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Sammanfattning 

På ett gravfält, RAÄ 75, beläget ca 200 meter sydost om Hallunda gård, Botkyrka sn, 

Södermanland, upptäcktes att en gravhög, ca 9 m i diameter och 1 m hög, i mitten hade en 

kraftig grop, där såväl ett fåtal brända ben som keramikskärvor var fullt synliga i gropens 

ytskikt. Stockholms universitets Arkeologiska institution varskodde Länsstyrelsen om 

gravhögens utsatta skick, och tillstånd gavs snabbt till institutionen för att genomföra en 

utgrävning av hög nr 34, då det befarades att graven i sitt utsatta skick snart skulle vara helt 

förstörd. 

Gravfält RAÄ 75 består av ca 160 anläggningar, där de flesta utgörs av runda 

stensättningar. Tidigare har två gravar undersökts arkeologiskt på gravfältet (nr 87 och 117), 

där en helt säkert dateras till vikingatid, och den andre till järnålder.  

Gravhögens plundringsgrop synes ha uppkommit dels i omedelbar nutid och dels i 

äldre historiska tider. Här återfanns flera recenta föremål och strukturer såsom delar av en 

möjlig kojanläggning, Lucia-glitter, delar av en gammal (jul)gran mm. Barn i olika åldrar från 

det intilliggande bostadsområdet berättade under utgrävningens gång att de i grav 34 hade lekt 

”Mulleskola”, byggt kojor och åkt kana. Den insjunkning i graven som nämns redan på 1930-

talet i samband med ritning av gravfältskarta, kan sannolikt hänföras till en anläggning, som 

fungerat som förråd eller lager av någon sort. Dess rester utgjordes i gravhögen av över 1 kg 

spikar och förmultnade träplankor, vilka återfanns så långt ner som till brandlagersnivå. I 

dessa omrörda lager anträffades förutom recenta föremål även förhistoriska keramikskärvor 

från såväl brons- som järnålder, lerklining, brända ben och skörbränd sten. Fynden av 

skörbränd sten, bronsålderskeramik och lerklining gör det sannolikt att den plats som gravhög 

34 anlades på, en gång använts för bronsåldersaktiviteter. I närheten av gravfältet finns också 

flera skålgropslokaler och gravfältet ligger inte långt ifrån den välkända s k Hallunda-

boplatsen från yngre bronsålder, där bl a skörbränd sten, keramikskärvor, lerklining och 

lämningar från bronsverkstäder anträffats. 

Trots högens omfattande skador eller mångskiftande användningsområden (och 

därmed mångtydigheter), var en liten del av brandlagret intakt. Här anträffades rikligt med 

brända ben, flera järnföremål, såsom nitar och stift, keramikskärvor samt kamfragment och 

textilfragment av silke av hög kvalitet. Utifrån analyser av fynden har gravhögen daterats till 

vikingatid. 

I den avslutande tolkningsdiskussionen görs en historisk-antropologisk ansats för att 

presentera en mer av människor befolkad förhistoria. En poäng har även varit att framföra att 

döden kan betraktas som en transformation och en process istället för ett definitivt slut (från 

Hjørungdal 1999). Det framförs också att den gravlagde sannolikt varit en person av vikt, 

baserat på att en så prestigefylld vara som silke av hög kvalitet vävd i en ovanlig bindning 

ingått i gravbålet. 
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1. Inledning 

Vid ett besök till några av Botkyrkas fornlämningar lördagen den 30 maj år 1998 upptäcktes 

vid gravfält 75, belägen strax sydost om Hallunda gård, Botkyrka sn, Södermanland, att en 

gravhög (nr 34) hade en kraftig grop, vari det med blotta ögat var möjligt att urskilja såväl ett 

fåtal brända ben som keramikskärvor. Vi som upptäckte detta, Ing-Marie Back Danielsson, 

som också skrivit denna rapport, och Jimmy Strassburg, bägge doktorander i arkeologi vid 

Stockholms universitet, beslöt att genast varsko Länsstyrelsen i Stockholm om gravhögens 

skick. Samtidigt föreslogs till Länsstyrelsen att gravhögen snarast skulle grävas ut, eftersom 

det befarades att graven i sitt utsatta skick inom kort skulle vara helt förstörd. Arkeologiska 

institutionen vid Stockholms universitet erbjöd sig att genomföra utgrävningen och 

Länsstyrelsen gav tillstånd för detta. 

 

 

Bild 1. Högen före undersökning. I den omfattande gropen kunde på ytan med blotta ögat 

urskiljas såväl ett fåtal brända ben som keramikskärvor. Foto taget från S. Negativ nr 4237:1. 

2. Topografi, fornlämningsmiljö och historik 

Botkyrka kommun karaktäriseras i naturgeografiskt hänseende av sprickdalar, vilka i stort sett 

har en nordväst-sydostlig riktning. I allmänhet är höjdområdena skogsbevuxna, medan den 

odlingsbara jorden återfinns i dalgångarna. Botkyrka möter i sin norra del Mälarvatten, där 

Hallunda ligger. (Mörkfors & Ullén 1988: 11). 

År 1960 var Stockholmarna flera än de någonsin varit tidigare. Befolkningsmängden 

förutspåddes öka kraftigt inom en tioårsperiod. Detta i kombination med bostadsbrist för 

Stockholms del resulterade, vad gäller bostadsplaneringen, i ökad storskalighet. Genom Lex 

Bollmora år 1960 fick allmännyttan rätt att bygga bostäder i grannkommunerna. Inom en 15-

årsperiod byggdes hela 15.000 lägenheter i Botkyrka. Riksdagens beslut år 1965 att en miljon 

lägenheter skulle byggas på 10 år för att utrota bostadsbristen (det s k miljonprogrammet) fick 

även det avgörande betydelse för Botkyrkas hårdexploatering. (M. Andersson 1998: 181 ff). 
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Före norra Botkyrkas hårdexploatering i slutet av 1960-talet kunde området 

beskrivas som ett jordbrukslandskap med hög bonitet eller avkastning. Där fanns gårdar med 

omfattande markinnehav. Flera av dem finns belagda redan från medeltid till 1600-talet 

(Mörkfors & Ullén 1988: 20). Just Hallunda gård, belägen på en liten platå nära Mälaren och 

till vilken gravfält RAÄ 75 synes höra, finns på 1600-talet upptaget i skriftliga källor som en 

by bestående av två gårdar (ibid.: 59). 

Genom den omfattande exploateringen har en stor mängd arkeologiska 

undersökningar ägt rum. Dessa har bl a givit kännedom om lämningar från såväl bronsåldern 

som järnåldern. Väster om Hallunda gård ligger det bronsålderskomplex som brukar kallas 

Hallundaboplatsen (RAÄ 13 och 69), belägen på en sydsluttning intill Mälaren. Hille 

Jaanusson publicerade år 1981 en avhandling om den keramik, som påträffades där. Vid 

Slagsta, inte långt från Hallunda, ligger en hällristning, som bl a visar skepp, djur- och 

människofigurer samt älvkvarnar, vilka hör till bronsålderns formspråk. Strax nordost och 

nordväst om Hallunda gård finns ytterligare lämningar från bronsålder i form av gravrösen. 

Det som ligger nordväst om Hallunda gård och antikvariskt har beteckningen RAÄ 70 är ett 

monumentalt gravröse med en diameter på 35 m och en höjd av 6 m (Fornminnesregistret). I 

Hallunda-området förekommer även många skålgropar eller älvkvarnar, vilka vanligen 

förknippas med bronsåldern, men som även förekommer under järnåldern. Ett gravfält beläget 

ca 200 m sydsydväst om Hallunda gård, RAÄ 76, som grävdes ut år 1971, har också daterats 

till bronsåldern (Bennett 1975).  

Agneta Bennett har i en artikel (1972) redogjort för de gravfält och fynd från 

järnålder som påträffades vid 1970–71 års utgrävningar i Botkyrka. Två utgrävda gravfält 

söder om Slagsta gård daterades till yngre järnålder. Flera fynd, t ex reticellaglas, vittnade där 

om långväga kontakter. I Fittja påträffades på ett gravfält en gravsättning i en sex meter lång 

båt (Weiler 1975). Ett annat spännande område i fornlämningshänseende utgör det äldsta 

Norsborg, som under medeltiden kallades Hundhamra och vars gravfält RAÄ 8 vid 

undersökningar uppvisat flera anmärkningsvärda fynd från vendeltid (t ex Einerstam 1940, 

Nerman 1961, Back Danielsson 1998). Lämningar från järnåldern har också återfunnits på 

flera platser i Hallunda. Vid Hallunda-Brunna, ca 700 m nordöst om Hallunda gård, utgrävdes 

år 1972 en del av ett gravfält, RAÄ 66, som daterades till romersk järnålder–folkvandringstid 

(Claréus 1977). Det tidigare omnämnda bronsålderkomplexet vid Hallunda överlagrades 

delvis av anläggningar från yngre järnålder (RAÄ 69).  

Trots den omfattande exploatering som ägt rum i Botkyrka, finns där fortfarande 

fornlämningar, som inte undersökts. Detta gäller t ex det gravfält som ligger allra närmast 

Hallunda gård, nämligen RAÄ 74, som enligt Fornminnesregistret består av 1 röse, 2 högar, 6 

runda stensättningar och 1 skärvstenshög. Gravfältet strax öster om detta och sydost om 

Hallunda gård, RAÄ 75, är inte heller undersökt, så när som på 3 gravar, där en av dem är 

föremål för denna rapport. Figur 1 på nästa sida visar en karta över norra Botkyrka med 

Hallunda gård och några fornlämningar däromkring utmärkta. 
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Figur 1. Karta över norra Botkyrka med Hallunda gård och några fornlämningar däromkring 

utmärkta. Underlag: Topografiska kartan år 1955, blad 10 I och kartblad 10 I 4d (ek kart) 

hos Fornminnesregistret. Skala 1:50.000. 
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Arkeologiska tidsbestämningar 

Stenålder: Ca 9000–1800 f Kr.  

 

Under den tidigaste stenåldern låg Södertörn till största delen under havsytan, och kan 

beskrivas som ett skärgårdslandskap med holmar och skär. I Botkyrka kommun finns 

lämningar från den yngre stenåldern (ca 4000 – 1800 f Kr) bl a vid Grödinge. (Mörkfors & 

Ullén 1988: 13). 

 

Bronsålder: Ca 1800–500 f Kr. 

 

Till den äldre bronsåldern brukar vanligen räknas perioden ca 1800–1200 f Kr, som indelats i 

tre perioder (I–III). Den yngre bronsåldern omfattar perioden ca 1200–500 f Kr, och den har 

också delats in i tre perioder (IV–VI). Det välkända Hallunda-komplexet är daterat till början 

av yngre bronsålder (Jaanusson 1981). 

 

Järnålder: Ca 500 f Kr–1050 e Kr. 

 

Den äldre järnåldern omfattar förromersk järnålder (ca 500 f Kr–år 0), äldre romersk järnålder 

(ca år 0–200 e Kr), yngre romersk järnålder (ca 200–400 e Kr) och folkvandringstid (ca 400  – 

550 e Kr). Till den yngre järnåldern brukar räknas vendeltid (ca 550–800 e Kr) och vikingatid 

(ca 800–1050 e Kr). 

3. Hallunda gravfält RAÄ 75 

Gravfältet, RAÄ 75, är beläget ca 200 meter sydost om Hallunda gård. Det består enligt 

fornminnesregistret (rev. 1981) av ca 162 anläggningar, där 10 bedömts vara högar, 145 runda 

stensättningar, 1 rektangulär anläggning, 1 domarring och minst 5 skärvstenshögar. 

Stensättningarna varierar i storlek mellan 3 och 16 meter i diameter, där huvuddelen (106 st) 

är mellan 4 och 6 meter i diameter. Gravfältet uppvisar således både drag från äldre järnålder 

(t ex domarring) och yngre järnålder (t ex högar). En av de tidiga anteckningarna om 

gravfältet gjordes på 1870-talet av Olof Hermelin. Han beskrev gravfältet i ”Förteckning på 

fasta fornlemningar i Botkyrka socken” enligt följande: ”Sydost om Hallunda, vid vägen till 

Brunna, ett graffält, sträckande sig mot trädgården vid Brunna gård, 30 ättehögar, den störste 

14 steg, en del med fotkedjor och några öppnade” (ATA, Svartlösa Härad, Ämb. Ark. 2, EIII: 

38, No 6).  

På 1930-talet kom Hallunda gård i familjen Wåhlins ägo. Vice verkställande 

direktören i Handelsbanken, Per Wåhlin, uttrycker i ett brev till Riksantikvarie Sigurd 

Curman den 4 juli år 1936 ett intresse för en utgrävning av de ”gamla gravminnen, som finnas 

på Hallunda och Brunna gårdar” (ATA, Botkyrka socken). Av brevet framgår också att 

Wåhlin träffat eller umgåtts med Riksantikvarien tidigare, då han i brevet åberopar deras 

samtal från ”i vintras” (ibid.). Han framför vidare att han gärna bidrar med pengar för 

undersökningen, för att den skall göras ”på ett för gården intressant sätt” (ibid.). Internt förhör 

sig så Riksantikvarien för om doktor K A Gustawsson ”kan ordna en dylik gräfning… i 

augusti?” (ibid.). Ytterligare en anteckning meddelar att Sigurd Curman talat med Per Wåhlin 

i telefonen och att bankdirektören där bett K A Gustawsson att ringa i mitten av augusti 

(ibid.). Här är det intressant att notera att det tydligen var tidsenligt och helt i sin ordning att 

en bankdirektör och tillika gårdsägare ”beställer” en utgrävning av Riksantikvarien. K A 

Gustawsson lyckas dock vid sitt besök hos Wåhlin i augusti begränsa arbetena till att omfatta 

en kartläggning av gravfältet (ibid.). En kopia av den karta som uppritades av G A Hellman 

då, år 1936, återges i figur 2. 
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Figur 2. Kopia av del av gravfältskarta upprättad av G A Hellman år 1936. Skala: ca 1:1400. 
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K A Gustawsson beskriver anläggning 34 så här: ”Hög, 1 m hög. I mitten något insjunken.” 

(ATA). I augusti år 1937 genomförs i alla fall, på bekostnad av Wåhlin, en utgrävning av två 

gravar på gravfältet av J E Anderbjörk och E Oxenstierna (ibid.). Om utgrävningen av 

anläggning 87 redogörs följande: 

 
”Hög, diam 5,5, höjd 0,5 m. Efter torvavtäckningen framkom en ofullständig fotkedja och ett 

oregelbundet centralröse av 0,2-0,6 m stor stenar. Högfyllningen bestod av mylla. På enstaka 

ställen syntes spår av kollager. I själva myllan utan synlig förbindelse med något kollager 

anträffades en nit, en bit av lerklining och ett tiotal urnskärvor. De senare lågo starkt spridda. 

Under centralröset låg på ursprunglig mark i gravens sydöstra del en stenläggning av 0,1-0,2 

m storastenar (sic). Några fynd gjordes ej här…” 

(ATA, Botkyrka socken) 

 

För anläggning 117 anges följande: 

 
”Hög, diam 6 m, höjd över markplanet 0,6 m. Belägen i åt S sluttande mark. I gravens 

centrum funnos ett tiotal intill 1,5 meter stora stenar, av vilka de största voro jordfasta. 

Högfyllningen utgjordes av mylla. På ursprunglig mark i gravens centrum låg brandlagret 

mellan och över några jordfasta stenar. Dess största utsträckning 2,10 m, tjocklek 0,25 m. I 

dess östra del i närheten av ett par stenar stod en i det närmaste oskadad urna, mynningsdiam 

22 cm, bottendiam 15 cm, höjd 18 cm, som förutom brända ben innehöll fragment av en 

järnhalsring. I brandlagret anträffades 25 fullständiga nitar, 10 spikar, 75 fragment av nitar 

och spikar, 2 kamfragment och en liten flintbit…” 

(ATA, Botkyrka socken) 

  

Anläggning 87 är svår att datera, eftersom den inte innehöll så många (daterande) 

fynd. Nitar av järn är vanligt förekommande under den yngre järnåldern i Mälarområdet, men 

återfinns även i gravar från folkvandringstid (Bennett 1987: 95). Gravtypen hög i kombination 

med ofullständig fotkedja och ett oregelbundet centralröse (av en del arkeologer kallat 

”slarvigt” anlagda gravar) förknippas dock med yngre järnålder (jfr B. Ambrosiani 1964, 

Petré 1984). Å andra sidan fann Agneta Bennett i sin avhandling år 1987 att några högar i 

hennes undersökningsområden (bl a Botkyrka sn) kunde dateras till äldre järnålder och 

folkvandringstid (1987: 73 ff). Några av dessa högar hade dessutom oregelbundna packningar 

(ibid.). I anläggning 87 återfanns heller inga brända ben, vilket är vanligt för den äldre 

järnålders gravar (ibid.: 184). Gravfältet RAÄ 75 uppvisar drag, som påpekats ovan, som är 

karaktäristiska för både äldre och yngre järnålder. Enligt min bedömning är det inte helt klart 

om anläggning 87 hör till den äldre järnåldern (folkvandringstid) eller den yngre järnåldern. 

Den andra anläggningen har flera fynd, som kan ge ledtrådar om dess datering. De 

fragment av järnhalsring som anträffades t ex, hör vikingatiden till (Thunmark-Nylén 1981). 

Torderade, eller vridna, järnhalsringar är mycket vanliga i Mälardalens gravar under den här 

tiden (ibid.). Själva halsringen kunde också ha små amuletter, t ex torshammare, uppträdda på 

sig. I det här fallet återfanns en del av en liten järnring på halsringen (ATA, Botkyrka sn). 

Anläggning 117 torde alltså dateras till yngre järnålder och där vikingatid. 

Efter undersökningarna återställdes anläggningarna i ursprungligt skick. Enligt ATAs 

noteringar synes Wåhlins intresse för utgrävningar av gravfältet ha minskat efter 

undersökningen av de två gravarna. Först år 1969 synes familjen Wåhlin åter ha kontaktat 

Riksantikvarieämbetet, och då i ett helt annat ärende. Generaldirektör Sten Wåhlin skriver den 

28 maj 1969 för att förhöra sig om vad som skall hända med ytor som grävs ut i 

miljonprogramsandan, men som ej skall bebyggas (ATA, Botkyrka socken). I detta brev synes 

en helt annan ton komma fram – en som verkar beklaga den exploatering som sker av 

Botkyrka. T ex: ” … Jag hoppas att de (områden som inte skall bebyggas, min anm) efter 

arbetet blir återställda i till det yttre oförändrat skick. Backarna där hör till de få områden som 
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blir fria från bebyggelse och de är kära promenadmål även om den särskilt fina blåsippsytan 

väl aldrig kommer tillbaka” (ibid.). Dessutom kan anas att Sten Wåhlin rakt av tröttnat på 

arkeologernas framfart: ”Jag skulle för övrigt sätta värde på en visit av Eder eller Eder 

representant eller arbetsledare, som ju dagligen far genom gården – ibland rätt fort” (ibid). I 

alla händelser omvandlades i samband med exploateringen den åker som låg nedanför och 

framför Hallunda gårdsgravfält till ett kedjehusområde med några få lekytor. 

Därmed är det dags att redogöra för utgrävningen av anläggning 34, den tredje av 

arkeologer utgrävda anläggningen på gravfält RAÄ 75. 

4. Undersökningen av anläggning 34 

4.1. Inledning 

Utgrävningen av grav 34 på gravfält nr 75 påbörjades redan den 5 juni, dvs några få dagar 

efter upptäckt av förstörelse och anmälan till Länsstyrelsen, och avslutades den 15 juni. Den 

utfördes huvudsakligen av Ing-Marie Back Danielsson och Jimmy Strassburg. Under 

utgrävningens gång befanns det inhägnade gravfältsområdet idag användas som rastplats för 

hundar, och till viss del som lekplats för barn. Flera hundägare meddelade att de sett personer 

stryka omkring i området med spadar och andra verktyg, och att de också sett misstänkta 

gropar i marken. Barn i olika åldrar från det intilliggande bostadsområdet besökte ofta 

utgrävningen, och berättade med förtjusning att här (alltså i grav 34) hade man lekt 

”Mulleskola”, byggt kojor och åkt kana. De recenta föremål och strukturer som återfanns i 

graven (se punkt 4.2 och 4.3) stärkte senare högens mångfacetterade användningsområden. 

 

 

Bild 2. Högen före undersökningen. I bakgrunden syns den gångväg som går längs med gravfältet i 

öst-västlig riktning. Här syns även garagelängor till kedjehusområdet (t v i bild) och en lekplats (t h i 

bild). Högen och gravfältet vette tidigare i S mot åkerytor. Foto taget från nordnordost. Negativ nr 

4237:4. 
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4.2. Målsättning och metod 

Målsättningen med utgrävningen var att rädda det som kunde och behövde räddas i 

anläggning 34. Samtidigt ville vi göra så litet ingrepp som möjligt i själva gravfältsmiljön, 

varför en stor björk, en tall och ett omfattande trädbuskage, belägna i gravens ytterkanter, 

sparades. Undersökningsområdet var ca 27 kvm stort, och inom detta schaktades ytan ner till 

orörd mark. Figur 3 visar schaktplanen, upprättad i skala 1:200. 

 

Figur 3. Schaktplan upprättad för anläggning 34, RAÄ 75, skala 1:200. 
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Vid undersökningen torvades anläggningen av och rensades fram för hand. Endast delar av 

anläggningen, de oskadade partierna, hade torvskikt, vilka torvades av med spade. Spade 

användes senare även för gravens ytterkanter, medan skärslev användes för de inre delarna. I 

bägge fallen sållades jorden med såll med 3 mm stora masker. En stor del av anläggningens 

mitt bestod av en kraftig fördjupning, i rapporten kallad gropen, vars yta direkt exponerade en 

fyndförande torr, lerartad fyllning. Gropen, som uppvisade ett fåtal ytliga brända ben och 

keramikskärvor, grävdes från början med skärslev och sållades. I anläggningens mitt återfanns 

resterna av en delvis dubbelskiktad stenpackning, som borttogs, och det oskadade resp 

skadade brandlagret där inunder grävdes med skärslev och vattensållades till stora delar (i 

övrigt noggrann sållning). Det under brandlagret och till synes under hela anläggningen 

liggande sotlagret med skörbränd sten, som framför allt i gravens mitt var hårt packat, grävdes 

med spade. En profilbank, ca 0,2 meter bred och i nord-sydlig riktning, gjordes (figur 4 visar 

profilritningen upprättad i skala 1:25, men förminskad till skala 1:35). Efter genomförd 

utgrävning återställdes högen till ursprungligt (restaurerat) skick. 

Figur 4. Profilritning för anläggning 34, skala 1:25, här förminskad till skala 1:35. 
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Bild 3. Många boende i närheten och förbipasserande besökte utgrävningen. Här är det 

deltagare i en kurs i svenska, som författaren (t v) samtalar med. Foto: Annika Norget-Lund. 

4.3. Anläggningen 

Gravhögen framstod före undersökning som en till omkretsen oval till rund hög, ca 9 meter i 

diameter och ca 1 meter hög. En stor del av högens mitt bestod av en kraftig fördjupning (se 

exempelvis figur 4), i rapporten kallad gropen. Gropen hade i norr en kraftigt förhöjd kant, 

vilket gjorde att det såg ut som om gravhögen hade en mindre backe i sig, i nord-sydlig 

riktning. Höjdskillnaden mellan backens topp och gropens botten var ca 1 meter. Gropen hade 

i övrigt en omfattning av i nord-sydlig riktning ca 3,5 meter och i öst-västlig riktning ca 2 

meter. Endast anläggningens delar utanför gropen var täckt av ett torvlager, medan gropen 

uppvisade en torr, lerartad jord. I gravens nordöstra, oskadade kant växte en stor björk, och i 

den sydöstra, också oskadade kant, ett omfattande trädbuskage samt i sydväst en stor tall. Det 

bedömdes vara för stort ingrepp i den totala gravfältsmiljön att avverka dessa, varför de och 

där tillhörande delar av graven sparades (se schaktplanen, figur 3). 

De omrörda lagren i anläggningen var uppbyggd av en fyllning som kan liknas vid 

fyndförande lerig mjäla, som efterhand syntes bli mer lik mylla. Överst i gropens nordliga 

backe var denna fyllning mycket hårt packad, medan den längre ner och i gropens botten var 

mjukare. I gropens omrörda lager hittades flera recenta fynd såsom Lucia-glitter, delar av en 
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gammal (jul)gran, små bitar av bleknade julgranskulor, delar av möjlig kojanläggning (se 

punkt 4.1), fiskelina med ett flöte, en hammare utan skaft, sulan till en sandal från 1950-talet 

samt till en början enstaka, sedan mer ymnigt förekommande, stora recenta järnspikar. Dessa 

bedömdes senare höra till den anläggning av till viss del förmultnade träplankor, som 

återfanns ovanpå och i rester av brandlagret, och som kan ha tjänat som potatiskällare (se 

punkt 5 och planritning över brandlagret, figur 7). I de omrörda lagren anträffades också 

skörbränd sten. Även ett fåtal förhistoriska fynd förekom, främst keramikskärvor och brända 

ben. Rester av ett brandlager, som var ca 0,08 meter tjockt, påträffades längre ner i gropen,. 

Här påträffades brända ben, flera recenta spikar och 3 rester av förhistoriska järnföremål 

(sannolikt nitar), skärvor av keramik, en bit kvarts, något litet kol, bränd lera/lerklining samt 

träplankor från en recent konstruktion. 

 

 

Bild 4. Del av profilen. Här syns tydligt från vänster och ungefär till bildens mitt (något 

diagonalt) den skadade, omrörda delen av anläggningen. Från bildens mitt och åt höger är 

den sannolikt oskadade delen av anläggningen: snett under stenpackningarna till höger syns 

det svarta brandlagret, och under detta ett tydligt ljusare skikt, som var brunfärgat, sannolikt 

någon form av fyllning (se även profilritningen, figur 4). Under detta syns ett sotlager med 

skörbränd sten, och därunder syns tydligt den sandiga morän, varpå anläggningen vilade. 

Negativ nr 4237:16. 
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I gravens västra del, precis gränsande mot de omrörda lagren, således nästan i 

gravens mitt, återfanns resterna av en oförstörd stenpackning. Stenpackningen, eller kärnröset, 

synes ha varit tvåskiktat, där det översta skiktet till övervägande del bestod av större stenar 

(ca 0,3–0, 6 m) och det undre av mindre (ca 0,05–0,2 m) (se figur 5 & 6).  

 

 

Figur 5. Planritning av stenpackningens övre skikt, skala 1:25. I mitten återfanns inga stenar – 

dessa borttogs sannolikt när träkonstruktionen (eller lagret) från historisk tid anlades i 

högens mitt. 
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Figur 6. Plan över stenpackningens undre skikt, skala 1:25. I mitten återfanns längre ner i 

högen rester av en träkonstruktion (se figur 7), vilket synes vara orsaken till att några stenar 

inte återfanns i mitten. 

 

Under dessa stenskikt stod i ett brandlager en väggbit till ett keramikkärl, som synes ha klarat 

sig från tidigare åverkan i graven, och följaktligen förmodligen befann sig in situ. I 

förhållande till högen som helhet, synes såväl resterna av stenpackningen som lerkärlet ha 

varit centralt placerade. Keramikskärvan anträffades i ett ca 0,18 meter tjockt brandlager, som 

innehöll rikligt med brända ben. Här återfanns även flera järnföremål, såsom nitar, stift och en 

spik, keramikskärvor, kamfragment, textilfragment, en bit kvarts, bränd lera/lerklining samt 

kol. Den intakta delen av brandlagret var ca 1 x 0,2 meter stort (figur 7). Direkt under det 

intakta brandlagret återfanns ett ca 0,03–0,05 tjockt brunfärgat lager, sannolikt någon form av 

fyllning (se profilritningen, figur 4). Under detta följde ett sotlager med skörbränd sten, ca 

0,2–0,25 m tjockt, varpå följde sandig morän. 

De mer ytliga fyndens utbredning framgår av figur 8a (F1–F6). Utbredningen av 

fynd i den skadade och oskadade delen av brandlagret framgår av figur 8b (F7–F8). 
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Figur 7. Plan över brandlager och rester av träkonstruktion, skala 1:25. 
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Figur 8a. Plan över de olika ytliga fyndförande områdena F1–F6. Skala 1:200. Figur 8b (nedan). Plan över 

fynd- områdena F7 och F8. F7 utgörs dels av den tydligt skadade delen av brandlagret (heldragen linje – jfr 

figur 7) och dels av brandlagrets förmodade utsträckning (streckad linje) inom vilket område fynd återfanns. F8 

utgörs av brandlagrets oskadade del. Skala 
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4.4. Fyndmaterialet – analyser och resultat 

4.4.1. Osteologisk analys 

Endast ett fåtal av de ca 5,4 liter eller ca 3,3 kg brända benen som återfanns i graven synes 

tillhöra människa. Dessa utgjordes av ett fingerben, en kota, två bitar av ett skalltak samt en 

vuxen persons ben av tumme, vilka totalt vägde 4 gram. De djur som var representerade var 

häst, hund, får/get, fågel samt groda. Det lilla benet från grodan var obränt. Ett av hästbenen 

kom från en gammal häst. (Ebba During, muntligt meddelande). 

4.4.2. Keramik 

Flera av de kermikskärvor som återfanns har drag, som i huvudsak förknippas med 

bronsålderns keramik. Detta gäller t ex fynden F1:1, F1:2, F1:5, F4:4–5, som alla återfanns 

relativt ytligt. På leran för skärva F1:2, som utgjorde en del av en kannelerad hank (2 fåror), 

synes ha lagts ett ytskikt före bränning, som på den mer bevarade insidan var brunröd med 

glitterglimmande partiklar. Keramik med dylika ytskikt har återfunnits vid Hallundaboplatsen 

(Jaanusson 1981: 40). Hille Jaanusson fann vid sin omfattande undersökning där att den 

största andelen av kärl med handtag (55%) hade sådana ytskikt (ibid.: 95).  

 

Bild 5. Keramikskärva i form av en del av en kannelerad hank (F1:2), som bedöms datera sig 

till bronsålder. Hanken är något förstorad (verkliga mått anges i fyndbilagan). Negativ nr 

4237:31. 

 

Keramikskärva F4:5 har en stor rundad knopp på utsidan, vilket förknippas med den yngre 

bronsåldern (Hulthén & Janzon 1982: 33). Knoppen sitter på utsidan i jämnhöjd med en platt 

mynningskant. Bronsålderns keramiker i Hallunda, menar Hille Jaanusson, brydde sig inte så 

mycket om kärlens mynningskanter (Jaanusson 1981: 94). Det vanligaste var att mynningen 

helt enkelt jämnades till, kanske med ett finger, så att en mer eller mindre platt yta bildades 

(ibid.). Även mynningsskärvorna F6:2, F7:14 och F7:15 har platta och släta mynningar, vilket 

indikerar att de är från bronsåldern. De spridda skärvor, som synes datera sig till bronsåldern, 

ger i huvudsak intryck av att komma från olika kärl. 
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Bild 6. Mynningsskärva ovanifrån med knopp på utsidan (F4:5). Knoppar och platta 

mynningskanter förekommer på keramik från bronsåldern. Vid den kända närliggande s k 

Hallundaboplatsen som dateras till yngre bronsålder, har keramik med liknande 

karaktäristika återfunnits. Skärvan är något förstorad på bilden (verkliga mått anges i 

fyndbilagan). Negativ nr 4258:20. 

 

Förutom den urna som kan ha fungerat som gravurna, vilken analyseras längre ner, 

synes även minst ett annat kärl kunna datera sig till järnåldern. Detta gäller de många skärvor, 

som återfanns ytligt, men framför allt i skadade och förmodat oskadade delar av brandlagret 

(F4:2–3, F7:4–13 och F8:1–17). Alla dessa skärvor uppvisar i huvudsak brunaktiga utsidor 

med några glittrande mineralpartiklar eller fältspat. Deras insidor är svarta, och en del skärvor 

har fastbrända rester, kanske efter någon föda. Skärvorna uppvisar också liknande lerkaraktär 

och magring. Ospjälkade bitar har en tjocklek av ca 7–11 mm. 

Skärvor från det som tolkats som gravurnan (bild 7A–E) tedde sig, i jämförelse med 

övriga keramikskärvor, något annorlunda av flera orsaker. Deras yttre skikt var gråvittaktigt, 

stundtals med inslag av bl a svarta, sotaktiga fläckar. I brottytor och på ställen där det yttre 

skiktet lossnat, syntes istället klart orangerödrosa lera. Det gråvita, yttre skiktet skulle 

möjligen, men kanske inte så troligt, åstadkommits genom att kärlet pålagts något yttre skikt 

(slammats eller ”bemålats”). Kärlet skulle även ha kunnat blivit ombränt i mycket hög 

temperatur (Bo Petré, muntligt meddelande). Kärlets varierande färger och fläckar skulle i så 

fall kunna bero på denna bränning. En inte alls för djärv tanke är att kärlet i så fall varit med 

på gravbålet. Skärvornas särart kan också förklaras av att kärlet ej är inhemskt. På de 

mynningsbitar som återfunnits, syns dekorelement i form av in- eller nedtryckningar av 

kanterna, vilket gör att mynningsskärvorna ger ett något vågigt intryck (bild 7B). En tydlig 

böj syns också på kärlets kropp nära mynningen, synlig när mynningskanten visas i profil 

(bild 7A t h). Snarlika mynningskanter och böjar är kända från baltiskt område (Nerman 

1958). En urna med liknande särdrag, som bedömts härröra från Baltikum, har återfunnits i en 

vendeltida grav på Lovö, Uppland (Bo Petré, muntligt meddelande). 
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7B 

 

 

 
7C 
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7D 

 

 
7E 

Bild 7A–E. Skärvor från gravurnans mynning, buk och botten. A: Mynningsskärva som 

påträffades relativt ytligt (F2:1) – dess utsida (t v) och profil (t h). B: Teckning ovanifrån av 

den mynningsskärva (F8:25) som syns överst t v i bild 7C. Skala 2:1. C: Olika delar från 

gravurnan – överst två mynningsbitar (F8:25), därefter 3 bukbitar (F8:28) och slutligen den 

väggbit (F9) som sannolikt återfanns in situ. De i rapporten omnämnda svarta, sotliknande 

fläckarna syns tydligt. D: Skärvor från gravurnans botten och en kantbit (F8:26–27). E: 

Teckning av den del av gravurnan som återfanns stående i den oskadade delen av brandlagret 

(F9). Skala 1:1. De fotografiska bilderna är ej skalenliga – verkliga mått anges i fyndbilagan. 

Negativ nr 4258:9, 25, 26 och 8544:1–4. 

4.4.3. Järnföremål 

De förhistoriska järnföremål som påträffades utgjordes av hela och delar av nitar (ett tiotal) 

och stift (ca 6 st) och en spik utan huvud. Dessa var i flera fall korroderade och porösa. 

Oidentifierbara klumpar av järn påträffades också, vilka hade lätt för att smula.  

Stiften hade vackert runda och välvda huvuden. Stift med halvsfäriska huvuden 

förknippas bl a med skrin, där de kan ha fästat beslag, men även haft en dekorativ funktion. 
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Stift med sfäriska huvuden förekommer även på spelbräden på Birka (Thorberg 1975: 71). 

Håkan Thorberg har i en C-uppsats (1973) redogjort för de skrin och skrinbeslag, som 

återfunnits på Birka. Efter en genomgång av de 57 gravarna med skrin och/eller skrinbeslag, 

menar han att det i stort sett finns fyra skrintyper, typ A–D, på Birka (ibid.: 37). Typ A är en 

enkel låda med lock, försedd endast med de nödvändigaste beslagen. Typ B är förstärkt och 

har funktionsförbättrande beslag. Typ C karaktäriseras som en utsmyckad låda, dvs som typ A 

eller B, men försedd med beslag som utöver funktionen var uppenbart dekorativ. Typ D anges 

vara ett skrin av Osebergstyp, dvs skrin som blivit nästan helt beslagna och dekorerade med 

stora, svagt välvda stift. Av de skrinförsedda gravarna är typ B mest vanlig (22 st), följt av typ 

A och C (15 st vardera) och typ D (5 st) (ibid.). De gravar som på Birka har stift med 

halvsfäriskt huvud hör alla till skrintyp C och D, och merparten av de skrin som kunnat 

dateras hör till 900-talet (ibid.: 49). De stift som återfunnits i grav 34 i Hallunda, skulle 

således kunna vara rester av (funktions- och) dekorelement på skrin. Emellertid är det så, att 

ett skrins beslag ofta sätts fast genom ”dekorstiften”. Och rester av några beslag i metall 

anträffades inte i gravhögen. Dessa kan visserligen ha vittrat sönder under århundradenas 

lopp, eller så kan de ha blivit förstörda genom de plundringar och åverkan graven genomlidit. 

En annan möjlighet är att beslagen var av organiskt material (läder t ex). Beslag i andra 

material än metall är kända – på Birka i grav 112 var beslagen gjorda av ben (Thorberg 1973: 

5). En möjlighet är förstås också, som nämnts ovan, att stiften hört till ett spelbräde. 

 

 

Bild 8. Stiften med halvsfäriska huvuden (F8:37–39). T v endast huvudet – själva stiftet saknas. 

Stiftet längst t h har ett bränt ben fäst (fastbränt) på sig. Negativ nr 4258:2. Ej skalenlig bild 

(förstorad) – stiftens huvuden har en diameter av ca 17–18mm, och hela stiften är ca 15–18 

mm långa, varav själva stiften är ca 9 mm långa. 

På en nit (F8:32) syntes fullt synliga rester av bränt trä (kol). Detta kan betyda att 

något träföremål (ask, skrin el dyl), alternativt plankor med nitar i, bränts, förmodligen i 

samband med gravbålet. På några andra nitar (F8:48) kunde rester av obränt trä synas (av 

nitarnas rost synes träet närmast niten ha konserverats). Här är det således möjligt, att 

träföremål (t ex låda eller skrin) med nitar deponerats efter gravbålet i det som blev 

gravhögen. Om så är fallet, är det intressant att notera, att såväl träföremål som keramikkärl 

eventuellt har deponerats både till/i gravbålet och efter bålet, när själva gravhögen anlades.  

4.4.4. Kam- och textilfragment samt övrigt fyndmaterial 

Två kamfragment återfanns, vilka avbildas i bild 9A–B. Det synes inte gå att avgöra, 

om de två kamfragmenten härrör från en eller två kammar. Det är också svårt att avgöra, med 

utgångspunkt från fragmentens mönster, om det kan röra sig om en A- eller en B-kam. A-

kammen har relativt stor spridning i tid – den har rötter i vendeltid och som typ återfinns den 

ända upp i tidig medeltid (Carlsson 1998: 7). B-kammen börjar användas under 800-talets 

sista decennier och är efter det den dominerande kamptypen i Sverige under vikingatiden 

(ibid.). Det är sannolikt att kammen, som fragmentet som återges i bild 9B hört till, har haft 
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järnnitar, med ledning av den rostfärgning som är synlig. Kammar med järnnitar hör främst 

till A-kategorin, medan B-kammar också har järnnitar, men till övervägande del bronsnitar 

(K. Ambrosiani 1981:72). Denna slutsats har främst dragits av studier av Birka-material. Vid 

andra arkeologiska undersökningar i Mälardalen (t ex av Valsta-gravfältet i Norrsunda sn, 

Uppland) har funnits att järnnitar på B-kammar inte alls är ovanligt (G. Andersson 1997: 29). 

En annan karaktäristik för A-kammen är att den har 1–3 kantföljande linjer längs med 

stödskenans kanter (Carlsson 1998: 7). Några sådana linjer är inte synliga på de två 

fragmenten. Således är det troligt, att kamfragmenten från Hallunda härrör från en B-kam 

(eller två B-kammar). Detta dock med reservation för att det inte är helt säkert att fragmenten 

är tillräckligt stora för att visa kantlinjer, eller att de visar kammens/kammarnas mittendelar. 

Kamfragmenten indikerar sålunda en datering till vikingatid (från 800-talets sista decennier 

och framåt). 

 
9A 

Bild 9A (ovan), B (nedan). De två kamfragmenten (F8:54). Skala 2:1. 

 
9B 

 

Endast ett av de textilfragment som återfanns (bild 10), hade fortfarande en textil 

struktur – övriga var förkolnade, förstenade och/eller ”blåsartade” (Malmius 2000). Analyser 

av detta fragment, vars ena yta är mjukt veckad, visade att det sannolikt bestod av två lager 

tyg, bägge av silke (ibid.). Endast en mycket liten del av det ena lagret tyg kunde analyseras 

med avseende på trådtäthet, spinning och bindning. Utifrån analysen av bindningen synes 

tyglagret vara vävt i 2/1 diagonalkypert eller en variant därav och inom den mätbara ytan vara 

s-spunnen, nästan inte spunnen alls till z-spunnen (ibid.). Varianten av bindning, 2/1 

diagonalkypert eller trebindig diagonalkypert, är mycket sällsynt under förhistorisk tid och 

blir mer vanlig först under medeltid (ibid.). Denna bindning i ett tyg av silke är mycket 

ovanlig – dock har sådant tyg återfunnits i en båtgrav, daterad till skiftet 800/900, i 

Prästgården, Gamla Uppsala sn, Uppland, där tyget tolkats som tillhörigt den gravlagdes ena 

kaftan (ibid.). Utifrån jämförande fynd och deras funktion kan det silkefynd från Hallunda 

som gått att analysera sägas härröra från ett dräktplagg, eller kanske restbitar av ett 

dräktplagg, vilka t ex kan ha använts som textilfoder till en skinnpung eller som textil för en 

tygpåse av silke för förvaring, av exempelvis en pincett (ibid.). Det analyserade silketygets 

material och kvalitet tyder i alla händelser på att det ursprungligen kommer från ett 

dräktplagg, förbehållet en övre samhällsklass (ibid.). 
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Bild 10. Den ena sidan av det analyserbara textilfragmentet (F8:55), skala 1:1. Se även 

fotografier och SEM micrograph tagna av Anita Malmius i bilagedelen ”Analys av 

textilfragment” i denna rapport. 

 

Förutom ovanstående förhistoriska fynd, återfanns även bränd lera/lerklining. 

Lerklining är lera som bestrukits på husväggar (eller ugnar) som risflätats, och därefter har 

blivit bränd, vanligen genom att t ex huset har brunnit (Thunmark-Nylén 1981, Orrling 1991). 

Klinad lera förekommer både under brons- och järnålder (ibid.). Kanske daterar sig denna 

lerklining ändå till bronsålder, med tanke på att det i gravhögens fyllning anträffades såväl 

skörbränd sten som skärvor av bronsålderskeramik. Dessa företeelser ger sammantaget en bild 

av en möjlig ”boplats” från bronsåldern.  

 

 

Bild 11. Anläggning 34 efter utgrävning och restaurering drygt ett år efter utgrävningen 

(hösten 1999). Foto taget från nordnordost. Negativ nr 8544:15. 
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Slutsatser och tolkningar 

5.1. Anläggningen i historiska tider 

När G-A Hellman år 1936 ritar en karta över gravfält RAÄ 75 på bankdirektör Wåhlins 

bekostnad, beskrivs anläggning 34 som: ”Hög, 1 m hög. I mitten något insjunken.” (ATA). 

Redan år 1936 verkar således högen ha varit skadad, om det kan antas att det inte var något i 

anläggningens konstruktion från början, som gjorde att det uppstod en insjunkning. En sådan 

insjunkning kan t ex uppstå om en individ gravlagts obränd i en kista (vilket inte var fallet för 

grav 34, som ju var en brandgrav). De rester av recenta trä(plankor) som återfanns i graven 

ger ett intryck av att de kan ha utgjort delar till ett förråd eller liknande. De många dussintals 

recenta och stora spikarna (över 1 kg påträffades) vittnar likaledes om detta. Den hammare 

utan skaft som återfanns i högen kanske t o m var den, som användes för att bygga förrådet 

eller lagret. F I E Eneström noterar sommaren år 1911 för några gravhögar, som var illa 

medfarna, på Bolmsö i Jönköpings län, att de använts för potatisförvaring (ATA, Bolmsö, 

Wästbo härad, Jönköpings län, inv nr 14535, handskrift). Han framför: ”Vid vinkelns hak 

ligger en åker. I denna vinkel ligga 23 grafhögar, af det vanliga slaget alla med få undantag 

mer eller mindre skadade, dels genom att man i dem inrättat förvaringsrum för potatis, som nu 

äro öfvergivna, och dels därigenom att befolkningen, som bor däromkring vid behof hämtat 

vägfyllnad ur grafhögarne.” (ibid.: 12 f). Sannolikt har alltså grävaren av förrådet eller lagret 

på gravfält RAÄ 75 i Hallunda grävt ett hål rätt ner i högen, och därvid kastat upp 

gravfyllningen på anläggningens kanter. Vilka förhistoriska föremål eller 

anläggningskonstruktioner som då kom att blottläggas och/eller förstöras vet vi inte. När det 

gäller uppbyggnaden av anläggning 34 i Hallunda, kunde vi vid utgrävningen i alla fall 

konstatera att skärvor till gravurnan, som påträffades skadad i brandlagret, även återfanns 

ytligt i de omrörda lagren (alltså i ”gropen”). (Detta gällde F1:3, F2:2 och F4:6 – se figur 8a).  

Från 1930-talet och bakåt i tiden låg nedanför gravfältet RAÄ 75 åkermark, istället 

för som idag: kedjehus med parkering och lekplats. Kanske anlades i gravhög 34, som är en 

av de större högarna som låg närmast åkermarken, ett lager, eventuellt för potatisförvaring.  

År 1998 kunde vi i alla fall konstatera att anläggning 34 inte hade någon insjunkning, 

utan en jättebacke, eller grop i mitten. Sannolikt har barns lek (t ex kojanläggningar och 

kanåkningar) och andra aktiviteter (dumpningar/nedgrävningar) under de senaste årens lopp 

sakta men säkert medfört att högen till slut hamnat i det mycket medfarna skick, där 

förhistoriska brända ben och keramikskärvor blivit synliga direkt på ytan. 
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Bild 12. Anläggning 34 i restaurerat skick drygt ett år efter utgrävningen (hösten 1999). Foto 

taget från sydväst. Negativ nr 8544:12. 

5.2. Anläggningen i förhistoriska tider 

5.2.1. Bronsålder 

Fynden av skörbränd sten, bronsålderskeramik och lerklining gör det sannolikt, att den plats, 

som gravhög 34 anlades på, en gång använts för bronsåldersaktiviteter (eventuellt som 

bronsåldersboplats i någon form). I närheten av gravfältet finns också flera skålgropslokaler 

samt gravfält RAÄ 76, som daterats till bronsåldern. Gravfältet RAÄ 75 ligger inte långt ifrån 

den välkända sk Hallundaboplatsen från yngre bronsålder, där bl a skörbränd sten, 

keramikskärvor, lerklining och lämningar från bronsverkstäder anträffats. Om platsen, idag 

kallad RAÄ 75, används kontinuerligt eller överges i någon form mellan bronsålder och 

(yngre) järnålder är det svårt att uttala sig om utifrån den nu genomförda utgrävningen.  

5.2.2. Järnålder 

Av den genomgång som gjorts av fyndmaterialet, kan en ungefärlig datering göras av när 

gravhögen anlades. Det är dock viktigt att komma ihåg, att mängden brända ben och antalet 

fynd med största sannolikhet är mindre än de skulle ha varit, om graven undsluppit plundring 

och förstörelse. Anläggningens uppbyggnad och konstruktion har också säkert genom denna 

åverkan förändrats. Den stora mängd brända djurben som trots detta återfanns, deras storlek 

och artantalet djur gör att graven kan dateras till yngre järnålder (t ex Bennett 1987: 184). 

Flera andra fynd indikerar även en datering till yngre järnålder och där närmare bestämt 

vikingatid. De påträffade, halvsfäriska stiften av järn som möjligen har suttit på ett skrin hör t 

ex sannolikt vikingatiden till, med tanke på att de skrin med liknande stift som påträffats på 

Birka dateras till samma tid, dock främst 900-tal. Även de två kamfragmenten indikerar en 

datering till vikingatid, närmare bestämt från 800-talets sista decennier och framåt i tid. 

Graven har således mest sannolikt anlagts under vikingatid.  
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De skador gravhögen lidit gör att det är svårare att dra slutsatser och presentera 

tolkningar om anläggningens bakgrund, uppförande och kontext, jämfört med de fall när en 

anläggning undgått plundring (och när större undersökningsytor ingår). Det finns dessutom 

flera möjliga tolkningsvariabler som jag här inte har möjlighet att närmare granska eller 

diskutera, men som torde ha betydelse för kontextuella analyser. Detta gäller t ex ålder på 

både djur och människa som bränts, genus, mängden och storleken på de brända benen, 

möjligheten att benen kan visa styckmärken (jfr Holck 1997), förslitningsskador, möjliga 

analyser av matrester på keramikkärl (jfr Isaksson 2000) osv. Några slutsatser och 

tolkningsförslag presenteras emellertid nedan trots detta för Hallunda-graven. Dessa är förstås 

p g a ovanstående omständigheter och rapportens begränsade utrymme generaliserande, men 

tjänar ändå till att peka på brandgravars tolkningspotential, och får kanske därmed mer 

betraktas som en historisk-antropologisk ansats. 

Tove Hjørungdal har nyligen (1999) diskuterat brandgravar med Vestlandskittel i 

Norge. Hon framför där att brandgravarna visar spår efter en process som innefattar såväl en 

dekonstruktions- som en rekonstruktionsfas; en transformationsprocess, vilken syftade till att 

skapa förmödrar och/eller förfäder utifrån samhällets behov och önskemål. Dekonstruktions-

fasen motsvarar den fas då den avlidne kremeras genom att brännas på bål, och 

rekonstruktionsfasen den då deponering sker och grav anläggs. Mellan död och gravbål, 

mellan gravbål och gravkonstruktion och mellan gravläggning och förmoders/förfaders-

omvandling genomgick den avlidne flera liminala faser och transformationer. Hjørungdals 

tolkningar om företeelser kring brandgravar med Vestlandskittel som en transformations-

process används här som utgångspunkt och inspiration till tolkningar av Hallunda-graven. 

Gravhögen eller anläggningen i Hallunda bestod längst ner av ett sotlager med 

skörbränd sten, utan fynd, som vilade på sandig morän. För att detta lager skall ha kunnat 

uppstå, måste eld/värme ha använts. Ovanpå detta lager har det sedan pålagts något, som vid 

utgrävningen avtecknade sig som en brunfärgad fyllning. Först när dessa lager 

iordningsställts, har gravbålet anlagts på plats, eller har rester från gravbålet, om det stod på 

annan plats, anbringats lagren. Redan av detta förstås att praktikerna kring gravläggningen 

innefattat flera olika moment – det förefaller som om det varit nödvändigt att även 

transformera själva platsen (sannolikt en tidigare ”boplats” från bronsåldern) innan graven 

anlades. Liksom vid gravbålet, är det elden som gör transformationen av platsen möjlig. 

Kanske gjordes de undre lagren i ordning av någon person i samhället med speciella 

egenskaper (jfr Hjørungdal 1999: 87). Sådana egenskaper kan ha omfattat att vara ”eldens 

mästare” – något som vanligen förknippas med personer som har magiska krafter och 

kunskaper (Eliade 1954). Kanske kunde genom elden ett membran öppnas mellan olika 

(ande)världar, och kontakter såväl förmedlas dem emellan som kontrolleras av den 

specialistkunnige? Detta membran har sedan förseglats – eller kommit under säker kontroll – 

genom att ett sandliknande lager lagts ovanpå. Först därpå har gravbålet troligen anlagts på 

plats. Dessförinnan har den avlidne redan gått igenom flera transformationsfaser. När den till 

Hallunda gård sannolikt hörande personen, som var vuxen, avlidit, kanske den togs om hand 

genom att kroppen gjordes iordning för bålet. Kamfragmenten som återfanns i graven kan 

vittna om att den dödes hår gjorts iordning (Hjørungdal 1999: 87). Kammen kan också knytas 

till Höner, vilkens uppgift tillsammans med Oden var att ge människan en själ (ibid.: 89). Det 

är också möjligt att personen klätts i vackra kläder som hade inslag av silke (observera även 

andra möjligheter, t ex att silket kan ha legat i eller svepts om det möjliga skrinet, eller endast 

utgjort ett sidenband, som varit fäst någonstans). Silket har varit spunnet med S-, Z- och ingen 

spinnriktning, och därigenom kan tyget ha fått en specifik karaktär och dessutom rymt mycket 

luft och givit ett värmande tyg (Malmius 2000). Sannolikt har den för gravbålet 

iordninggjorda Hallunda-bon varit en person av vikt, baserat på att en så prestigefylld vara 

som silke av hög kvalitet vävd i en ovanlig bindning och kommen från fjärran land – 
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mytomspunnen? – ingick i gravbålet. Möjligheten att silketyger haft lika stort värde som guld 

(ibid.) understryker också detta.  

Det är möjligt att begravningen eller gästabudet besöktes av flera människor, som 

ville bevittna mötet mellan människovärld och gudavärldar, vilket kan ha varit som 

uppträdanden eller performances (Hjørungdal 1999: 88). Vid sådana torde ”eldens mästare” 

eller en eller flera specialistkunniga spelat stora roller. Deras närvaro kan ha varit en garant 

för att den dödes transformationsprocesser och liminala passager kunde ske kontrollerat och 

på ett korrekt sätt. Elden anses i många kulturer vara det medium genom vilket 

transformationer sker till en andetillvaro (Eliade 1954). Förutom djuren medföljde på bålet 

möjligen även ett skrin eller ett spelbräde och ett keramikkärl, kanske från Baltikum, och 

förstås möjligen även andra saker som brann upp helt (eller försvunnit genom plundringen av 

gravhögen). Tillsammans utgjorde de sannolikt, torftigt uttryckt, nödvändiga komponenter för 

att dekonstruktionsfasen skulle ske på önskat sätt. Emellertid var den dödes transformationer 

inte över, när gravbålet slocknat. Då vidtog rekonstruktionsfasen, vilket bl a innebar att 

ytterligare föremål deponerades: t ex ett objekt av trä med järnnitar, kanske en låda med något 

i, och ett keramikkärl som man sannolikt berett mat i, kanske t o m mat som ätits vid eller 

förberetts i samband med gästabudet? Därefter har brandlagret (eller eldmembranet) med de 

obrända föremålen nogsamt täckts med två lager av förslutande sten. Lagret från bronsåldern, 

som ursprungligen vid tillfället synes ha legat på platsen, har sedan täckts över såväl 

stenpackning som det längst under liggande sotlagret med skörbränd sten. Enligt vår nutida 

terminologi uppstod därmed en gravhög. 
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8. Anläggningsbeskrivning 

Anläggning 1 

 

SKADAD HÖG, närmast rund till omkretsen, ca 9 meter i diameter, ca 1 meter hög. I högens 

mitt en kraftig grop, ca 3,5 x 2 meter stor. BRANDLAGER, till stora delar förstört, 2,2 x 1,7 

m. Belägenhet: x 70101, y 87364.  

 

Anläggning 34 på gravfält RAÄ 75 var väl synlig före undersökningen, och befann sig på en 

höjd av ca 29,7 m ö h. Den var belägen i en sydsluttning och i den sydöstra delen av 

gravfältet, som ligger ca 200 meter sydöst om Hallunda gård. Nedanför anläggningen och 

gravfältet går i söder en gångväg i öst-västlig riktning. Bortom gångvägen, ett tiotal meter 

bort, ligger ett kedjehusområde. 

Skillnaden i höjd mellan anläggningens nordliga värde och dess sydvärde var ca 1,2 

meter. Högen syntes innan avtorvning ha en välvd profil, men med en kraftig insjunkning 

(kallad ”gropen”) ungefär i anläggningens mittparti. Omkretsen var ca 9 meter i diameter, och 

höjden ca 1 meter, dock med kraftiga variationer för själva gropen. Höjdskillnaden mellan 

gropens (egentligen ”backens”) nordliga topp och gropens botten var ca 1 meter. I högens 

nordöstra hörn växte en stor björk, i dess sydöstra ett omfattande trädbuskage och i dess 

sydvästra en tall.  

 

Anläggningens oskadade norra och södra del 

I den norra, ostörda delen av graven följdes ett torvskikt först av en ca 0,25 meter tjock 

fyllning, följt av ca 0,5 meter tjock mjäla, därpå av en ca 0,3 meter tjock sandblandad mjäla. 

Därpå följde ett ca 0,2–0,25 meter tjockt sotlager med skörbränd sten. Därunder följde sandig 

morän. Gravens södra del hade under torvskiktet en ca 0,2 meter tjock fyllning, följt av det 

nyss omnämnda sotlagret med skörbränd sten, och därunder sandig morän. Inga fynd 

återfanns i dessa skikt. 

 

”Gropen” 

Gropens omfattning var ca 3,5 meter i nord-sydlig riktning och ca 2 meter i öst-västlig 

riktning. Mellan gropens (backens) topp i norr och dess botten var det ca 1 meter. De omrörda 

lagren i gropen var uppbyggd av en fyllning som kan liknas vid fyndförande lerig mjäla, som 

efterhand synes bli mer lik mylla. Överst i gropens nordliga backe var denna fyllning mycket 

hårt packad, medan den längre ner och i gropens botten var mjukare. I dessa omrörda lager 

hittades flera recenta och förhistoriska fynd. 

Från ytan och ca 0,3 meter ner hittades recenta fynd såsom Lucia-glitter, delar av en 

gammal (jul)gran, små bitar av bleknade julgranskulor, delar av möjlig kojanläggning (se 

punkt 4.1), fiskelina med ett flöte, en hammare utan skaft samt sulan till en sandal från 1950-

talet. Från gropens yta och ända ner till och med brandlagrets nivå återfanns även, till en 

början enstaka, sedan mer ymnigt förekommande, stora recenta järnspikar, som ökade i antal 

ju längre ner grävningen kom. Dessa bedömdes senare höra till den anläggning av till viss del 

förmultnade träplankor, som till största delen återfanns ovanpå och i rester av brandlagret, och 

som kan ha tjänat som potatiskällare (se punkt 5 och figur 7). (Förhistoriska) enstaka brända 

ben och keramikskärvor förekom förhållandevis jämnt i de omrörda lagren, utan tecken på 

större koncentrationer. I de omrörda lagren anträffades också skörbränd sten. 

Fyllning som observerades under det ostörda brandlagret (se längre ner) kunde ej här 

med lätthet observeras, men följdes av ett svart sotlager, ca 0,15–0,25 meter tjockt, med 

skörbränd sten. Det svarta sotlagret med skörbränd sten var svårt och tungt (”stumt”) att 
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gräva, då stenarna i lagret var mycket hårt packade. Här återfanns inga fynd. Inunder detta 

lager följde sandig morän. 

 

Anläggningens oskadade nordvästra del 

I gravens västra del, precis gränsande mot de omrörda lagren, således nästan i gravens mitt, 

återfanns delar av en stenpackning som förmodligen var ostörd. Packningen synes ha varit 

tvåskiktad, där det översta skiktet till övervägande del bestod av större stenar, ca 0,3–0,6 

meter stora (figur 5). Dessa tedde sig runda i formen, utom en av de större, som i konturen var 

något kantigare och påminde om ett fotavtryck, därtill med 5 rundade stenar ovanpå ena 

kanten, som låg så placerade att de såg ut som tår (se figur 5). Den stora stenen i sydöstra 

hörnet utmärkte sig även genom att den på ytan uppåt hade en mängd upphöjda prickar. Den 

undre stenpackningen bestod till övervägande del av mindre, runda ca 0,05–0,2 meter stora 

stenar (figur 6). Under stenpackningen i ett brandlager stod en väggbit av ett keramikkärl, 

som verkade ha klarat sig från tidigare åverkan på graven, och följaktligen möjligen befann 

sig in situ. I förhållande till högen som helhet, synes såväl resterna av stenpackningen som 

lerkärlet ha varit centralt placerade. Keramikskärvan anträffades ca 28,78 m ö h i ett ca 0,18 

meter tjockt brandlager, som innehöll rikligt med brända ben. Här återfanns även flera 

järnföremål, såsom nitar, stift och sylliknande föremål, keramikskärvor, kam- och 

textilfragment, en bit kvarts, bränd lera/lerklining samt kol. Den intakta delen av brandlagret 

var ca 1 x 0,2 meter stort (figur 7). Direkt under det intakta brandlagret återfanns ett ca 0,03–

0,05 tjockt brunfärgat lager, sannolikt någon slags fyllning (se profilritningen, figur 4). Under 

detta följde det tidigare omnämnda sotlagret med skörbränd sten, ca 0,2–0,25 m tjockt, varpå 

följde sandig morän. 

De mer ytliga fyndens utbredning framgår av figur 8a (F1–F6). Utbredningen av den 

skadade och oskadade delen av brandlagret framgår av figur 8b (F7–F9). 

 

Anläggningen vilade på sandig morän. 
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Fynd 

F1–F6 utgör fynd som påträffats relativt ytligt (se anläggningsbeskrivningen). F7 är det 

område som ursprungligen var ett brandlager, vilket dock förstörts i historiska tider bl a 

genom anläggande av en träkonstruktion; ett eventuellt förråd eller lager. F8 utgör det 

sannolikt oskadade brandlagret. F9 slutligen, utgörs av en del av gravurnan – en vägg från ett 

keramikkärl – som återfanns stående, och såvitt kunde bedömas var in situ. Figur 8a och 8b 

redovisar planer över fyndområdena. 

Ordet ”Bild” efter fyndbeskrivningen betyder att det finns ett fotografi med negativ 

av föremålet hos ATA. Ingår bilden i rapporten anges även detta, liksom om fyndet 

avtecknats. 

Den färgbedömning av fynden som presenteras är subjektivt gjord. Dock är samtliga 

fynd bedömda i samma artificiella ljus. 

Ett sken är det föremål som används för att jämna till ett keramikkärls yta. 

De längd- och storleksmått som anges för föremålen är ungefärliga och har oftast 

mätts på föremålens mitt. 

 

F1  Ytliga fynd på gropens nordnordvästra kant. x 70103,5, y 87363,7. 

 

 Keramikskärvor (F1:1–F1:7): 

F1:1 1 st, ca 23 x 33 mm, 8 mm tjock, ljusbrun, slät, men något strimmig, utsida. Fin 

magring med enstaka inslag av kvartspartiklar samt en i allmänhet av mycket små 

partiklar något glittrande yta. Skärvan har en nedåtsluttande, utskjutande del i en ände, 

vilken indikerar att skärvan utgör nedersta delen av ett keramikkärls vägg. Vikt: ca 9,5 

gram. Bild – negativ nr 4237:37. 

 

F1:2 1 st, ca 27 x 32 mm, 7 mm tjock, bit av på ena sidan kannelerad hank (2 fåror). Matt 

brun utsida, matt brunröd insida. På leran synes ha lagts ett ytskikt, bestående av ett 

tunt lager lera med fina korn/partiklar av fältspat (?) som ger en glitterglimmande yta. 

Vikt: ca 13 gram. Bild – negativ nr 4237:31, se även punkt 4.4.2. 

 

F1:3 2 st hörande till samma kärl. En spjälkad ca 15 x 12 mm, 2 mm tjock, ljust beigebrun 

utsida, den spjälkade insidan rödaktig. En ca 23 x7 mm, 7 mm tjock, ljust beigebrun 

utsida, rosa-rostbrun insida. Grov magring, > 2 mm stora partiklar av bergart och 

kvarts i bränd lera som skiftar i orange-röd-rosa. Dessa skärvor konstaterades senare 

höra till gravurnan (F9). Vikter: ca 2 gram respektive 0,5 gram. 

 

F1:4 1 st, ca 20 x 8 mm, 6 mm tjock. Ljusbrun utsida, svart insida. Vikt: ca 2 gram. 

 

F1:5 1 st, ca 14 x 18 mm, 4 mm tjock. Ljusbrun utsida med flera magringskorn synliga. På 

denna utsida finns ett halvmånformat intryck, ca 7 mm långt, 2 mm brett. Insidan ljust 

svartbrunaktig med antydan till några få brända rester (prickformade). Något glittrande 

småpartiklar på ytan. Vikt: ca 1,5 gram. Bild – negativ nr 4237:32. 

 

F1:6 1 st, ca 18 x 12 mm, 6 mm tjock. Bägge sidor ljusbruna, utsidan något bucklig och 

ojämn. Flera magringskorn av kvarts. Vikt: ca 1,5 gram. 

 

F1:7 1 st, ca 20 x 10 mm, 5 mm tjock, illa åtgången. Rödoranga sidor, fin magring. Något 

glittrande småpartiklar på ytan. Vikt: ca 0,5 gram. 
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F1:8 Brända ben, vikt: ca 33 gram. 

 

F1:9  Bränd lera/lerklining, delvis sintrad, vikt: ca 63,5 gram. 

 

F2  Ytliga fynd på gropens nordöstra kant. x 70103, y 87365,6. 

 

 Keramikskärvor (F2:1–F2:4): 

F2:1 1 st, ca 19 x 21 mm, 6 mm tjock, något ojämn mynningsbit. Beigebrun utsida, 

orangeröd insida. Grov magring. Mynningsbiten bedöms höra till gravurnan (F9). 

Vikt: ca 4 gram. 2 bilder – negativ nr 4258:25, 26, se även punkt 4.4.2. 

 

F2:2 1 st, ca 35 x 27 mm, 10 mm tjock. Bägge sidor saknar det yttersta skiktet. Grov och tät 

magring. Vikt: ca 9,5 gram. 2 bilder – negativ nr 4258:24, 27. 

 

F2:3 1 st, ca 22 x 23 mm, 9 mm tjock. Ljusbrun, skrovlig och skadad utsida – ytskikt synes 

vara borta. Slät ljusbrun insida, något spjälkad och med några mörka, svartsotiga 

(brända) partier. Fin till mellangrov magring. Vikt: ca 6 gram. Bild – negativ nr 

4258:28. 

 

F2:4 1 st, ca 28 x 14 mm, 8 mm tjock. Ljusbrun utsida, grå insida. Fin till mellangrov 

magring. Vikt: ca 3,5 gram. 

 

F2:5 Järn, 2 st mindre klumpar. En med några brända benbitar på/i, vikt: ca 2 gram, den 

andres vikt 1 gram. 

 

F2:6 Brända ben, vikt: ca 24 gram. 

 

F2:7 Bränd lera/lerklining, delvis sintrad. Vikt:ca  35 gram. 

 

F3  Ytliga fynd på gropens nordvästra kant. x 70103 , y 87363,5. 

 

F3:1 Järnspik, recent – utgår. 

 

F3:2 Keramikskärva, 1 st spjälkad och rödlätt, ca 14 x 9 mm, 5 mm tjock. Vikt: <1 gram. 

 

F3:3 Bränt ben, 1 st. Vikt: <1 gram. 

 

F3:4 Bränd lera/lerklining. Vikt: ca 9,5 gram. 

 

F4 Ytliga fynd i gropens nordöstliga nedförsbacke. x 70102,4,  y 87365,4. 

 

F4:1 Plast, blå-gröna bitar, sannolikt tillhörande bedagad julgranskula. Recent – utgår. Bild. 

 

 Keramikskärvor (F4:2–F4:8) 

F4:2 1 st, ca 53 x 45 mm, 9 mm tjock. Skärva med 11 mm lång mynningskant. Utsidan 

brungrå, endast litet kvar av förmodat ursprungligt ytskikt kvar. Insidan svart, längst 

ner hårt brända rester. Grov och tät magring av kvarts. Kan höra till det kärl, vars 

skärvor även påträffades i F7 (F7:4–F 7:13) och F8 (F8:1–17). Vikt: 25 gram. 2 bilder 

– negativ nr 4237:34, 4258:21. 
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F4:3 1 st, ca 21 x 23 mm, 9 mm tjock. Brun slät utsida, men med spår av skendrag. Insidan 

svart efter fastbrända rester. Något konkav. Kan höra till det kärl, vars skärvor även 

påträffades i F7 (F7:4–F 7:13) och F8 (F8:1–17). Vikt: ca 7 gram. 

 

F4:4 1 st, till formen triangulär skärva, med sidomåtten ca 4,1, 3,5 respektive 3,9 mm. Ca 6 

mm tjock. Mörkbrun slät utsida, brunsvart slät insida. Mycket fin magring. Spår på ut- 

och insida att ett mycket rakt eller slätt sken har använts för att göra ytan så pass slät 

och fin. På utsidan har det, när skenet dragits, lossnat en ojämnhet, kanske ett 

magringskorn eller en orenhet i leran, som har lämnat avtryck. Spår efter andra 

orenheter (syns som raka, något fördjupade linjer) som dragits bort med skenet, finns 

också. Vikt: ca 9 gram. Bild – negativ nr 4237:36. 

 

F4:5 1 st, ca 27 x 26 mm, 8 mm tjock mynningsbit med en ca 13 x 13 mm stor knopp på 

utsidan, i jämnhöjd med den platta mynningskanten. Utsidan orangebrun, insidan 

ljusare orangebrun. Magringskorn av kvarts, ca 2–3 mm stora, är synliga och ymnigt 

förekommande på ytan. Vikt: ca 9 gram. 4 bilder – negativ nr 4258:18–20, 4237:35, se 

även punkt 4.4.2. 

 

F4:6 1 st, ca 10 x 10 mm, 5 mm tjock, spjälkad bit. Brungrå på oskadad sida, orange med 

svarta fläckar på den spjälkade. Hör sannolikt till gravurnan. Vikt: ca 2 gram. 

 

F4:7 1 st, 10 x 8 mm, 5 mm tjock. En sida orange, den andra brun. Vikt: ca 1 gram. 

 

F4:8 3 st spjälkade keramikfnyk, total vikt: ca 1 gram. 

 

F4:9 Bränd lera/lerklining, delvis sintrad. Vikt: ca 30 gram. 

 

F4:10 Kvarts, 1 bit. Vikt: < 1 gram. 

 

F4:11 Bränt ben, 1 st. Vikt: < 1 gram. 

 

F5 Ytliga fynd i gropens botten. x 70101,4, y 87365,3. 

 

F5:1 Julgransglitter. Recent – utgår. 

 

F5:2 Gummisula, för sandal från 1950-talet. Recent – utgår. 

 

F5:3 Frigolitflöte med fiskelina. Recent – utgår. 

 

F5:4 Keramik/tegel, lock eller botten för något föremål. Vikt: ca 147 gram. Recent – utgår. 

 

F5:5 Keramikskärva, 1 st, ca 15 x 10 mm, 5 mm tjock. Brunorange utsida, svart insida. 

Vikt: ca 1 gram. 

 

F5:6 Bränd lera/lerklining, vikt: ca 14,5 gram. 

 

F5:7 Brända ben, 2 st. Vikt: ca 2 gram. 

 

F5:8 Kvarts, 1 st, möjligt splitter. Vikt: < 1 gram. 
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F6 Ytliga fynd i gropens sydliga del. x 70100,4, y 87365,7. 

 

 Keramikskärvor (F6:1–F6:2) 

F6:1 1 st ca 25 x 20 mm, ca 6 mm tjock och konvex bit. Utsidan brunorange, insidan 

mörkare brun. Fin magring med enstaka större korn av kvarts. Kan komma från 

samma eller liknande kärl som F1:6 baserat på att skärvorna uppvisar stor likhet vad 

gäller ytskikt, tjocklek, magring och ”bucklighetsgrad”. Vikt: ca 4 gram. Bild – 

negativ nr 4258:29. 

 

F6:2 1 st ca 19 x 17 mm, 8 mm tjock mynningsbit. Mynningskanten platt och slät, ca 5 mm 

tjock. Fin magring med enstaka större korn av kvarts. Ljust orangebrun med något 

ojämn utsida och en mörkare, mer slät insida. Mynningskanten påminner om den 

hörande till F4:5 (skärvan med knopp).Vikt: ca 3 gram. 

 

F6:3 Bränd lera, vikt: ca 2 gram. 

 

F6:4 Brända ben, vikt: ca 46 gram. 

 

F7 Brandlager, skadat. x 70102, y 87365.  +28,808 

                +28,733 

 

F7:1 Järn, spikar och hammare utan skaft. Spikarnas vikt: > 1000 gram. Recenta – utgår. 

 

F7:2 Trä, bearbetade av ministockkaraktär. Förmodade delar till träkonstruktion för möjligt 

potatislager. Recent – utgår. 

 

 Keramikskärvor (F7:3–F7:22) 

F7:3 1 st, ca 32 x 29 mm, 6 mm tjock mynningsbit. Utsidan gråaktig, insidan brungråaktig. 

Mynningskanten ca 3 mm tjock, ojämn. Grov magring. Hör sannolikt till gravurnan (F 

9). Vikt: ca 8 gram. Bild – negativ nr 4258:10. 

 

F7:4 1 st, ca 47 x 63 mm, 13 mm tjock. Lätt konvex. Utsidan skiftar i brunt, ljusbrunt och 

orange, insidan svart med enstaka sotrester. Den stora och kraftiga biten har fin 

magring, men skivig lera. Insidan, men framför allt utsidan, glittrar av små 

mineralpartiklar. Vikt: ca 63 gram. Bild – negativ nr 4258:11. 

 

F7:5 1 st, ca 33 x 43 mm, 9 mm tjock. Utsidan brun, insidan svart. Fin magring, skivig lera. 

Vikt: ca 17 gram. Bild (med F7:6) – negativ nr 4258:12. 

 

F7:6 1 st, ca 32 x 21 mm, 11 mm tjock. Brun utsida, svart insida. Fin magring, skivig lera. 

Vikt: ca 9 gram. Bild (med F7:5) – negativ nr 4258:12. 

 

F7:7 1 st, ca 23 x 22 mm, 9 mm tjock. Ljusbrun utsida, svart insida. Fin magring, skivig 

lera. På utsidan glittrar enstaka mineralpartiklar. Vikt: ca 7 gram. 

 

F7:8 1 st, 27 x 25 mm, 10 mm tjock. Brun utsida, svart insida. Fin magring, skivig lera. 

Möjligt skendrag på utsidan. Vikt: ca 7 gram. 

 

F7:9 1 st, ca 31 x 22 mm, 10 mm tjock. Brun utsida, svart insida med möjligt märke av 

sken. Skivig lera. Vikt: ca 6,5 gram. 
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F7:10 1 st, ca 25 x 31 mm, 5 mm tjock, spjälkad konvex bit. Såväl utsida som insida är 

spjälkade, men utsidan har en liten del med det yttersta skiktet kvar; detta är brunt och 

av samma karaktär som F7:4–F7:9. Baserat på bitens kraftigt konvexa form kan den 

utgöra en kombinerad botten-kant bit. Vikt: ca 6 gram. 

 

F7:11 1 st, ca 22 x 25 mm, 5 mm tjock, delvis spjälkad och konvex/rundad bit. Utsidan är 

spjälkad, insidan svart. Sannolikt är även denna, såsom F7:10, en kantbit med 

begynnande botten. Fin magring. Vikt: ca 4 gram. 

 

F7:12  1 st, ca 22 x 15 mm, 7 mm tjock. Brun utsida, svart insida. Fältspat/mineralpartiklar 

glittrar på ytorna. Fin magring. Vikt: ca 2 gram. 

 

F7:13 1 st, ca 15 x 10 mm, 7 mm tjock. Utsidan brun, insidan svart och spjälkad.  

 

Sannolikt hör F7:4–F7:13 till samma kärl, baserat på att dessa bitar synes ha liknande 

brunaktiga utsidor, svarta insidor, liknande lerkaraktär samt på utsidan uppvisar glittrande 

mineralpartiklar/fältspat. De har även det gemensamt att de har ingen eller ytterst lite kvarts 

som magring. 

 

F7:14 1 st, ca 22 x 13 mm, med en ca 4 mm lång, platt och något svårupptäckt 

mynningskant. Mynningens tjocklek uppgår till ca 3 mm, medan bitens tjocklek 

nederst är ca 7 mm. Utsidan svartbrun, insidan svart. Även denna har små partiklar, 

som glittrar på ytan. Fin magring. Vikt: ca 3 gram. 

 

F7:15 1 st mynningsbit? Mynningskanten platt, ca 27 mm lång och 9 mm tjock. Skärvans 

längd från mynningskanten är ca 22 mm. Ljusbrun utsida, brun och mycket ojämn 

(spjälkad?) insida. Få magringskorn av kvarts. Vikt: ca 5,5 gram. 

 

F7:16 1 st, ca 28 x 30 mm närmast trekantig i formen. Tjocklek mellan 5-8 mm. Ljusbrun 

utsida, svart insida. Fin magring, framför allt syns magring av små kvarts(?)partiklar. 

Skivskiktad lera. Kan höra till samma kärl som F7:17. Vikt: ca 8 gram. Bild (med 

F7:17) – negativ nr 4258:15. 

 

F7:17 1 st, ca 12 x 17 mm, ca 3–5 mm tjock. Ljusbrun utsida med två kvartskorn synliga. 

Insidan brun och ojämn (spjälkad?). Kan höra ihop med F7:16. Vikt: < 2 gram. Bild 

(med F7:16) – negativ nr 4258:15. 

 

F7:18 1 st, ca 13 x 12 mm, 2–3 mm tjock. En sida brun, den andra spjälkad. Fin magring. 

Vikt: <1 gram. 

 

F7:19 1 st, ca 14 x 17 mm, 9 mm tjock. Rödbrun utsida med glimmande fältspat, svart insida. 

Fin magring. Vikt: ca 2 gram. 

 

F7:20 1 st, ca 12 x 10 mm, 6 mm tjock. Utsidan spjälkad, insidan brun. Tät, stundtals mycket 

grov magring, framför allt av kvarts. Vikt: < 2 gram. 

 

F7.21 1 st, ca 16 x 13 mm, 4–6 mm tjock. Ljusbrun utsida, svartaktig och spjälkad insida. 

Fin magring. Vikt: ca 1 gram. 

 



- 44 - 

F7:22 3 st spjälkade keramikfnyk. Vikt: ca 1 gram. 

 

 Järn: 

F7:23 Ände av järnnit, rektangulär/fyrkantig bricka ca 20 x 17 mm. Vikt: ca 7 gram. 

 

F7:24 Korroderad klump, vikt: ca 11 gram. 

 

F7:25 Del av nitbricka, vikt: < 1 gram. 

 

F7:26 Bränd lera/lerklining. Vikt: ca 20 gram. 

 

F7:27 Kvarts, vikt: < 1 gram. 

 

F7:28 Kol, vikt: ca 2 gram. 

 

F7:29 Brända ben. Vikt: ca 3,347 gram eller ca 5,4 liter. Denna benmängd avser ben som 

återfanns i såväl F7 som F8 (F8:56). 

 

F8 Brandlager. x 70101,5, y 87363,7. +28,88 

     +28,70 
 

 Keramikskärvor (F8:1 – F 8:29) 

F8:1 1 st, ca 55 x 55 mm, ca 10 mm tjock och kompakt, svagt konvex. Ljust brun utsida, 

svart insida, bägge med små tydliga linjer kort och tvärs, särskilt på insidan, sannolikt 

från när sken dragits på lerytorna. Magring av kvarts, glitterglimmande ytskikt. 

Skärvan har lätt för att smula. Vikt: 44 gram. Bild – negativ nr 4258:13. 

 

F8:2 1 st, ca 50 x 52 mm, ca 10 mm svart konvex. Ljust brun utsida, svart insida. Även här, 

som för F8:1, finns linjer på keramikens ytor, framför allt insidan, av sken som dragits 

över ytan. Vikt: 38 gram. Bild – negativ nr 4258:14. 

 

F8:3 2 st, spjälkade som hör ihop. Ca 45 x 45 mm vardera, ca 5 mm tjock. Brun utsida, 

svart insida. Övrig beskrivning se F8:1–2. Vikt: 16 resp. 14 gram. 

 

F8:4 1 st, 40 x 30 mm, ca 10 mm tjock. Brun utsida, spjälkad på insidan. Den ospjälkade 

delen svart. Övrig beskrivning se F8:1–2. Vikt: 18 gram. 

 

F8:5 1 st, 33 x 24 mm, ca 9 mm tjock. Brun utsida, svart insida, delvis spjälkad. Övrig 

beskrivning se F8:1–2. Vikt: 12 gram. 

 

F8:6 1 st, ca 22 x 24 mm, ca 10 mm tjock. Brungrå utsida, svart insida. Övrig beskrivning 

se F8:1–2. Vikt: ca 12 gram. 

 

F8:7 1 st, ca 30 x 30 mm, ca 9 mm tjock, svagt konvex. Svartbrun utsida, svart insida med 

spår av skendrag. Vikt: ca 8 gram. 

 

F8:8 1 st, ca 22 x 22 mm, ca 5 mm tjock. Ljust brun, något spjälkad utsida, svart insida. 

Vikt: ca 6 gram. 

 

F8:9 1 st, ca 35 x 23 mm, ca 8 mm tjock. Spjälkad på bägge sidor. Vikt: ca 8 gram. 
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F8:10 1 st, ca 19 x 25 mm, ca 6 mm tjock. Mörkt brun utsida, svart insida. Något konkav 

skärva. Vikt: ca 4 gram. 

 

F8:11 1 st, ca 30 x 15 mm, ca 10,5 mm tjock. Ljust brun utsida och svart insida med några 

ljusbruna fläckar. Vikt: ca 8 gram. 

 

F8:12 1 st, ca 30 x 30 mm, ca 9 mm tjock i ospjälkad del. Bägge sidor svarta, en sida 

spjälkad. Vikt: ca 8 gram. 

 

F8:13 1 st ljust brun, något rödlätt utsida, insidan svart med spår av skendrag. Vikt: ca 8 

gram. 

 

F8:14 1 st, ca 25 x 23 mm, ca 6 mm tjock. Brungrå utsida, svart insida. Vikt: ca 6 gram. 

 

F8:15 1 st, ca 35 x 25 mm, ca 8 mm tjock på den ospjälkade delen. En sida svart med spår av 

sken, den andra svart, också med spår samt med några orange/bruna små fläckar.  

 

F8:16 1 st, ca 25 x 20 mm, ca 11 mm tjock. Brungrå utsida, svart insida med sprucket spår 

tvärs över. Vikt: ca 8 gram. 

 

F8:17 2 st mindre bitar, sannolikt hörande till samma kärl. 

 

F8:1–F8:17 bedöms höra till samma kärl som skärvorna F7:4–13 samt F4:2–3. En del av F8-

skärvorna uppvisar också fastbrända (mat?)rester. 

 

F8:18 1 st, ca 24 x 10 mm, ca 8 mm tjock med en ca 7 mm tjock, rundad mynningskant. 

Ljusbrun utsida, nästan helt spjälkad, och ljusbrun insida. Enstaka magringskorn av 

kvarts. Bild – negativ nr 8544:6, 7. 

 

F8:19 1 st, ca 19 x 17 mm, ca 5 mm tjock mynningsbit. Mynningen är ca 17 mm lång och 3 

mm tjock och något välvd. Skärvan som helhet är något konvex. Såväl svart insida 

som utsida. En stor utbuktning syns på bägge sidor, förmodligen beroende på ett stort 

magringskorn. Vikt: < 2 gram. Bild – negativ nr 8544:5. 

 

F8:20 1 st, ca 25 x 15 mm, ca 7 mm tjock. Orange utsida med små magringskorn av kvarts 

synliga. Insidan svart med spår av skendrag. I brottytan är ca 3 mm helt orange, och 

resterande 4 mm svart. Vikt: ca 4 gram. 

 

F8:21 1 st, ca 30 x 20 mm, ca 6 mm tjock. Ljust brun och slät utsida med ett stort 

magringskorn av bergart synligt. Svartbrunspräcklig insida. Skärvan är konvex. Vikt: 

ca 4 gram. 

 

F8:22 1 st, ca 15 x 15 mm, ca 6 mm tjock, något triangulär i formen. Bägge sidor ljust 

bruna/orange. Stora magringskorn av bergart synliga på ena sidan. Vikt: < 2 gram. 

 

F8:23 1 st, ca 12 x 13 mm, ca 8 mm tjock. Ljust brunorange på utsidan och svart insida. Vikt: 

< 2 gram. 
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F8:24 1 st, ca 14 x 15 mm, ca 7 mm tjock. Ljust brun utsida. Svart, brunspräcklig insida. 

Vikt: < 2 gram. 

 

F8:25 2 st mynningsbitar, hörande till gravurnan (F9). En ca 46 x 40 mm, ca 5 mm tjock. 

Mynningen är något vågigt utformad (se mer under punkt 4.4.2) och har en längd av 

ca 45 mm. Utsidan har en gråaktig yta – det gråa ser närmast ut som en beläggning. 

Den spjälkade delen av utsidan är rödbrunaktig med flera magringskorn av kvarts är 

synliga. Insidan brunspräcklig. Vikt: ca 10 gram. Den andra mynningsbiten: ca 24 x 26 

mm, ca 3–6 mm tjock. Mynningens längd ca 25 mm. Brunspräcklig in- och utsida. 

Teckningar och bilder finns i rapporten (se under punkt 4.4.2). Negativ nr 4258:8, 9, 

8544:1–3. 

 

F8:26 6 st bottenbitar till gravurnan (F9). Bitarna är ca 5–6 mm tjocka, brungrå på utsidan, 

med stora korn av kvarts synliga. Bild på en bottenbit – negativ nr 4258:16, flera bitar 

negativ nr 8544:4, 4258:7, se även punkt 4.4.2. 

 

F8:27 1 st bit av kärlets (F9:s) vägg längst ner mot botten. Vikt: ca 12 gram. Bilder – negativ 

nr 4258:7, 8544:4, se även punkt 4.4.2. 

 

F8:28 3 st väggskärvor (bukbitar) till gravurnan (F9). Gråbruna utsidor med svarta fläckar. 

Magring av kvarts. En utsida spjälkad, varunder ytan framkommit starkt orangeröd 

lera. Insidorna sotiga och rosa i tonen. Bilder – negativ nr 8544:1–3, 4258:9, se även 

punkt 4.4.2. 

 

F8:29 Spjälkade bitar och fnyk, hörande till gravurnan (F9). Vikt: ca 24 gram. 

 

Keramikskärvorna F8:25–F8:29 bedöms höra till gravurnan F9, vilket även skärvorna F1:3, 

F2:2, F4:6 och F7:3 synes göra. 

 

Järn 

F8:30 1 st nit, ca 40 mm lång. I ena änden en rombisk nitbricka, sidomått ca 20 x 18 mm, 

och i andra änden en bricka ca 15 x 28 mm. Niten är korroderad och mattsvart grå. 

Den rombiska nitbrickan har en topp mitt på. Vikt: ca 12 gram. Bilder – negativ nr 

4258:4 med F8:31, negativ nr 4237:25. 

 

F8:31 1 st nit, ca 40 mm lång. I ena änden en starkt korroderad bricka i klumpform. I andra 

änden en runt nitbricka med en diameter på ca 18 mm. Tenen i mitten mellan 

brickorna är delvis korroderad. Den del som inte är korroderad uppvisar ett fyrkantigt 

utförande, ca 4 x 4 mm. Färgen är matt ljust brun. Vikt: ca 12 gram. Bilder – negativ 

nr 4258:4 med F8:30, negativ nr 4237:25. 

 

F8:32 1 st nit? Ihopvikt? Ca 43 mm lång. Korroderad, rostbrun på ena sidan, mörkbrun på 

andra, där det även finns fullt synliga rester av bränt trä. Fastbränt (?) finns även en bit 

vit ben- eller stenbit, ett par mm stor. Vikt: ca 14 gram. Bild – negativ nr 4237:27. 

 

F8:33 1 st rombisk nitbricka, ca 19–20 mm långa sidor. Skadad i ena kanten. Roströdbrun 

med viss korrosion på ovansida. Smulig rostbrun och korrosionsartad undersida. Vikt: 

ca 2 gram. Bilder – negativ nr 4258:3, 4237:25. 
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F8:34 1 st del av nit med en nitbricka i ena änden, längd ca 27 mm. Nitbrickan rektangulär 

(ca 13 x 18 mm) med rundade hörn. Själva tenen är rund och svart- och rostbrunsaktig. 

Nitbrickans ovansida är svartaktig. Vikt: ca 2 gram. Bild med F8:48 – negativ nr 

4237:26. 

 

F8:35 1 st del av nit? Ca 12 mm lång och svartaktig. Del av nitbricka svartaktig, men i 

genomskärning rostbrun. Den lilla del av brickans sida, som är intakt, är utformad som 

den rombiska nitbrickans (F8:33s) kanter. Vikt: < 1 gram. 

 

F8:36 1 st del av nit, ca 13 mm lång, grå- och svartaktig med enstaka rostpartier. En något 

rektangulär nitbricka (ca 14 x 12 mm) i ena änden, vars ovansida är ojämn och rostig. 

Vikt: < 2 gram. Bild – negativ nr 4258:30. 

 

F8:37 1 st stift, ca 18 mm långt med runt och välvt huvud. Huvudet har en diameter av ca 18 

mm och är roströdbrunt samt delvis korroderat. Stiftets längd är ca 9 mm och 

svartaktigt. Vikt: < 1 gram. Bilder – negativ nr 4258:1–2, se även punkt 4.4.3. 

 

F8:38 1 st stift, ca 15 mm lång, med runt och välvt huvud. Till viss del korroderad – i den 

korroderade delen sitter en ca 18 mm lång och 9 mm bred bränd benbit fast. Vikt: ca 2 

gram. Bilder – negativ nr 4258:1–2, se även punkt 4.4.3. 

 

F8:39 1 st del av stift. Endast det runda och välvda huvudet kvar, som har en diameter av ca 

17 mm. Vikt: < 1 gram. Bilder – negativ nr 4258: 1–2, se även punkt 4.4.3. 

 

F8:40 1 st stift, kraftigt korroderat. Vikt: ca 4 gram. Bild – negativ nr 4258:1. 

 

F8:41 1 st del av nit, ca 8 mm lång med trasigt och rundat huvud. Korroderad, med en ca 3 x 

2 mm gul fläck. Vikt: ca 2 gram. 

 

F8:42 1 st ände av stift? Ca 12 x 12 mm. En benbit fast i stiftbrickans ytterkant. Vikt: ca 2 

gram. 

 

F8:43 1 st del av en nitände. Ca 7 mm lång, med rund (ihålig) bricka i ena änden, ca 18 mm i 

diameter. Vikt: < 2 gram. 

 

F8:44 1 st del av nit utan ändar, gråaktig och ihålig. Skadat – består av två delar. Total längd 

ca 49 mm, 5 mm i diameter. Vikt: < 2 gram. Bild – negativ nr 4237:29. 

 

F8:45 1 st spik, utan huvud. Rostbrunt, ca 40 mm långt. Vikt: < 2 gram. Bild – negativ nr 

4237:29. 

 

F8:46 1 st spik utan huvud, ca 25 mm långt. Något korroderad. Vikt: < 2 gram. 

 

F8:47 1 st del av nit?, ca 12 mm långt och 5 mm i diameter. Grått och ihåligt. Vikt: < 2 gram. 

Bild – negativ nr 4237:29. 

 

F8:48 6 st nitar, ca 10–17 mm långa och rostbruna. Bild med F8:34 – negativ nr 4237:26. 

 

F8:49 5 st stift utan huvuden, ca 5 mm långa. Bild – negativ nr 4237:28. 

 



- 48 - 

F8:50 1 st avlång järnklump, ca 34 mm lång. Vikt: ca 10 gram. 

 

F8:51  15 st klumpar av järn, varav 3 med fastbrända ben. Vikt: < 1–6 gram. 

 

F8:52 Järnfnyk. Vikt: ca 26 gram. 

 

F8:53 Kvarts, 1 bit. Vikt: ca 10 gram. 

 

F8:54 Kamfragment, 2 st. Det ena med V-liknande mönster, se bild 9B. Ca 15 mm lång, ca 5  

mm hög och ca 1 mm tjock. I ena änden, där ett järnstift sannolikt har suttit, har järnet 

färgat av sig. Det andra fragmentet har lodräta streckmönster, som går från en kant och 

ungefär till fragmentets mitt och sedan i grupper omlott, se bild 9A. Ca 23 mm lång, 

ca 6 mm hög och ca 1 mm tjock. Teckningar se punkt 4.4.4. 

 

F8:55 Textilfragment, 13 st. Se bilaga ”Analys av textilfragment” med utförliga kommentarer 

och foton. Dock finns teckning av ett fragments ena sida – se punkt 4.4.4. 

 

F8:56 Bränd lera/lerklining. Vikt: ca 32 gram. 

 

F8:57 Kol. Vikt: ca 23 gram. 

 

F8:58 Brända ben. Vikt: ca 3,347 gram eller ca 5,4 liter. Denna benmängd avser brända ben 

funna i såväl F7 (F7:29) som F8. 

 

F9 Stående i brandlagret, sannolikt in situ. x 70101,9, y 87363,5. 28,775 m ö h. 

 

F9:1 1 st stor välvd keramikskärva av det som tolkats som en gravurna. Denna del av urnan 

återfanns stående i del av brandlagret som synes vara oskadat. Den utgörs av en del av 

urnans vägg – dess nedre del – med ca 2–3 mm av botten stickandes ut på dess insida. 

Nederst har väggskärvan en tjocklek av ca 15 mm, och överst ca 5 mm. Förändringen i 

tjocklek sker på ca 80 mm (skärvans höjd). Urnan torde i botten ha haft en omkrets av 

ca 70–90 mm. Utsidan skiftar i olika toner av brunt och grått, där en stor del dock är 

svart (ca 1/3 bestående av sporadiska, olika stora sotliknande fläckar). Insidan är 

orangeflammig, även där med inslag av svarta fläckar. Vikt: ca 112 gram. Bilder – 

negativ nr 8544:2,3, 4258:5, 6. Bilder och teckning se punkt 4.4.2. 
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9. Fotografier – tabell  

 

Fotografierna avser anläggning 34 på gravfält RAÄ 75, Hallunda, Botkyrka sn, och de är 

tagna av författaren. 

 

Negativ nr  Motiv   Väderstreck  
4237:1          Högen före undersökning  Foto taget från S 

4237:2  Högen före undersökning           V 

4237:4  Högen före undersökning  NNO 

4237:6  Högen före undersökning  Ö 

4237:7  Stor sten med prickar i gravens SÖ del Ö 

4237:12  Del av den övre stenpackningen  Ö, mot profilen 

4237:13  Del av den övre stenpackningen  S 

4237:15  Del av den övre stenpackningen i gravens 

  västra del vid profilen. Stenansamling i form 

  av ett fotavtryck.  S 

4237:16  Profil med tydlig plundringsgräns och del 

  av intakt brandlager  Ö 

4237:17  Profil med tydlig plundringsgräns och del 

  av intakt brandlager  Ö 

4237:37  Keramikskärva F1:1 

4237:31  Keramikskärva F1:2 

4237:32  Keramikskärva F1:5 

4258:26  Keramikskärva F2:1a 

4258:25  Keramikskärva F2:1b 

4258:24  Keramikskärva F2:2a 

4258:27  Keramikskärva F2:2b 

4258:28  Keramikskärva F2:3 

4237:34  Keramikskärva F4:2a 

4258:21  Keramikskärva F4:2b 

4237:36  Keramikskärva F4:4 

4258:20  Keramikskärva F4:5a 

4258:18  Keramikskärva F4:5b 

4258:19  Keramikskärva F4:5c 

4237:35  Keramikskärva F4:5d 

4258:29  Keramikskärva F6:1 

4258:10  Keramikskärva F7:3 

4258:11  Keramikskärva F7:4 

4258:12  Keramikskärvor F7:5–6 

4258:15  Keramikskärvor F7:16–17 

4258:13  Keramikskärva F8:1 

4258:14  Keramikskärva F8:2 

8544:7  Keramikskärva F8:18a 

8544:6  Keramikskärva F8:18b 

8544:5  Keramikskärva F8:19 

4258:8  Keramikskärva F8:25 

4258:16  Keramikskärva F8:26 

8544:4  Keramikskärvor F8:26–27 

4258:7  Keramikskärvor F8:25–29 

8544:1  Keramikskärvor F8:25–29 

4258:9  Keramikskärvor F8:25–29 

8544:3  Keramikskärvor F8:25–29 + F9 

8544:2  Keramikskärvor F8:25–29 + F9 

4258:4  Järn, nitar F8:30–31 

4237:27  Järn, nit F8:32 

4258:3  Järn, rombisk nitbricka F8:33 

4237:26  Järn, nitar F8:34 och F8:48 

4237:25  Järn, nitar F8:30, 31 och 33 
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4258:30  Järn, del av nit F8:36 

4258:2  Järn, stift F8:37–39 

4258:1  Järn, stift F8:37–40 

4237:29  Järn, del av nitar F8:44 och 46 

4237:28  Järn, del av stift F8:48 

4258:5  Keramik F9 

4258:6  Keramik F9 

8544:15  Gravhögen efter undersökning  

och återställande  NNÖ 

8544:12  Gravhögen efter undersökning 

  och återställande  V 
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RAPPORT 

 

ANALYS AV ETT VIKINGATIDA TEXTILFRAGMENT FRÅN EN 

GRAVHÖG, HALLUNDA 75:34, BOTKYRKA SN, SÖDERMANLAND 
Av Anita Malmius, Arkeologiska Forskningslaboratoriet, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm. 

 
INLEDNING 

En gravhög, belägen på ett gravfält, ca 200 m sydost om Hallunda gård i Botkyrka sn, 

Södermanland, har undersökts av Ing-Marie Back Danielsson och Jimmy Strassburg, 

doktorander i arkeologi vid Stockholms universitet. Gravfältet består av ca 160 anläggningar 

– några få högar – men mestadels av runda stensättningar samt även skärvstenshögar och en 

domarring. 

Den aktuella gravhögen, Hallunda 75:34, var ca 9 meter i diameter, ca 1 m hög och 

låg/ligger ca 30 m ö h och hade en stor plundringsgrop i mitten. Gravhögen har förmodligen 

anlagts på en bronsålders”boplats”. En del av gravhögen synes ha klarat sig från plundring 

och annan åverkan, och i denna del återfanns även en liten del av brandlagret som var 

oskadat. Här påträffades de flesta av de brända benen från människa, häst, hund, fågel och 

får/get. Därtill fann man skärvor från en gravurna, vars ursprung pekar mot Baltikum, några 

järnnitar och järnstift med halvsfäriska huvuden samt två kamfragment från en eller två B-

kammar, vilket ger en datering från slutet av 800-talet till vikingatidens slut. Om järnstiften 

med halvsfäriska huvuden kan knytas till ett skrin, indikerar det också vikingatid – kanske 

främst 900-tal. Flera fyndkategorier pekar således på en datering till vikingatid (Back 

Danielsson 2000). 

Till det funna gravmaterialet hör också tretton små svartglänsande, hårda fragment 

med struktur, där funderingarna vad det kunde vara gällde allt från bröd, fragment med 

textilavtryck, ett tjockt tyg alternativt något med stoppning, till ett fint vävt tyg. Arkeologiska 

Forskningslaboratoriet (AFL) kontaktades av Ing-Marie Back Danielsson för att få dessa 

fragment undersökta. Under stereolupp kunde korsande trådar från ett tyg konstateras. 

Syftet med analysen är att undersöka fragmentens kvalitet och ursprung och om 

möjligt användningsområde samt att studera den regionala utbredningen. 

 

ANALYS PÅ AFL 

Samtliga 13 fragment fotograferades, fig. 1, och mättes. Det största fragmentet, id. 1, mäter 

2,1x1,3 cm och det minsta 0,4x0,35 cm. Den primära analysen visade att fragmenten inte 

utgör en homogen grupp, utan de kan delas in i tre grupper. 

 

Fig. 9. Samtliga fragment. 
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Sex av fragmenten är alltigenom svartglänsande, ”blåsaktiga” och rätt så hårda, 

medan fem fragment består av dels den blåsaktiga massan dels av en slätare relativt hård sida, 

där spår av struktur kan anas.  

De två resterande fragmenten består av tre lager, där det mellersta lagret utgörs av 

det svartglänsande blåsaktiga materialet. På det ena fragmentet är de bägge omgivande lagren 

av strukturerad karaktär, men på det andra fragmentet, det största, finns detta lager endast på 

ena sidan. På den andra sidan finns ett textilt material, även detta var svartbränt, fig. 2a–c. 

 

 
Fig. 10. Det största fragmentet, id. 1, mäter 2,1 x 1.3 cm. Det består av ett textilt lager, ett 

blåsigt lager och ett svagt strukturerat lager. Teckning: Ing-Marie Back Danielsson. 

 

 

 
2a ovan: Textilsidan av id. 1, där en tydlig struktur kan ses över hela ytan.  

 

Det textila materialet är till skillnad mot det övriga materialet relativt mjukt, här och 

var till och med mycket skört, varför endast en försiktig rengöring med pensel företogs. Det 

var således mycket lätt att lösgöra ett par fibrer för analys av råmaterialet, det vill säga studera 

fibrernas struktur, morfologi och diameter i mikroskop. Hela fragmentet studerades och 

fotograferades i svepelektronmikroskop, SEM, där textiliens yta samt fibrernas struktur och 

morfologi i de bägge trådsystemen kunde iakttas, fig. 3a–d. 

Textilfragmentets kvalitet, dvs bindning, trådtäthet, garndiameter, spinningsriktning 

och spinngrad studerades och fotograferades därefter under stereolupp, förstoring 7,5 till 30 

ggr, varefter trådtäthetssumma och ripsfaktor kunde räknas ut, se definitioner (Malmius 1997) 

och varpen och väftens trådriktning markerades, fig. 4.  
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Fig. 2b. Fragment id. 1 ställt på högkant där det blåsiga materialet syns mellan textilien och det svagt 

strukturerade materialet. 7.5x. 

 

 
Fig. 2c. Baksidan av id. 1 med den slätare, svagt strukturerade ytan. 7,5x.  
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Fig. 3a. SEM-fotografiet visar tydligt de två trådsystemen hos id. 1, men också att ytan är 

delvis är täckt av föroreningar som döljer delar av tyget. 50x förstoring; wd 38; wdf 0.5. 

 

För att försöka fastställa ursprungsmaterialet till det blåsiga och det slätare, svagt 

strukturerade materialet analyserades det och jämfördes med silketyget i FTIR 

(Fouriertransformerad infrarödspektrometri). Infrarödspektrometri bygger på att infrarött ljus 

absorberas av kemiska bindningar och funktionella grupper i organiska föreningar. Denna 

absorbans är karakteristisk för de i proven ingående komponenterna, och ger ett spektra som 

är ett kemiskt ”fingeravtryck” av provets komponenter. IR spektrat visas grafiskt, med vågtal 

på x-axeln och absorbans på y-axeln. Varje topp visar en kemisk bindning eller funktionell 

grupp. När organsikt material bryts ned bildas en lång rad nedbrytningsprodukter, vilket gör 

att arkeologiska prover uteslutande är komplexa blandningar. Komplexa blandningar 

resulterar i stor absorbtion, vilket i stället för distinkta toppar ger upphov till breda band av 

absorbtion i spektra (Isaksson 1999). Genom att med datorns hjälp jämföra ett okänt spektra 

med spektra av prover av känt ursprung, såväl forntida som nutida och experimentellt 

nedbrutet, kan en generell kategorisering av materialets ursprung erhållas. Det är viktigt att 

påpeka att FTIR analysen inte direkt kan svara på frågan om exakt vad ett prov består av. Det 

pekar på likheter och skillnader mellan olika prover. I detta fall var syftet att söka skilja de tre 

olika materialen åt i fragment id.1 samt se om de bestod av proteiner eller kolhydrater. Den 

provmängd som åtgår vid FTIR-analysen är endast 0,04–0,2 mg. 
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Fig 3b (ovan). Det övre högra hörnet av föregående foto i 135x förstoring; wd 38; wdf 0.5. Här 

syns trådarna och de ingående fibrerna i trådarna tydligt. 

 
Fig 3c. Fibrerna i trådsystem A i 600x förstoring; wd 38; wdf 0.5. 
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Fig. 3d. Fibrerna i trådsystem B i 600x förstoring; wd 38; wdf 0.5.  

 

 

 

Fig. 4. Skiss av textilfragment id. 1 med trådsystem A och B är markerade. Skala 1:1.  

 

RESULTAT OCH DISKUSSION 

Den textila strukturen syns över hela framsidans mjukt ”veckade” yta på fragment id.1 men 

den är endast mätbar på en yta av 0,5x0,25 cm, men även här är trådarnas väg ibland otydlig 

av föroreningar och förkolning, fig. 5. Textilfragmentet är vävt i bindningen 2/1 diagonal-

kypert eller en variant härav. För att vara hundraprocentigt säker på bindningen måste 

fragmentet rengöras, vilket jag medvetet valt att inte göra då materialet även vid lätt beröring 

med pensel i torrt tillstånd vill falla sönder. 
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Fig. 5. Detalj av textilfragmentet id. 1, där bindningen syns som tydligast. x30. 
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Tygets ena trådsystem, B, är inte spunnet alls, endast en mycket svag snodd från hasplingen 

kan anas. Denna snodd uppkommer när de fria ändarna från silkekokongen sammanförs till en 

tråd som sen hasplas/spolas upp och torkas. Fibrerna är hårt sträckta, vilket tyder på att 

trådsystem B har utgjort varpen. Trådsystem A är däremot mycket ojämnt och löst spunnet 

med en snoddvinkel som varierar mellan 0–50°, dvs ett garn som är lämpligt som inslagsgarn. 

Spinnriktningen varierar också inom den mätbara ytan från s-spunnet till nästan inte spunnet 

alls till z-spunnet. Cork (1996: 337ff), som med hjälp av bildanalys på dator studerat 

spinningsriktningen hos olika yllegarner från det romerska fortet Vindolanda i norra England, 

har visat att fibrerna i garnet ibland övergår från negativt till positivt spunna, vilket i vissa fall 

återkommer regelbundet. Det kan vara detta som syns i tyget från Hallunda, men det kan 

också röra sig om ett spinnmönstrat tyg, där man medvetet ändrat spinningsriktningen efter ett 

visst antal tråder för att ge tyget ett mönster och en speciell karaktär, ibland förstärkt med 

olika färger. Spinnmönstrade tyger började tillverkas redan under yngre bronsålder (Bender-

Jørgensen 1986: 110, 192) och i Svealand har det bland annat hittats ett spinn-mönstrat tyg av 

linne i den vendeltida båtgraven 5, Valsgärde, Gamla Uppsala sn, Uppland (Malmius 1998: 

73). Här var tyget i ena trådriktningen vävt av 4 z-spunna trådar, sen av 4 s-spunna trådar osv. 

Denna regelbundenhet kan inte ses på den lilla tillgängliga ytan på tyget från Hallunda. Det 

troliga är att därför att inslagsgarnet i detta tyg är ojämnt därför att man önskat ett löst spunnet 

garn dels för att ge karaktär till tyget och dels för att rymma mycket luft vilket ger ett 

värmande tyg. 

 

Garnet i varpriktningen kan fastställas, efter en jämförelse med recenta SEM-dokumenterade 

fibrer av alla de slag samt mätning av deras fiberdiametrar och studium av deras 

morfologi/topografi och struktur/återkommande mönster, till silke i en mycket fin kvalitet 

med en fiberdiameter på endast 0,007–0,017 mm, fig. 3d. Garnet i inslagsriktningen är av lika 

fin kvalitet, 0,007–0,017 mm, men här kan inte materialet fastställas till silke med säkerhet, då 

en del av fibrerna har förtjockningar, motsvarade de noder som finns på vegetabiliskt 

material, fig. 3c. Vegetabiliskt material är emellertid rakare och viker tvärt av i leden. I detta 

fall är fibrerna däremot mjukt böjda vilket tyder på att även detta material är av silke men av 

en annan sort än den som finns i varpen. 

Trådtätheten varierade mellan 40 och 46 tr/cm i varpriktningen och mellan 12 och 15 tr/cm 

i inslagsriktningen, vilket ger ett medelvärde på 42,25x13,50 tr/cm. Det är således en mycket 

stor skillnad på trådtäthet i de bägge trådsystemen, tyget är följaktligen ripsat med en 

ripsfaktor på R 2.13. Tyget har en trådtäthetssumma på T 55.75 (Malmius 1996).  

 

FTIR-analysen av de tre olikartade materialen, det svagt strukturerade materialet (övre 

kurvan), det svartglänsande, ”blåsaktiga” materialet (den mellersta kurvan) samt silketyget 

(den undre kurvan), fig. 6, visar att samtliga material innehåller proteiner, vågtalen/topparna 

vid 1700–1500 samt kolhydrater vid 1200–800 cm-1. En sammanställning av de tre kurvorna 

visar att materialet i de tre kategorierna är mycket snarlika med ett undantag, fig. 7. De två 

övre kurvorna visar vid vågtalen cirka 2600 cm-1 att de också innehåller kol-kol bindningar, 

vilket inte finns i silketyget (nedre kurvan). Kol-kolbindningar förekommer i stort sett allt 

organiskt material, men är vanligare i grupper av ämnen som är rika på och karakteriseras av 

långa kolkedjor, t ex fetter och hartser. 
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Fig. 6. IR-spektra över de tre olikartade materialen, det svagt strukturerade materialet (övre 

kurvan), det svartglänsande, ”blåsaktiga” materialet (den mellersta kurvan) samt silketyget 

(den undre kurvan).  

 

Analysen visar att i det förkolnade strukturerade materialet var relationen mellan proteiner 

och kolhydrater 65/35 därtill fanns lite harts (eller fett). En jämförelse med andra material 

visar att materialet har en överensstämmelse med läder med korrelationskoefficient 0,82 

(Vendel XIV prov 30, 500-talet) och förkolnad ärta med 0,84 (ärta från 16/1700-talet), vilket 

är en proteinrik växt. Silketyget överensstämmer med albarksgarvad rennappa, 

korrelationskoefficient 0,87, med läder från Lödöse med 0,86 samt med bröd med 0,92. I 

silketyget var relationen mellan proteiner och kolhydrat 46/54. Att även silketyget innehåller 

så mycket kolhydrater kan förklaras med att nedbrutet växtmaterial från depositioner eller 

gravbålet finns på fragmentet. Det är svårt att rent mekaniskt avlägsna detta nedbrutna 

material, detta gäller även bättre bevarade prover, eftersom detta nedbrutna material ofta är 

väl integrerat med provet. 

 

Resultat av FTIR-analysen är att de olikartade materialen, det svagt strukturerade materialet, 

det svartglänsande, ”blåsaktiga” materialet sannolikt också är av silke men att de dessutom 

innehåller harts, vilket kan vara en förklaring till att fragmentet klarat sig från total 

ödeläggelse. Hartser, som kommer från kåda, tjära och beck, är bakteriedödande och har 

förmodligen varit den komponent som bidragit till fragmentets bevaring. Hartsen kommer 

troligen från veden på bålet. Mullbärssilke kan därtill hettas upp till 140º utan att ta skada 

(Wallin 1956: 109). Min tolkning är att det svagt strukturerade silkematerialet har funnits 

närmast bålet, måhända i skydd av ett annat föremål, varför den textila silkestrukturen nu 

endast kan anas. Fragmentets textilsida har varit längst bort från bålet vilket gjort att detta tyg 

klarat sig bäst. Det mellersta silkematerialet har uppfört sig som mullbärssilke gör när det 

utsätts för eld, när det brinner sintrar det till en uppblåst massa (Wallin 1956: 166). För att 

vara säker på att denna tolkning är helt korrekt behövs emellertid mera forskning och 

praktiska experiment.  
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Fig. 7. En sammanställning av de tre kurvorna visar att materialet i de tre kategorierna är 

mycket snarlika med ett undantag. De två övre kurvorna visar vid vågtalen cirka 2600 cm-1 att 

de också innehåller kol-kol bindningar, vilket inte finns i silketyget (nedre kurvan). 

 

Det tidigaste fyndet i Svealand av ett tyg vävt i 2/1 diagonalkypert (kallas även trebindig 

diagonalkypert) är funnet i båtgrav XIV i Vendel, Vendels sn, Uppland, vilken är daterad till 

520/30–560/70 (Mattsson 1999/2000). Trebindig kypert har ansetts som mycket sällsynt 

under förhistorisk tid, först under 900-talet börjar den uppträda i Danmark och Sverige som 

diagonalkypert och rutig kypert (Bender Jørgensen 1986: 85ff). Det är dock först under 

medeltid som trebindig kypert blir vanlig (Geijer 1972: 47, 97). Silketyger vävda i trebindig 

kypert är emellertid mycket ovanligt. Under vikingatid är silketygerna framför allt vävda i 

bindningen samitum, ett mönstrat siden, men även tuskaftade silketyger, taftsiden, brukades 

(Geijer 1938: 58ff; Hägg 1986: 52). Ett silketyg vävt i trebindig kypert har emellertid burits 

av en kvinna, gravlagd i båtgrav 36, Prästgården, Gamla Uppsala sn, Uppland. Denna grav är 

daterad till skiftet 800/900. I detta fall har det trebindiga silketyget fodrats med ett tuskaftat 

silketyg. Dessa två tyger har dessutom ihopsydda emellan tyglagren. Det trebindiga tyget 

hade en trådtäthet på T 49,5; R 0,6; garnet var inte spunnet i vare sig varp eller väft. Tyget har 

tolkats tillhöra kvinnans ena kaftan (Malmius in press). Silkestoffer är i Svealand framför allt 

funna i kammargravar, t.ex på Birka (Geijer 1938) och i båtgravar (Bender Jørgensen 1992; 

Lindblom 99/00). Silketyger förekommer således endast i högstatusgravar och deras värde var 

lika stort värde som guld (Hägg 1982). Materialet var förbehållet samhällets övre skikt. Det 

analyserade silkeprovets kvalitet, T 55.75; R 2.13, kan utifrån jämförande fynd och deras 

funktion sägas härröra från ett dräktplagg eller restbitar av ett dräktplagg. Exempel på det 

senare är en textilpung eller textilfoder till en skinnpung att förvara eldstål i, liksom i Morken, 

där den gravlagde mannen erhållit en tygpåse med knivar och eldstål i (Böhner 1958) eller i 

Birkagraven Raä 34, Björkö, Adelsö sn, Uppland, där mannen erhållit en pincett, vilken 

förvarades i en påse av silketyg (Malmius under arbete). Silketyget indikerar att tyget 

ursprungligen kommer från en dräkt för överklassen. Det var dock inte vanligt att hela 



- 61 - 

dräktplagget var av silke utan mestadels var det applicerat på ett underlag av ylle- eller 

linnetyg (Hägg 1986: 56). Det analyserade stoffet styrker således den gravlagdes höga status. 

 

SAMMANFATTNING 

Det analyserade svagt veckade fragmentet bestod sannolikt av två lager tyg, där det ena lagret 

är vävt i bindningen 2/1 diagonalkypert eller en variant härav. Detta tyg har en trådtäthet på 

42,25x13,50 tr/cm; T 55.75; R 2.13, vilket visar att tyget var ripsat. Det är vävt av silkegarn, 

fiberdiametern varierar mellan 0,007–0,017 mm i båda trådriktningarna. Varpen var inte 

spunnen, den hade endast en mycket svag snodd. Inslagsgarnet var däremot mycket ojämnt 

spunnet och spinnvinkeln varierade mellan 0 och 50º. 

 

Det andra lagret är alltför förkolnat för att trådtäthet, spinning och bindning skulle kunna 

analyseras, men FTIR-analysen visar att materialet är av silke, varför det är troligt att det 

härrör från ett tyg. Den svaga strukturen påminner dessutom om det analyserade silketygets. 

Tygets material och kvalitet tyder på att det ursprungligen kommer från ett dräktplagg, 

förbehållet den övre samhällsklassen. 
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Definitioner 

Ripsfaktor  

 Balanserad  – vävt tyg som har lika trådantal i varp och väft, R=0,0–0,09 

 Ripsartad  – vävt tyg där trådtätheten i det ena trådsystemet mer eller mindre dominerar 

   det andra, undergrupperat i 

   svagt ripsartad,  R=0,1–0,39 

   mellan ripsartad, R=0,4–0,69 

   starkt ripsartad,  R=0.7–0.99 

 Rips – vävda tyger där det ena trådsystemet är minst dubbelt det andra, R>1 

 

 

Samtliga foton och SEM micrograph är tagna av Anita Malmius. Skala enligt skalstreck = 

1mm. 
 


