  
Mått: 
Strålben diafys= 
22 mm. 
  
Lårben diafys= 
62mm 

  
43,2 

  
Oidentifierat 

  

  
4006 

  
4717 

  
Maximal storlek är 2,5 
cm. 
  
Relativt hög förbrän-
ning med grå/ vita 
fragment. 
  
Inget sot! 

  
9,6 

  
4807/77
/78 

  
Människa (Homo sapiens) 
En vuxen individ (adult) 18-79 år 
  
Identifierade benelement: 
Skalltak 3 fr. (calvarium) 
Lårben 2 fr. (femur diafys) 
Kota 1 fr. (vertebrae ospec.) 

  
Åldersbedöm-
ning: 
Diploë är 1/3 av 
den totala tjockle-
ken. 

  
10,8 

  
Oidentifierat 

  

  
4006 

  
4818 
Överst 

  
Sotigt material. 

  
8,1 

 F.nr 79    
Människa (Homo sapiens) 
  
Identifierade benelement: 
Skalltak 4 fr. (calvarium) 
Nackben 1 fr. (occipitale) 
Överarmsben 1 fr. (humerus) 
Lårben 2 fr. (femur diafys) 

  

  
12,2 

 F.nr 80    
Oidentifierat 
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4006 

  
4818 Ytligt 
under sten 

  
Sotigt material. 

  
3,5 

 F.nr 81    
Människa (Homo sapiens) 
  
Identifierade benelement: 
Klippben 3 fr. (temporale: pars 
petrosa dx 1 fr, sin/dx 2 fr.) 

  

  
14,5 

 F.nr 82    
Oidentifierat 

  

  
4006 

  
4818 

  
Maximal storlek 
är 6 cm, medel
‒storlek är 2 
cm. 
  
Relativt hög 
förbränning 
med grå/vita 
fragment. 
  
Sotigt material. 

  
97,3 

 F.nr 83    
Människa (Homo sapiens) 
En vuxen kvinna 18-79 år (adult) 
  
Identifierade benelement: 
Skalltak 80 fr. (calvarium) 
Kranium 3 fr. 
Pannben 4 fr. (frontale varav margo 
supra orbitale 2 fr.) 
Nackben 3 fr. (occipitale) 
Klippben 1 fr. (pars petrosa) 
Underkäke 4 fr. (caput mandibulae 
1 fr, collum 1 fr, alveol 1 fr, coronoi-
deus 1fr.) 
Tänder 2 fr. (dentes rötter) 
Revben 6 fr. (costae) 
Bröstkota 3 fr. (ve. thoracalis) 
Ländkota 2 fr. (ve. lumbalis) 
Kota 5 fr. (vertebrae ospec) 
Överarmsben 2 fr. (humerus diafys) 
Strålben 1 fr. (radius diafys) 
Armbågsben 3 fr. (ulna diafys) 
Lårben 12 fr. (femur diafys) 
Skenben 9 fr. (tibia diafys) 
Finger-/tåben 1 fr. (phalanx 1 ca-

  
Åldersbedöm-
ning: 
Diploë är 1/3 av 
den totala tjock-
leken.  Suturer 
har börjat slutas 
men fragmente-
rar i sömmarna. 
  
Könsbedöm-
ning: 
Pannben. 
Margo supra 
orbitale – grad 1
-2= kvinna. 
  
Mått: 
Lårben diafys 
45 mm. 

  
190,6 

 F.nr 84    
Oidentifierat 

  

  
4006 

  
4818 
Botten 

  
Maximal storlek 
är 4 cm, medel
‒storlek är 2 
cm. 
  
Relativt hög 
förbränning 
med grå/vita 
fragment. 
  
Sotigt material. 

  
9,7 

 F.nr 85    
Människa (Homo sapiens) 
  
Identifierade benelement: 
Kranium 4 fr. 
Skenben 3 fr. (tibia diafys) 
Överarmsben 1 fr. (humerus) 

  

  
31,4 

 F.nr 86    
Oidentifierat 

  

  
4006 
  
  

  
4818 
Botten 

  
Maximal storlek 
är 2,2 cm. 
  
Medelhög för-
bränning, vit/
blåa fragment 
förekommer. 
  
Sotigt material. 

  
2,4 

  
4812/91
/92 

  
Människa (Homo sapiens) 
  
Identifierade benelement: 
Kranium 4 fr. 
Överarmsben 1 fr. (humerus diafys) 

  

  
7,6 

  
Oidentifierat 

  

  
4006 

  
4830 

  
Maximal storlek 
är 1,3 cm. 
  
Hög förbrän-
ning, kritvita 
något smuliga 
fragment. 
  
Sotigt material. 

  
0,5 

  
5179/87
/88 

  
Människa (Homo sapiens) 
  
Identifierade benelement: 
Kranium 4 fr. 
  

  

  
2,6 

  
Oidentifierat 
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Bilaga 5. 14C-analys 

           Poznań,  19-07-2016 

 Report 
 on C-14 dating in the Poznań Radiocarbon Laboratory 

 Customer:  Tove Stjärna 
 Stockholms läns museum 
 Archaeology 
 Järnvägsgatan 25 
 13154- Nacka 
 Sweden 
 
 Job no.: 11118/16 

 Sample name Lab. no. Age 14C Remark 
 Ursvik 1205 Poz-82467  1565 ± 30 BP 0,1%N 1,0%C carbonate 
 Ursvik 1343 Poz-82468  1600 ± 30 BP <0,1%N 1,6%C carbonate 
 Ursvik 1058 Poz-82469  1580 ± 30 BP <0,1%N 1,1%C carbonate 
 Ursvik 4818 Poz-0 >0 BP <0,1%N <0,1%C not suitable 
 Ursvik 1582 Poz-82470  1570 ± 30 BP <0,1%N 1,6%C carbonate 
 Ursvik 4818 A Poz-82471  1515 ± 30 BP 0,4%N 0,7%C carbonate, 0.8mgC 

 Comments: Results of calibration of 14C dates enclosed 

  
 Head of the Laboratory 
  
 Prof. dr hab. Tomasz Goslar 
 
 
 
 19-07-2016  Job no.: 11118/16   Page 1 from 1 



82 

 

Results of calibra on of 14C dates – order 11118/16. 

 

Given are intervals of calendar age, where the true ages of the samples encompass with the probability of 
ca. 68% and ca. 95%. The calibra on was made with the OxCal so ware. 

 

OxCal v4.2.1 Bronk Ramsey (2013); r:5 

Atmospheric data from Reimer et al (2009); 

Ursvik 1205 R_Date(1565,30) A825 

  68.2% probability 

    434AD (46.1%) 494AD 

    506AD (22.1%) 540AD 

  95.4% probability 

    422AD (95.4%) 561AD 

Ursvik 1343 R_Date(1600,30) A709 

  68.2% probability 

    419AD (19.6%) 442AD 

    453AD ( 5.2%) 461AD 

    484AD (43.3%) 533AD 

  95.4% probability 

    404AD (95.4%) 540AD 

Ursvik 1058 R_Date(1580,30) A1181 

  68.2% probability 

    433AD (26.3%) 467AD 

    482AD (41.9%) 534AD 

  95.4% probability 

    415AD (95.4%) 547AD 

Ursvik 1582 R_Date(1570,30) A900/1528 

  68.2% probability 

    435AD (47.2%) 493AD 

    506AD (21.0%) 537AD 

  95.4% probability 

    420AD (95.4%) 557AD 

Ursvik 4818 A R_Date(1515,30) A4006 

  68.2% probability 

    535AD (68.2%) 602AD 

  95.4% probability 

    433AD (19.5%) 494AD 

    506AD (75.9%) 617AD 
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Bilaga 6. Konserveringsrapport 
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Stockholms läns museum, Järnvägsgatan 25, 131 54 Nacka, 08-586 194 00 www.stockholmslansmuseum.se 

Under 2014-2015 undersökte länsmuseets arkeologer en stensträng och fem 
gravanläggningar vid Västra Brotorp i Sundbybergs kommun.  Gravarna kunde 

utifrån fynd och 14C-analyser dateras till folkvandringstid (375-550 AD). Några 
säkra spår efter en samtida bebyggelse i direkt anslutning till gravarna har 

inte påträffats, men bara hundratalet meter från platsen ligger ett större om-
råde med husgrundsterrasser och andra lämningar som troligen är samtida.  

Fynden i gravarna var förhållandevis rikliga och ett föremål som särskilt kan 

uppmärksammas är en bronsminiatyr av vad som kan tolkas som ett dryckes-
horn (se omslagsbilden). Några paralleller till föremålet är inte kända sedan 
tidigare, vilket alltså gör det unikt.  

I rapporten redovisas dokumentationen från undersökningen tillsammans med 
bilder på fynd och anläggningar. I det avslutande kapitlet diskuteras också 

mer ingående lämningarnas sammanhang sett ur ett större perspektiv, men 
också hur de kan tolkas spegla de handlingar skett på just denna plats för cirka 
1 500 år sedan. 


