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Fig 1. Undersökningsområdet markerat på Blå kartan, skala 1:100 000.

Sammanfattning
Stockholms läns museum utförde under maj 2002 en undersökning av en stensättning
i Rotsunda, tillhörande RAÄ 247 i Sollentuna socken och kommun, Uppland (Lst
dnr 2021-02-15813). Anledningen till undersökningen var att ett kontorshus och
garage skulle uppföras på platsen.
RAÄ 247 utgjordes av en hög och en stensättning, men då endast stensättningen
skulle komma att direkt beröras av byggnationen skulle högen, enligt Länsstyrelsens
beslut, ligga kvar.
Vid undersökningen framkom, under en flerskiktad stenpackning, ett ovalt brandlager
i öst-västlig riktning. I brandlagret påträffades en oval nedgrävning, cirka 0,2 meter
djup, vilken troligen tillkommit i syfte att fixera en mindre båt i vilken de döda
bränts. I brandlagret påträffades en koncentration av brända ben samt en gravurna
av keramik med innehåll av brända ben, sot och kol. Gravfynden bestod av ett
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ringspänne och nålhus av brons, ett viktlod av järn, en brodd, fyra glaspärlor samt en
pärla av bergskristall. Vidare påträffades i brandlagret ett antal s.k. båtnitar och
spikar samt i fyllningen en knacksten.
Den osteologiska analysen visade att benen kom från två vuxna individer och de
påträffade gravfynden indikerar att det sannolikt rört sig om en man och en kvinna.
Ringspännet och pärlan av bergskristall ger graven en datering till 900-tal. Utöver
ben från människa påträffades även ben från häst, får/get, hund och katt.
Den rikliga mängden sot och kol visar att gravbålet stått på samma plats som den
uppförda graven. Ett tunnare lager av sot intill brandlagrets västra och sydvästra
kant indikerar att det vid begravningstillfället troligen blåst en östlig eller nordöstlig
vind.

Bakgrund
I april 2002 beslöt Länsstyrelsen i Stockholm att en särskild arkeologisk undersökning
skulle genomföras för en del av RAÄ 247 i Sollentuna socken och kommun, Uppland
(Lst dnr 2021-02-15813). Anledningen var företaget Merck, Sharp & Dohmes önskan
att uppföra kontor och garage på platsen. Undersökningen, som berörde en
stensättning, skulle utföras av Stockholms läns museum och bekostas av företaget.

Topografi och fornlämningsmiljö
RAÄ 247 är belägen nära 10 meter över havet i en väst-nordvästsluttning vid
Norrvikens norra strand (fig. 2). Fornlämningen består av två gravar vilka i
Fornminnesregistret är beskrivna som en hög, cirka 10 meter i diameter, samt
nordväst om denna en rund stensättning, cirka 7 meter i diameter. I registret nämns
ytterligare en stensättningsliknande lämning i anslutning till de båda andra.
Gravarna är belägna inom ett industriområde och platsen utgörs idag av ett
parkliknande grönområde bevuxet med enstaka träd och partier med berg i dagen.
Norrviken var under vikingatiden sammanbunden med Sigtunafjärden genom Edssjön
och Oxsundasjön. Vattenleden utgjorde en viktig transportled från Östersjön vidare
norrut mot Sigtuna och Uppsala. RAÄ 247 var under vikingatiden belägen på den
norra stranden vid inloppet från Norrviken upp mot dagens Edssjön. Då landhöjningen
medförde att vattenleden grundades upp kom den under medeltiden att förlora sin
betydelse för transporterna mellan Östersjön och Mälaren.
Rotsunda by finns omnämnt i Sko klosters jordeböcker från åtminstone 1302, och är
ett av de äldsta kända bynamnen i Sollentuna. Förleden rot har satts i samband med
ordet ryta, vilket skulle kunna ge namnet Rotsunda betydelsen av ”strid å”. Tolkningen
förefaller inte osannolik då vattenleden vid Rotsunda under järnåldern bör ha utgjort
en smal passage för vidare färd norrut. Alternativa tolkningar av namnet förekommer
dock (se Bäckström, Hulth & Wikborg 2000:17ff och där anförd litteratur).
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Fig 2. RAÄ 247utpekad på ekonomiska kartans blad 10I 9d Sollentuna, skala 1:10 000.

Vid en förundersökning på den i äldre kartmaterial utpekade gamla bytomten
påträffades anläggningar av förhistorisk karaktär, vilket talar för att gården troligen
har rötter ned i åtminstone yngre järnålder (Flodin 1993:8). I området ligger även
ett flertal gravar/gravfält (RAÄ 160, 248a-b, 249, 364:3, 364:6) vilka sannolikt kan
dateras till järnåldern (Beckman-Thoor 1996:18f).
Vid en tidigare utförd arkeologisk provundersökning omedelbart norr om RAÄ 247
påträffades inget av antikvariskt intresse (Bäckström, Hulth & Wikborg 2000:13).
Enligt uppgifter nedtecknade på 1600-talet har i Rotsunda stått en i dag försvunnen
runsten (U98). Stenen skall ha varit placerad ”vpå en Jordhaug och grafkulla” och
finns avbildad på ett träsnitt från 1600-talet. Texten löd: ”Ingetora lät resa denna
sten efter sin fader, (ävenledes) Sigtrygg och Ragnfast, hennes son. Ragnar hette
hennes broder” (Wessén 1940:131f). I Fornminnesregistret utpekas gravhögen RAÄ
373, strax väst om RAÄ 247, som den hög på vilken runstenen tidigare stått.
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Målsättning och metod
Syftet med undersökningen var att gräva ut och dokumentera stensättningen och
den stensättningsliknande lämningen i samband med ett borttagande.
Stensättningen avtorvades med grävmaskin försedd med planskopa. Även marken
direkt intill stensättningen avtorvades i syfte att söka anläggningens begränsning
mot den naturligt stenrika moränen. Stenpackningen rensades därefter fram med
fyllhackor och skärslevar samt ritades i plan. Stensättningen delades in och grävdes
ut i fyra kvadranter. En kryssprofil sparades i dokumentationssyfte.
Anläggningen mättes in med totalstation och valda objekt fotograferades i färg.
Påträffade anläggningar gavs löpnummer, där stensättningen erhöll nummer 1. Den
i brandlagret påträffade benkoncentrationen gavs ett separat anläggningsnummer
(A6). Samtliga fynd dokumenterades och tillvaratogs. Kol samlades in för eventuell
analys. Utvalda fynd har konserverats av Riksantikvarieämbetets konserveringsavdelning, ATm. Benmaterialet har analyserats av Margareta Boije vid Stockholms
läns museum.

Resultat
Den stensättningsliknande lämningen avtorvades grovt och kunde avfärdas som
naturbildning.
Stensättningen (A1) föreföll innan avtorvning vara relativt stenfri, med endast enstaka
stenar, cirka 0,5 meter stora, synliga i ytan. Under ett cirka 0,1 meter tjockt torvlager
framträdde en tät och väl lagd stenpackning i tre skikt med 0,1-0,5 meter stora
stenar. Stensättningen var rund till formen, cirka 7 meter i diameter och 0,2 meter
hög. Med undantag för anläggningens södra del, vilken troligen skadats av markingrepp
i senare tid (se nedan), framkom en distinkt kantkedja (bil. 1). I kantkedjan förekom
något större stenar än de i packningen, varav de största mätte 0,7 meter i diameter.
I anläggningens sydöstra del stod en större ek, vars rötter lyft flera av stenarna i
packningen.
I anläggningens södra del påträffades recenta järnföremål, slagg och rost. Sannolikt
härrör de senare föremålen från någon av de tidigare närbelägna småindustrierna i
området och deponeringen är troligen orsaken till att kantkedja och stenpackning
här kommit att skadas.

Brandlagret
Under stenpackningens centrala och västra del framkom ett ovalt brandlager med
skärvig och skörbränd sten, 3,6x2,7 meter i öst-västlig riktning. Brandlagret visade
sig centralt innehålla en 3,1x1,1 meter stor och, som mest, 0,2 meter djup, oval
nedgrävning liggandes i samma riktning som brandlagret. Nedgrävningen hade en
skålad profil. Väst och sydväst om brandlagret framkom ett tunnare lager med sot
(bil.1).
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I brandlagrets östra del framkom en
koncentration av brända ben (A6). Centralt
i stensättningen, i benkoncentrationens
norra del, hade en gravurna av keramik
placerats (F6, fig. 3). På grund av den rikliga
förekomsten av rötter kunde urnan tyvärr
inte lyftas hel från fyndplatsen. Innehållet
i urnan separerades dock från övriga fynd.
Endast ett fåtal brända ben påträffades
utanför benkoncentrationen, i brandlagrets
västra del.
Fig 3. Arkeolog Lars Andersson i färd med att lyfta gravurnan
A6. Foto: Per Widerström.

Fynd
I torvlagret framkom vid rensningen av graven en knacksten (F10). Stenen var närmast
kubisk till formen, med rundade hörn, och mätte cirka 50 mm i diameter.
Sammanlagt påträffades 18 stycken nitar. En av dessa påträffades i gravurnan medan
de övriga framkom i brandlagret. En del av nitarna bar rester av trä. Nitarnas längd
varierade mellan 10-36 mm.
Tio spikar av järn påträffades i brandlagret
och 1 strax öst därom (F4). Ytterligare ett
antal järnfragment påträffades vilka
sannolikt utgjort nitar eller spikar, men
som korroderat alltför mycket för att kunna
bedömas (bil. 2).

Fig 4. Pärlor från graven. Längst till vänster melonpärla av
bergskristall. Foto: Per Widerström.

Bland järnföremålen påträffades i benkoncentrationen även ett viktlod och en
brodd. Viktlodet var cirka 11x15 mm stort
och vägde 6,5 gram men alltför korroderad
för att dess ursprungliga vikt skulle kunna
uppskattas. Vikten var kulformig, möjligen
med parallellt avskurna cirkulära plan
(Kyhlbergs typ A, 1980:220). Som gravgåvor förekommer viktlod på Birka i både
mans- och kvinnogravar från och med
slutet av 800-talet (a.a:202f). Huruvida den
påträffade brodden varit avsedd för
människa eller häst kan inte sägas, då dessa
utseendemässigt kan uppvisa små eller inga
skillnader.
I brandlagret påträffades sammanlagt 5
pärlor varav 3 framkom i benkoncentrationen kring gravurnan (fig. 4). En av
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pärlorna var en s.k. melonpärla (F3) av bergskristall. Pärlan var sprucken, troligen
ett resultat av värmen från gravbålet, och var endast till hälften bevarad. Strax intill
melonpärlan påträffades F9, en randig, gul/röd opak pärla av glas. Av samma typ
som F9 var de båda pärlor som påträffades i benkoncentrationen, med det undantaget
att färgsättningen på dessa var randigt svart/vit (F11). I benkoncentrationen påträffades
även en blå opak glaspärla (F12).
Intill F3 och F9, vid den södra nedgrävningskanten,
påträffades ett ringspänne av brons (F8, fig. 5). Spännet var
45 mm i diameter och hade ett ovalt tvärsnitt med spetsiga
sidor. Ändknopparna var trattformiga och kvadratiska med
flata ovansidor. Ringspännet var intakt så när som på nålen,
vilken påträffades i 5 fragment.
Fyndet har konserverats.
Den i benkoncentrationen (A6) placerade gravurnan (F6) var
som redan påpekats alltför skadad för att kunna lyftas i ett
stycke. Urnans innehåll grävdes dock ut separat och visade
sig, utöver ben, innehålla järnfragment, rester av trä, samt
en nit. Keramiken var av typen AIV:3a1 (Selling 1955).

Fig 5. Ringspänne av brons, skala 1:1.
Foto Göran Werthwein.

Direkt intill urnan påträffades ett nålhus av brons (F5). Nålhuset var på grund av
omfattande korrosion inte intakt. Efter konservering uppmättes dess nuvarande längd
till 52 mm och diametern till 9 mm. Nålhuset befanns vara tomt.

Benmaterialet
Samtliga ben har genomgått en osteologisk analys. Av närmare 1 kg brända ben gick
ungefär 1/3 att artbestämma. Vid analysen kunde det konstateras att de ben som
härrör från människa sannolikt kommer från två individer. Båda individerna tillhörde
åldersgruppen Adultus (18-44 år). Benen kunde inte könsbestämmas men då den
relativa tjockleken på kalottbenen skilde sig åt, kan detta indikera att det rör sig om
en man och en kvinna.
Utöver människoben påträffades även ben från häst, hund, katt och får/get.
De ben som påträffades i gravurnan kunde konstateras komma från häst och hund.
Inget osteologiskt bestämt ben från människa påträffades i gravurnan, men då endast
hälften av benen gick att artbestämma behöver detta inte visa på något faktiskt
förhållande (bil. 3).

Övriga anläggningar
Under stenpackningen påträffades fem anläggningar i form av en härdgrop (A2), tre
härdar (A3, A4 och A5) samt en mörkfärgning (A1:7). Härdgrop och härdar hade en
fyllning av sotig, moig morän med skärvig och skörbränd sten, och var väl avgränsade
mot omkringliggande ytor. I A5 påträffades förhistorisk keramik. Mörkfärgningen
(A1:7) framkom i brandlagrets södra kant och innehöll en koncentration av
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fragmenterad och spjälkad förhistorisk keramik (Sellings typ AIV:3a1). A1:7 innehöll
även ben från både människa och hund, med all sannolikhet en infiltration från det
överliggande brandlagret.

Diskussion och tolkning
RAÄ 247 ligger intill den vikingatida strandlinjen, på den norra sidan av det dåtida
inloppet vidare norrut mot Sigtunafjärden. Norr om RAÄ 247 har tidigare påträffats
lämningar i form av härdar och gravar vilka har dateringar från äldre bronsålder och
framåt (Beckman-Thoor 1998:17, Bäckström, Hulth & Wikborg 2000:50).
Den i norr liggande Rotsunda gård har vid en arkeologisk förundersökning visat sig
ha rötter ned i åtminstone yngre järnålder (Flodin 1993:8). Sannolikt hör RAÄ 247
samman med den vikingatida bebyggelsen vid Rotsunda gård.
De järnföremål, slagg och rost som påträffades i anläggningens södra del är sannolikt
recent avfall från intilliggande småindustrier. Troligen är deponeringen även orsaken
till den skada som kunde konstateras i stensättningens södra kantkedja.
Det ovalt formade brandlagret innehöll en cirka 3x1 meter stor och 0,2 meter djup
nedgrävning. Nedgrävningen tolkas ha tillkommit i syfte att fixera ett föremål på
platsen. Av formen att döma, samt de påträffades nitarna och spikarna, kan detta
föremål ha utgjorts av en båt eller kista. Det tunnare sotlager som kunde observeras
utanför det egentliga brandlagrets sydvästra sida, kan vara ett resultat av att vinden
vid tidpunkten för kremeringen har varit östlig eller nordöstlig.
Utifrån fyndmaterialet kan den undersökta stensättningen dateras till vikingatid.
Ringspännet är av Carlssons typ TRA:JRA*ova:c, i hans studie rörande gotländska
ringspännen. Spännetypen har av Carlsson daterats till perioden 900-1000 e. Kr.
(Carlsson 1988:70). I studien förekommer dock endast ett spänne av denna typ,
vilket gör dateringen osäker. Dessutom är det vanskligt att direkt applicera den
gotländska kronologin på det uppländska materialet. Platta ändknoppar anses dock
allmänt indikera en sen datering (a.a:78).
Pärlorna har jämförts med de som behandlats i Johan Callmers arbete om vikingatida
pärlor i Skandinavien och ett försök har gjorts att identifiera dessa utifrån det där
avbildade pärlmaterialet (Callmer 1977). Melonpärlan (F3) av bergskristall motsvarar
i form och storlek Callmers S010. En jämförbar pärla har påträffats vid
undersökningarna av järnåldersboplatsen i Pollista i Uppland (Hållans & Svensson
1999:59f). Den strax intill påträffade randiga, gul/röda glaspärlan F9 identifieras
som Callmers typ E161T. De båda pärlor som påträffades i benkoncentrationen (F11)
var av samma typ som F9 medan den blå pärlan (F12) var av typen A171T.
De randiga glaspärlorna, F9 och F11, tillhör en grupp pärlor vilka är särskilt vanliga
i östra Skandinavien under vikingatiden och tros vara importerade österifrån (Callmer
1977:98). Liksom den blå opaka pärlan (F12) har denna typ av pärlor förekommit
under hela vikingatiden. Vad beträffar F3, melonpärlan av bergskristall, har det inte
gått att hitta någon direkt parallell till fyndet. Pärlor av bergskristall anses dock
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allmänt uppträda i denna region under 900-talet, men förekommer även under den
senare delen av 800-talet (Petré 1984:46).
Nålhus förekommer som gravgåvor under hela vikingatiden och påträffas
huvudsakligen i kvinnogravar.
Utifrån ringspännet och i viss mån även pärlan av bergskristall, dateras graven till
900-tal.
Graven innehöll ben efter två vuxna individer. Då ringspännet är av en typ vilken
företrädesvis ingått i den manliga klädedräkten, och då nålhuset är en typiskt kvinnlig
artefakt, får det anses som sannolikt att individerna varit en man och en kvinna.
På bålet har även följt häst, får/get, hund och katt. Om dessa djur bränts hela eller
om endast delar av djuren följt med på bålet är osäkert.
Efter det att gravbålet brunnit ut har benen sannolikt krossats. Merparten av benen
har sedan samlats ihop och deponerats till en koncentration i brandlagrets östra
ände. I koncentrationen har även en gravurna placerats i vilken en del av de brända
benen lagts. Ovanpå brandlagret har sedan en rund flerskiktad stenpackning uppförts,
vilken slutligen täckts av ett torvlager.
Då inga ytterligare anläggningar påträffades utanför stensättningen, vare sig vid
detta undersökningstillfälle eller vid tidigare undersökningar, får det anses som
sannolikt att anläggningarna A1-5 och A1:7 hör samman med gravläggningen.
Möjligen skall de ses som spår efter aktiviteter vilka ingått i den dåtida gravritualen.
Vilka dessa eventuella gravritualer kan ha varit låter sig dock inte besvaras.
Den i fyllningen påträffade knackstenen var intakt och har sannolikt medvetet
deponerats. Det finns ett flertal exempel på knackstenar/löpare, vilka tolkats som
gravgåvor. Vissa har påträffats i själva gravgömman, medan andra har påträffats,
som här, i fyllningen. Det har föreslagits att stenarna har använts till att finkrossa
benen efter det att gravbålet brunnit ut. Efter krossningsritualen har de inte längre
kunnat användas som bruksföremål och deponerats i graven (Kaliff 1992:100).
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Bilaga 3. Osteologisk genomgång av benmaterialet från RAÄ 247,
Sollentuna socken, Uppland

Sammanlagt bestod benmaterialet av 991,3 gram mycket sotiga och fragmenterade
brända ben, varav endast 291,7 gram kunde bestämmas vidare till art. Merparten,
807,4 gram tillvaratogs från brandlagret, 3,6 gram strax väster om brandlagret samt
180,3 gram vilka var placerade i en kruka i brandlagret. Inte mindre än fyra djurarter
kunde identifieras, häst, hund, katt samt ett får eller en get. Utifrån kalottfragmenten
av människa går det att identifiera minst två vuxna individer, båda placerade i
åldersgruppen Adultus (18-44 år). Inga specifika könsindikationer kunde hittas på
benen. Benen från de båda individerna var placerade centralt i gravgömman.

Art
Antal fragment
Människa
79
Häst
50
Hund
71
Katt
10
Får/get
28
Summa bestämt 238
Obestämt
TOTALT
-

Vikt i gram
112,1
124,4
40,9
1,9
12,4
291,7
699,6
991,3

Stockholm 2002-06-20
Margareta Boije, Antikvarie
Stockholms Läns Museum

Centralt i gravgömman, SV-kvadranten
Människa:
*Kraniet, 28 fragment,32,0 gram. Två olika och överlappande fragment av parietale
från samma sida, den ena med både sutura sagittalis och s. Coronalis intrernt
sammanväxt men fortfarande synlig externt och den andra med endast coronalsuturen
helt öppen.
*Långa rörben, 36 fragment, 59,9 gram. Fragmenten kunde sägas komma från skaften
av de olika rörbenen som t.ex. lårben, skenben, överarm, armbågsben och mellanhands
och mellanfotsben.
*Revben, 1 fragment, 0,8 gram. Ett fragment från revbenskroppen.
Häst:
*Kotraden, 5 fragment, 8,0 gram, fragment främst från ledutskotten.
*Hand-/fotrotsben, 5 fragment, 8,0 gram.
*Mellanhand-/-fotsben, 4 fragment, 3,8 gram, bl.a. fragment av två stilettben.
*Sesamben, 2 fragment, 1,5 gram.
*Långa rörben, 5 fragment, 17,2 gram.

Hund:
*Kraniet, 21 fragment, 13,2 gram. Fragment från kalott, över- och underkäke samt
3 tandfragment.
*Kotraden, 13 fragment, 6,5 gram, både kotkroppar och ledutskott från hals-, bröstoch svanskotor.
*Revben, 9 fragment, 3,9 gram.
*Överarm, 1 fragment, 1,2 gram.
*Långa rörben, 21 fragment, 12,9 gram, bl.a. nedre och övre leden av höger överarm,
vuxen individ,
*Mellanfotsben, 2 fragment, 0,7 gram.
Katt:
*Kraniet, 1 fragment, 0,1 gram. Kalottfragment.
*Strålben, 1 fragment, 0,3 gram. Fragment av övre leden av vänster strålben.
*Mellanfotsben, 1 fragment, 0,1 gram. Fragment av nedre leden och större delen av
skaftet.
*Långa rörben, 7 fragment, 1,4 gram.
Får/get:
*Kraniet, 3 fragment, 0,5 gram. Tandfragment, svärtade.
*Mellanfotsben, 1 fragment, 0,9 gram. Fragment av skaftet.
*Tåben, 3 fragment, 1,1 gram. Fragment av Ph I och II.
*Fotrotsben, 1 fragment, 0,4 gram.
*Strålben, 1 fragment, 1,5 gram. Fragment av skaftet.
*Armbågsben, 1 fragment,0,5 gram. Fragment av övre leden.
*Långa rörben, 3 fragment, 1,4 gram. Fragment av skaftet
Obestämt: 559,7 gram.

Brandlager, NV-kvadranten
Människa:
*Överarm, 3 fragment, 5,3 gram. Skaftfragment.
Får/get:
*Långa rörben, 3 fragment, 1,7 gram. Fragment av skaftet
Obestämt: 8,5 gram

Centralt, NV-kvadranten
Människa:
*Långa rörben, 4 fragment, 7,3 gram. Skaftfragment.
Obestämt: 15,0 gram.

A1:7, SÖ-kvadranten
Människa:
*Långa rörben, 7 fragment, 6,8 gram. Skaftfragment.
Hund:
*Kranium, 2 fragment, 1,3 gram. Skalltak.
*Långa rörben, 1 fragment, 0,8 gram. Skaftfragment.
Får/get:
*Långa rörben, 3 fragment, 0,8 gram. Ett skaftfragment av mellanfotsben.
Obestämt:

Ben i gravens utkant, V-delen
Får:
*Fotrotsben, 9 fragment, 3,6 gram från ett och samma hälben från vänster sida

Ben från krukan
Häst:
*Kotraden, 22 fragment, 70,7 gram. Fragment från kotkropp och bågar av både
hals- och bröstkotor.
*Underkäken, 7 fragment, 15,2 gram.
Hund:
*Kotraden, 1 fragment, 0,4 gram. Del av sacrum.
Obestämt: 94,0

