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Förord

Direkt efter midsommaren 2003 påbörjades den första etappen av ett arkeologiskt forskningsprojekt vid 
Sjurån, en knapp mil nordöst om Rimbo samhälle i Uppland. Undersökningarna, som hade initierats 
av Länsstyrelsen i Stockholms län, utfördes av Stockholms läns museum i samarbete med Lohärads 
hembygdsförening och Stockholms läns hembygdsförbunds arkeologisektion. Projektets andra och 
avslutande etapp utfördes under våren och sommaren 2004.

Undersökningarna, vars resultat här presenteras, var möjliga att genomföra tack vare bidrag från 
länsstyrelsen och ideella arbetsinsatser av medlemmar från föreningarna och andra frivilliga. 

Jag vill härmed tacka alla som direkt eller indirekt har bidragit till projektet under åren, inte minst alla 
som ställde upp på fritiden för att slita i schakt och provgropar. Tack även till alla medlemmar i Lohärads 
hembygdsförening som bidrog med många värdefulla uppgifter, arkivmaterial och kartor, liksom till 
fastighetsägarna till Hållsta 2:4, 3:5, 1:20, Råby 1:25 och Kristineholm 1:3 som välvilligt gav tillstånd 
att utföra undersökningar inom respektive fastighet. Ett speciellt tack går också till Eva Hansson med 
familj i Görvälstorp som upplät sin mark till parkering för bilar och husvagnar samt till Ingela Jansson 
som guidade oss runt bland några av Norrtäljetraktens intressanta fornlämningar.

Kjell Andersson
Projektledare
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Fig 1. Blå kartan med undersökningsområdet markerat, skala 1: 100 000. 
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Sammanfattning

Stockholms läns museum, Stockholms läns hembygdsförbunds arkeologisektion och 
Lohärads hembygdsförening har tillsammans utfört en mindre forskningsundersökning 
vid Sjurån en knapp mil nordöst om Rimbo samhälle i Uppland. Undersökningarna 
berörde en lämning som i fornminnesregistret var registrerat som ett röjningsröseområde 
med ett 15-tal röjningsrösen och en halvcirkelformad stenvall (RAÄ 1��, Lohärads 
socken).

I november 2000 bad länsstyrelsen länsmuseet att upprätta ett förslag på en mindre 
forskningsundersökning av lämningarna då det lokalt fanns ett stort intresse kring 
dessa, och det var osäkert vilken typ av lämningar det egentligen rörde sig om. 
Undersökningarna som utfördes under några sommarveckor 2003 och 2004 var 
möjliga att genomföra tack vare bidrag från länsstyrelsen och ideella arbetsinsatser 
från föreningarnas medlemmar och andra frivilliga.

Sjurån, som tidigare utgjorde ett gränsmärke mellan sju byar, tre socknar och tre 
härader, är belägen närmast centralt inom Gölveden, ett skogsområde mellan Rimbo 
och Sättra by i Edsbro socken. Gränsmärket ligger på östra sidan av en bergplatå som 
når drygt 30 meter över havet. Terrängen kring bergplatån är blockrik och ställvis 
näst intill oframkomlig. Röjningsröseområdet var beläget i en moränsluttning ca 
100 meter öster om Sjurån, och på nivåer mellan ca 20 och 25 meter över havet.

Fältarbetet har innefattat inventering och kartering av området kring Sjurån, 
sökschakt och provrutor samt undersökningar av anläggningar. Vid inventeringarna 
påträffades bl.a. ett �0-tal gravar inklusive de anläggningar som tidigare registrerats 
som röjningsrösen. Gravarna utgjordes av rösen och stensättningar av olika typer 
och former, bl.a. påträffades 23 röseliknande stensättningar, tre mittblocksgravar, en 
förmodad skeppsformad stensättning och två eventuella tarandgravar. Gravtyperna 
kan huvudsakligen dateras till bronsålder och äldsta järnålder.

Några av gravarna var belägna inom eller i direkt anslutning till den registrerade 
vallanläggningen och anläggningen kan därmed definieras som en gravhägnad. 
Gravhägnaden kan utifrån fynd och en 14C-analys dateras till bronsåldern, och möjligen 
till period III – IV. 

Vid undersökningarna påträffades rikligt med fynd i anläggningarna och sökschakten, 
främst i form av keramikfragment, men även bearbetad kvarts och flinta samt brända och 
obrända djurben. Kärlformer, ytbehandling och dekorelement hos keramikmaterialet 
var av typer som huvudsakligen dateras till bronsålder. De påträffade fyndkategorierna 
är vanligt förekommande på boplatser från perioden, men kulturlagren var inte av 
boplatskaraktär. Lagren var inte sotfärgade och innehöll inte skärvsten och bränd lera 
som annars är typiskt för boplatslager från bronsåldern. Inte heller påträffades några 
boplatsindikerande anläggningar såsom t.ex. stolphål inom de undersökta ytorna.

Lämningarna vid Sjurån låg under bronsåldern på västra sidan av ett smalt sund som 
skar igenom Gölveden från norr mot söder och troligen låg gravhägnaden i direkt 
anslutning till den dåvarande strandlinjen. I slutet av bronsåldern grundades sundet 
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upp och Sjurån blev sannolikt svårtillgänglig p.g.a. av den kuperade och blockrika 
terrängen. Utifrån anläggningarnas och fyndens homogena karaktär är det också troligt 
att platsen övergavs i detta skede. 

Troligen har Sjurån under bronsåldern utgjort en central samlingsplats för de omgivande 
bygderna, en rituell plats avsedd för gravläggningar och offer genom vilka människorna 
kommunicerade med förfäderna och/eller gudarna. 

Bakgrund

I slutet av 19�0-talet uppmärksammade medlemmar ur Lohärads hembygdsförening 
ett antal stenrösen och en hästskoformad stenvall vid Sjurån i Gölveden nordost om 
Rimbo samhälle i Uppland. Fyndet väckte lokalt stort intresse, men vad var det 
egentligen man hade funnit?

Allt sedan upptäckten har hembygdsföreningen försökt få ett svar på frågan. Egna 
efterforskningar i arkiv och gamla kartor hade inte lett till några säkra svar, men flera 
hypoteser har lagts fram, bl.a. har lämningarna föreslagits kunna utgöra gravar, en 
gammal bosättning, odlingar eller en avrättningsplats. 

I juli 1992 kontaktade hembygdsföreningen länsstyrelsen för att få lämningarna 
skyddade och för att få besked om vad föreningen kunde och inte kunde göra i 
området (Lst, dnr 220-1��2-1319�). Länsstyrelsens handläggare, Mats Jonsäter, som 
vid ett besök på platsen ställde sig lika frågande till lämningarnas ursprung, fick av 
hembygdsföreningen veta att Gert Magnusson från Arkeologiska institutionen vid 
Stockholms universitet tidigare hade varit på platsen och spontant sagt att lämningarna 
påminde honom om ett jämtländskt ödesböl, vilket senare också bekräftades av 
Magnusson (Mats Jonsäter, brev till Sigurd Ramqvist, Riksantikvarieämbetet, 1993-
02-05). 

Redan 1993 försökte Mats Jonsäter få till stånd ett mindre forskningsprojekt kring 
lämningarna. Jonsäter kontaktade historiker, kulturgeografer och arkeologer vid 
Riksantikvarieämbetet, Stockholms universitet och Stockholms läns museum (dåvarande 
Länsmuseibyrån) (Mats Jonsäter, brev 1993-02-05, 1993-04-21, 1993-0�-23), men av 
olika anledningar kom något projekt aldrig till stånd. Lämningarna blev så småningom 
(199�) registrerade i fornminnesregistret som ett röjningsröseområde med ett 15-tal 
röjningsrösen och en halvcirkelformad stenvall (RAÄ 1��,  Lohärads socken).

I november 2000 bad Jonsäter undertecknad att åka och titta på platsen och 
upprätta ett förslag till en mindre arkeologisk undersökning av lämningarna i syfte 
att klargöra lämningarnas ursprung och funktion. Vid en besiktning av platsen i juli 
2001, kunde det bl.a. konstateras att flera av de registrerade röjningsrösena istället 
utgjordes av gravar och att lämningarna var fler och täckte en större yta än den som 
angavs i fornminnesregistret. Efter besiktningen upprättades en undersökningsplan 
och kostnadsberäkning för en mindre forskningsundersökning vilken översändes till 
länsstyrelsen tillsammans med en ansökan om bidrag till undersökningskostnaderna 
(SSLM, dnr 2002:0�0). 

Länsstyrelsen beslutade i november 2002 med stöd av förordningen (1993:3�9) om 
bidrag till kulturmiljövård, att lämna bidrag till Stockholms läns museum för projektets 
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första etapp (dnr: 2021-02-1�5�9). Beslut om tillstånd för undersökningen enligt lagen 
(19��:950) om kulturminnen m. m. fattades i maj 2003 (dnr 431-03-2�155). 
På grund av en oväntat stor fyndmängd under projektets första etapp ansökte 
länsmuseet i augusti 2003 om utökat bidrag från länsstyrelsen för hanteringen av 
fynden, vilket beviljades (dnr: 431-03-593��). Beslut om bidrag till projektets andra 
etapp, togs av länsstyrelsen i november 2003 (dnr 434-03-92019).

Undersökningarna, som utfördes i samarbete med Lohärads hembygdsförening och 
Stockholms läns hembygdsförbunds arkeologisektion, utfördes under två veckor 

direkt efter midsommar vartdera året 2003 och 2004. En fullständig kartering av 
lämningarna med totalstation utfördes under några dagar i april 2004. 

Topografi och kulturmiljö 

Sjurån är belägen i Gölveden, ett omkring 100 km2 stort skogsområde mellan Rimbo 
samhälle och Sättraby i Edsbro socken (figur 1). Gölveden består av flacka berg- och 
moränpartier som huvudsakligen når mellan 20 och 30 meter över havet, men med 
enstaka toppar upp till 50 meter. Inom området finns ett flertal mindre sjöar och 
våtmarker som möjligen har bidragit till skogsområdets namn (Andersson & Sundelius 
1990:3).

Fig 2. Utdrag ur ekonomiska kartan, blad 11I �j Norrtjära, skala 1:10 000 
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Gölveden har under historisk tid varit bygdeskiljande och utgjort en utpräglad utmark 
där endast ett fåtal torp har etablerats. Området har annars främst nyttjats för timmer, 
kolning, bete och slåtter på utängar. Enligt en hittills obekräftad uppgift från Lohärads 
hembygdsförening, ska även en fäbod under Finsta i Skederid ha funnits i området. Med 
undantag för lämningarna vid Sjurån har endast tre förhistoriska lämningar tidigare 
registrerats inom Gölveden. Dessa utgörs i samtliga fall av fornborgar som är belägna 
i områdets utkanter och anslutning till de omgivande bygderna (Lohärad RAÄ 59 och 
1�1 samt Skederid RAÄ 1) där rikligt med fornlämningar från framför allt bronsålder 
och järnålder annars har registrerats.

Sjurån är belägen närmast centralt inom Gölveden 
och på östra sidan av en bergplatå som når drygt 
30 meter över havet (figur 2). Terrängen kring 
bergplatån är mycket blockrik och ställvis näst 
intill oframkomlig. Sjurån har som namnet antyder 
utgjort en gränspunkt där sju byars rågångar tidigare 
har sammanstrålat, men vid Sjurån har också tre 
socknar och tre härader möts, och på platsen finns en 
imponerande ansamling av gränsmärken från skilda 
tider (figur 3). De härader som en gång möttes vid 
Sjurån var Lyhundra, Närdinghundra och Sjuhundra 
och socknarna var Edsbro, Lohärad och Rimbo. Även 
Husby-Sjuhundra socken ska tidigare ha nått fram 
till gränsmärket enligt en redovisning från 1�35. I 

den senare, som utgör en beskrivning av gränsmärkena mellan Lohärad och Husby 
och som nedtecknades av Johan Rhezelius i Monumenta Uplandica, har även de byar 
som då möttes vid Sjurån namngivits;

1. Siuråberg melan, Rijmbo, Näling- och lijhundratz hereder, dijht går �. bÿägor, 
N[emligen] 1 kraksta 2. holsta 3. Soderbÿ och P.g. [prästgården] 4. Sätra i Lohäret 
S[ochn]. 5. Wäsätra i Äsbro S[ochn]. �. Rijmbo. �. Syninge i husbÿ S[ochn].  

(Stenbock & Lundberg 1915-1�:105)

De ägor som i dag ansluter till Sjurån är Sättra i 
Edsbro, Kristineholm, Råby och Hållsta i Lohärad 
samt Ekebyholm i Rimbo. De många gränserna som 
möttes vid Sjurån var ofta omtvistade (Andersson 
& Sundelius 1991:�), vilket har medfört att Sjurån 
finns markerad på och beskriven i ett flertal 
ägomätningar och rågångsbeskrivningar för de 
tidigare byarna och säterierna (figur 4). 

Röjningsröseområdet RAÄ 1�� var enligt forn-
minnesregistret beläget ca 100 meter öster om 
Sjurån (figur 2) och utgjordes av en halvcirkelformad 
stenvall och ett 15-tal röjningsrösen av varierande 
storlek inom ett ca 100 x �0 meter stort område. 
Lämningarna var belägna i en östlig moränsluttning 
mellan Sjurån och en utdikad våtmark, på nivåer 
mellan ca 20 och 25 meter över havet.

Fig 3. Några av gränsrösena vid Sjurån. Foto: Kjell 
Andersson (SSLM lf2003-001424).

Figur 4. Sjurån på en ägomätning över Östersättra 
(Kristineholm) från 1�42 (LMS A5�-1�:2). Till höger (öster) 
om Sjurån har lantmätaren också ritat ut vallanläggningen 
inom RAÄ 1��, dock utan vidare kommentarer till denna.



15

Vallanläggningen, som egentligen är närmast hästskoformad, består av tre vallavsnitt 
åtskiljda av två smala öppningar i söder, och är anlagd med den öppna delen ned mot 
den forna våtmarken. Det sydöstra vallavsnittet ansluter till och löper delvis längs 
med och på ett strandhak. Drygt 10 meter nordöst om vallen vidtar en storblockig 
moränsträckning i närmast nord-sydlig riktning. Längs blockmoränens västra sida är 
marken plan och närmast stenfri och ger intryck av en enklare vägsträckning som löper 
in mot vallanläggningen. Sträckningen är dock sannolikt naturlig, men har möjligen 
röjts av. I ett schakt som togs upp på ytan (S13, bilaga 1) påträffades bl.a. en hästsko 
av sen typ (ej tillvaratagen) vilken åtminstone visar att sträckningen har utnyttjats 
under historisk tid, och möjligen vid slåtter på den utdikade våtmarken och/eller vid 
skogsarbeten.

De förmodade röjningsrösena låg utspridda söder och väster om vallanläggningen, men 
ett par rösen fanns även inom denna. Söder om vallanläggningen finns också några 
till synes röjda ytor.

Forskningsprojektet

Projektorganisation
Forskningsprojektet har drivits som ett samarbetsprojekt mellan Stockholms läns 
museum, Lohärads hembygdsförening och Stockholms läns hembygdsförbunds 
arkeologisektion, med länsmuseet som huvudman och antikvarie Kjell Andersson som 
projektledare.

Projektet har löpt över två år, 2003 och 2004, med två fältveckor vartdera året. Utöver 
detta utfördes också en fullständig kartering med totalstation av fornlämningarna under 
fyra dagar i april 2004. Fältarbetet har letts av två arkeologer från Stockholms läns 
museum, men har i övrigt utförts av medlemmar från föreningarna och andra frivilliga. 
Totalt har 22 personer deltagit vid undersökningarna.

Frågeställningar
Det kan naturligtvis ställas en mängd frågor om fornlämningar och deras kontext, 
men för att avgöra vilka frågor som är relevanta att fördjupa sig i krävs att några 
grundläggande frågor kring lämningarnas art och datering först besvaras. De frågor 
vi till att börja med ville försöka besvara inför en eventuell fortsättning på projektet 
var därför;

Hur många och vilken typ av lämningar fanns inom området?
Utgjordes röselämningarna av röjningsrösen och/eller gravar? 
Vilken funktion har vallanläggningens haft?
Var anläggningarna samtida?

Frågor kring de enskilda lämningarnas inbördes relationer är också av vikt för förståelsen 
av fornlämningarnas tillkomst och områdets nyttjande under förhistorisk tid såväl som 
under historisk tid. Hur förhöll sig t. ex. de antagna röjningsrösena till röjda ytor och 
andra lämningar vid Sjurån, och hur förhöll sig olika typer av gränsmarkeringar och 
gravar till befintliga och förvunna ägogränser i området?
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Metod
Inför första säsongens undersökningar anlitades FD Michael Olausson och FD Clas Tollin 
för att på plats diskutera lämningarna och lämplig undersökningsteknik. De planerade 
arbetsuppgifterna inom projektets första etapp bestod dels i att inventera och kartera 
området kring Sjurån, dels i att göra en mindre undersökning av vallanläggningen. 
Undersökningens mål var att fastställa fornlämningsområdets utbredning och innehåll, 
samt att försöka klargöra vallanläggningens datering och funktion.

Beskrivningar upprättades för samtliga påträffade lämningar (redovisas här kortfattat 
i tabellform, bilaga 2). Vallanläggningen, provrutor och schakt samt de inom och i 
direkt anslutning till vallen belägna anläggningarna mättes in med totalstation, medan 
övriga påträffade anläggningar i ett första steg endast mättes in med GPS. Samtliga 
anläggningar mättes dock in med totalstation i april 2004 (bilaga 1). 

Provrutorna och schakten, som delades in i meterstora enheter, grävdes i 5 cm 
tjocka stick. Allt material sållades i ett såll med maskstorleken 3 mm. Samtliga fynd 
registrerades och knöts till schakt, rutor och stick eller till anläggningar (bilaga �). 
De undersökta anläggningarna dokumenterades i plan och profil (bilaga 3), beskrevs 
och fotograferades. 

Under andra säsongen fokuserades undersökningarna på en röseliknande stensättning 
(A4�) som delvis överlagrade vallanläggningens södra mur samt på sökschakt på de 
röjda ytorna och på ytorna mellan anläggningarna utanför vallanläggningen. Syftet 
var dels att ringa in vallens anläggningstid, dels att klargöra de under första säsongen 
påträffade kulturlagrens utbredning och innehåll liksom förekomsten av eventuella 
boplatsindikerande anläggningar. Därutöver provundersöktes ett par förmodade 
skärvstenshögar samt en förmodad husgrundsterrass. Schakten mättes endast in 
manuellt men dokumenterades i övrigt på samma sätt som tidigare, med det undantaget 
att massorna endast delvis sållades. Samtliga anläggningar och ytor återställdes efter 
avslutad undersökning.

Det framkomna ben- och stenmaterialet har analyserats av Margareta Boije respektive 
Göran Werthwein, Stockholms läns museum. Vedart- och 14C-sanalyser har utförts av 
Vedlab respektive Ångströmlaboratoriet. En arkeobotanisk och markkemisk analys 
av ett kulturlagerprov har utförts av Miljöarkeologiska laboratoriet. Under den andra 
säsongen genomfördes också en specialinventering efter hällristningar inom området. 
Inventeringen utfördes av Sven-Gunnar Broström, BOTARK.

Rapport och förmedling
Föreliggande rapport utgör slutrapporteringen av de hittills företagna undersökningarna 
vid Sjurån. Resultaten från undersökningarna har delvis publicerats tidigare, dels på 
länsmuseets webbplats (www.lansmuseum.a.se/arkeologi/forskning/sju.html), dels i 
en artikel i Stockholms läns hembygdsförbunds tidskrift Ledungen (Andersson 2004). 
Den 11 januari 2004 hölls också ett öppet föredrag kring resultaten av första säsongens 
undersökningar i Lohärads hembygdsgård, vilket åhördes av ca 40 personer. För 
arrangemanget svarade Lohärads hembygdsförening.

Guidade visningar av undersökningarna genomfördes under en kväll vardera säsongen 
efter annonsering i Norrtelje tidning. Arrangemangen, som anordnades av Stockholms 
läns hembygdsförbunds arkeologisektion, lockade totalt ett drygt �0-tal intresserade. 
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Under båda säsongerna publicerades även artiklar om undersökningarna i Norrtelje 
tidning (2003-04-25, 2003-0�-03, 2004-0�-0�). 

Resultat

Inventeringar 2003 – 2004 
Under projektets första etapp utfördes bl.a. en inventering av området kring Sjurån. 
Vid inventeringen, som berörde ett område med en radie på 200 - 300 meter kring 
gränsmärket, påträffades ett �0-tal lämningar, främst i form av gravar. Sannolikt ligger 
dock fler lämningar dolda i den blockrika terrängen. Samtliga påträffade lämningar 
beskrevs och mättes in, i ett första steg med GPS, men senare även med totalstation 
(bilaga 1 och 2). Vid totalstationsinmätningen, som utfördes i april 2004, fick några 
lämningar en annan bedömning än tidigare, bl.a. kunde några av lämningarna 
avskrivas som naturbildningar. Antalet jämnades dock ut av att andra, tidigare inte 
noterade, lämningar påträffades i stället. Ytterligare en grav framkom i samband med 
undersökningarna under projektets andra etapp. 

Under 2004 utfördes också en specialinventering efter hällristningar inom området. 
Inventeringen som utfördes av Sven-Gunnar Broström, BOTARK, utföll med ett 
negativt resultat.

Figur 5. Utdrag ur ekonomiska kartan, blad 11I �j Norrtjära med de påträffade objekten 
markerade, skala 1:10 000.
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Totalt har �2 gravar, 14 gränsmärken, sex röjningsrösen, en vallanläggning, en tjärgrop, 
en grop samt en husgrund registrerats (bilaga 1 och 2). Merparten av lämningarna är 
belägna inom ett ca 190 x �0-1�5 meter stort område som sträcker sig från Sjurån 
och vidare öster ut (Lohärads socken, RAÄ 1��, figur 5). Övriga lämningar påträffades 
huvudsakligen NNV om Sjurån.

Fyra gravar är belägna på södra kanten av en bergplatå ca 1�0 meter NNV om 
Sjurån (A�1 - �4, Obj. 1). Gravarna ligger exponerade mot en större sänka mellan 
bergplatån och Sjuråberget. I sänkan strax sydväst om gravarna, finns en husgrund 
och en oregelbunden stenansamling (stensättning?) (A�5 respektive A��, Obj. 2). 
Husgrunden är närmast rektangulär, ca 4 x 3 meter stor (NNV-SSÖ) och består av en 
ca 0,� meter bred och 0,2 meter hög övertorvad vall med 0,3 – 0,� meter stora stenar 
synliga i ytan. Centralt är en ca 0,4 meter djup övertorvad grop. I södra kortsidan finns 
en utdragen ingång, ca 1,� x 1 meter stor (VSV-ÖNÖ) som kantas av 0,25 – 0,� meter 
stora stenar. Husgrunden utgör möjligen rester efter en sentida källare, men det kan 
inte uteslutas att den är av förhistoriskt ursprung. 

Två osäkra stensättningar påträffades också ca 50 meter NNV om Sjurån (A13 och 
A14, Obj. 4) och ca 30 meter NNÖ om dessa registrerades ett gränsmärke (A15, Obj. 
3). Gränsmärket är beläget ca 15 meter väster om den idag markerade gränsen mellan 
Sättra och Kristineholm. Ett gränsmärke noterades också ca 90 meter SSV om Sjurån, 
på gränsen mellan Sättra och Ekebyholm (A�9).

De påträffade gravarna utgörs av 13 rösen och 
49 stensättningar av olika typer, varav nio är 
osäkra (figur � och �). Bland stensättningarna 
finns 23 röseliknande stensättningar, en skepps-
formig (?) stensättning, två tarandgravar (?) 
och tre mittblocksgravar. Utöver den eventuellt 
skeppsformiga stensättningen (A31) är gravarna 
runda (34 stycken), ovala (12), rektangulära (9), 
kvadratiska (1) och oregelbundna (5). En av de 
runda stensättningarna är markerad med en rest sten 
(A��). Anläggningen som mäter � meter i diameter 
är den största i gruppen runda stensättningar, 
vilka i övrigt är relativt små, ca 2-4 meter i 
diameter. Tre av de rektangulära stensättningarna, 
varav en röseliknande (A�) och de två eventuella 
tarandgravarna (A2� och A29), är försedda med 
kantkedjor. 

Gränsmärkena utgörs huvudsakligen av stenar som 
rests i gravar (A1, A�, A� och A11) eller i kallmurade 
kvadratiska eller rektangulära postament (se figur 
3). Röjningsrösena är alla belägna strax öster om 
och nedanför vallanläggningen och i anslutning 
till den utdikade våtmarken (A52-5�). Trots att 
det är tveksamt om röjningsrösena är förhistoriska, 
är dessa inräknade i fornlämningsområdet RAÄ 
1�� då förhistorisk keramik, kvartsavslag, brända 
ben och bränd lera påträffades i ett schakt mellan 
rösena (S11).

Figur �. Områdets största röse (A43) är ca � meter i 
diameter.  Foto: Kjell Andersson (SSLM lf2003-00141�).

Figur �. En av områdets mittblocksgravar (A24).                   
Foto: Kjell Andersson (SSLM lf2003-001419).
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Undersökta anläggningar, schakt och provrutor 2003
Första säsongen koncentrerades undersökningarna till vallanläggningen. Syftet var att 
klargöra anläggningens funktion och datering. Kunde hägnaden och röjningsrösena 
utgöra delar av ett medeltida ödesböl som det hade föreslagits eller hade anläggningen 
ett samband med de omgivande gravarna? Vid inventeringen bedömdes de stenrösen 
som var belägna inom vallanläggningen som gravar vilket i kombination med 
anläggningens utseende och topografiska läge talade för att det rörde sig om en 
gravhägnad (se Olausson 1995:53).

Gravhägnaden A44 
Gravhägnaden, som är närmast hästskoformad, 
är minst ca 35 x 35 meter stor (VSV - ÖNÖ) och 
består av tre vallar åtskiljda av två smala öppningar i 
söder (bilaga 1).  Det västra och längsta vallavsnittet 
utgörs av en halvcirkelformad, knappt 50 meter 
lång, ca 3 meter bred och upp till 0,� meter hög, 
delvis övermossad vallmur av block och stenar 
(figur �). De södra och sydöstra vallavsnitten är 
övertorvade och ca 12 respektive 15 meter långa, 
omkring 3 meter breda och upp till 0,4 meter höga. 
Den södra vallens västra ände överlagras av en 
röseliknande stensättning (A4�). 

Möjligen utgör även anläggningen A51 ett 
vallsegment, vilket har avgränsat gravhägnaden mot 
nordöst. Om tolkningen är riktig uppgår hägnadens storlek till ca 45 x 35 meter (VSV 
- ÖNÖ). Det eventuella vallsegmentet består av en stenpackning som anlagts mot och 
på en naturlig blockformation vilken utgör en östlig utlöpare av en blockmorän som 
från norr ansluter till gravhägnaden. På blockmoränen, mellan vallsegmentet och den 
västra vallens norra ände, har två rösen anlagts (A49 och A50). Moränsträckningen 
och rösena bildar tillsammans med den västra vallmuren en öppning som leder in mot 
anläggningen från nordväst. Öster om det eventuella vallsegmentet leder också den 
tidigare omtalade vägliknande sträckningen in mot anläggningen från norr.

Inom gravhägnaden finns två närmast plana ytor i moränsluttningen. Centralt på 
den större av dessa, som också utgör hägnadens östra och lägsta parti, finns en grop 
omgiven av en låg vall (A4�, bilaga 1) och strax nordöst om denna, en övertorvad 
stensättning (A4�). Vid undersökningen grävdes två schakt och åtta provrutor med en 
total yta av 32 m2 inom gravhägnaden (S1-S2 respektive R1-R�). Provrutorna förlades 
huvudsakligen till de plana ytorna, men en ruta (R5) grävdes också i sluttningen mellan 
dessa. Schakt S1, som var 14 x 1 meter stort (NÖ – SV) anlades över den sydöstra 
vallen och in mot och över den vallomgivna gropens sydvästra del. Schakt S2 var 10 
x 1 meter stort och anlades över den södra vallen med ungefär lika stor yta utanför 
vallen som innanför denna.

I de undersökta partierna var vallarna ca 2,5 – 3,4 meter breda och 0,3 – 0,4 meter 
höga och uppbyggda av 0,1 – 0,� meter stora stenar och block med en fyllning av 
finare åsmaterial (figur 9 och 10 samt bilaga 3). I vallarna, schakten och provrutorna, 
med undantag för ruta R5, framkom fynd, främst i form av keramikfragment. Utöver 
keramik förekom också kärnor och avslag av kvarts, ett slipstensfragment, brända ben 

Figur �. Gravhägnadens västra vallmur från norr. Foto. 
Elisabetg Boogh (SSLM lx2004-159�).
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samt enstaka bitar bränd lera och hartsfragment 
spridda över ytan. Inom gravhägnadens lägsta del 
(S1, R1 och R�-�) överlagrades kulturlagren av ett 
ca 5 centimeter tjockt gråbrunt fyndtomt lager 
av sandig mo och småsten som uppfattades som 
naturligt (resultat av en transgression?), men som 
också kan ha påförts ytan.

De fyndförande lagren var upp till 20 centimeter 
tjocka och förekom också under den södra vallmuren 
(p.g.a. tidsbrist ej grävt i botten under vallen). 
Något kulturlager kunde dock inte iakttas under 
den sydöstra vallen. Lagret under och i anslutning 
till den södra vallen var sotigt och innehöll även kol 
och skärvig sten, vilket inte förekom inom övriga 
ytor. Vid en arkeobotanisk och markkemisk analys 
av ett jordprov från lagret påträffades sädeskorn från 
skalkorn och havre samt ett hasselnötsskal. Provets 
innehåll av träkol visades uteslutande komma från 
tall. Analyserna visade också att materialet var 
upphettat och hade ovanligt höga fosfatvärden. 
Enligt Miljöarkeologiska laboratoriet har en stor 
del av materialet sannolikt utgjorts av matavfall 
(Engelmark 2005).

I nordvästra delen av schakt S1 (rutorna 0-1, 1-2, 
2-3) överlagrade det fyndförande lagret ett djupare 
liggande kulturlager som var mörkare och lerigare 
än det övre. Lagret som var upp till 15 centimeter 
tjockt, grävdes i ett stick (stick 5) p.g.a. av tidsbrist. 
Fynden från detta lager skiljde sig dock inte från 
fynden i det överliggande lagret eller från fynden 
från övriga schakt och rutor. 

Den påträffade keramiken antydde att åtminstone 
kulturlagren kunde dateras till bronsålder. Samma 
typ av keramik förkom även i vallarna, men det 
kunde inte uteslutas att keramiken härstammade 
från kulturlager som hade hamnat i vallarna i 
samband med att dessa byggdes. För att klargöra 
gravhägnadens datering behövdes därför ytterligare 
undersökningar utföras under kommande säsong.

Brandgrop A44.3
Vid undersökningen av schaktet S1 framkom också 
en brandgrop (A44.3) strax innanför den sydöstra 
vallen (bilaga 3). Brandgropen som var nedgrävd 
i bottenleran var ca 0,�5 meter i diameter och 0,2 
meter djup. Förutom kol och sot innehöll gropen 
rikligt med keramikfragment och bränd lera, brända 
ben samt ett avslag av porfyr. De brända benen har 

Figur 9. Det sydöstra vallpartiet under utgrävning.   
 Foto: Margareta Boije  (SSLM lp2005-1320).

Figur 10. Det södra vallpartiet under utgrävning.   
 Foto: Margareta Boije   (SSLM lp2005-1321).
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inte kunnat identifieras varför det är oklart om brandgropen ska tolkas som en grav 
eller ett offer. Analysen av träkolet från brandgropen visade att det härstammade från 
asp och/eller salix (sälgar, pilar och viden), ek, hassel, lind, lönn och tall (Danielsson 
2003).

Tjärgrop A4� 
Den centrala gropen inom gravhägnadens lägsta 
del (A4�) mätte ca 3 meter i diameter och omgavs 
av en upp till 0,� meter bred och 0,1 – 0,2 meter 
hög vall av lera och enstaka stenar. Gropen, som 
efter avtorvningen uppvisade en kraftigt sotfärgad 
yta (figur 11), hade en närmast konisk form ned 
till ett djup av 0,5 meter och övergick därefter i en 
cylindrisk, ca 0,� meter i diameter och 0,� meter 
djup, nedgrävning (bilaga 3). Fyllningen i gropens 
centrala del var kraftigt sotfärgad och innehöll 
relativt rikligt med kol. En vedartsanalys av kolet 
visade att det uteslutande kom från tall (Danielsson 
2003). Gropen tolkades som en tjärgrop, dvs. en 
anläggning för tjärframställning.   

Undersökta anläggningar och schakt 2004
Målen med den andra säsongens undersökningar var flera; dels skulle gravhägnadens 
anläggningstid ringas in, dels skulle de röjda ytorna söder om anläggningen 
kontrolleras och om möjligt funktionsbestämmas. Dessutom skulle en terrassliknande 
lämning och två eventuella skärvstenshögar som hade påträffats vid inventeringen 
provundersökas. 

Då det vid undersökningarna av de förmodat röjda ytorna söder om gravhägnaden kom 
fortsatt relativt rikligt med fynd, och åter igen främst keramik, öppnades ytterligare 
schakt inom och i utkanten av fornlämningsområdet för att få en överblick över 
omfattningen av de fyndförande lagren och deras innehåll. De senare schakten, totalt 
nio stycken (S�-15), var relativt små, huvudsakligen 3 x 1 meter, men ansågs tillräckliga 
för att uppnå målsättningen med dessa.

Totalt undersöktes �� m2 fördelade på 13 schakt (S3-
15), varav 12 m2 grävdes över den terrassliknande 
lämningen (S3) och 2� m2 på två av de förmodat röjda 
ytorna (S4-� och S15). Den ena av de två eventuella 
skärvstenshögarna kunde efter provgrävning 
avskrivas som en naturbildning medan den andra 
bedömdes utgöra ett odlingsröse (A54).

Röseliknande stensättning A4� 
För att ringa in gravhägnadens anläggningstid 
undersöktes den röseliknande stensättning som 
delvis överlagrade den södra vallens västra ände 
(A4�, figur 12). Anläggningen som var övermossad 
och beväxt med hasselbuskar, var ca 4 meter i 

Figur 11. Tjärgropen (A4�) inom gravhägnadens lägsta del 
undersöks. Foto: Kjell Andersson (SSLM lf2003-001434).

Figur 12. Den röseliknande stensättning (A4�) som 
överlagrade den södra vallen undersöks. Foto: Kjell 
Andersson (SSLM lp2005-1325).
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diameter och 0,� meter hög. Stensättningen var anlagd mot och kring ett tresidigt, 
ca 2,2 x 1,� meter stort och ca 1,2 meter högt, jordfast block vilket också visade sig 
utgöra den södra vallens västra begränsning (bilaga 3). Stensättningen var uppbyggd av 
huvudsakligen 0,15 – 0,3 meter stora rundade stenar. Det överlagrade vallpartiet bestod 
av större stenar och block, i allmänhet 0,3 – 0,� meter stora, med en fyllning av mindre 
stenar och grus. Gränsen mellan stensättningen och vallen var i allmänhet otydlig, 
varför enstaka fynd som tillskrivits stensättningen kan härstamma från vallen.

Spritt i anläggningen förekom rikliga mängder keramik, varav en stor andel i anslutning 
till det tresidiga blocket. Keramiken, som inte var lika fragmenterad som i de omgivande 
kulturlagren, härstammade från ett flertal kärl av olika typer, bl.a. ett miniatyrkärl, och 
tycktes i många fall medvetet ha krossats mot blocket. Spritt i anläggningen framkom 
också brända och obrända djurben, kärnor och avslag av kvarts, ett par flintavslag samt 
ett avslag av bergart. Under stensättningens västra del, i öppningen mellan den södra 
och den västra vallen, framkom ett kulturlager i vars yta två keramikkoncentrationer 
tillvaratogs (ID 30�, 309). Kulturlagret undersöktes inte vidare.

Stensättningen innehöll inte någon gravgömma, men fyndens läge, mängd, 
sammansättning och fragmenteringsgrad talar för att de inte härrör från de omgivande 
kulturlagren utan att de hör samman med anläggningen.  Möjligen ska anläggningen 
tolkas som någon form av offeraltare (jfr Kaliff 199�:59f). Liknande anläggningar har 
påträffats i t.ex. Odensala Prästgård i Uppland och i Ringeby i Östergötland (Olausson 
1995, Kaliff 199�).

Terrassliknande lämning och röjda ytor 
Den terrassliknande lämningen, som var belägen i 
västra kanten av en röjd yta sydväst om gravhägnaden, 
visade sig vid undersökningen utgöras av en naturig 
terrassbildning av stenig morän (figur 13). Inom 
ytan framkom keramikfragment, kvartsavslag samt 
ett brynefragment av sandsten. Det fyndförande 
lagret var upp till 15 centimeter tjockt uppe på 
terrassen, men avtog i tjocklek mot öster till 5 – 10 
centimeter på den röjda ytan nedanför denna.

Den röjda ytan omgavs i övrigt av ett tiotal stenrösen 
(A59-�5, A��-�0) och sannolikt är det denna 
kombination som lett till att fornlämningen har 
tolkats som ett röjningsröseområde. Rösena är dock 

i de flesta fall påtagligt gravlika och har bedömts som stensättningar och röseliknande 
stensättningar. Vid en gemensam besiktning av lämningarna som företogs inför 
projektstarten 2003, såg inte heller Clas Tollin, SLU det för troligt att lämningarna 
utgjordes av röjningsrösen.

Ett schakt som togs upp närmast centralt på ytan (S15) antydde att området har varit 
vattensjukt och möjligen kan ha utgjort en liten tjärn. Fyllningen i schaktet bestod av 
något myllig mörkbrun lera. I schaktet framkom relativt rikligt med keramikfragment 
samt enstaka brända ben ned till ca 20 centimeters djup. I schakten på ytans västra 
(S3, R5-�), södra (S4) och östra delar (S�) utgjordes fyllningen av stenig morän, vilken 
i schakt S4 övergick i mo mot botten. Även i dessa schakt påträffades keramik och 
brända ben, men de fyndförande lagren var tunnare (ca 10 centimeter tjocka).

Figur 13. Den terrassliknande bildningen sydväst om 
gravhägnaden undersöks. Foto: Elisabeth Boogh (SSLM 
lx2004-15�5).
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I fornlämningsområdets sydöstra del fanns en lägre 
belägen, plan och närmast stenfri yta, vars sydöstra 
del kantades av fyra stenrösen, varav tre har bedömts 
som gravar (A�2, A�4 och A�5). Den fjärde 
lämningen (A�3), som till utseende och uppbyggnad 
skiljer sig från övriga anläggningar i området, kan 
möjligen utgöra ett röjningsröse. Ett schakt togs 
upp inom ytans sydvästra del (S5), delvis över mark 
som framstod som röjd och delvis över ett stenigare 
parti inom vilket det eventuella röjningsröset och en 
av gravarna var belägna (figur 14). Undersökningen 
visade att marken utgjordes av lerig mo med 
småsten (upp till ca 10 centimeter stora) ovan lera 
vilken i öster övergick i ett storblockigt lerbundet 
parti. Den leriga mon överlagrades av ett fyndtomt 
lager av myllig mo och småsten av samma karaktär 
som det övre lagret i gravhägnadens lägsta parti. 
Under detta lager påträffades keramikfragment 
och brända ben spridda längs hela schaktets längd 
ned till ett djup av ca 10 centimeter. Hur ytan har 
nyttjats kunde inte avgöras, men det är möjligt att 
den inte har blivit röjd utan är naturlig och kanske 
var relativt sankt då gravarna anlades.

Schakt inom övriga ytor
Ytterligare sju schakt togs upp inom och direkt 
anslutning till fornlämningsområdet (S�-S13), 
huvudsakligen på relativt stenfria ytor. I samtliga 
schakt utom två (S� och S�), vilka togs upp i 
områdets mellersta södra del, framkom fynd. 
Keramik påträffades i alla övriga schakt utom S13, men, med undantag för S10, i 
mindre mängder än tidigare. Slagen kvarts påträffades också i alla schakt, medan brända 
ben bara påträffades i S10 och S11. Ett avslag och en skrapa av flinta påträffades i S9 
respektive S10.

Ett schakt togs också upp i en bassängformad sänka belägen drygt 50 meter norr om 
fornlämningsområdet (S14). Sänkan omgavs av berg- och blockrika moränsluttningar 
på alla sidor utom i öster. Sänkans botten var relativt jämn och bedömdes som ett 
möjligt boplatsläge. Vid undersökningen visade sig dock marken bestå av blöt, något 
stenig lera. Inga fynd påträffades.

Fynd och dateringar

Keramik 
Den ojämförligt största fyndgruppen utgörs av keramik. Totalt påträffades drygt 2 
900 fragment med en vikt av knappt � �00 gram (bilaga �). Merparten av keramiken 
härrör från den undersökta stensättningen A4� (ca �00 fragment/3 400 gram) samt 
från kulturlagren inom gravhägnaden (ca 1 �00 fragment/4 250 gram), men keramik 
förekom spritt över i princip hela fornlämningsområdet. Keramikmaterialet har inte 

Figur 14. Rutgrävning i schakt S5. I bakgrunden syns 
stensättningen A�2. Foto: Elisabeth Boogh. (SSLM lx2004-
1593).
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varit möjligt att specialregistrera eller analysera närmare inom 
ramarna för forskningsprojektet. Följande presentation beskriver 
därför endast huvuddragen hos materialet i korthet.

Keramiken är i allmänhet kraftigt fragmenterad och 
uppskattningsvis 2/3 av materialet är spjälkat. Godset är 
välbränt och ofta flammigt i en röd-brun-grå-svart färgskala 
samt magrat med fin till medelgrovt krossad bergart. I de 
fall ytan är bevarad har fragmenten oftast en slät eller rabbig 
yta, men även glättad keramik förekommer och, i mindre 
utsträckning, keramik med grov eller strimmig, gräsbestruken 
yta. Den rabbiga keramikens ytor varierar från finkorniga 
till grovkorniga och oregelbundna. Ett 50-tal skärvor är av 
Otterböte-typ (figur 15).

Keramiken består av fragment från dels tjockväggiga kärl 
vilka oftast har en rabbig eller grov yta, dels från tunnväggiga 
kärl, varav flera med profilerade former (figur 1� och 1�), som 
oftast har en slät eller glättad yta. I stensättningen påträffades 
också ett fragment av ett miniatyrkärl med grov yta (ID 305, 
figur 1�). Kärlet har varit drygt 2 centimeter högt med rak 
hals, markerad skuldra och spetsig (?) botten och har haft en 
diameter på ca 2,5 centimeter. Strax under mynningen finns ett 
hål i kärlväggen, vilket kanske har varit avsett för upphängning 
(jfr Eriksson 2003:102).

Bland fragmenten finns ett �0-tal mynningsbitar, vilka oftast 
har en rundad eller fyrkantig mynningskant, men även spetsiga 
(ID ��, �1, ��, 114, 311, 314) och brätteförsedda mynningar 
(ID ��, 144, 241) förekommer. Samtliga spetsiga mynningar 
har rabbig yta. En av de brätteförsedda mynningarna har slät 
yta (ID 241) medan de andra två har en grov, sannolikt vittrad, 
yta.

Dekor har endast iakttagits på nio fragment, varav sju 
utgör mynningsbitar. Samtliga fragment härstammar från 
tunnväggiga kärl. Dekoren utgörs vanligen av en eller flera 
horisontella ristade linjer strax under kärlens mynningskanter 
(ID 12, 95, 2�2, 31�, 319) eller strax ovanför kärlens skuldra 
(ID ��). Av den linjedekorerade keramiken har tre fragment 
slät yta (ID 2�2, 31� (2 fragment)) och fyra glättad yta (ID 
12, ��, 95, 319). 

De två återstående keramikskärvorna med dekor utgörs 
dels av ett litet mynningsfragment med slät yta med en 
vulst strax nedanför mynningskanten (ID �5), dels av ett 
mynningsfragment med slät, gräsbestruken yta och med en 
grop strax under mynningskanten (ID �5). 

Ett annat fragment värt att omnämna i detta sammanhang är 
en liten skärva med invändigt textilintryck (ID 190), trots att 

Figur 15. Keramik med rabbad yta av 
Otterbötetyp. Foto: Göran Werthwein  
(SSLM lp2005-1322).

Figur 1�. Profilerat kärl med slät yta 
och hank vid mynningskanten. Foto: 
Elisabeth Boogh  (SSLM lx2003-1310).

Figur 1�. Profilerat kärl med rabbad yta. 
Foto: Göran Werthwein    
(SSLM lp2005-1324).

Figur 1�. Miniatyrkärl med profilerad 
form och grov yta. Foto: Göran 
Werthwein (SSLM lp2005-1323).
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detta sannolikt inte har haft en dekorativ funktion. Fragmentet härstammar från ett 
tjockväggigt kärl med rabbig yta. 

Andra element som kan ha dekorativa drag är t.ex. hankar även om de också har en 
praktisk funktion. I schakt S1 påträffades ett större fragment av ett litet tunnväggigt 
profilerat kärl med slät yta som var försedd med en tvådelad hank vid mynningskanten 
(ID 1�, figur 1�). I schaktet framkom även en mindre hank av samma slag, vilken 
sannolikt har hört till ett liknande kärl (ID 34).

Föremål av sten
Det näst största fyndmaterialet utgörs av slagen kvarts. Kärnor, avslag och/eller 
splitter påträffades i samtliga fyndförande schakt utom i de schakt som togs upp på 
de förmodat röjda ytorna. Totalt påträffades 50 kvartser med en vikt av �25,� gram 
fördelade på åtta kärnor, 30 avslag, sex splitter och sex avfall. Hälften av materialet 
framkom i schakt S2, i anslutning till och under den södra vallen (tre kärnor, 15 avslag, 
ett splitter och sex avfall).

Utöver kvarts påträffades också två avslag av bergart, en skrapa och tre avslag av 
flinta samt ett slipstensfragment och ett brynefragment av sandsten. Det ena av de två 
bergartsavslagen utgörs av ett porfyravslag från brandgropen A44.3 (ID 52), medan 
det andra framkom i stensättningen A4� (ID 323). 

Flintskrapan (ID 341), som är bränd, påträffades i ett relativt fyndrikt schakt (S10) 
strax nordväst om områdets största röse (A43), och som utöver skrapan också innehöll 
keramik, kvartssplitter och ett bränt benfragment. Två av flintavslagen framkom i 
stensättningen A4� (ID 324 och 33�) och det tredje avslaget i schakt S9 i områdets 
mellersta södra del (ID 332). Avslagen är av sydvästskandinavisk flinta.

Slipstensfragmentet (ID 40), som låg ytligt på insidan av vallanläggningens sydöstra 
vall, har ett rektangulärt tvärsnitt (ca �0 x �3 mm) med två bevarade slipytor på 
kortsidorna. Brynefragmentet (ID 342) är närmast platt, ca 45 x 25 mm stort och 
upp till 9 mm tjockt, och har slipytor på de båda plana ytorna. Brynet hittades på den 
terrassliknande ytan sydväst om gravhägnaden (S3).

Övriga fynd
Utöver keramik och stenföremål påträffades endast ben (se vidare nedan), bränd lera och 
två små hartsfragment. Den brända leran utgörs av �4 fragment med en sammanlagd 
vikt av ��,2 gram, varav merparten framkom i schakt S1 (59 fragment/�0,� gram), och 
huvudsakligen i brandgropen A44.3 (53 fragment/4�,3 gram). I det undre kulturlagret 
i schaktets nordvästra del påträffades tre fragment (1�,� gram) som möjligen kan utgöra 
lerklining. Resterande fragment fördelade sig på schakten S4, S� och S11. 

Ben
Totalt påträffades 14� benfragment (55,2 gram) fördelade på 110 brända (24,� gram) 
och 3� obrända fragment. Samtliga obrända fragment härstammade från djurtänder, 
varav sex fragment från får/get från det undre kulturlagret i schakt S1 samt 21 fragment 
från nöt och tio fragment från oidentifierad art från stensättningen A4�. 

Även det brända materialet har identifierats som djurben i den mån det har kunnat 
bestämmas, varav två fragment från får/get, ett fragment från fågel, �2 fragment 
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från djur i storleksklassen får/get/rådjur samt 20 fragment från oidentifierad art/arter. 
2� fragment, inklusive benen från brandgropen A44.3, förblev obestämda. Bland de 
brända benen är det främst rörben som har kunnat identifieras, men även ett skenben 
och ett fingerben har påträffats, de sistnämnda härrör från får/get.

Huvuddelen av benmaterialet framkom i kulturlagren inom gravhägnaden och i den 
undersökta stensättningen A4�. En mindre andel av benen påträffades också inom de 
förmodat röjda ytorna (1� brända fragment), medan benfynd i princip var obefintliga 
inom övriga ytor (2 brända fragment).

Datering
Fyndmaterialet medger inte några möjligheter till snävare dateringar av anläggningarna 
och kulturlagren vid Sjurån, men de påträffade keramiktyperna, kärlformerna och 
dekorelementen visar att de huvudsakligen kan dateras till mellersta och yngre 
bronsålder (Eriksson 2003, Jaanusson 19�1). Den rabbiga keramiken utgör en av 
ledartefakterna för perioden och i Mälardalen förekommer den från och med period 
II och är sedan vanlig under hela bronsåldern. Det finns ännu inga säkra belägg på 
att ytbehandlingen har förekommit under förromersk järnålder i regionen (Eriksson 
2003:��).

Rabbig keramik påträffades i princip över hela området, bl.a. i två kontexter vilka är 
av särskilt intresse här, nämligen i det kulturlager som överlagrades av gravhägnadens 
södra vall och i den röseliknande stensättning (A4�) som i sin tur överlagrade vallen. 
Förhållandet säkerställer gravhägnadens anläggningstid till bronsåldern. Rabbig 
keramik förekom även i brandgropen A44.3.

Träkol av hassel från brandgropen har 14C-daterats till 2��0±45BP (1220 – 910 f 
Kr, kalibrerat 2 sigma) (Ua-22190). Brandgropens datering kan möjligen också anses 
utgöra en främre datering för de södra och sydöstra vallavsnittens anläggningstid (se 
vidare Diskussion). Ett försök att närmare datera den röseliknande stensättningen 
A4� utifrån obrända tänder från nöt misslyckades då dessa inte innehöll tillräckligt 
med kollagen.

En 14C-datering utfördes även på träkol från tjärgropen A4�, då denna fornlämningstyp 
tills helt nyligen har varit relativt ouppmärksammad och det ännu rådde oklarheter 
kring anläggningarnas kronologi. Provet daterades till 1235±40BP (��0 – �90 e Kr, 
kalibrerat 2 sigma) (Ua-221�9). 

Samtidigt som tjärgropen i Sjurån undersöktes, genomförde Upplandsmuseet 
undersökningar av ett antal liknande tjärgropar i norra Uppland i samband med de 
arkeologiska undersökningarna inför den nya sträckningen av väg E4. Anläggningarna 
daterades till främst vikingatid och tidig medeltid (Hennius et al 2005:3�). 
Vedartsanalyserna som utfördes på detta material visade att det huvudsakligen var 
stamved från relativt unga tallar (30 – 50 år) som hade använts vid tjärbränningen och 
att trät hade varit relativt färskt vid bränningen (a.a:3�f). Då det inte finns några skäl 
att anta att förhållandena har varit annorlunda vid Sjurån, kan den erhållna dateringen 
också anses vara representativ för tjärgropens anläggningstid.
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Diskussion 

Inom fornlämningsområdet RAÄ 1�� har 55 rösen och stensättningar av olika typer 
registrerats. Sannolikt rymmer dock området fler gravar med flackare profiler eller 
utan synlig markering ovan mark. Exempel på sådana gravar utgörs av stensättningen 
A�� som påträffades först vid sökschaktgrävningen och möjligen brandgropen A44.3. 
I anslutning till området har ytterligare två rösen och två röseliknande stensättningar 
samt tre osäkra stensättningar registrerats (Obj 1, 2 och 4).

Rösen har sedan 1�00-talet uppfattats som en för bronsålder karaktäristisk gravform 
(Hyenstrand 19�4:54, men gravtypen har sannolikt anlagts även under senare 
perioder, och då troligen främst under äldre järnålder (a.a:�0, Ambrosiani 19�4:��). 
De röseliknande stensättningarna förekommer i samma miljöer som rösen och 
grupperar sig ofta runt större rösen. De röseliknande stensättningarna är ofta enkla, 
men uppvisar också en variationsrikedom när det gäller former. I Mälardalen är t.ex. 
den kvadratiska formen vanlig (Hyenstrand 19�4:�1). I östra Mälardalen är även 
mittblocksstensättningar vanliga och gravformen tycks huvudsakligen kunna dateras 
till yngre bronsålder (a.a:�1). 

Även skeppsformiga stensättningar förekommer i rösemiljöer i östra Sverige, men tycks 
i Mälarlandskapens östra delar främst kunna knytas till gravfält från yngre järnålder 
(Hyenstrand 19�4:�1f). Två skeppsformade stensättningar som undersöktes inför 
utbyggnaden av bostadsområdet Skärgårdsstad i Österåker i slutet av 19�0-talet har 
dock kunnat dateras till yngre bronsålder och är därmed de nordligast belägna med en 
sådan datering (Äijä 1994:3�). De skeppsformade stensättningarna låg på ett gravfält 
med omfattande lämningar från bronsålder, bl.a. påträffades också en tarandgrav 
på gravfältet (a.a.). Tarandgravar tycks i Sverige bara vara kända från Uppland och 
Södermanland där ett fåtal har påträffats vid arkeologiska undersökningar (Feldt 
2005:130, 13�). De undersökta tarandgravarna har i de flesta fall kunnat dateras till 
bronsålder och äldsta järnålder (Modin 19�3:�9, Bennet 19�5:�5, Äijä 1994:3�). 

De ovan nämnda gravtyperna förekommer ofta i olika kombinationer med varandra 
och är i många fall samlade till större och mindre gravfält, vilka förefaller ha börjat 
anläggas under yngsta bronsålder - äldsta järnålder (Hyenstrand 19�4:�4). Även 
om gravformerna på gravfälten varierar kan de inte jämföras med de s.k. varierade 
gravfälten från äldre järnålder (Äijä 1991:1�5). David Damell har vid sina studier 
kring Södermanlands bronsålder också konstaterat att gravfälten från perioden ofta 
är lokaliserade till blockrika moränpartier eller grusmarker (Damell 19�5:�0), ett 
förhållande som också tycks gälla för Västmanland och Uppland (Victor 2002:115). 

Gravarna vid Sjurån kan alltså huvudsakligen dateras till bronsålder och äldsta järnålder, 
och det är också under den perioden som gravhägnader anläggs. Gravhägnader har 
främst uppförts från och med mellersta bronsålder (ca 1300 f. Kr.) fram till Kristi födelse 
(Olausson 1995:15�). Gravhägnaden vid Sjurån kan utifrån fynd av rabbig keramik i 
över- och underliggande anläggningar och lager grovt dateras till bronsålder (period 
II – VI efter hittills kända dateringar för rabbig keramik i regionen enligt Eriksson 
2003:��). 

Lämningarna vid Sjurån låg under bronsåldern på västra sidan av ett smalt sund som skar 
igenom Gölveden från norr mot söder (figur 19) och troligen låg gravhägnaden i direkt 
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anslutning till den dåvarande strandlinjen. Då gravhägnadens västra vall till utseende 
och konstruktion skiljer sig från de södra och sydöstra vallavsnitten är det dock rimligt 
att anta att vallarna har anlagts vid olika tillfällen och att gravhägnaden ursprungligen 
har varit mindre. Anläggningens första fas har sannolikt utgjorts av den västra rösade 
vallen som är närmast halvcirkelformad och som kringgärdar gravhägnadens övre 
plana parti. Under denna fas avsattes förmodligen också det med sot, kol och skärvsten 
påverkade kulturlagret sydöst om vallen (S2). Kanske stod gravhägnadens lägre parti 
då fortfarande under vatten.

I ett senare skede har gravhägnaden byggts ut med de södra och sydöstra vallavsnitten 
så att anläggningen också kom att inkludera den lägre liggande ytan. Tidpunkten 
för utbyggnaden kan möjligen sättas till ca 2��0±45BP eller något tidigare utifrån 
dateringen av den brandgrop som påträffades strax innanför den sydöstra vallen. 

Figur 19. Översiktskarta över hur området kring Sjurån såg ut under bronsåldern med en havsnivå 20 meter över 
nuvarande, skala 1:100 000. Nivåkarta av Mats Jonsäter, Länsstyrelsen i Stockholms län. Prickarna visar läget för 
sockenkyrkorna.
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Några stratigrafiska bevis som stöder hypotesen finns inte, utan antagandet grundas 
huvudsakligen på det faktum att kulturpåverkade lager saknades under det undersökta 
vallpartiet. 

Lagerbilden inom gravhägnaden är dock inte oproblematisk. Till vilken fas hör 
t.ex. det undre kulturlagret inom den lägre ytans centrala del och vad representerar 
det? De hittills företagna undersökningarna är alldeles för begränsade för att några 
säkra slutsatser ska kunna dras kring lagerbildningen inom området. För att få svar 
på dessa frågor krävs ytterligare arkeologiska undersökningar kombinerade med 
tvärvetenskapliga undersökningar och analyser. 

Något entydigt svar på hur de röjda (?) ytorna har nyttjats kan inte heller ges. Ytorna har 
dock troligen inte rymt någon bosättning, för trots att de påträffade fyndkategorierna 
är vanligt förkommande på boplatser var kulturlagren inte av boplatskaraktär. 
Boplatslager från bronsålder brukar vanligen vara sotfärgade och innehålla rikligt 
med skärvsten och bränd lera/lerklining vilket, med undantag för lagren i anslutning 
till den södra vallen, inte förekom här. Inte heller påträffades några anläggningar av 
boplatskaraktär såsom t.ex. stolphål i de undersökta partierna. 

Platser lämpliga för bosättning tycks över huvudtaget saknas i Sjuråns omedelbara 
närhet. Lämpliga boplatsområden har dock funnits i de omgivande bygderna vid Rimbo, 
Husby-Sjuhundra, Lohärad och Edsbro som under bronsåldern utgjordes av ett utpräglat 
skärgårdslandskap och där rikligt med rösen och ensamliggande stensättningar, 
skärvstenshögar, boplatslämningar och agrara lämningar finns registrerade (jfr Jensen 
199�). 

Platser snarlika den vid Sjurån har påträffats tidigare. Vid Ringeby i Östergötland, på 
en plats som Anders Kaliff tolkar som en grav- och kultö under bronsåldern (Kaliff 
199�), förekom också stora mängder keramikfragment. Keramiken påträffades dock 
huvudsakligen i gravar och i anläggningar som tolkades som sammanhörande med 
gravritualerna och mer sällan som lösfynd (a.a:�3). Tom Carlsson menar att keramiken 
på kultön medvetet har krossats och att den har haft en aktiv roll i de ritualer som omgav 
religionsutövandet under yngre bronsåldern (Carlsson 2000:54). Samma förfarande har 
kunnat beläggas i gravhägnaden vid Odensala prästgård i Uppland (Olausson 199�:25) 
och vid Sjurån i den röseliknande stensättningen A4�.

Liksom vid Sjurån förekom även kvarts spritt över gravfältet i Ringeby och Kaliff 
anser att såväl bearbetningen som deponeringen av kvartsen kan ha utgjort en del av 
gravritualen (Kaliff 199�:��). De brända sädeskornen, djurbenen och flintskrapan vid 
Sjurån antyder också att brandoffer har förekommit och kan ha utgjort en viktig del 
av ritualerna. Även den ovanliga artrikedomen hos träkolet från brandgropen A44.3 
kan ha en rituell bakgrund. De skilda trädslagen kan medvetet ha valts ut för att t.ex. 
skapa speciella effekter vid förbränningen eller för att träslagen representerade olika 
saker och därmed i sig själva utgjorde ett offer eller en del av offret. Betraktas elden 
och eldandet som en rent praktisk del av offer- eller begravningsritualen - vilket jag 
inte tror är riktigt - är valet av bränsle godtyckligt. Artrikedomen som den framträder 
i materialet skulle då i stället endast spegla vegetationen i området vid tidpunkten 
för ritualen.
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Utifrån lämningarnas och fyndens karaktär förefaller det sannolikt att Sjurån under 
bronsåldern var en rituell plats avsedd för gravläggningar och offer, en plats där 
människorna kunde kommunicera med förfäderna och/eller gudarna. Troligen har 
Sjurån också utgjort en central samlingsplats för de omgivande bygderna i likhet med 
platser som t.ex. kultön vid Ringeby och gravhägnaden vid Odensala Prästgård (Kaliff 
199�:�2, Olausson 199�:2�). Även kulthusen av stengrundstyp från bronsålder är 
vanligen placerade på liknande sätt, dvs. på stora gravfält långt från kända boplatser 
(Victor 2002:114), och möjligen kan kulthus och gravhägnader ur ett rituellt perspektiv 
betraktas som analoga företeelser.

I slutet av bronsåldern grundades sundet genom Gölveden upp, och Sjurån blev 
sannolikt svårtillgänglig p.g.a. av den kuperade och blockrika terrängen i framför allt 
Gölvedens östra delar. Utifrån anläggningarnas och fyndens homogena karaktär är det 
också troligt att platsen övergavs vid detta skede. 

Under yngre järnålder, eller som senast under tidigmedeltid, blev Sjurån återigen aktuell 
i samband med den administrativa indelningen av det framväxande sveariket, då platsen 
utsågs till ett skiljemärke mellan tre härader (för tidpunkten för häradsindelningen 
se Rahmqvist 199�:49ff, �0). Kanske berodde detta på att minnet av Sjurån som en 
gemensam centralplats för de omgivande bygderna fortfarande levde kvar, eller på 
att Sjurån, som med alla sina stenrösen så tydlig skiljde sig från andra platser inom 
Gölveden, tillskrevs en särskild betydelse (jfr Johansson 2003:11�f). 
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