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Sammanfattning
En arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning samt förundersökning har genomförts inom
fornlämning L1984:233 (Halla 9:1), Nyköpings
kommun, Södermanland. Undersökningen utfördes med anledning av schaktning i samband med
inrättande av avloppsanläggning. Företagare var Ella
Nowak och arbetet bekostades av länsstyrelsen i
Södermanlands län.
Vid schaktningen framkom flera förhistoriska gravar.
Rester av fyra säkra brandgravar undersöktes och
borttogs. Vidare undersöktes och borttogs en möjlig
brandgrav och en möjlig inhumationsgrav. Ytterligare en del av en säker brandgrav framkom vid schaktningen. Graven behövde inte borttas. Brandgravarna
kunde dateras till yngre järnålder/vikingatid.

Fig. 1. Översiktskarta med läget för undersökningsområdet
markerat. Skala 1:200000.
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Vidare framkom och undersöktes en del av en större
anläggning, i form av en nedgrävning med skörbränd
sten, kol och brända ben. Anläggningen, som tolkas
som en kokgrop, kunde dateras till romersk järnålder-folkvandringstid.
Tre påträffade och undersökta stolphål var antagligen
moderna.

Bakgrund och syfte
vägssträckan här uppfart till fritidsfastigheten, och i
sin förlängning mot öster en brukningsväg.

Företagaren avsåg att anlägga en avloppsanläggning
inom fornlämningsområdet Halla 9:1 (fig. 1). Länsstyrelsen i Södermanlands län beviljade tillstånd
under förutsättning att arbetet skedde under arkeologisk kontroll (arkeologisk undersökning i form av
schaktövervakning).

Tidigare undersökningar
Gravfältet är ej tidigare undersökt men flera av
lämningarna är skadade genom materialtäkt och ett
par anläggningar är till stor del bortgrävda vid anläggande av tomtmark (Fornsök).

Topografi och fornlämningsmiljö
Schaktningen skedde inom fornlämningsområde
för L1984:233 (Halla 9:1). Topografiskt är området
där gravfältet finns beläget på en landtunga (egentligen en större halvö) mellan sjön Yngaren och Hallbosjön. Geologiskt är gravfältet beläget inom ett mindre
område med uppstickande berghällar och omgivande jordart utgörs främst av glacial lera (SGU). En
markant öst-västlig uppstickande bergsrygg avgränsar
gravfältet mot norr. Gravfältet är främst beläget i den
sydlänta sluttningen nedanför bergsryggen. Jordarten
där gravfältet är beläget utgörs främst av grövre och
finare silt. Höjden över havet är ca 30 meter.

Syfte
Syftet med den arkeologiska schaktningsövervakningen var i första hand att söka undvika att fornlämning påverkades av arbetsföretaget och i andra hand,
om det inte var möjligt att undvika fornlämning, att
undersöka och dokumentera de fornlämningar, t.ex. i
form av lager, anläggningar och fynd m.m., som framkom vid schaktningen.
Den arkeologiska schaktningsövervakningen fortgick till dess att bedömningen var att den arkeologiska
dokumentationen var tillräcklig och att det inte längre
förelåg någon risk för att ytterligare delar av fornlämningen skulle komma till skada i samband med arbetsföretaget.

Gravfältet L1984:233 (Halla 9:1) består av 45 registrerade fornlämningar (Fornsök). Dessa utgörs av 25
högar och 20 runda stensättningar. Den största högen,
kallad “Ivar Blås hög”, är belägen i gravfältets SSÖ del.
Högen har två resta stenar på toppen. En invidliggande hög har en rest sten på toppen.
Strax söder om gravfältet finns en ensamliggande hög
(L1984:253/Halla 8:1) och åt väster finns en stensättning (L1985:9665/Halla 68:1).
Den planerade avloppsanläggningen var knuten till ett
fritidshus i form av äldre bostadshus, som uppförts på
gravfältet. Det finns upptaget på Häradsekonomiska
kartan, upprättad 1897-1901 (Historiska kartor).
Gissningsvis har huset uppförts under 1800-talets
senare hälft/slut. Kring huset finns en anlagd tomt,
med grusad uppfart och gårdsplan på husets södra
sida.
Fram till 1900-talets början gick den öst-västliga
landsvägen direkt nedanför gravfältet och ovanför
åkerkanten. Idag utgör västra delen av den äldre lands-
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Fig. 2. Fastighetskartan med registrerade lämningar i Kulturmiljöregistret markerade i rött. I kartans mitt ses läget för
gravfältet L1984:233. Skala 1:10000.
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Genomförande
Dokumentation

Schaktningsövervakning genomfördes löpande under
hela schaktningen. Då förhistoriska lämningar kunde
misstänkas eller konstateras avbröts schaktningen,
och undersökning för hand vidtog.

Fynd
Totalt tillvaratogs 43 fyndposter. Av dessa utgörs 13
av järn, 3 av Cu-legering, 1 av silver, 11 av keramik, 10
av glaspärlor, 4 av sten (2 delar av löpare, 1 flinta och 1
kvartssten) samt 1 av slagg.

Metoder och arbetsmoment
Påträffade förhistoriska anläggningar och gravar framrensades och undersöktes i sin helhet med handredskap. Undersökningen skedde kontextuellt, där varje
påträffad kontext (kantkedja, brandlager, stenpackning etc) beskrevs i text, fotograferades och mättes in
med RTK-korrigerad GPS.

Sexton metallföremål har konserverats.

Ben
Totalt insamlades 24 fyndposter brända ben, som
sammantaget hade en vikt på 1229,3 gram.

Särskilt i undersökningsområdets norra del var
GPS-mottagningen dålig. Här kompletterades därför
GPS-inmätningarna med planritning.

Jordprover
Totalt insamlades nio jord- och kolprover.

Analyser

Även i övrigt upprättades i vissa fall plan-och profilritningar.

Två vedartsbestämningar och två
genomförts.

14

C-analyser har

Påträffade fynd och ben tillvaratogs.
Påträffade ben har analyserats av osteolog.
Kvarvarande förhistoriska lämningar täcktes med
markduk innan schaktet återfylldes.

Fig. 3. Ovan: undersökningsområdet från sydöst.

Fig. 4. Till höger: schaktets utbredning
mot flygfotografi. Skala 1:150.
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Resultat
Genom anläggandet av huset på gravfältet, troligen
under 1800-talets slut, och genom senare anläggningsarbeten och trädgårdsarbeten i anslutning till huset,
kan konstateras att gravfältet delvis har förstörts.
Samtliga påträffade gravar/gravrester som påträffades
var störda av sentida grävföretag/anläggningsarbeten
på platsen. Ingen av gravarna var synlig innan undersökning.
Det kan därmed förväntas att ett stort antal ytterligare
störda gravar och gravrester, som idag är osynliga ovan
mark, finns inom fastigheten.

Brandgravarna
Vid schaktningen påträffades och undersöktes
lämningar av fyra säkra brandgravar (grav 1-4), samt
en möjlig brandgrav (grav 6). Lämningar av ytterligare en säker brandgrav dokumenterades, men undersöktes inte (grav 5).
14

Fynd och en C-datering indikerar att gravarna har
anlagts under yngre järnålder. Möjligen är alla gravar
vikingatida.

Gravarnas överbyggnader
Genomgående var gravarnas överbyggnader förstörda
i samband med sentida anläggningsarbeten på platsen.
Gravgömmorna låg förhållandevis tätt, vilket indikerar att överbyggnaderna kan ha varit relativt små.
I ett fall (grav 5) påträffades en del av en möjlig överbyggnad, som kan visa att det rört sig om en stensättning. I ett annat fall (grav 1) har överbyggnaden möjligen utgjorts av en hög.
Vid schaktningen framkom även en anläggning som
möjligen utgör en del av en större kantkedja till någon
av gravarna på platsen (anläggning 2).

Fig. 5. Översiktsplan över schakt, gravar, stolphål samt
övriga anläggningar. Skala 1:150.

13

Inre gravskick
Det inre gravskicket utgjordes av brandlager med
brända ben och fynd. I flera fall har brandlagren täckts
med mindre stenpackningar (grav 1, 2, 3, det sekundära brandlagret i grav 4 och möjligen har en inre stenpackning även funnits i grav 6).
Minst en kremering i grav 4 kan ha skett på plats, och
har då skapat det primära brandlagret här. I grav 4
fanns två separata brandlager, som kan indikera två
separata kremeringar/begravningar. Vissa brända
ben i graven uppvisade också ovanliga karaktäristika,
som kan stödja att de blivit eldpåverkade/kremerade
två gånger. Det sekundära brandlagret var här tydligt
anlagt i en nedgrävning.

Gravkärl
I fyra fall konstaterades gravkärl ha funnits (grav 1-4).
Även i den möjliga grav 6 påträffades keramik, som
kan stödja att ett gravkärl funnits.
I grav 4 fanns eventuellt två gravkärl. Ett gravkärl av
dåligt bränd keramik stod här i vad som möjligen är
ett sekundärt brandlager, medan ett gravkärl i form av
en järnkittel verkar ha stått i det primära brandlagret. I
centrum (toppen?) av keramikkärlet i grav 4 har troligen en naturlig vit kvartssten lagts.

De gravlagda
De analyserade benen visar att de gravlagda utgjorts
av vuxna personer. I grav 1 har den gravlagde utgjort
en man. I grav 2 var den gravlagda sannolikt en ung
vuxen, möjligen en kvinna. I grav 3 fanns ben från
vuxen människa. Någon könsbestämning har inte
kunnat göras. Även i båda brandlagren i grav 4 fanns
ben från människa. Utifrån benen i det primära brandlagret har det rör sig om en vuxen individ. Till grav 6
kan kraniefragment av människa knytas.

Djur i gravarna
I grav 3 fanns ben från ett mellanstort däggdjur, eventuellt en get eller ett får. I grav 2 och i det primära
brandlagret i grav 4 fanns ben av hundar. I det primära
brandlagret i grav 4 fanns även ben från ett stort och
ett litet klövdjur (sannolikt får). I det sekundära

brandlagret i grav 4 fanns sannolikt ben av människa
och ett fullvuxet, men litet, nötdjur.

vilket hypotetiskt skulle kunna kopplas till tändandet
av gravbålet?

Fynd

I brandlagret i grav 5 tillvaratogs två metallföremål
ytligt i lagret. Det ena utgjordes av en klen järnten,
möjligen en spik (F43). Det andra utgjordes av veckade fragment av pressbleck av kopparlegering, ornerade med naturalistisk dekor av blommor/blad/växtrankor (F42, fig. 8). Det kan röra sig om ett eller flera
mindre beslag som prytt kanten av ett föremål, som
varit av ett mjukare organiskt material (läder eller trä).
De två större blommorna har hål i mitten, och här kan
beslagen ha varit fästade med stift i underlaget.

Utöver gravkärlen förekom ett antal ytterligare fynd i
gravarna.
I brandlagret grav 3 påträffades nio brandpåverkade
pärlor (fig. 6), varav åtta av glas och en möjligen av
halvädelsten. Tre pärlor har kunnat identifieras och
bestämmas som sannolikt vikingatida (se beskrivningen för grav 3). I graven påträffades även en liten
omvikt järnspets, eventuellt en nålspets (F26). Ett
annat järnobjekt (F36) har möjligen utgjort ett beslag.

Utifrån dekoren bör den rimligaste tolkningen av
pressblecken vara att det rör sig ett sentida/modernt
föremål. Det som dock talar emot detta är de stratigrafiska förhållandena, där fragmenten påträffades
i brandlagret, cirka 0,35 meter under den nuvarande
markytan och under vad som bedöms ha utgjort
rester av gravens överbyggnad (i form av en trasig
stensättning). En ytterligare indikation på att blecken
trots allt tillhör samma kontext som graven är att de är
tydligt eldpåverkade, och att det vid konserveringen
även påträffades en mindre kolbit som var "invikt" i
blecken.
Någon exakt förhistorisk/vikingatida parallell till
blecken eller dessas dekor har inte kunnat påvisas
inom ramen för detta rapportarbete. Den närmaste
parallellen som kunnat hittas utgörs av ett sibiriskt
beslag som finns avbildat i en skrift av T.J. Arne från
1914 (Arne 1914:147, fig. 230). Enligt Arne uppvisar
de sibiriska beslagen från den här tiden ofta en växtdekor som är mycket speciell, karakteriserad av dubbla
bladslingor som möter varandra och mellan dem ett
slags klockformad blomkorg. I fynden med dessa
föremål finns det ofta kinesiska mynt präglade under
Tang-dynastin (618-907), och några gånger beslag
med sasanidisk dekor. Arne menade att persiska (dvs.
sasanidiska) motiv kan ha omvandlats i Östasien och
att det är dessa nya modeller som man möter i Sibirien
(Arne 1913:147: stort tack till Ingmar Jansson, som
framletat referensen och översatt Arnes text).

Fig. 6. Försmälta glaspärlor från grav 3 och 4.

I grav 4, där gravkärlet antagligen utgjorts av en järnkittel, påträffades en smält glaspärla (F14, fig. x). En
rund bikonisk vikt av brons med järnkärna (F31,
fig. 7) indikerar en koppling till handel/varutubyte.
Ett eldstål (F11) och en flinta (F10) konnoterar eld,

Det kan sammanfattningsvis inte uteslutas att blecken
är vikingatida. Om så är fallet skulle de kunna härröra
från de inre östra delarna av Asien. Det kan dock

Fig. 7. Bikonisk vikt av brons med kärna av järn, F31.
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inte heller uteslutas att det rör sig om beslag från ett
sentida föremål.
I lämningarna grav 6 påträffades ett litet bleck av
kopparlegering (F32). Åldern på detta är oklar.
De fynd som förts till grav 7 är relativt moderna, bortsett från en löpare av bergart (F40).

Äldre järnålder på platsen
Vid schaktning framkom och undersöktes en del av
en anläggning, i form av en större nedgrävning med
en fyllning av skörbränd sten, kol och enstaka brända
ben (anläggning 1). Benen var från djur. Troligen rör
detta sig om en kokgrop för matlagning.

Möjlig skelettgrav

Vid en 14C-analys kunde anläggningen dateras till
yngre romersk järnålder eller folkvandringstid (bilaga
7).

Vid schaktning påträffades en relativt djupt liggande
avlång/oval stenpackning, cirka 2,1 x 0,8 meter stor,
som låg i nordnordvästlig-sydsydöstlig riktning (grav
7).

Förekomsten av anläggning 1, liksom fynd av två
malstenar/löpare (F39, F40), visar att platsen där
gravfältet ligger hade tagits i bruk redan under äldre
järnålder.

En löpare/malsten som påträffades på stenpackningen kan dateras till äldre järnålder

Om platsen hyste ett gravfält redan under den äldre
järnåldern, så skulle de äldre fynden kunna tolkas som
spår av kultiska/rituella aktiviteter. Alternativt utgör
lämningarna spåren av en eller flera boplatser som
föregått gravfältet.

Stenpackningens karaktär och storlek styrker en eventuell koppling till en skelettgrav (grav 7). Någon
tydlig nedgrävning eller fyllnadslager kunde dock inte
konstateras och tolkningen får därför anses osäker.

Fig. 8. Pressbleck av kopparlegering med växtdekor påträffade i brandlagret till grav 5, F42.
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Katalog över undersökta gravar och övriga anläggningar
Grav 1

yngre järnålder: vendeltid eller vikingatid.

Graven framkom vid schaktning.

Tolkning
Först har ett dike (A402) grävts vari stenarna i en
stenrad (A279) anlagts. Därefter har ett brandlager
(A249) med brända ben påförts, och en kruka (F38),
som troligen varit fylld med brandlager med brända
ben, har ställts ned i brandlagret. De kremerade benen
visar att det kan röra sig om graven för en vuxen, men
inte gammal, man. Därefter har brandlagret täckts
med en stenpackning (A272).

På platsen fanns överst ett ca 0,05 m tjockt torvlager (gräs) och därunder minerogen brun mylla, med
enstaka inslag av sentida fynd (tegelskärv, porslin).
Cirka 0,2-0,4 meter under nuvarande markyta framkom toppen på vad som framstod som en delvis
dubbel nordvästlig-sydöstlig rad med stenar, 0,2-0,5
meter stora (A279).

Stenraden (A279) är troligen (en del av) en kantkedja
som omslutit brandlagret.

Norr om stenraden framkom under myllan, på ca 0,4
meters djup, en huvudsakligen enskiktad täckande
stenpackning av 0,1 meter stora stenar i schaktets
östra del (A272).

Graven har skadats vid sentida arbeten på tomten,
inte minst vid grävarbetet inför anläggande av den
brunn som fanns ca två meter norr om gravlämningarna. Detta innebär att en del av den antagna kantkedjan, som bör ha gått norr om brandlagret, borttagits
och att delar av stenpackningen över graven skadats/
försvunnnit. Även en del av den krossade kruka som
återfanns (F38) kan ha bortschaktats.

Under stenpackningen, men med större utbredning i
schaktet än denna, framkom ett brandlager bestående
av sot och mycket små kolbitar, samt ett stort inslag
av brända ben (A249). Inom ett begränsat område i
utkanten av brandlagret påträffades delar av ett kärl i
AIV-gods (F38).

Osteologi

Direkt öster om graven finns vad som framstår som en
halverad hög, där den västra delen saknas. På den halverade ”högen” växter ett större lövträd. Lämningen är
ca 6 x 3 meter stor och 0,5 meter hög. Möjligen utgör
detta rest av gravens överbyggnad. Kantkedjan och
stenpackningen har i så fall utgjort inre konstruktionselement i graven. ”Högen” kan emellertid också vara
ett resultat av sentida anläggningsarbeten på hustomten.

Benen i graven kan härröra från en vuxen, men inte
gammal, man.

Grav 2

Fynd och datering

Graven framkom vid schaktning.

I graven påträffades dryga hundra skärvor av en del
av ett enkelt kärl av AIV-typ, helt odekorerat och med
rakt avslutad mynning (F38). Det var framförallt delar
av kärlets botten och buk som påträffades, medan
större delen av mynningen saknades.

Över graven fanns ett ca 0,05 m tjockt torvlager (gräs)
och därunder minerogen brun mylla, genomväxt av
ett större antal finare rötter och med enstaka inslag av
sentida fynd.

Utifrån gravkärlet, och i analogi med övriga daterade
gravar på platsen, kan graven antas ha anlagts under

Cirka 0,3 meter under nuvarande markyta framkom
toppen på ett decimetertjockt brandlager bestående

Stenraden (A279) visade sig vid borttagandet vara
anlagd i en 0,4 m bred och 0,2 m djup nedgrävning
(A402).
Direkt under graven framkom naturlig undergrund
i form av beigebrun silt (ca 0,47 meter under nuvarande markyta).
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av kol- och sotblandad silt med inslag av brända ben
(A520). Ett analyserat vedartsprov visade på förekomst av ek-, gran- och björkkol.

Gravens yttre gravskick är okänt. Närheten till den
invidliggande grav 5 tyder dock på att det kan ha rört
sig om en ganska liten grav.

Vid framrensning av brandlagret iakttogs ett par decimeterstora skörbrända stenar, som låg över en del av
brandlagret och som tolkades som rest av en medvetet lagd stenpackning (A501). Stenarna täckte en ca
0,3 m2 stor yta.

Grav 3

I brandlagret, till stor del under de skörbrända
stenarna, påträffades åtta krukskärvor av AIV-keramik
(F22).
Under brandlagret, ca 0,4 meter under nuvarande
markytan, vidtog opåverkad naturlig undergrund
bestående av beige silt.

Osteologi
Benen härrörde från en ung vuxen människa. Möjligen kan det röra sig om en kvinna. Det fanns även ben
av en vuxen hund.

Fynd och datering
Åtta skärvor av keramik av AIV-gods (F22). Skärvorna härrör troligen från samma kärl. Endast bottenoch bukbitar.
En 14C-datering av kolad björkved visar med 95,4%
sannolikhet på intervallet 770-990 e.Kr. (Ua-63436).

Tolkning
Först har ett brandlager med brända ben (A520)
placerats på platsen. Troligen efter detta har en kruka
(F22) nedställts, som också kan ha innehållit brända
ben/brandlager från kremeringsbålet.

Graven framkom vid schaktning.
På platsen fanns överst ett ca 0,05 m tjockt torvlager (gräs) och därunder minerogen brun mylla med
inslag av sentida material (äldre skridsko av järn, tegelskärv m.m.).
Ca 0,3 meter under nuvarande markytan framkom
toppen på ett ovalt brandlager (A530), som hade en
utbredning på ca 1,6 meter (öst-väst) gånger 1 meter.
Lagret låg i vad som bedömdes som en naturlig svacka.
Lagret, och svackan, var upp till 0,15 meter tjockt/
djup. I norr låg lagret emot en bergskant. Lagret hade
även ett tydligt avslut mot väster och söder, men var
mer svåravgränsat mot öster pga att den underliggande silten här var infiltrerad (se nedan).
Lagret bestod av fet silt, som i västra och centrala
delen var starkt sotblandat, med inslag av kol och förekomst av brända ben. Längst i öster var lagret mindre
sotbemängt.
I hela brandlagret fanns i ytan spridda stenar, 0,03-0,1
m stora, som utgjorde en rest av en överliggande stenpackning (A845). Vissa av stenarna var eldpåverkade/
skärviga.

Det kan röra sig om en grav för en ung vuxen kvinna.
Hon har fått med sig en hund på brandbålet.

Ungefär mitt i brandlagret fanns lämningar av en del
av botten och kanten av en kruka av AIV-gods (F8).
Ytterligare några keramikbitar påträffades spridda
i lagret (F4, F9, F37). Fynd gjordes även av åtta
brända och delvis smälta glaspärlor (F12-13, F15-18,
F20-21) samt en pärla som kan vara av eldpåverkad
halvädelsten (F19), en liten spets av järn (F26) och
en liten järnplåt/beslag (F36). Samtliga fynd punktinmättes. I lagrets södra del iakttogs en avvikande naturlig närmast rund sten/rullsten (ca 80 mm i diameter),
som ej tillvaratogs.

Graven är skadad genom sentida grävarbeten på
tomten. Troligen är en stor del av stenpackningen
bortgrävd, liksom troligen även delar av brandlagret.

Under lagret finns naturlig undergrund i form av sandblandad silt med ett stort inslag av grus och stenar,
upp till 0,1 m stora. I öster var även den bedömt natur-

Över krukan, och kanske över brandlagret, har sedan
en stenpackning med mindre stenar anlagts (A501).
Stenarna i packningen var skörbrända, vilket tyder på
att de kan ha legat med på gravbålet.
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på gravbålet.

liga undergrunden myllblandad, vilket tolkades bero
på att vatten runnit längs det invidliggande och underliggande berget, som under lagret sluttade mot öst.

Troligen efter detta har en kruka (F8 m.fl.) nedställts
mitt i brandlagret, som också kan ha innehållit brända
ben/brandlager från kremeringsbålet. I krukan har
troligen även funnits pärlor (F12 m fl) och ett litet
silverföremål. Åtminstone pärlorna har också varit
med på kremeringsbålet, och kan ha tillhört den
kremerades dräkt.

Osteologi
Brandlagret (A530) delades i två fyndområden, ett
västligt (B865) och ett östligt (B957). Insamlade ben
fördes till respektive fyndområde, i syfte att klargöra
om någon meningsfull spridning inom lagret kunde
iakttas.
De kremerade benen i graven kan härröra från samma
vuxna människa. Någon könsbestämning har inte
kunnat göras. Ben från ett mellanstort däggdjur indikerar att ett djur, eventuellt en get eller ett får, funnits
med på brandbålet.

Graven har blivit skadad vid anläggningsarbeten på
den sentida hustomten. Resterna av krukan saknade
helt mynningsbitar, och den förefaller ha blivit
avgrävd/avplöjd. Majoriteten av de påträffade föremålen fanns kring krukan, vilket kan visa att de ursprungligen låg i denna, men spritts ut då graven och krukan
skadats.

Den osteologiska analysen påvisade att humana
kraniefragment fanns inom båda fyndområdena
(B865 & 957), vilket preliminärt indikerar att de
kremerade benen deponerats omrörda, utan meningsfull uppdelning.

En järnplåt (F36) påträffades separat i brandlagrets
västra del, vilket möjligen kan indikera att den inte
legat i krukan.
Av gravens överbyggnad fanns inga spår, och det är
därmed helt okänt hur denna kan ha sett ut. Närheten
till grav 2 och grav 4 talar dock för att det kan ha rört
sig om en ganska liten gravöverbyggnad.

Fynd och datering
I graven påträffades åtta glaspärlor (F12-13, F15-18,
F20-21) samt en pärla som kan vara av halvädelsten (F19). Pärlorna var eldpåverkade och mer eller
mindre deformerade. Tre pärlor gick att rekonstruera som Calmers typer A345 (F17), B422 (F12) och
troligen T03 (F19) (se Callmer 1977), vilket gör att
graven kan antas ha anlagts någon gång under tiden
800-talets slut – 900-talets första hälft.

Grav 4
Graven framkom vid schaktning.
På platsen fanns överst i öster ett ca 0,05 m tjockt
torvlager (gräs) och därunder upp till ca 0,25 m med
minerogen brun mylla med inslag av sentida material.
I väster fanns den grusade uppfarten till fritidshuset.

Rester av ett kärl av AIV-gods (F8 samt F4, F9 och
F37) stödjer en vikingatida datering.
Fragment av en liten tunn järnplåt (F36) har möjligen
utgjort en del av en holk.

Därunder fanns ett brandlager (A970). Den västligaste delen av brandlagret framkom direkt under det
hårt packade gruset på den moderna uppfarten. Det
framrensade brandlagret hade närmast oval utbredning, ca 1,6 x 1 meter stort i plan.

Ett mycket litet och vasst föremål av järn (F26) utgör
möjligen den omböjda spetsen till en nål.

Tolkning

Lagret bestod av sotig silt med inslag av sand och lika
delar grus och småsten. Ca 1/3 av stenarna var tydligt
skärviga/skörbrända. I övrigt bestod lagret av kol,
som ställvis utgjordes av större bitar av kolade plank/
vedbitar. I hela lagret fanns ett stort inslag av brända
ben. Fynd gjordes i form av sex fragment av ett järn-

Först har ett brandlager med innehåll av brända ben
och mindre eldpåverkade stenar (A530) placerats på
platsen. Benen härrör troligen från en vuxen människa samt ett mellanstort däggdjur (eventuellt får/
get), vilket visar att ett djur fått följa med den döde
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kärl/kittel (F2, 5, 25), ett järnbleck (F27), två keramikfragment av AIV-gods (F24, F29), en blekgrön
smält glaspärla (F14), en naturlig järnhaltig sten/
mineral (F28), en brandskadad och korroderad bikonisk vikt (F31), en elegant slagen eldslagningsflinta
(F10), ett troligt eldstål i två delar (F11) och ett
obestämbart järnobjekt (F3). Lagret var upp till 0,15
m tjockt.

i form av en mynningsbit till en järngryta (F1), gjordes i lagrets topp. Nära denna påträffades två järnfragment (F33).
Den naturliga undergrunden, under lagret med skörbränd sand, utgjordes av något humusinfiltrerad och
grusblandad silt.

Osteologi
I brandlagret A970 identifierades fragment av brända
ben från människa, hund, samt från ett litet och ett
stort klövdjur. Det lilla klövdjuret är sannolikt får. Det
stora klövdjuret kan inte bestämmas. Människobenen
indikerar att individen varit fullvuxen. Även identifierade djurben är från fullvuxna djur.

Fig. 9. Grav 4. Sekundärt brandlager med kruka,
kvartssten, och stenpackning. Från SSV.

Lagret vilade till stor del direkt mot underliggande
slätt berg, som var eldsprucket. Det flata berget hade
ett tydligt avslut med en skarpt sluttande kant i söder,
och upp mot denna kant och stratigrafiskt under
brandlagret, fanns ett mindre röse/stenkonstruktion bestående av åtta stenar som var 0,06-0,25 meter
stora (K1002). Delvis under de centrala stenarna i
röset framkom delar av ett stående keramikkärl i grovt
A4-gods, som föreföll delvis dåligt bränt. En avvikande rundad sten (F41), ca 5 cm i diameter, i ren vit
kvarts kom på ungefär motsvarande platsen för keramikkärlets centrum. Under och kring keramikkärlet
fanns ett kompakt mindre brandlager, bestående av
silt, kol och sot samt med ett rikligt inslag av brända
ben. Det mindre brandlagret låg i en ovalt rundad
nedrävning (K1179) som var grävd in mot bergskanten. Nedgrävningen var ca 0,15 meter djup.
Nedgrävningen var upptagen genom ett lager bestående av ren, skörbränd sand (K1168). Detta lager
fanns söder och öster om berget under det större
brandlagret (K970). Lagret mot söder, utanför schaktets begränsning. Framtagna delar av lagret undersöktes. Lagret var upp till 0,1 meter tjockt. Ett fynd,
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Ett flertal benfragment från lagret tycks ha utstått
en avvikande eldpåverkan. Benen är hårdast brända
både externt och internt, medan det mellersta skiktet av fragmenten uppvisar en lägre värmepåverkan.
Detta tolkas som ett resultat av att benen inte har varit
i ett färskt kadaver vid tiden för eldpåverkan, utan att
det är en eldpåvekan som kan uppstå i redan skeletterade (och delvis fragmenterade?) ben. Flera av de
avvikande benfragmenten är från något stort däggdjur (storlek nötdjur/häst), men det kan även innefatta andra typer av däggdjur.
Av benen från brandlagret A1144 har endast två
fragment identifierats. Ett av dessa är högst sannolikt mänskligt. Det andra ben som identifierats är ett
mellanhandsben från ett fullvuxet men relativt litet
nötdjur.

Fynd och datering
I brandlagret K970 påträffades sex fragment av ett
järnkärl/kittel (F2, 5, 25) och ett järnbleck (F27).
Möjligen hör även ett obestämt järnobjekt (F3) till
kitteln.
Även en smält blekgrön liten glaspärla (F14) och en
brandskadad/korroderad bikonisk vikt (F31) påträffades i lager A970.
Av de två keramikfragment av AIV-gods som påträffades i brandlager A970 utgör den ena en säker
mynningsbit, och troligen är även den andra en
mynningsbit (F24, F29). Båda fragmenten är relativt

Vissa av benen i K970 var uppenbart “dubbelbrända”,
och det verkar främst röra sig om djurben. Detta kan
tyda på att vissa av djurbenen inte satt i ett färskt kadaver utan kan ha hamnat på platsen i form av (styckad/
preparerad/tillagad?) mat. En annan möjlighet är
att det skett (minst) två kremeringar på platsen. En
sekundär kremering skulle kunna ha samband med
det invidliggande brandlagret K1144.

dåligt brända.
I det invidliggande brandlager A1144 påträffades en
del, i form av botten och delar av buken, av ett kärl i
grovt AIV-gods (F6). Keramiken var dåligt bränd.
I A1144 tillvaratogs även en naturligt rundad sten, ca
0,05 meter i diameter, av ren vit kvarts (F41).

Graven har skadats vid arbeten på uppfarten till det
moderna huset och den tillhörande tomten. En bit
av en järngryta (F6) som påträffades i toppen av
den brända sanden (K1168) kan antas vara relativt
modern och är troligen ett resultat av sådana sentida
aktiviteter.

Utifrån fynden kan graven ges en datering till vikingatiden. Den bikoniska vikten indikerar att graven som
tidigast kan ha anlagts vid 800-talets slut (se Sperber
1996, s. 104f).
En bit av mynningen till en järngryta, som påträffades i toppen av lager K1168, är troligen tidigmodern
(F6). Två mindre järnfragment (F33) som påträffades
i lagret är möjligen förhistoriska.

Grav 5
Framkom vid schaktning.

Tolkning
Först har man eldat på platsen, vilket resulterat i att
det underliggande berget har spruckit och den naturliga sanden kring berget och under och bålet har blivit
skörbränd (A1168). Troligen rör det sig om den
kremering som skapat brandlager A970. Den kremerade har varit en fullvuxen person. Denne har fått
med sig en hund på gravbålet, samt (delar av) ytterligare (minst) två djur, varav det ena kan ha varit ett
får och det andra har varit ett större klövdjur som inte
kan bestämmas.

Överst fanns grästorv (ca 0,05 meter tjock), och
därunder ett ca 0,3 meter tjockt myllblandat siltlager. Därunder framkom östra delen på ett brandlager (A733). Brandlagret innehöll rikligt med sot och
kol, samt brända ben och fynd. Ett par brända ben och
två metallföremål som låg i toppen av brandlagret och
rubbades vid schaktningen tillvaratogs.
På en yta direkt nordväst om den framtagna delen
av brandlagret framkom vid schaktning en del av en
enskiktad stenpackning av upp till 0,4 m stora stenar
(A665). Toppen på stenpackningen påträffades ca 0,2
meter under nuvarande markyta.

I brandlagret kan en järnkittel ha ställts, alternativt
har en järnkittel varit med på kremationsbålet. Ytterligare föremål den döde fått med sig på bålet är en pärla
och en vikt. Sekundärt, efter kremationen, har en
flinta och ett eldstål nedlagts i lagret. Kanske var detta
redskapen som användes för att tända bålet?

Osteologi
Benen har ej analyserats.

Fynd och datering
Någon gång efter detta har en nedgrävning (K1179)
gjorts invid kanten på berget där kremationen skett,
genom den skörbrända sanden. I nedgrävningen har
ytterligare ett brandlager med brända ben deponerats (K1144), och en kruka, som också kan ha innehållit brända ben, har nedställts (F6). Troligen har en
vit kvartssten blivit lagd i krukans topp (F41). Därefter har krukan, och brandlagret, täckts med ett mindre
stenröse (K1002).

Metallföremålen utgörs av en järnten, möjligen spik
(F43) och ett litet ornerat pressbleck/beslag av
CU-legering (F42).
Fynden talar för en datering till yngre järnålder.

Tolkning
Brandlagret utgör gravgömma i en brandgrav från
yngre järnålder.
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Stenpackningen kan utgöra gravens överbyggnad,
men det är inte konstaterat.

Grav 6
Lämningarna framkom vid schaktning.
Överst fanns 0,05 meter tjock grästorv, och därunder
siltblandad mylla.
Ca 0,5 meter under nuvarande markyta framkom
en stenpackning/stenrad (A558) bestående av nio
stenar, 0,09-0,25 meter stora, glest lagda i halvcirkelform.
Inget särskilt lager kunde urskiljas, men jorden under
och innanför stenraden undersöktes med skärslev till
ca 0,1-0,15 m djup. Den bestod av myllblandad mörkbrun silt. I jorden fanns spridda kolstänk och mycket
små fragment av bränd lera.
Fynd av brända ben gjordes intill en av stenarna
(B766). Vidare påträffades ett bronsbleck (F32) och
en keramiksskärva tillsammans med ett litet större
fragment av bränd lera/möjligen keramik (F34).

Osteologi
Den osteologiska analysen visade på kraniefragment
av människa.

Fig. 10. Undersökning av grav 7. Från V.

der siltblandad mylla.
På cirka 0,3 meters djup framkom överdelen på en
avlång/oval stenpackning (A424). Stenpackningen
låg i nordnordvästlig-sydsydöstlig riktning. Den
utgjordes av 11 stenar i storleken 0,1-0,5 meter, som
låg i ett skift. Tre till fyra av stenarna stod på högkant.
Direkt på stenpackningen, i södra delen, låg en spräckt
löpare/knacksten (F40).
Vid rensning av stenpackningen framkom ett en rund
skålla/tunn plåt av aluminium (F35), samt enstaka
odekorerat flintgods och en modern spik (ej tillvarataget).

Fynd och datering
Keramikskärvan (F34) är preliminärt av AIV-typ,
vilket indikerar en datering till yngre järnålder.
Bronsblecket (F32) är inte närmare bestämt.

Vid framgrävning/undersökning av stenpackningen
visade det sig att stenarna satt djupt, ca 0,3 m under
schaktbotten. Fyllningen mellan stenarna skiljde sig
inte märkbart från omgivande jord, och inga ben eller
fynd påträffades. Därför mättes inget fyllningslager in.

Tolkning
Stenpackningen/stenraden utgjorde eventuellt en
rest av en rundad inre packning och/eller inre kantkedja i en grav. Brända ben visar att den kan ha hyst en
kremerad människa. Ett keramikfynd visar på en datering till yngre järnålder.

Grav 7
Lämningarna framkom vid schaktning.

Fynd och datering
Fynden som påträffades vid rensning av stenpackningen var övervägande moderna eller tidigmoderna.
En tunn, rundad skålla av aluminium kommer troligen från en buteljkork (F35); föremålet är som äldst
1800-tal.
En påträffad löpare/knacksten (F40) kan dateras till
äldre järnålder.

Överst fanns här ett torvlager (0,05 meter) och därun-
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Tolkning

ning.

Möjligen utgör den påträffade stenpackningen en del
av fyllningen/stenpackningen över en skelettgrav.
Detta kunde dock inte konstateras.

Anläggning 2
Anläggningen framkom vid schaktning.

Anläggning 1
Överst fanns här ett ca 0,05 m tjockt torvlager (gräs)
och därunder ett upp till ca 0,3-0,4 m tjockt lager
bestående av minerogen brun mylla med inslag av
mindre stenar och sentida fynd (glas, porslin etc).

Anläggningen framkom vid schaktning.
Överst i schaktet fanns här grus (närmast huset) och
gräs och direkt därunder en 0,2 meter tjock nivå med
mylla, och därunder myllblandad silt.

Själva anläggningen utgjordes av en större (ca 0,6
m i diameter) samt ett par mindre (0,15-0,2 meter i
diameter) stenar (A348). Direkt under dessa framkom naturlig undergrund i form av sand- och grusblandad silt.

Mellan 0,4-0,45 meter under marknivån framkom en
tydlig färgning av sotig jord, med enstaka brända ben.
Vid undersökningen visade det röra sig om fyllningen
i östra delen av en upp till 0,4 meter djup nedgrävning, med relativt vertikala nedgrävningskanter och
plan botten.

Tolkning
Möjligen del av en skadad kantkedja till grav (fortsättning mot väster och öster?). I så fall ha denna skadats
och övertäckts i samband med senare grävarbeten/
anläggningsarbeten på tomten. Tolkningen är mycket
osäker.

Fyllningen i nedgrävningen bestod i dess norra del
av myllblandad silt med inslag av kol och sot, samt
enstaka fragment av brända ben (A240). Samma fyllning fanns även i nedgrävningens södra del, men här
fanns också ett betydande inslag av 0,05-0,15 meter
stora stenar, av vilka ca 1/3 var tydligt eldpåverkade:
skörbrända eller skärviga (A255). Ställvis bildade
stenarna en sammanhängande packning.

Anläggning 3
Framkom vid schaktning.

En framtagen mindre del av anläggningen som ej
behövde borttagas, och därför ej undersöktes (längst i
väster), täcktes med markduk innan återläggning.

I toppen fanns här ett ca 0,05 m tjockt torvlager (gräs)
och därunder upp till ca 0,2 m med minerogen brun
mylla med inslag av sentida material. Därunder framkom en gles enskiktad stenpackning bestående av
ca 0,1-0,2 m stora stenar (A996). Under stenpackningen fanns ett ca 0,2 meter tjockt lager bestående
av humusblandad silt (A1035), och därunder naturlig undergrund i form av sand- och stenblandad silt.

Osteologi

Fynd och datering

Brända ben som insamlades från fyllningen (A255/
benen inmätta som B260 & 261) visade att det rörde
sig animala ben.

I lager A1035 gjordes fynd av en förhistorisk keramikskärva (F23), men även av moderna fynd i form
av glas m.m (ej tillvaratagna).

Datering

Fynden visar att anläggningen är modern.

En 14C-analys av kol från ung stam eller gren av gran
visade på en datering till 330-440 e.Kr. (86,3% sannolikhet) eller 480-540 (9,1% sannolikhet) (Ua-63435).

Tolkning

Ett vedartsprov på kol i fyllningen visade förekomst av
ek och ung stam eller gren från gran.

Stenpackningen med underliggande lager har tillkommit i samband med anläggningsarbeten/trädgårdsarbeten på platsen under sen tid. Vid dessa arbeten har
äldre/förhistoriska lager på platsen genomgrävts/

Tolkning
Troligen rör det sig om en stor kokgrop för matlag-
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skadats. Bland annat förefaller man ha genomgrävt
det äldre lager A1168, som är relaterat till grav 4.

Stolphål 1-3
Ca 0,3 meter under nuvarande markyta iakttogs bottnarna på tre stolphål (A817, A769, A760). Samtliga
var försedda med skoningssten (A741 m.fl.). Stolphålen bildar en västnordvästlig-östsydöstlig rad.
Stolphål 1 (A817) har blivit omstolpat.

Tolkning
Stolphålen ligger direkt norr om den befintliga äldre
landsvägen, och tolkas därför ha ingått i en hägnad
som löpt längs med denna.
Troligen är de relativt moderna.
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Bilaga 1. Planer gravar och anläggningar. Skala 1:30

GRAV 1

25

26

27

28

Bilaga 2.Kontexter

Nr
Tillhör
200

Kontexttyp

Undersökt Metod Beskrivning
Djupm
Övergripandebeteckningförtorvlagerochjordmassorutan
antikvarisktintresse.
0,4
Ja
Skärslev Myllblandadsilt.Inslagavkolochsvartsot.Enstakabrända
ben.Tolkadesförstsometttunntbrandlager/möjlig
gravrest.Vidundersökningvisadesiglagretvarabeläget
(fyllning)inorradelenavenstörrenedgrävning.Fyllningeni
nedgrävningenssödradelskiljdeutsiggenomettstörre
inslagavdelviseldpåverkadestenar.

240 Anläggning1

Lager

249 Grav1

Lager

Ja

Skärslev Brandlager.Beståravsotochmycketsmåkolbitar.Stort
inslagavbrändaben.

0,05

255 Anläggning1

Lager

Ja

Skärslev Humusblandadsilt(60%),samtsot,kolochstenar,0,05Ͳ
0,15mstora(ca30%skörbrända/skärviga,övrigarundad
natursten).Sammantagetca100stenarinomdendelav
lagretsomundersöktes.Ställvisbildadestenarnaen
packning,1Ͳ3skifttjock.Enstakabrändaben.

0,4

Fyllningisödradelenavennedgrävning(337).Samma
fyllningsmaterialsominorradelen(lager240),enda
skillnadenärdenrikligaförekomstenavstenar.
272 Grav1

Stenpackning Ja

279 Grav1

Stenpackning Ja

Skärslev Stenpackninguppbyggdavmindrestenar(upptill0,1m
stora).Täckteen1,1X0,3mstorytainomschaktet.
Tolkadessomeninrepackningienstörregravhög
(förstörd).
Hacka Radmedstenar,0,2Ͳ0,5mstora.Tolkassom(delav)
kantkedjantillengrav.

0,1

0,3

Lågdelvisnedienunderliggandenedgrävning(402).
341 Anläggning1

Nedgrävning Ja

Skärslev Nedgrävning.Relativtvertikalanedgrävningskanter,plan
botten.Grävdnedgenomsterilen.
Endastdelundersökt.FortsättermotV.
Fyllningenutgörsavlager240och255.

0,4

348 Anläggning2

Stenpackning Ja

Hacka

0,4

402 Grav1

Nedgrävning Ja

Skärslev Nedgrävning,0,4mbredoch0,2mdjup.
Tolkassommöjlignedgrävningförkantkedja(279).

Trestenar,0,2respektive0,25respektive0,6X0,45X0,3m
stora.
Möjligenrestavkantkedjatillengravellersyllstensradför
enbyggnad?
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0,2

Nr
Tillhör
424 Grav7

Kontexttyp Undersökt Metod Beskrivning
Djupm
0,65
Stenpackning Ja
Skärslev Stenpackning,avlång(NVͲSÖriktning),beståendeav11
stenariettskikt(enstenframkomunderdettaskikt).
Homogentstenmaterial(grågranit).Stenstorlek0,1X0,12Ͳ
0,3X0,5m.Någraavstenarna(3Ͳ4st)stodpåhögkant.
På/istenpackningenfannsenlöpare.Mångastörre
trädröttersträcktesiggenomdennorradelenav
stenpackningen.
Vidrensningavstenpackningenframkomenknapp?avCUͲ
legering(inmättochtillvaratagen),samtenstakaodekorerat
flintgodsochenmodernspik(ejtillvarataget).
Stenarnasattdjupt,påca0,3munderschaktbotten(ca
0,65mundernuvarandemarknivå).Mycketröttermellan
stenarna.
Mellanstenarnafannsmörkbrun/brunsilt,mylligiNdelen.
Undersiltenfannsnaturligundergrundiformavljusbrun,
ställvisvit/ljusbrun,lera.Enstakakolfnykochsmåfragment
avbrändleraiakttogs.
Fyllningenmellanstenarnaskiljdesigintemärkbartfrån
omgivandejord,ochingabenellerfyndpåträffades.Därför
mättesingetfyllningslagerin.Ettjordprovtogsdockmellan
stenarna.
Anläggningenantogskunnautgöraenskelettgrav.Efter
undersökningärdetmycketsvårtattsägavadden

501 Grav2

Stenpackning Ja

520 Grav2
530 Grav3

Lager
Lager

Ja
Ja

Skärslev Stenpackning.Flataskörbrändastenarsomvar0,1mstora,
täckteenytasomvarca0,3mstor.Stenarnatäckte
keramikfrånenevntuellgravurna.
Skärslev Brandlager.Siltmedsotochkol.Brändaben.
Skärslev Brandlager.Luckerfetsilt,iVochcentraladelenstarkt
sotblandat,medinslagavkol.MindresotlängstiÖ.Hela
lagretharinslagav0,03Ͳ0,1mstorastenar,ochförekomst
avbrändaben.
Underlagretfinnsnaturligundergrundiformav
sandblandadsiltmedettstortinslagavgrusochstenar,upp
till0,1mstora.IÖärundergrundenmyllblandadäven
underlagret,vilkettroligenberorpåattvattenrunnitlängs
berget,somsluttarmotÖ.
Inorrliggerlagretemotenbergskant.Lagretharävenett
tydligtavslutmotVochS,menvarmersvåravgränsatmot
Öpgaattdenunderliggandesiltenhärvarinfiltrerad(se
ovan).
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0,1

0,1
0,15

Nr
Tillhör
558 Grav6

Kontexttyp Undersökt Metod Beskrivning
Djupm
Stenpackning Ja
Skärslev Stenpackning/stenrad,9stenarientroligenmedvetetlagd
0,15
halvcirkelform.Liggerglestoch"skrangligt".Stenarna0,06X
0,09Ͳ0,15X0,25mstora.Homogentstenmaterial(grå
granit).Stenarnasbottenfannspå0,1Ͳ0,15mdjupunder
framtagenschaktbotten,motsvarande0,6Ͳ0,65munder
nuvarandemarknivå.
Jordenunderochinnaförstenradenundersöktestillca0,1Ͳ
0,15mdjup.Jordenbestodavmyllblandadmörkbrunsilt,
genomväxtavrötter.Ijordenfannsspriddakolstänkoch
mycketsmåfragmentavbrändlera.Underframkom
naturligundergrundiformavljuslera/finslit.Jordenskiljde
sigintemärkbartfrånomkringliggandejord,såingetsärskilt
lagerkundedefinierasatthöratill
stenpackningen/stenraden.
Fyndavbrändabengjordesintill("innaför")enavstenarna.
Vidarepåträffadesbronsbleck?,enkeramiksskärvaochett
litetstörrefragmentavbrändlera.Fyndenharförtstilllager
200eftersomingetsärskiltlagerförstenpackningenkunde
utskiljas.
Stenpackningentolkassomenmöjlig(delav)kantkedjatill

665 Grav5

Stenpackning Nej

Stenpackning,uppbyggdavupptill0,4mstorastenar.
Täckerenytasomärcaenkvadratmeterstor.
Stenpackningenvartroligeninteheltframtagen.Ej
undersökt.

733 Grav5

Lager

Brandlager.Denframtagnadelenvarca0,6kvadratmeter
stor.Rikligtmedsotochkol(ävenstörrekolbitar),iytan
fragmentavbrändaben.

Nej

Tvåmetallobjektsomframkomiytantillvaratagna.
Anläggningenärejheltframtagen;endastbrandlagretsallra
Vdelfannsinomschaktet.Ejundersökt.

741 Stolphål3

Sten

Ja

Skärslev Skoningsstenistolphål760.Fyranaturstenar,0,08Ͳ0,45m
stora.Lagdaiettskift.
Stenarnasbottenlågcapå0,15munderframtagen
schaktbotten,vilketmotsvarar0,5meterundernuvarande
marknivå.

760 Stolphål3

Nedgrävning Ja

Skärslev Nedgrävning,oregelbundenformiplan,ca0,3midiameter.
Svagtsluttandenedgrävningskanter.Spetsigbotten.
Ca0,2meterdjuptfrånframtagenschaktbotten,vilket
motsvararca0,55meterundernuvarandemarknivå.
Fylltmedbrunsilt(ejseparatinmätt).Fyraskoningsstenar,
0,08Ͳ0,45mstora(741).
Stolphål.
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Nr
Tillhör
769 Stolphål2

Kontexttyp Undersökt Metod Beskrivning
Djupm
Nedgrävning Ja
Skärslev Nedgrävning,ovaliplan,07X0,45mstor,0,25mdjupfrån
framtagenschaktbottenvilketinnebär0,6mdjupfrån
nuvarandemarkyta.
Nedgrävningskanternaochbottenotydliga(pgamycket
rötter).
Fyllningsjordenutgörsavbrunsilt(ejseparatinmätt).
Treskoningsstenar,tvåskarpkantadeochenovaltrundad,
enstenhadebotten0,25mned(0,6mundernuvarande
markyta)ochdeövrigatvå0,1mned(0,45munder
nuvarandemarkyta).
Ibottenavnedgrävningenfinnsnaturligundergrundiform
avljusbrunkompaktlera.
Stolphål.Tolkasvaratidigmodernt/modernt.

798 Stolphål1

Sten

Ja

Skärslev Stenar,fyrastycken,0,1Ͳ0,4mstora.
Skoningsstenistolphål,sombliovitomstolpat(två
nedgrävningar,817a,817b).

817 Stolphål1

Stolphål

Ja

Skärslev Nedgrävningar,tvåstyckensomgårsamman.Dennorra
nedgrävningenärovaliplan,0,8X0,6mstor.Denna
skär/äryngreändensödranedgrävningensomärovali
plan,0,6X0,4mstor.

0,55

Nedgrävningskanternaärrelativtvertikalaochbottnen
plan.

845 Grav3

Sten

Ja

970 Grav4

Lager

Ja

Stolphål.Tolkassammanhöramedövrigatvåstolphålpå
platsenochutgöraspåravenhägnadinvid(denännu
existerande) vägen.
Skärslev Etttiotalspriddastenar,0,03Ͳ0,1mstora,somutgjordeen
restavenstenpackningöverbrandlagret(530)igrav3.
Vissaavstenarnavareldpåverkade/skärviga.
Skärslev Brandlager.Sotigsilt(70%)medinslagavsand(10%)och
likadelargrus(5%)ochsmåsten(0,01Ͳ0,05mstora)(5%)
varavca30%ärskärviga/skörbrända.Iövrigtbestårlagret
avkol,somställvisutgörsavstörrebitar:hela
plank/vedbitar.Stortinslagavbrändaben.

0,15

Lagretärupptill0,15mtjockt.
Stratigrafisktunderlagretframkomettmindreröse(1002)
medkeramikkärlunder,samtunderdettanaturlig
undergrundiformavsiltochberget.
996 Anläggning2

Stenpackning Ja

Hacka

Stenpackning,gles.Stenar0,1Ͳ0,2mstoratäckeren
rektangulärytasomärca0,6X1,2mstor.
Sannoliktmodern(recentaföremåliytan,ochäveni
underliggandelager1035).
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0,15

Nr
Tillhör
1002 Grav4

Kontexttyp Undersökt Metod Beskrivning
Djupm
0,1
Stenpackning Ja
Skärslev Litetröse/stenkonstruktion,beståravåttastenar0,06Ͳ0,25
mstora.

1035 Anläggning2

Lager

Ja

Hacka

Täckerin/överlagrarettcentraltkeramikkärl.
Lagerbeståendeavhumusblandadsilt.

0,2

Endastdelundersökt.
Fyndavförhistoriskkeramiksamtmodernafynd(buteljglas,
fajans;ejtillvarataget).
Tolkassomettimoderntidomrörtjordlager
(trädgårdsrelaterat?).
Underlagretfinnsnaturligundergrundiformavsilt(något
humusblandad).
1144 Grav4

Lager

Ja

Skärslev Brandlager.Beståravsilt(70%)ochkol&sot(30%).
Kompakt.Rikligtinslagavbrändaben.

1168 Grav4

Lager

Ja

Hacka

lagerbeståendeavrenskörbrändsand.

0,15

0,1

Lagretendastdelundersökt.Endastdelvisavgränsat(mot
bergetiN).
LagretliggeruppemotbergiNochöverlagrariövrigt
naturligundergrundiformavnågothumusinfiltreradoch
grusblandadsilt.
Skörbränningentolkasvaraettresultatavattenkremering
skettpåplatsen.
1179 Grav4

Nedgrävning Ja

Skärslev Nedgrävning,ovaltrundadiplan.Sluttande
nedgrävningskanterochreletaivtplanbotten.Upptagen
invidbergssidainorr.
Fylldmedbrandlager1144mm.
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0,15

Bilaga 3. Fynd
Fnr

Sakord

Fragm.grad

1

Kontext Material
1168 Järn

Gryta

Fragment

1

2

970 Järn

Gryta

Fragment

4

3

970 Järn

Föremål

Fragment

1

4

530 Keramik

Kruka

Fragment

1

5

970 Järn

Gryta

Fragment

1

Kruka

Fragment

20

6

7
8
9

1144 Keramik

Antal

Viktg Anmärkning
121 Mynningsbitav
järngryta.
99 Fragm
mynningsdel+
mindrefragm(av
buk?)
5 Obestämbart
järnobjekt.
5 TypAIV
19 Lättvälvt
fragment;evdel
avbukpågryta.
561 TypAIV;drygt20
fragm,grovt(27
mmtj)&dåligt
bränt
Gods.

970 Mineral/
sten
530 Keramik

Naturlig

Fragment

1

1 Mktlitetfragment.

Kruka

Fragment

29

262 TypAIV

Fragment

1

23 TypAIV

530 Keramik

Kruka

10

970 Flinta

1

7 Mörktgråflinta.

11

970 Järn

Eldslagningsfl Intakt
inta
Eldstål
Defekt

1

12

530 Glas

Pärla

Fragment

1

13

530 Glas

Pärla

Defekt

1

14

970 Glas

Pärla

Defekt

1

15

530 Glas

Pärla

Defekt

1

16

530 Glas

Pärla

Defekt

1

17

530 Glas

Pärla

Defekt

1

18

530 Glas

Pärla

Defekt

1

19

530 Glas

Pärla

Intakt

1

20

530 Glas

Pärla

Defekt

1

21

530 Glas

Pärla

Defekt

1

22

520 Keramik

Kruka

Fragment

8

17 Tvådelarm
passning.Trol
eldstål.
1 Opaktmörkblåm
vitatrådar&rött
mönster.
2 Heltsmält.Opakt
mörktblåttglas.
1 Smält.Opakt
blekgrön.
1 Ngtsmält.opakt
mörkblå.
1 Mörktgrönblå.
Smält.
3 Melonpärla.
Translucent
blekgrön.Delvis
smält.
2 Opaktmörkblåm
vitaochröda
pålägg.Smält.
2 Trunkerad
bikonisk.Opakt
vikt.
1 Opaktmörkblå.
Smält.
1 Opakt
förgätmigejͲblå.
Smält.
59 TypAIV

23

1035 Keramik

Kruka

Fragment

1

11 TypAIV

24

970 Keramik

Kruka

Fragment

1

10 TypAIV
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Konserv. Gallrat
X
X

X

X

(X)

X

X

Fnr

Kontext Material

Sakord

Fragm.grad

25

970 Järn

Föremål

Fragment

26

530 Järn

Antal

Viktg Anmärkning
8 Möjligenbukfragm
tillgryta.

X

1

X

(X)

27

970 Järn

Föremål

Fragment

1

1 Litenspets,trol
dubbelvikt.
Nålspets?
1 Bleck

28

Naturlig

Intakt

1

2 Naturlig

29

970 Mineral/
sten
970 Keramik

Kruka

Fragment

1

7 TypAIV

30

255 Slagg

Slagg

1

8 Delvisförglasad.

31

970 Järn

Föremål

Defekt

1

32

200 CUͲleg

Beslag

Fragment

1

Föremål

Fragment

2

Fragment

2

9 TypAIV;det
mindrefragmentet
evbrändlera.

1

1 Tunnrundskålla,
tillbuteljkork?
Modern/tidigast
1800Ͳtal.
2 Söndrigtunn
järnplåt;delav
holk?
1 TypAIV

33

1168 Järn

34

200 Keramik

Kruka

35

200 Aluminium

Skålla

36

530 Järn

Föremål

Fragment

1

37

530 Keramik

Kruka

Fragment

1

38

249 Keramik

Kruka

Defekt

113

39

200 Bergart

Malsten

Defekt

1

40

424 Bergart

Malsten

Defekt

1

41

1144 Kvartsit

Intakt

1

42

733 CUͲleg

Beslag

Fragment

2

43

733 Järn

Spik

Defekt

1

44

1144 Brändlera

35

Konserv. Gallrat

1

1

10 Massivtrundat
obj;korroderad
bronseradbikonisk
vikt.
1 Litettuntvikt
bleck;kantbeslag.
5 Tvåsmåfragment;
möjligenavholk.

753 TypAIV;trolstörre
delenavkruka,
drygt100
fragment
322 Delavlöpare.
Skörbrändoch
spräckt.
528 Delvisavspräckt
löpare.
127 Naturligtslipad
stenavren
kvartsit.
X
2 Dekorerat
pressbleck/beslag,
5delarmed
passning(samt1
kolbitsomvar
inviktiblecket).
Dekoren
naturalistisk/återg
erett
blomstermotiv.
Tvåsmåförsänkta
nithål.
7 Järnten,trolspik. X
1

X

X

X
X

X

X

X

Fnr

Kontext Material

Sakord

Fragm.grad

Antal

Viktg Anmärkning

Kärl

Fragment

20

45

UTGÅR

46

249 Keramik

47

970 Keramik

Fragment

1

48

424 Keramik

Fragment

1

49

970 Skiffer

Fragment

2

Bryne

36

14 TypAIV
6 TypAIV;med
järnoxid
1 Brändleraeller
keramik
3 Tvåfragmmed
passning,trol
bryne;
eldpåverkade.

Konserv. Gallrat
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KONSERVERINGSRAPPORT

Uppdragsrapport364

PåuppdragavfirmaUppdragarkeologihar17fyndposter,beståendeavmetallföremål,
konserveratsavArkeologiskaforskningslaboratorietvidStockholmsuniversitet.

Fyndbeteckning:Sö,Hallasn,HallaͲVäsby4:2,Raä9:1

A.Föremålavjärn
Fnr
1gryta,1frgm
2gryta,4frgm
3frgm,1
5frgm,1
11frgm,2(sammanfogattill1frgm)
25kärl,1frgm
26pigg,1
27bleck,1
31viktlod,CuͲmantel,1
33frgm,2
36frgm,1
33ten.1

Tillståndförebehandling:
Föremålenvartäcktaavettjordlagerbemängtmedkorrosion.YtornavarskrovligamedblåsͲ
ochsprickbildningar.Grytfragmentenbedömdesvararelativtsettbrabevarade.Övriga
föremålvarisämrekonditionochbitvisgenomkorroderade.

Behandling:
Föremålenharbedömtsochbehandlatsindividuellt.
*Inledningsvislakningi4%ͲEDTAͲdiͲNaͲlösning,pHͲvärde6,5Ͳ7ochmedtemperaturen75Ͳ
800Cundersammanlagt5Ͳ6timmarochdärefterisammalösningunderytterligare18
timmar.DemindreföremålenF26och32behandladesmedsammakoncentrationoch
temperaturmenendastunderca30min.
*UltraljudsbehandlingiavjoniseratvattenupprepadegångeromväxlandemedEDTAͲ
penslingar(sammalösningsomovan)samtbearbetningmedskalpellunderstereolupp.
*Borstningmedroterandedentaltrissoravvarierandehårdhetsgrad.UndantagetvarF26
och32pgaskörhet.
*Närnöjaktigtresultatbedömdesvarauppnått,lakadesföremåleniavjoniseratvatten
tillsattmeddiͲNatriumvätefosfat(1%)tilldessattdevarkloridfria(<5ppm).
*Efteravslutadlakningbehandlingiultraljudmedavjoniseratvatten.
*Föremålentorkadesivärmeugn(600C)samtundervacuumvarefterföremålen
ytskyddadesmedparaffin.
*F11,33(litenkula)och43harsammanfogatsmedAraldit(tvåkomponentshärdlimlösligti
värme)infärgatmedjordfärg.
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Särskildaanmärkningar:Fleraavföremålenvarinteavjärn.Fnr32,bleck,visadesigvidtest
medmagnetintevaramagnetiskt(seunderB.)F7och28ärbitaravsten/mineral(seunder
C.).ViktlodetF31ärtillverkatijärnmedenkopparlegeradmantel.Detharkorroderatinifrån
ochorsakatattmantelndeformerats.

B.FöremålavCuͲleg
Fnr
32bleck(CuͲleg?)
42beslagmhål,ornamentik,6frgm

Tillståndförebehandling:
Detunnafragmentenvartäcktaavettfinfraktioneratsvartjordskikt.Debedömdessom
ömtåliga,isynnerhetdeorneradefragmentenF4.

Behandling:
*Behandlingmedpenslingi2%iEDTAͲdiͲNaͲlösning,pHͲvärde6,5Ͳ7,temperatur400C.
*Närnöjaktigtresultatbedömdesvarauppnått,lakadesföremåleniavjoniseratvattenmed
diͲNatriumvätefosfat(1%)tilldessattdetvarkloridfritt(<5ppm).
*Somavslutningtorkningivärmeugn(600C);varefterföremåletytskyddadesmedParaloid
B72(klarlack,lösligtietanol/aceton).

Särskildaanmärkningar:PåfragmentenF42framkomendistinktväxtornamentik.Dådeär
ytterstömtåligamåstedebehandlasmedstörstavarsamhet.

C.Övrigt
Fnr
7mineral/sten,1
28mineral/sten
35plattarund,aluminium

Tillståndförebehandling:Fnr7och28varbedömdasomjärnföremålinnanbehandling.
F35varbedömdsomettföremåltillverkadienickeͲjärnlegering.

Behandling:
Fnr7och28lakadesienEDTAͲlösningförjärn(seunderA.).Närderengjortsvisadedetsig
attdetvarbitaravsten/mineralochbehandlingenupphördedärefter.
Fnr35harlakadesienlösningsomunderB.Närföremåletvarnöjaktigtrengjortsågjordes
enmetallanalys.Detvisadesigvaratillverkatialuminium.

Särskildaanmärkningar.
Fnr35haranalyseratmedpXRFͲteknikochdetvisadesigvaratillverkati97,5%aluminium.
Troligtvishadehaltenblivithögreomföremåletborstasytterligare(eͲpost
laboratorieassistentHansAhlgren2020Ͳ12Ͳ15).Eftersomaluminiumupptäcktesförsti
börjanav1800Ͳtaletkanföremåletintevaraäldreänså.

Frescatifebruari2021

LenaHolmquist
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Bilaga 5. Osteologisk rapport

OSTEOLOGISK RAPPORT 2019
RAÄ Halla 9:1
Halla-Väsby 4:2, Nyköping

CLARA ALFSDOTTER

40

Bohusläns museum
Box 403
451 19 Uddevalla
Besöksadress: Museigatan 1, Uddevalla
www.bohuslansmuseum.se
LST dnr 431-2764-2018, Uppdrag Arkeologi projektnummer 19021
Författare: Clara Alfsdotter, Arkeologiska enheten, Bohusläns museum

41

Innehåll
Inledning.................................................................................................................................................. 4
Bakgrund ............................................................................................................................................. 4
Frågeställningar ................................................................................................................................... 4
Avgränsning ......................................................................................................................................... 4
Metod ...................................................................................................................................................... 4
Tillvägagångssätt ................................................................................................................................. 4
Köns- och åldersbedömning ................................................................................................................ 4
Eldpåverkan ......................................................................................................................................... 5
Resultat och diskussion ........................................................................................................................... 5
Sammanfattning av resultat samt tolkning ......................................................................................... 5
Sammanfattande resultat per kontext ................................................................................................ 6
Bilder ................................................................................................................................................... 8
Källförteckning....................................................................................................................................... 11

42

Inledning
Bakgrund
Som del av en arkeologisk schaktövervakning undersökte Uppdrag Arkeologi ett flertal
kremeringsgravar och anläggningar inom den kända fornlämningen Halla 9:1. Gravarna tros datera till
den yngre järnåldern. Den osteologiska analysen av de arkeologiska syftar till att ge en utökad förståelse
om de människor och djur som har gravlagts, samt hanteringen av de döda i den mån möjligt. Analysen
har genomförts av Clara Alfsdotter vid Bohusläns museum under juni 2019.

Frågeställningar
Uppdrag Arkeologi har genom Johan Runer prioriterat de osteologiska frågeställningarna individantal,
kön och ålder för människoben. För djurben prioriteras art, individantal och ålder. Utöver dessa
frågeställningar observeras även eventuella spår av sjukdomar eller skador, samt spår av hantering av
de döda, vilket innefattar vad som kan sägas om hur kvarlevorna har kremerats.

Avgrän
nsning
För osteologisk analys har avsatts 40 arbetstimmar. För att hinna gå igenom hela benmaterialet har därför
benfragment med tydliga morfologiska karaktärer prioriterats (såsom till exempel skalltaksfragment,
kotor eller delar av rörben med åtminstone fragment av ledytor bevarade). Samtliga benfragment har
gåtts igenom, men fragment utan diagnostiskt värde, främst från rörbensskaft, har inte ägnats tid för
närmare art- eller elementbestämning. Fokus har legat på att förstå om det i graven är endast en eller
flera arter, så här har även grova karaktärer (såsom spongiosans utseende) vägts in i bedömningarna i
de fall när endast människoben har kunnat bestämmas morfologiskt (det vill säga, ser obestämda
rörbensfragment ut att komma från människa eller inte?). Avgränsningen ger således fortfarande en
övergripande indikering om huruvida både människor och djur finns representerade i anläggningen eller
inte, men den ger inte en rättvis elementfördelning eftersom rörben är underrepresenterade på grund av
svårhet att med säkerhet element- och artbestämma dem med säkerhet (detta skulle i många fall inte
vara möjligt även om omfattande tid lades på uppgiften, men fler fragment skulle kunna bedömas).
Materialet är inte så omfattande att det skulle gå att använda rörbensfragment till minsta individ-antal.
Här får man istället förlita sig på unika karaktärer på kranium, tänder eller andra unika fragment, som
redan studeras noga under analysen.

Metod
Det osteologiska materialet har analyserats okulärt. I de fall det varit möjligt så har artbedömning gjorts
på morfologiska karaktärer. I vissa fall har mikroskop använts vid artbedömning av rörbensfragment (se
detaljer tabell 1 och 2).

Tillvägagångssätt
Fyndposter som har innehållit större mängder ben har spolats med ljummet vatten i ett 2 mm såll för att
underlätta analysen. Benen har därefter torkat i fyndbackar i rumstemperatur. Fyndposter med ett fåtal
benfragment har endast torrborstats. Material som inte är ben (keramik eller småsten) har sorterats ut.
Keramik har lagts i separata påsar, och småsten har slängts.

Köns-- och åldersbedömning
Både för kön- och åldersbedömning används i första hand bäckenbenet för vuxna människor (e.g.
Buikstra & Ubelaker 1994; White & Folkens 2000). Då inga bäckenbensfragment har identifierats i
materialet så har sekundära köns- och åldersindikatorer iakttagits. För könsbedömning gäller detta
könskaraktärer på kranium (Acscádi & Nemeskéri 1970). För åldersbedömning har tandslitage (metod
beskriven av Brothwell 1981) och suturernas sammanväxning i skalltaket iakttagits (Buikstraa &
Ubelaker 1994). För ungefärlig åldersbedömning av kraniefragment har även tjockleken på skalltaket
iakttagits (Holck 1987). Detta ger liksom sutursammanväxning inget säkert biologiskt åldersspann till
år, men ger en fingervisning om huruvida det rör sig om en yngre eller äldre vuxen individ. För icke
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fullvuxna individer används helst tanderuption och epifyssammanväxning för åldersbedömning
(Buikstra & Ubelaker 1994; Schaefer et al. 2009).

Eldpåverkan
Graden av eldpåverkan har bedömts enligt förbrännings-skalan efter Stiner et al. (1995):
0 Not burned (cream/tan)
1 Slightly burned; localized and <half carbonized
2 Lightly burned; >half carbonized
3 Fully carbonized (completely black)
4 Localized <half calcined (more black than white)
5 >half calcined (more white than black)
6 Fully calcined (completely white)
Atmosfär, temperatur och tid under värme samspelar i fråga om hur hårt brända ben blir. För en
indikation om temperatur så anges att förkolnade ben (grad 3) har utsatts för temperaturer mellan 300–
600 grader. För kalcinerade, vita, kritaktiga ben (grad 6), har temperaturen har uppgått till runt 900
grader eller mer (Walker et al. 2008; Schmidt et al. 2015). När ben kalcinerat är de betydligt mer fragila,
tvärsgående värmeinducerade frakturer skapas och en högre fragmenteringsgrad förväntas därmed
(Stiner et al. 1995; Smith et al. 2015).

Resultat och diskussion
Sammanfattning av resultat samt tolkning
I samtliga anläggningar identifierade som ’gravar’ i fält så har fragment från människor identifierats
utom i grav 7 där endast ett fragment om 0.1 gram ben har samlats in. I ’anläggning 1’, fanns till synes
endast (icke artbestämda) djurben. Kanske representerar anläggning 1 någon annan typ av aktivitetsyta
än en grav.
I två av gravarna (grav 2 och 4) har ben från hund hittats, vilket överensstämmer väl med den yngre
järnålderns gravskick (Andersson 2005:92; Therus 2019:163). Utöver hund finns även delar av klövdjur
identifierade i materialet. Dessa fragment utgörs av diverse delar av kroppen, och således rör det sig inte
om hudar som kroppar kan ha varit svepta i (åtminstone inte uteslutande) utan även andra delar av djuret.
Identifierade benfragment är hårt brända, och den stora majoriteten av fragment överlag har uppnått den
högsta förbränningsgraden (6) och är därmed helt kalcinerade, se tabell 1 och 2. Detta innebär att
kremeringarna har varit omfattande i form av värme och/eller tid. Flera skalltaksfragment uppvisar
delaminering, att tabula interna och externa har separerat (figur 1). Delaminering är indikativt för att
liket bränts, inte bara skelettet (torra kvarlevor) (e.g. Bontrager & Nawrocki 2015). Således indikerar
delamineringen i Halla-materialet att de döda människorna har kremerats innan dess att liket skeletterat.
Det finns dock ett intressant undantag i grav 4 (kontext 970), där ett flertal benfragment (ej artbestämda)
tycks ha utstått en annan eldpåverkan (grav 4 kontext 970), se bilder. Flera av de avvikande
benfragmenten är från något stort däggdjur (storlek nötdjur/häst), men det kan även innefatta andra typer
av däggdjur. Benen är hårdast brända både externt och internt, medan det mellersta skiktet av
fragmenten uppvisar en lägre värmepåverkan. Hur det kommer sig att insidan och utsidan exponerats
för samma eldpåverkan medan mellanskiktet inte har gjort det tolkar jag idag som ett resultat av att
benen inte har varit i ett färskt kadaver vid tiden för eldpåverkan, utan att det är en eldpåvekan som kan
uppstå i redan skeletterade (och delvis fragmenterade?) ben. Frågan är då om man i tillägg till de
kremerade kropparna har adderat ben som har utsatts för någon annan behandling, såsom matlagning
eller dylikt. Det skulle även kunna röra sig om återanvändning av en bålplats där de avvikande benen
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har kremerats tidigare, legat kvar i resterna av det förra bålet och sedan, efter ytterligare värmepåverkan,
samlats ihop och lagts ner i grav 2 med en sekundär kremering. Om så är fallet så är det kanske
anmärkningsvärt att vissa av benen inte har uppnått den högsta skalan an eldpåverkan, men i brist på
vetskap om var i bålet benen kan ha legat så är det svårt att avgöra.
Frågan om mängden ben per grav eller gravgömma under järnålder är ständigt aktuell (e.g. Almgren
1905; Rydh 1936; Kaliff 1997; Röst 2016; Therus 2019). Även i fallet Halla 9:1 representeras långt ifrån
en hel kropp av vare sig människa eller djur i respektive grav (även om man tar hänsyn till oidentifierade
rörbensfragment så saknas stora delar av skeletten). Vissa forskare menar att idén om graven som
kroppens förvaringsplats är ett tankesätt som blir vanligt i och med övergången till kristnandet, och att
kremeringen kan vara den primära kroppsliga övergångsriten medan deponin är av mindre betydelse i
fråga om kvarlevorna (e.g. Bennet 1987; Andersson 2005; Röst 2016). Flera teorier finns om hur
resterande ben har hanterats, allt från att efterlevande har sparat dem som reliker, att ben har malts och
strötts ut i landskapet, och att det är tafonomiska förklaringar bakom ’avsaknaden’ av ben har föreslagits
(Kaliff 1997; Appelgren 2000; Thedéen 2004; Sjöling 2007; Arcini 2007; Therus 2019:210f).

Sammanfattande reesultat per kontext
För detaljerad information om respektive kontext, se tabeller 1 och 2.
Anläggning A1, kontexter 260 och 261
Ingen artbestämning kunde göras. Efter mikroskopisk bedömning av benfragmenten från F261
så är benen sannolikt inte från människa.
Grav 1 kontext 249
Alla identifierade människoben (tabell 2) kan komma från samma individ då inga överlappar.
Det är dock varierande grovhet på flera fragment, möjligen skulle dessa kunna vara från olika
individer men det går inte att säga med säkerhet. Inga ben uppvisar epifyser, vilket indikerar att
individen varit fullvuxen. Kraniets suturer är relativt öppna. Att döma av ett käkfragment så har
sannolikt visdomständer funnits i käke eller varit under utveckling i tandbenet. Inga spår av
tandlossning synd i bevarade alveoler. Benen är till synes från en vuxen, men inte gammal,
individ(er?). Ett fragment från ögonhålan uppvisar maskulina könskaraktärer, sannolikt är detta
fragment från en man.
Keramik har plockats ut bland benen, och har lagts i en separat påse. Många fragment från
rörben har ej identifierats (det går sannolikt att identifiera några av dem om mer tid fanns). Det
finns dock inga indikationer på att djurben finns i kontexten (att döma av både identifierade
fragment samt övriga bens struktur).
Grav 2 kontext 250
I kontexten har fragment från människa och hund identifierats. Inga fragment överlappar inom
arterna, vilket betyder att det kan vara fragment från en hund och en människa. Hunden var till
synes fullvuxen. Människan var sannolikt en ung vuxen, att döma av de relativt tunna
kraniefragmenten och de relativt öppna (men något trubbiga) suturerna. Den främre delen av
underkäken som finns bevarad är från en relativt liten käke. Ett fragment från tinningbenet
uppvisar androgyna karaktärer, och könsbedömning är svår att göra. Storleken på fragmenten
kan möjligen indikera att det rör sig om en kvinna, men utan jämförelsematerial från samma tid
och rum är detta svårt att uttala sig om.
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Grav 3 kontext 530 fynd 957 (östra delen av kontexten)
I materialet finns kraniefragment från en vuxen människa att döma av tjocklek på skalltak.
Någon könsbedömning har inte kunnat göras. Två fragment från ett revben från ett mellanstort
däggdjur (ej människa) har identifierats. Fragmenten kan vara från ett får, men karaktärerna är
för vaga för att säga med säkerhet. I övrigt har inga indikationer på djurben iakttagits i varken
den östra eller västra (nedan) delen av kontexten.
Grav 3 kontext 530 fynd 865 (västra delen av kontexten)
Människoben har identifierats i form av kotfragment, fingerben och kraniefragment. Inga ben
överlappar benen i fyndpost 957, och morfologin på benen är likartad. Samtliga människoben
från grav 3 kan vara från samma individ.
Grav 4 kontext 1144
Enligt muntlig information från arkeolog Johan Runer så tolkas kontext 1144 som en annan
deponi än kontext 970, båda i grav 4. I den mindre fyndposten 1144 har endast två fragment
identifierats. Ett av dessa är högst sannolikt mänskligt. Det är ett litet fragment från processus
mastiodeus från tinningsbenet. Bestämningens osäkerhet ligger i att fragmentet är mycket
skadat. Ett annat ben som identifierats är ett mellanhandsben från ett fullvuxet men relativt litet
nötdjur.
Grav 4 kontext 970
I kontext 970 finns fragment från människa, hund, samt från ett litet och ett stort klövdjur. Det
mindre klövdjuret är sannolikt får. Det stora klövdjuret kan inte bestämmas närmare. Inga
fragment överlappar inom arterna. Människobenen består av en handfull kraniefragment och en
tandrot från en visdomstand, vilket indikerar att individen varit fullvuxen. Även identifierade
djurben är från fullvuxna djur.
Grav 7 ’makroprov’
I fyndpåsen fanns endast ett benfragment om 0.1 gram. Fragmentet kunde inte artbestämmas.
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Bilder

Fragment av ögonbrynsbåge från grav 1 (jämförs mot ett mer komplett kranium).

Hårt brända mänskliga kraniefragment från grav 1.

47

I grav två finns bland anat en del av en relativt gracil underkäke i materialet.

En del av ett processus zygomaticus i grav 3 (västra delen).
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Hundben (två fingerben och en svanskota) från grav 4 (kontext 970).

Ben från grav 4 (kontext 970) som tycks ha blivit eldpåverkade efter skelettering. Såväl insida som utsida
uppvisar starkare värmepåverkan än mellanskiktet av benen.
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Rörbensfragment

Element

Ung

Adult

Ung adult?

Ålder

?

?

M?

Kön

1

1

1

1

1

MNI

Relativt stor mängd småsten sorterades ut efter tävtt.
Fler fragment skulle kunna bestämmas om mer tid
fanns till analys. Många rörbensfragment (ej
artbestämda) är mycket grova, från större däggdjur
(storlek nötdjur). Förbränningen på flera av dessa är
märklig, där utsidan är hårt bränd (5-6), mellanskiktet är
karboniserat (3) och spongiosan är hårdare bränd (4-5).
Är benen eldpåverkade i redan fragmenterat skick?
Fragment från skalltak utan suturer. Tjocklek 3-5 mm.

Inga indikationer på att djurben finns i fyndpåsen.
Rörbensfragment har inte lagts tid på att identifiera.
Kan vara ben från samma individ som F957.
Fullvuxet nötdjur samt troligt människofragment.

Animalben att döma av benstruktur under mikroskopisk
bedömning.
Många fragment från rörben ej identifierade (går
sannolikt att identifiera några om mer tid fanns). Inga
indikationer på djurben i kontexten. Alla identifierade
humanben (tabell 2) kan komma från samma individ
(ingen överlappning). Inga ben uppvisar epifyser, och
sannolikt har M3 funnits i käke eller crista. Ben från
fullvuxen men relativt ung individ? Keramik har plockats
ut bland benen, nu i separat påse.
Inga tecken på att epifyssammanväxning varit pågående
bland människobenen.
Inga tecken på att epifyssammanväxning varit pågående

Kommentar
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Ej inmätt

Ej inmätt

Ej inmätt

Ej inmätt

Ej inmätt

Grav
2/K520

Grav
2/K520
Grav
2/K520

Grav
2/K520
Grav
2/K520
Grav
2/K520

Ej inmätt

Ej inmätt

Ej inmätt

Ej inmätt

Ej inmätt

Ej inmätt

Ej inmätt

Grav
1/K249
Grav
2/K520

Ej inmätt

Ej inmätt

Anläggning

Fyndnummer

Människa

Människa?

Människa?

Människa

Människa

Människa

Människa

Människa

Människa

Människa

Människa

Människa

Människa

Människa

Art

Fingerben

Fingerben

Talus

Kotfragment

Kraniefragment

Underkäke

Processus
mastoideus

Kotfragment

Ansiktskranium
övrigt
Tandrötter

Processus
zygomaticus

Maxilla

Underkäke

Skalltaksfragment

Element

0.2

0.7

0.8

1.1

13.7

2.3

2.6

7.7

0.4

6.6

2.1

3

2

60.8

Vikt (g)

1

1

1

1

16

1

1

11

4

6

1

3

2

35

Antal

Höger

Vänster

Bilateralt

Höger

Bilateralt

Sida

?

?

?

?

?

M?

?

?

?

Kön

Adult

Ung adult?

Ung?

?

?

?

?

Ung adult?

Ung?

?

Ålder

6

6

6

6

6

6

6

6

5,6

6

6

6

6

Förbränning
6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

MNI

En terminalfalang som är fragmenterad superiort.

Tabula interna och externa är tunna, tjockleken på fragmenten överlag är
mellan 3-5 mm. Många element förvrängda av värmen. En del suturer är
öppna, andra slutna. Delvis delaminering. En eller två individer?
Höger del av ramus med linea obliqua och alveol för M3? Gracila, små
fragment, från ung individ. Så även fragment två som är proc.
Coronoideus.
Höger och vänster nasal notch med alveoler för tänder. Fragmenten
kommer från ett relativt gracilt kranium. Lik morfologi bå fragmenten.
Ett tredje litet fragment med alveoler finns också. Ingen an alveolerna
tyder på tänder tappade i livet.
Suturen mot os zygomaticum är öppen. Orbitan är inte gracil, men det går
inte med säkerhet att säga att det är från en annan individ än ovanstående.
Supra-orbital margin till synes maskilun, 4-5 enligt Acsadi & Nemeskeri
(1970).
Fragment från inferior frontale (delar med bihåla) samt fragment från os
zygomaticum. Inga fragment avviker från övriga kraniefragment.
En tand har även del av dentin från pulpa, denna svart interiort och vit
exteriort. Rötter från till synes permanenta tänder. Kan inte bestämmas
till tand.
Diverse kotfragment. Relativt gracila kotor. Inga åldersrelaterade
förändringar synliga.
Könsbedömning poäng 2-3 (Ascadi & Nemeskeri 1970). Relativt
androgyn, möjligen åt det feminina hållet men omöjligt att fastställa utan
att veta hur stor och gammal individen varit i övrigt. Endast utskottet
närvarande, resten av temporale saknas.
Antrerior del av mandibula med spina mentalis. Fem öppna alveoler kan
iakttas, inga tecken på tandlossning. Tuberculum mentale saknas,
fragmenterad. Ganska liten käke att döma av alveoltäthet och alveolernas
storlek (fotat). Ung eller liten individ?
Fragmenten 2-4 mm i tjocklek. Flera stuturer öppna men trubbiga. Yngre
adult?
Fragment med processus articularis superior och inferior från
cervicalkota. Osteofytbildning i anslutning till den inferiora ledytan.
Fotat.
Troligt mänskligt fragment från språngben. Osäker bedömning på grund
av fragmenteringsgraden.
Troligt mänskligt fingerben (falang 1?), endast delar av benet bevarat.

Övrigt
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Grav
3/K530

Grav
3/K530

Grav
3/K530

Grav
3/K530

Grav
3/K530

Grav
3/K530
Grav
3/K530
Grav
4/K1144
Grav
4/K1144

957

957

957

865

865

865

Grav
4/K970

Grav
4/K970
Grav
4/K970
Grav
4/K970
Grav
4/K970
Grav
4/K970

Grav
2/K520

Ej inmätt

865

Anläggning

Fyndnummer

Processus
mastoideus
Mellanhandsben

Människa?

Tandrot

Underkäke

Hund

Hund?

Hund?

Överarmsben

Svanskota

Hund

Hund

Tandrot,
kraniefragment
Fingerben

Människa

Nötdjur

Fingerben

Kotfragment

Kraniefragment

Os temporale

Revben

Os temporale

Kraniefragment

Calcaneus

Element

Människa

Människa

Människa

Människa

Däggdjur

Människa

Människa

Canis

Art

1.7

1.4

0.6

0.2

0.9

5.2

5.6

2.3

1.5

2.6

10.7

1.0

2.3

1.7

22.5

2.5

Vikt (g)

1

1

1

1

2

5

1

1

2

3

9

1

2

1

23

2

Antal

Vänster

Vänster

Vänster

Vänster

Vänster

Höger

Sida

?

?

Kön

Fullvuxen

Adult+-

Fullvuxen

Adult+-

Adult+-

Adult+-

?

Adult+-

Fullvuxen

Ålder

6

6

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Förbränning
6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

MNI

En fragmenterad tandrot från hörntand, med största sannolikthet från
hund/varg.
Ett fragment från underkäke med alveoler för en tand. Sannolikt från
hund/varg (svårt att säga med säkerhet på grund av omfattande
fragmentering).
Ett fragment av humerus trochlea. Kan vara från hund/varg, osäker
bedömning pga fragmentering.

En förstafalang och en andrafalang från fullvuxen hund/varg. För stor för
att vara räv.
Ett fragment från en svanskota från hund/varg.

Med största sannolikhet ett fragment från en mänsklig processus
mastoideus (från os temporale).
Ett näst intill komplett os carpi radiale från en liten ko (Bos taurus). Även
ett litet fragment at humerus finns i materialet, men det är för
fragmenterat för att artbestämma, från ett mindre däggdjur än ko.
Fem kraniefragment och en tandrot från M3, från underkäke.

Distal del av en andra-falang samt del av diafys från en metacarpal.

Två olika delar av höger hälben från hund/varg. Fragmenten kan vara
från ett och samma ben, men det går inte att säga med säkerhet.
Fusionerade ben.
Flera tydliga och öppna suturer, i vilka tabula interna har börjat bli
tjockare, indikerar vuxen individ. Fragmentens tjocklek är i de flesta fall
4 mm. Ett fåtal fragment uppvisar delaminering.
Fragment med del av fossa mandubularis och del av processus
zygomaticus. Ser gracil ut, men det är svårt att avgöra då fragmenteringen
är omfattande.
Två revbensfragment från ett mellanstort däggsjur (ej humant). Mycket
likt får/get, men det är för omorfologiskt specifikt för att säga med
säkerhet.
Fragment av processus zygomaticus (ventral del med sutur mot os
zygomaticum). Det överlappar inte samma utskott från F957, och har inte
heller passning då den mediala biten saknas. Kan mycket väl vara från
samma individ. Fotat.
Ett fragment delaminerat. Tjocklek 4 mm på hela fragment. Sturer är
delvis öppna men trubbiga. Bland fragmenten finns del av os temporale
vänster (som ej överlappar os temporale F957) och del av crista
occipitalis inferna.
Tre små kotfragment från fusionerade kotor.

Övrigt
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766

Fyndnummer

Människa

Skalltaksfragment

Olika fragment

Stort
däggdjur

Grav
6/K200

Ryggkota

Klövdjur

Grav
4/K970
Grav
4/K970

Element

Art

Anläggning

2.1

30+

2.3

Vikt (g)

2

15+

2

Antal

Sida

Kön

Ung

Fullvuxen?

Fullvuxen

Ålder

6

3,4,5,6

Förbränning
6

1

1

1

MNI
Två fragment av kotor från ett klövdjur varav en är en bröstkota och en
ländkota, troligen från får. En säker artbestämning kan inte göras.
Flera fragment från ett stort däggdjur (sannolikt klövdjur), både
diafysfragment från rörben samt fragment från mindre ben. Ingen säker
elementsbestämning har kunnat göras.
Fragment från skalltak utan suturer. Tjocklek 3-5 mm. Sannolikt från
relativt ung individ.

Övrigt

Bilaga 6. Vedartsanalys




ProjektId2216
Södermanland,Nyköping,Halla,HallaͲVäsby4:2,L1984:233(Halla9:1),gravfält
Lager,L255PK260










Endastenmindremängdsiltochsandiprovet.Granenkomfrånungstamellergren.Egenåldern
varierarmellan10ochnågotöver20år.Fördateringvaldesettstyckemedkvarsittandebark.Eken
komfrånstam.Dettafragmentvarförlitetförattkunnadateras
Vikt(g)

Analyseradvikt(g)

Fragment

Analyseratantal

Ek*

Gran

2,0

2,0

32

32

1

31

*Ejtillvaratagen

Lager,L520PM664










Provetvarinnehöllendelsiltsomäventäckteytanpåträkolet.Fragmentenavekochbräntbenvar
försmåfördatering.Fördateringvaldesungbjörk.Ävengranenkomfrånungtvirke.
Vikt(g)

Analyseradvikt(g)

Fragment

Analyseratantal

Bräntben*

Björk

Ek*

Gran

1,7

1,7

36

36

2

2

1

31

*Ejtillvaratagna
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Bilaga 7. 14C-analys
hƉƉƐĂůĂϮϬϭϵͲϭϬͲϭϱ



ŶŐƐƚƌƂŵůĂďŽƌĂƚŽƌŝĞƚ
dĂŶĚĞŵůĂďŽƌĂƚŽƌŝĞƚ

<ŽůͲϭϰŐƌƵƉƉĞŶ

ĞƐƂŬƐĂĚƌĞƐƐ͗
ŶŐƐƚƌƂŵůĂďŽƌĂƚŽƌŝĞƚ
>ćŐĞƌŚǇĚĚƐǀćŐĞŶϭ

WŽƐƚĂĚƌĞƐƐ͗
ŽǆϱϮϵ
ϳϱϭϮϬhƉƉƐĂůĂ

dĞůĞĨŽŶ͗
ϬϭϴʹϰϳϭϯϭϮϰ

dĞůĞĨĂǆ͗
Ϭϭϴʹϱϱϱϳϯϲ

,ĞŵƐŝĚĂ͗
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚĂŶĚĞŵůĂď͘ƵƵ͘ƐĞ

ͲƉŽƐƚ͗
ƌĂĚŝŽĐĂƌďŽŶΛƉŚǇƐŝĐƐ͘ƵƵ͘ƐĞ


:ŽŚĂŶZƵŶĞƌ
hƉƉĚƌĂŐĂƌŬĞŽůŽŐŝŝ^ǀĞƌŝŐĞ
ŶƐƉćŶŶĂƌŐĂƚĂŶϱϲďǀ
ϭϲϱϱϳ, ^^>z


ZĞƐƵůƚĂƚĂǀϭϰĚĂƚĞƌŝŶŐĂǀƚƌćŬŽůĨƌĊŶ,ĂůůĂ͕EǇŬƂƉŝŶŐ͕^ƂĚĞƌŵĂŶůĂŶĚ͘;ƉϮϰϱϲͿ
&ƂƌďĞŚĂŶĚůŝŶŐĂǀƚƌćŬŽůŽĐŚůŝŬŶĂŶĚĞŵĂƚĞƌŝĂů͗
ϭ͘^ǇŶůŝŐĂƌŽƚƚƌĊĚĂƌďŽƌƚƚĂŐĞƐ͘
Ϯ͘ϭй,ůƚŝůůƐćƚƚƐ;ϴͲϭϬƚŝŵŵĂƌ͕ƵŶĚĞƌŬŽŬƉƵŶŬƚĞŶͿ;ŬĂƌďŽŶĂƚďŽƌƚͿ͘
ϯ͘ϭйEĂK,ƚŝůůƐćƚƚƐ;ϴͲϭϬƚŝŵŵĂƌ͕ƵŶĚĞƌŬŽŬƉƵŶŬƚĞŶͿ͘>ƂƐůŝŐĨƌĂŬƚŝŽŶĨćůůƐŐĞŶŽŵƚŝůůƐćƚƚŶŝŶŐ
ĂǀŬŽŶĐ͘,ů͘&ćůůŶŝŶŐĞŶƐŽŵƚŝůůƐƚƂƌƐƚĂĚĞůĞŶďĞƐƚĊƌĂǀŚƵŵƵƐŵĂƚĞƌŝĂů͕ƚǀćƚƚĂƐ͕ƚŽƌŬĂƐŽĐŚ
ďĞŶćŵŶƐĨƌĂŬƚŝŽŶ^K>͘KůƂƐůŝŐĚĞů͕ƐŽŵďĞŶćŵŶƐ/E^͕ďĞƐƚĊƌĨƌćŵƐƚĂǀĚĞƚƵƌƐƉƌƵŶŐůŝŐĂŽƌŐĂͲ
ŶŝƐŬĂŵĂƚĞƌŝĂůĞƚ͘ĞŶŶĂĨƌĂŬƚŝŽŶŐĞƌĚćƌĨƂƌĚĞŶŵĞƐƚƌĞůĞǀĂŶƚĂĊůĚĞƌŶ͘&ƌĂŬƚŝŽŶĞŶ^K>ĚćƌĞͲ
ŵŽƚŐĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽŵĞǀĞŶƚƵĞůůĂĨƂƌŽƌĞŶŝŶŐĂƌƐŝŶǀĞƌŬĂŶ͘
&ƂƌĞĂĐĐĞůĞƌĂƚŽƌďĞƐƚćŵŶŝŶŐĞŶĂǀ ϭϰͲŝŶŶĞŚĊůůĞƚĨƂƌďƌćŶŶƐĚĞƚƚǀćƚƚĂĚĞŽĐŚŝŶƚŽƌŬĂĚĞŵĂƚĞƌŝͲ
ĂůĞƚ͕ƐƵƌŐũŽƌƚƚŝůůƉ,ϰ͕ƚŝůůKϮͲŐĂƐƐŽŵŝƐŝŶƚƵƌŐƌĂĨŝƚĞƌĂƐŐĞŶŽŵĞŶ&ĞͲŬĂƚĂůǇƚŝƐŬƌĞĂŬƚŝŽŶ͘/ĚĞŶ
ĂŬƚƵĞůůĂƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐĞŶŚĂƌĨƌĂŬƚŝŽŶĞŶ/E^ĚĂƚĞƌĂƚƐ͘


Z^h>dd
ɷϭϯкsͲW
 ͲϮϮ͕ϴ 
 ͲϮϱ͕Ϭ 

>ĂďŶƵŵŵĞƌ WƌŽǀ
hĂͲϲϯϰϯϱ
Ϯϱϱ
hĂͲϲϯϰϯϲ
ϱϮϬ



DĞĚǀćŶůŝŐŚćůƐŶŝŶŐ




<Ăƌů,ĊŬĂŶƐƐŽŶͬ>ĂƌƐĞĐŬĞů
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ϭϰ

ĂŐĞW
ϭϲϰϳ цϮϴ
ϭϭϮϲ цϮϳ

$WPRVSKHULFGDWDIURP5HLPHUHWDO  2[&DOY%URQN5DPVH\  FXEUVGSUREXVS>FKURQ@

8D%3
8D%3
&DO%&&DO$'

&DO$'

&DO$'

&DOLEUDWHGGDWH
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SUREDELOLW\
$'  $'
$'  $'
SUREDELOLW\
$'  $'
$'  $'
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%3
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%3

&DO$' &DO$' &DO$' &DO$' &DO$' &DO$' &DO$'
&DOLEUDWHGGDWH





$WPRVSKHULFGDWDIURP5HLPHUHWDO  2[&DOY%URQN5DPVH\  FXEUVGSUREXVS>FKURQ@

5DGLRFDUERQGHWHUPLQDWLRQ

8D%3
%3

SUREDELOLW\
$'  $'
SUREDELOLW\
$'  $'
$'  $'
$'  $'

%3
%3
%3
%3
%3

&DO$' &DO$' &DO$' &DO$' &DO$' &DO$'
&DOLEUDWHGGDWH
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En arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
samt förundersökning har genomförts inom fornlämning
L1984:233 (Halla 9:1), Nyköpings kommun, Södermanland. Vid
undersökningen påträffades brandgravar som kunde dateras till
yngre järnålder/vikingatid. Vidare undersöktes även en del av
en större anläggning i form av en nedgrävning med skörbränd
sten, kol och brända ben. Anläggningen, som tolkas ha utgjort en
kokgrop, kunde dateras till romersk järnålder-folkvandringstid.

Uppdrag arkeologi i Sverige AB. www.uppdragarkeologi.se. info@uppdragarkeologi.se

