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Igelsta i Östertälje 
Ett sörmländskt brons ålderskomplex 

Av Åke H y e n s t r a n d 

Värdefulla tillskott till mellansvenskt bronsåldersmaterial har fram
kommit vid Riksantikvarieämbetets undersökningar vid Igelsta i 
Östertälje, Södertälje stad. I avvaktan på kompletterande fältarbeten 
och provtagningar skall här en preliminär rapport lämnas. 

Igelsta gård är belägen i ett flackt lerslättsbäcken, omslutet av bergs
ryggar och åsar. Mot V är dock landskapet öppet genom en dalgäng, 
som ansluter till Igelstaviken vid Hallsfjärdens N del. 300 m N om 
gärden ligger Igelstaberget, som med branta, ca 20 m höga sluttningar 
och platåformad överdel skjuter fram något i slättmarken. På S delen 
av berget har ett stort röse (Raä nr 21: 1) och två stensättningar 
(Raä nr 21: 2 och nr 22) registrerats.1 100 m S om berget, nu inom 
ett villaområde, fanns två skärvstenshögar (Raä nr 19), 15 m i diam. 
Den N undersöktes år 1958 av Birgitta von Heland. Högen innehöll 
stora mängder keramik, en metkrok av brons2 och ben av olika sorters 
husdjur.:! Den kan dateras till bronsålder. Den andra skärvstenshögen 
är ej undersökt, men är tyvärr starkt skadad i mittpartiet. 

På grund av planerad bebyggelse blev en undersökning av grav
området på berget nödvändigt. Denna utfördes 1964-65 under ledning 
av förf. 

Det stora roset var beläget på Igelstabergets V del med vid utsikt 
över Hallsfjärden och Södertälje. Det var ca 25 m i diam. och intill 
2,5 m högt. Ytan var välvd och täckt av rundade stenar av en mans
bördas storlek. I kanterna syntes ett par mindre anläggningar. Vid 
nedtagande av täckmaterialet blottades ett cylinderformat, plant mitt-

1 Fornminnesinventeringen för Ekonomiska kartan, i östertälje utförd av F. Hallberg 

>95°-
2 SHM 25986. 
3 Bestämning av N.-G. Gejvall 1959. A. Nordström, Tälj» före Tälje. Manuskript 1965. 

Förf. framför sitt tack för att fått ta del av manuskriptet före tryckning. 
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Fig. i. Igclstaberget frän NV. Roset och den största stensättningen. T.V, skymtar sten
samlingen nr 22. Vid lekplatsen i bakgrunden låg den är 1958 undersökta skärvstcns-
högen. Flygfoto 19(14. ' - a r s Bergström, Riksantikvarieämbetet. — The cairn and the largest 
of the stone settings. 

röse, 15 m i diam. och 1 m högt. Ytan var täckt av ett jämnt, golvlik-
nande lager av små, skärviga stenar. Kanterna var kallmurade i intill 
5 skift flata stenar. Botten i kallmuren utgjordes av en kantkedja av 
meterlånga, rundade stenar. I SSV delen framkom en stenkista, 
3X 1,5 m stor (NÖ-SV), spetsigt avslutad inåt rosets mitt. Dess kortsida 
åt SV var direkt ansluten till ett par markerade klumpstenar i kant
kedjan. Utanför kantkedjan fanns talrika flata stenhällar, oregelbun
det liggande och sannolikt rubbade i sen tid. De kan möjligen ha 
utgjort en fortsättning av kistan åt SSV. I kistan fanns innanför kant
kedjan sotfria, brända ben och två bronsfragment, utanför kantkedjan 
0,5 liter små bitar av rödbränd, tunnväggig keramik. I rosets N del 
och i dess botten påträffades en blägrön glaspärla tillsammans med 
ett bränt ben. 

I kanterna på kärnröset fanns tre mindre, tidigare delvis dolda sten
sättningar. De lämnade inga fynd, men intill ett större block NV om 
den ursprungliga rösekanten hittades några keramikskärvor och en 
rundslipad knack- eller malsten. 
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Fig. 2. östertälje, Raä nr s i : i. Inre stenkonsirukiion. Frän NNÖ. Foto N. Lagergren, 
ATA. — Flat cairn with dry masonry edges. 

Rosets konstruktion är av stort intresse. Rosen med mindre, i kan
terna »inbyggda» anläggningar har länge observerats, liksom plana, 
kallmurade rosen. Särskild uppmärksamhet har de gotländska rönt-4 

Liknande rosen finns dock på många andra ställen, även i Norrland. 
Beträffande Igelstaröset, tycks det plana kärnröset avsiktligt ha dolts 
av ett täckmaterial, bestående av rundade stenar. Att dessa skulle 
utgöra rasmassor från en välvd överbyggnad på en kallmurad »sockel» 
är osannolikt. Kallmuren kan knappast ha bevarats vid tryck och ras, 
för att sedan bli helt inbäddad och dold. 

Igelstaröset är sannolikt ett exempel på ett avsiktligt döljande av 
en inre konstruktion, ett tillvägagångssätt som tidigare observerats.'' 
En motsvarighet är möjligen den av J. E. Forssander och C. A. Althin 
undersökta graven vid Gislövshammar, Ö. Nöbbelöv socken, Skåne.** 
Likheter torde finnas på åtskilliga håll i Nordeuropa och på kontinen-

4 Jfr bl. a. E. Nylén, Gotlands murade rosen och bronsålderns fjärrhandel. Gotländskt 
arkiv 1950. 

c E. Nylén, Pryda, skydda, binda?, Gotländskt arkiv 1958. 
° Jfr Nylén, Gotländskt arkiv 1959, s. 21 ff. 
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Fig. 3. Igelsta, östertälje. Rakkniv, pin
cett, dubbelknapp och spets frän forn
lämning nr 22 och två bronsfragment 
frän mindre stensättning. 1/2. SHM 27540. 
Foto N. Lagergren, ATA. — Bronze finds, 
i.a. a pair of tweezers, a razor and a 
button from the stone setting; the two 
small bronze fragments originate from a 
smaller grave. 

ten. Intressant är t. ex. att inbyggda stenkonstruktioner med kallmurad 
kant förekommer bland tyska gravhögar frän äldre bronsålder.7 

25 m SSÖ om roset låg en stensättning (Raä nr 21: 2), 15 m i diam. 
Endast dess N del var bevarad i form av ett halvmänformigt parti. 
Fyllningen var av rösekaraktär med inslag av skärvig småsten, över 
fyllningen stack dubbla kantkedjor upp. I humuslager på berghällen 
i S delen påträffades talrika, spridda brända ben. I en skreva i S kanten 
fanns dessutom ca 10 bitar av grov, gråaktig keramik. I N delen, 
intill den inre kantkedjan, återfanns på berghällen en platt, finger-
ringsstor bronsring. 

Ca 25 m ÖNÖ om 21: 2, på en mindre platå N om bergstupet, på
träffades en oregelbundet oval stensättning, 7 x 3 m (NÖ-SV). Den 
bestod av ett mörkt humuslager med talrika små eldsprängda stenar, 
beläget i anslutning till ett 1 o-tal större stenar. Dessa senare var delvis 
hällformade och kantställda. Lämningen utgjorde möjligen resterna 
av en starkt ramponerad skeppssättning. Humuslagret innehöll två 
benkoncentrationer och sammanlagt 0,5 liter keramikbitar av röd
bränt, tunnväggigt gods. Ett par av bitarna var mynningsdelar till 

7 T. ex. F. Holste, Die Bronzezeit in Siid- und Westdeutschland, Berlin 1953. 
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koppformat miniatyrkärl. Dessutom påträffades tvä svårbestämbara 
bronsfragment, varav det ena var bladformat. 

Den fjärde graven (Raä nr 22) var belägen 90 m rakt Ö om det stora 
roset, på en utskjutande platå i SÖ berghörnet. Den var 10-12 m i 
diam. och 0,5 m hög. Fyllningen var jordfri och av rösekaraktär, och 
innehöll talrikt med skarvade stenar. Inbäddad i fyllningen och på 
berghällen låg en delvis dubbel kantkedja av flata stenar, omgivande 
en 8 m lång (NV-SÖ) och 1 m djup skreva i berghällen. I botten på 
denna påträffades brända ben. I S kanten, mellan kantkedjorna, på
träffades i en bengömma fyra bronsföremål, nämligen en rakniv med 
rak rygg och tillbakahöjd spiral, en smalbladig pincett med inpunsad 
cirkel-mittpunktomamentik inom tvärstrierat band längs kanterna, en 
dubbelknapp av enkelt utförande samt ett kniv- eller spjutblad. I an
slutning till bronserna påträffades dessutom en avlång, spetsad eld-
slagningsflinta med kantretuscher. 

I stensättningens NÖ kan, omedelbart utanför och anslutande till 
kantkedjan, fanns en oval, kistliknandc tillbyggnad, 2 ,5x2 m stor, 
uppförd av resta, flata hällar. Den lämnade inga fynd. 

Bronserna tillhör yngre bronsåldern. Rakknivar och pincetter av 
liknande utseende förekommer bl. a. i Danmark, främst Nordjylland, 
i Skäne och på Gotland, men är sällsynta längre n o r r u t / Rakknivar 
liknade den i Igelstafyndet har dock påträffats vid närbelägna Dån-
viken i Salems sn," Skyndeln, Alunda sn, Uppland och Röklan, Alnö 
sn, Medelpad.1" Dateringen har satts till sen per. IV, övergången till 
och per V. n Kobinationen rakkniv + pincett, som sammankopplas 
med mansgravar, är vanlig i sydskandinaviska gravfynd. Genom 
Igelstafyndet har en sörmländsk motsvarighet tillkommit. 

Kombinationen stort röse + mindre stensättningar av rösekarak
tär12 är vanlig i de i regel kustbundna röseområdena. Att kronologiskt 
eller miljömässigt skilja på rosen och röseliknande stensättningar i 
bergläge saknar egentlig motivering. Igelstabergets undersökta gravar 
hade flera gemensamma drag. Exempel utgör utsiktsläget invid berg
kanten, dubbla, inbyggda och delvis dolda kantkedjor, starka inslag 

8 E. Baudou, Die regionale und chronologische Finteilung der jungeren Bronzezeit int 
Nordischen kreis, Slockholm 1960, karte 22, 25. 

" SHM 21397. 
"' Baudou, a. a., s. 213, nr 344; SHM 22506. Röscfynd, undersökning av G. Ekelund. 
11 Baudou. a. a., s. 35, 41 f. 
12 Låga stensättningar av rösekaraktär har i tidigare litteratur kallats »halvröscn» eller 

• flat rosen». 
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av skärvad småsten i fyllningen samt grav- och fyndgömmornas syd
liga orientering. Detta och de påträffade fynden tyder på relativ sam
tidighet gravarna emellan. Nämnda gemensamma drag finns pä inånga 
håll inom det nordiska röseområdet. Detta gäller inte minst sydmar
keringar,13 som även finns i tyskt gravmaterial från bronsålder.14 

Undersökningarna av skärvstenshögen och rösegravarna fick under 
maj 1965 en utmärkt komplettering. Utmed bergets södra kant går 
en gata som skurit genom ett terrassartat markparti intill bergfoten. 
I detta, på gatans N sida och ca 70 m söder om den sistnämnda sten
sättningen, observerades en 4 m läng stenrad (NV-SÖ), delvis upp
stickande ur torven. Avtorvning påbörjades utifrån denna stenrad, 
varvid en boplatsrest blottades. 

Undersökningsytan omfattade ca 60 m2. På 20-40 cm djup i lätt-
grävd mosand framkom uppskattningsvis 40 liter lerklining, bestående 
av vanligen 3-7 cm stora bitar med talrika gren- och gräsavtryck. 
Kliningen var koncentrerad i ett ovalt, 4 X 3 m stort område ovanpå 
en hårt sammantryckt packning av lera och småsten. Denna utgjorde 
sannolikt en dränering for golvet i en lertätad rishydda. Att denna 
brunni t är troligt, dä lerkliningen var hård, rödaktig och delvis för-
slaggad. Under packningen framkom en sot- och kolfylld försänkning. 
I en halvcirkel Ö - N - V om »golvet» fanns sju små kol- och sotfyllda 
gropar, varav tre var stenskodda. I några påträffades brända ben. 
Groparna kan tolkas som antingen spår av nedbrunna stolpstöd eller 
som härdar. C 14-analys på kol från tre av dem har gett medelvärdena 
415, 620 och 825 år f. Kr. 

Den nämnda stenraden, belägen som en sorts ytterbegränsning 3 m 
SV om golvpackningen, kunde följas ytterligare 3 m åt NV. Stenarna 
var 0,5-1 m stora och tätt lagda. Pä en av stenarna, som genom sin 
täta bergart avvek från de övriga, påträffades 6 tydliga älvkvarnar. 

Sammanlagt påträffades 170 keramikskärvor. Dessa visade prov på 
rakväggiga och vinklade, rödbrända och svartbrända kärltyper. Ett 
par av bitarna uppvisade enkel punkt- och streckornamentik. Vidare 
påträffades ett par slagna flintstycken och spridda koncentrationer av 
brända ben. 

13 Resta stenar eller block kan ibland förekomma söder 0111 gotländska rosen. Liknande 
företeelser kan ibland ses även pä mellansvenskt rösematcrial, bl. a. muntl. påpekat av 
Ambrosiani och observerat av förf. (t, ex. Östertälje nr 4, 95), 

" Jfr R. Fcustel, Bronzezeitliche Hiigelgräberkullur im Gebiet von Schwarza, Veröff 
des Museums fiir t r - und Friihgeschichte Thiiringcns 1. Weimar 1958. 
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Undersökningsytan utgör ett fragment av ett större boplatsområde. 
Vid stickprovstagning i närheten framkom ytterligare lerklining. 
Keramikfynden kan jämföras med de från den 1958 undersökta skärv-
stenshögen. Denna var belägen 80 m söder om hyddan. Vid utbygg
naden av mellanliggande villaområde för några år sedan kunde man 
enligt uppgift av ortsbor observera »brända stenar» och »stenar i ring». 

Vid sidan av den från Boda i Breds sn, Uppland1 5 och en nyligen 
undersökt vid Vallby, St. Ilians församling, Västmanland är Igelsta-
hyddan en av de få konkreta bronsäldershyddor, som hittills påträffats 
i Mellansverige. Genom sin sandiga och lättgrävda yta påminner den 
sistnämnda i högre grad än t. ex. Bodafyndet om sydskandinaviska 
motsvarigheter. Av övriga undersökta och jämförbara boplatser i Mel
lansverige kan Brobykomplexet i Börje sn16 och Alsta i Nysätra sn,17 

Uppland nämnas. Intressanta likheter finns även på åländska lokaler, 
främst Otterböte på Kökar.18 Av isolerade skärvstenshögar har dock 
ett flertal blivit undersökta.1" 

Undersökningar av stora rosen och stensättningar i bergläge företas 
förhållandevis sällan. Detta är givetvis beroende på deras ofta ganska 
isolerade läge. Igelstaröset är ett av de största som undersökts på 
svenska fastlandet. Intill det aktuella området finns talrikt med forn
lämningar av likartat utseende. På en bergklack 100 m NÖ om Raä 
nr 22 finns en liten rösegrupp (Raä nr 20), och på ett berg ytterligare 
300 m åt N ett ca 20 m stort röse (Raä nr 42). På bergområdet 400-
800 m Ö om Igelstaberget finns sammanlagt 6 fornlämningar av röse-
typ.20 Av dessa är roset nr 28 särskilt imponerande med en diam. av 
26 m, låg kallmur i ytterkanten, brätte, förhöjt mittparti och krater
fördjupning. Bergområdet är starkt sönderskuret av raviner i no rd 
sydlig riktning, och gravarnas placering på småkrön intill dessa är 
påfallande. 

På en moränudde i V kanten av området, omedelbart Ö om bostads
området nedanför berget, finns ett litet gravfält (Raä nr 23), bestående 

'••' Boda i Bred är undersökt av O. Almgren, jfr Fornvännen 1912; Vallby i St. llian är 
undersökt av H. Simonsson, jfr Västmanlands Fornminnesförenings Årsskrift 1959. 

1,1 Underökning av B. Schönbäck, jfr Tor 1951, 1959. 
17 Undersökning av Nils Äberg, SHM 18397, 18613, '9°74-
'" Jfr t. ex. C. F. Meinander, Die Bronzezeit in Finnland, Helsingfors 1954, s. 121 ff. 
10 T . ex. Skrävsta i Botkyrka sn, Södermanland, unders, av G. Arwidsson (SHM 22586) 

och Skälby i Vårfrukyrka sn, Uppland, unders, av A. Oldeberg. Antikvariskt Arkiv J ; , 
1960. 

" Raä nr 25. 26, 27, 28, 41. 
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av skärvstenshögar och stensättningar av grovt stenmaterial. Ytterligare 
250 m åt S, i åkermark, finns en sannolik skärvstenshög, 15 m i diam. 
(Raä nr 24). 

Igelstaundersökningen har fördubblat antalet kända gravfynd med 
bronser i Södermanland.21 Den har omfattat kombinationen hydda+ 
skärvstenshög + gravområde, kompletterat med en älvkvarnsförekomst. 
Dessa företeelser kan sannolikt ej isoleras ifrån varandra, utan utgör 
tillsammans med närliggande fornlämningar av likartat utseende spå
ren av en bebyggelseenhet från yngre bronsålder. Denna var belägen 
på solsidan av en liten vik eller avsnörd sidosjö, som under forntiden 
omfattade delar av Igelstabäckenet. 

Igelstakomplexet har motsvarigheter inom angränsande delar av 
Östertälje socken, nämligen ca 1 km S om den nämnda fornviken. Där 
har funnits ytterligare en sådan vik. N om denna är en kilometerlång 
bergrygg, på vilken flera rosen finns.22 Invid Hall utgör 20-meternivån 
en vid bassäng, omgiven av flera stora rosen.23 25-metersnivån bildar 
en spetsig vik fram till Haga, där flera älvkvarnsförekomster (Raä 
nr 100, 107) och skärvstenshögar (Raä nr 106, 109, 167) sannolikt utgör 
spår av en bebyggelseenhet från bronsålder.24 

Liknande bronsåldersmiljöer torde var vanliga utmed den dåtida 
kustlinjen, framför allt vid vikarna till de stora fjärdarna, där betes
möjligheter och handelskontakter var goda.21 Trots att undersöknings
materialet ännu är magert, torde terrängstudier utifrån redan vunna 
erfarenheter kunna ge goda inblickar i bronsålderns bebyggelseför
hållanden. Igelstakomplexet kan tjäna som en utgångspunkt för ett 
sådant arbetsprogram. 

21 Det sörmländska bronäldersmaterialet har genomgätts av D. Damell (Kring brons
åldern i Södermanland, manuskript 1963), varvid 4 gravfynd med bronsföremäl anförts. 
Av dessa är 3 från äldre bronsålder. Det fjärde är trän cn stensättning vid Säby i Salems 
sn, undersökt av H. Thålin. Dessa fynd utgjordes bl. a. av pincett och skivnäl, sannolikt 
frän per. V (SHM 25861). 

s Ett av rösena, Raä nr 88: 3, undersöktes 1842 av B. E. Hildebrand. Det innehöll en 
hällkista, 2,5 m lång, skärvsten och mörkfärgat lager. Inga föremål påträffades. Häll
kistan är fortfarande synlig. 

3 Jfr I. Schnell, Hall före kristendomen, Täljebygden 1942. 
21 Beträffande liknande miljöer i angränsande områden, se B. Ambrosiani, Fornläm

ningar och bebyggelse, Uppsala 1964, analyser pä Salem och Botkyrka. 
B Jfr F. Hallberg, Södermanland, Med arkeologen Sverige runt, Stockholm 1965. 

7 - 664248 Fornvännen H. 2, 1966 
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Summary 

A Bronze Age complex in Södermanland 

In 1964 and 1965 excavations were carried out at Igelsta, Östertälje parish, Söder
manland. On the southern part of a hill a group of four burial cairns was ex
cavated. To the south of the hill, part of a habitation site was also excavated. 

The largest monument, measuring 25 m in diameter and 2.5 m in height, 
covered a flat cairn, with dry-masonry edges and a number of smaller, sccondary 
stonesettings. In the south-west part of the flat cairns was a stone cist containing 
burnt bones, pottery and bronze fragments. In the three smaller cairn graves 
pottery, burnt bones and a number of bronze objects were discovered, i.a. a pair 
of tweezers, a razor and a double button which can be assigned Northern Bronze 
Age 1V-V. The habitation site which was situated on a low terrace consisted ol 
a floor-like layer of clay and stones, a great many burnt piéces of clay from 
wattle-and-daub huts, fragments of pottery, burnt bones and small flint objects. 
This layer was partly surrounded by seven small pits in the sand; to some extent 
these were lined with stones and filled with soot and charcoal. 

The excavated remains form part of a building complex from the Bronze Age. 
In the surrounding countryside there are other similar remains in comparable 
positions. 

Translated by Richard Cox 


