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Smärre meddelanden 

Bronsålderboplatsen vid Hallunda 

Ett preliminärt meddelande 

Sedan nägra år tillbaka pägär omfattande arkeologiska undersökningar inom 
norra delen av Botkyrka sn i Södermanland.1 Det fornminnesrika kulturland
skapet skall omvandlas till en av Storstockholms förorter med bostäder för 45 000 
invånare. 

Sommaren 1969 påbörjades bl. a. en undersökning av fornlämningsomrädena 
13 och 69 vid Hallunda gärd, fig. 1—2. Dessa tvä skiljes ät endast genom en smal 
körväg. Fornl. 69 ligger pä en skogsbevuxen södersluttning strax nedanför krönet 
av en bergsrygg, vars norra sida stupar ned mot Mälaren (Rödstensfjärclen). 
Fornl. 13 är belägen pä ett bergskrön omedelbart söder om den lilla körvägen. 

Vid Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering för ekonomiska kartan re
gistrerades pä gravfält 13 ett tjugotal ovan jord synliga anläggningar och pä 
fornl. 69 ett par större skärvstenshögar och enstaka flacka stensättningar. Redan 
efter ett par veckors arbete på platsen upptäcktes emellertid ett mycket stort, 
sammanhängande boplatsomräde och gravfält frän yngre bronsålder. Det var inte 
heller tvekan om, att dessa båda fornlämningar hörde samman, omfattande en yta 
pä ca 1,5 hektar. Då större delen av fornl. 69 skall bevaras som grönområde, 
berör undersökningen endast områdets södra del som skall bebyggas med småhus. 
Även fornl. 13 har planerats som parkanläggning och sälecles skulle endast gra
varna borttagas. Under arbetets gäng framkom dock såpass viktiga boplatsläm
ningar, att även en del av platån utanför gravarna har undersökts. Arbetena 
vid Hallunda är ännu inte avslutade, utan beräknas pågå även sommaren 1971. 
Materialbearbetningen kommer att ta en läng tid i anspråk. Hittills gjorda 
iakttagelser är emellertid av sådan beskaffenhet, att ett preliminärt meddelande 
är berättigat. Fiir överskädlighetens skull behandlar jag vardera av fornlämnings
omrädena för sig. 

» 
Fornlämningsområde 13 
Pä den tallbevuxna kullen undersöktes ett 30-tal gravar. Största delen av dessa 
läg på gravfältets östra del. Alla var brandgravar, där de brända benen i regel 

1 Undersökningen bi-drives i Riksantikvarieämbetets Uppdragsverksamhets regi med förf. 
som platsledare. Förste man på fornl. 13 är fil. kand. Gunnel Vahlne och på fornl. 
69 fil. kand. Lena Löfstrand. Institutionen för nordisk och jämförande fornkunskap 
vid Stockholms universitet har förlagt delar av sin fällkurs lill Hallunda under professor 
Greta Arwidssons ledning. 

1 2 —714561 Fornvännen H. 3, 1971 
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Fig. i. Karta över Mälardalen visande Hallunelas läge-. Rem ilning 1). Sjöholm. — A 
map of the Mälar valley showing the general location ot the Hallunda settlement. 

Fig. 2. Karta över delar av norra Botkyrka sn. Den streckade triangeln markerar bo-
platsområdct. 1:50000. Rcnritning D. Sjöholm. — A map of parts of northern Bot
kyrka parish. The area of the Late Bronze Age settlement is surrounded by dashed 
line. 
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Fig. 3. Nägra av bronstörcmälen frän 
gravar och boplatsomrädet vid Hallunda. 
Bronsring och tutulusnäl (övre raden i 
mitten) frän samma grav, svanhalsnål 
(t. h.) frän en annan grav, två gjuttappar 
(ytterst t. v. i mitten) är funna i verk-
stadsom rådet. Folo N. Lagergren. — 
Some of the bronze objects from graves 
and the settlement area at Hallunda. 
Bronze ring and tutulus pin (middle of 
upper row) from the same grave, swan-
ncckecl pin (right) from another grave, 
two jets (left ot centre) were found in 
the workshop area. 1/2. 

n 

m e* 

läg kr ingspridda mellan och under s tenpackningen. Endast i tvä fall var benen 

samlade i en urna. Den dominerande gravformen var en mer eller mindre om

sorgsfullt uppbyggd stensät tning med kantkedja. Fem stensät tningar var anlagda 

run t ett mittblock, fyra mot berg och i tvä fall hade m a n utnytt jat en fram-

stickande bergklack ocli uppbyggt s tensät tningen med kantkedja på bergets bägge 

sidor. Man hade pä sä sätt utnyt t jat berget för att ge anläggningarna större 

monumenta l i te t . En s tensät tning var rektangulär och en r u n d med skärvstens-

fyllning. U n d e r den sis tnämnda framkom innanför kantkedjan tre dolda sten

kretsar som til lsammans med kantkedjan bildade en nägot ofullständig spiral. 

En närmare analys av gravarna kan ges fiirst när bearbe tn ingen ha r h u n n i t 

längre. Några fynd skall dock omtalas. 

I fyllnadsmaterialet mellan s tenarna påträffades mängder av krukskärvor. Den 

sannolikaste förklaringen till dessa torde vara den, at t gravarna ligger direkt pä 

et t boplatslagcr. Gravbyggarna ha r helt naturl igt hämta t fyllnadsjord runtom

kr ing och pä detta sätt har även avfallet hamna t diir. Man kan naturligtvis ifråga

sätta o m inte skärvorna här rör från någon slags gravritual , men av olika anled

ningar är det föga troligt. Det kan tilläggas, att keramiken frän s tensät tningarna 

helt överensstämmer med keramiken från boplatslagret . 

Gravfynden är ytterst sparsamma. Det har ib land vallat svårigheter at t avgöra 

vilka föremål som til lhör gravarna och vilka boplatslagret, då det saknas en klar 

stratigrafisk skiljelinje mel lan dem. 
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Ett av de intressantaste gravfynden är en svanhalsnål av brons med ett egen
domligt rosett- eller ögleformat huvud (fig. 3, ytterst till höger). Nålen är 18 cm 
läng. Den påträffades i en rund stensättning med mittblock. Gravgömman läg 
strax SÖ om mittblocket under en flat, kantställd sten. Kantkedjan var lagd med 
yttersta omsorg. En skälgropssten ingick i kantkedjan. Skälgropsstenen var flat 
och vittrad pä översidan och skälgroparna grunda. Stensättningen är intressant 
även därför, att under stenpackningen, sannolikt tillhörande boplatslagret, på
träffades en skafthålsyxa av sten med cylindrisk ändknopp samt två hartskakor. 
En C 14-analys av hartsen har gett en datering av 2740+100 B.P. (790 B.C.).2 

Hur stor tidsskillnaden iir mellan gravarna och boplatsen är svårt att säga. 
Ytterligare ett par G 14-analyser finns tillgängliga. Träkol frän en annan sten

sättning har gett en datering av 2695+100 B.P. (745 B.C). Träslaget är lönn.3 

Kol frän en 1 m2 boplatsruta har visat ett värde av 2730+100 B.P. (78O B.C). 
Dessa tre analyser, varav två av träkol och en av harts, överensstämmer väl med 
varandra. En fjärde analys föreligger frän en rundad stensättning med benlager, 
belägen pä gravfältets västra del och således i periferin. Träkol (ek) togs frän 
en härdliknande grop i anläggningens södra del, delvis under kantstenen och 
analysen har gett en datering av 1955+100 B.P. (5 B.C). Hittills har dock inga 
gravfynd från järnåldern framkommit. 

I en annan rund stensättning med kanlkedja och tre mittblock läg ett benlager 
under en röd sandstenshäll. Bland de brända benen fanns en tutulusnål och en 
bronsring, fig. 3. Nålhuvudet har en diameter av 2,5 cm och samma diameter har 
bronsringen. 

1 centrum på en tredje stensättning påträffades en liten upp- och nedvänd 
lerkopp, som innehöll brända ben. Koppen är 4 cm hög, bottendiametern är 6 
cm. Mynningen är förslaggad. 

I en oregelbunden stensättning påträffades en bronsten med vriden överdel. 
De övriga fynden iir mera »boplatsbetonacle», Sven om en stor del av dessa fram
togs i gravarnas fyllningsmaterial. Jag återkommer till dessa i samband med 
beskrivningen av boplatsen. 

Som tidigare nämnts, befann sig flertalet av gravanläggningarna pä områdets 
östra del, där de läg ganska tätt intill varandra. Boplatslagret under dessa har 
endast i en liten del kunnat undersökas. Fynd av lerklining med grenavtryck 
tyder dock pä, att där har funnits hus- eller hydcllämiiingar. På kullens centrum 
sticker berget upp, och där fanns bl. a. den ena av de egendomliga stensättningar, 
som var anlagda pä bergets bägge sidor. Från gravarna i öster och fram till 
berget löpte en 21 m läng och ca 2 m bred stensträng. Den var lagd i en svag 
S-form och bestod av glest liggande stenar. Stensträngen låg direkt pä boplats
lagret. Innanför, dvs. väster om stensträngen fanns inga gravanläggningar. Där 
vidtog ett ca 700 m2 stort, plant omräde utan nägra synliga märken ovan jord. 
En ca 170 m2 stor yta undersöktes. Kulturlagret var betydligt tunnare här (ca 

2 C 14-analyser har utförts av Laboratoriet för radioaktiv datering, Stockholm, analys-
numren St 3335-3340. 
n Jag lackar ing. Eric Åberg, Uppsala, som välvilligt har bestämt träslag av kolet för 
C 14-provLT. 
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Fig. 4. Grunden till verkstadshuset med ugnsrestcr, frän öster. Foto S. Hallgren. — 
Foundation ot the workshop photographed from the east. On the floor ot the house 
are scattcred remains of ovcn foundations. 

0,15-0,4 m) än i det icke undersökta, angränsande området (0,50—0,60 m). Vid 
undersökningen framkom 17 stolphål, varav 2 dubbla, 9 härdar, en liten sotgrop, 
2 lerhärdar och 2 koncentrationer av rödbränd lera. Sot förekom fläckvis. 

Stolphålen uppvisade en varierande uppbyggnad. Nägra hade kraftiga, kant
ställda hällar som skoning medan andra var enbart byggda av mindre, skarp
kantiga stenar. 

De 9 härdarna varierade i storlek mellan 0,5—1,5 m i diameter. De större var 
nägot nedgrävda medan de mindre läg pä steril mark. 

Det mäste framhållas, att detta område icke har kunnat undersökas i sin helhet 
och därför kan man inte dra några slutsatser beträffande huskonstruktioner. 
Fyra kraftigt byggda stolphål läg i en rak linje i väster, de övriga är svära att 
sätta i system. Undersökningen har dock gett bevis på förekomsten av bostads-
lämningar inom detta område där stolphål, härdar och rödbränd lera ligger pä 
samma nivå i botten av boplatslagret. 

En dubbelknapp av brons (fig. 3 andra raden underifrån) är det enda metall
föremålet inom omrädet, de övriga fynden består av stenartefakter (påfallande 
många löpare), flinta och keramik. 

Söder om berget fanns lämningar efter ytterligare ett hus, fig. 4. Inte heller 
detta hus överlagrades av gravar, bortsett från en kantkedja i nordvästra kanten. 
Husets östra sida var terrasserad med kraftiga block och innanför dessa markera
des husets östra kortsida tydligt med en rak, treradig stenmur. Husets längdaxel 

^ ^ m • • • • y f B f M B H f M H i 
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Fig. 5. En av ugnsbottnarna med blästcrhälet till vänster. Foto G. Vahlne. — Remains 
of an öven wilh a blast-hole on the left. 

är öst-västlig och ca 20 m läng. Långsidan i norr sammanfaller med berget, den 
södra sidan iir inte helt entydig. Likaså är det inte riktigt klart ännu var den 
västra kortsidan slutar. Dä undersökningen av huset inte är avslutad, är det för 
tidigt att närmare gå in i detaljerna. Hundratals liter lerklining, därav en stor 
del med grenavtryck, tyder dock på att huset har haft lerklinade väggar. Inga 
stolphål har påträffats, men dessa kan ligga i husets bottenlager, som man hoppas 
fä medel till att undersöka sommaren 1971. 

Husets största betydelse ligger i dess funktion. Det har inte varit ett vanligt 
bostadshus utan en verkstad för bronsgjutare. Innanför husgrunden fanns rester 
av tolv ugnar. Dessa har inte varit vanliga öppna härdar utan riktiga slutna, 
överbyggda ugnar av hittills okänd typ. Om överbyggnaden har varit cylindrisk 
eller kupolformad är svårt att säga. Bland den stora mängden av sintrade ler
skivor har en stor del böjd eller svängd form. Bränningstemperaturen i ugnarna 
har med säkerhet överstigit 7500 och kan sannolikt uppskattas till storleksgraden 
1 000-1 2000.4 För att uppnå en sä hög temperatur har man använt bälg. Ett ca 
10 cm långt blästerhäl i en av ugnarna vittnar därom, fig. 5. Om ytterligare 
sädana kan upptäckas återstår att se. Ugnarna har varierande storlek, mellan 
0,5—1,25 m i diameter. Några är stenskodda, andra, framförallt de smä ugnarna, 

* Jag tackar fil. kand. Hans-Ake Nordström, Uppsala, som har analyserat lerskivorna 
frän ugnen. 

••SSISSSSHSSI 



Smärre meddelanden 179 

synes sakna en omgivande stenkrets. 1 regel ligger en större, kantställd sten intill 
ugnen och i ett fall finns det en ugn pä var sida av en sådan sten. Dä endast 
en ugn iir utgrävd, kan inte mycket sägas om deras uppbyggnad. Påfallande är, 
att sotblandad jord ligger utanför ugnen. Sä mycket synes dock vara klart, att 
ugnarna har använts för bronssmältning. Inte bara den höga temperaturen tyder 
pä detta. Fynden utanför ugnarna bestar huvudsakligen av degel- och gjutforms-
fragment. Hittills har ett 40-tal degelfragment och ett 70-tal gjutformsfragment 
— de flesta med en gjutränna eller spär därav — framkommit. Bland fynden 
finns också tvä gjuttappar, fig. 3. Intill ugnarna har ett tiotal smala tenar av 
brons påträffats. Nägra har rund, andra rektangulär genomskärning, några har en 
spetsig ände. Bland fynden saknas hittills gjutformar för smycken eller andra 
föremål. Det är tänkbart att man enbart har gjutit dessa tenar som nägot slags 
halvfabrikat och handelsvara. En mera uttömmande beskrivning av ugnarna kan 
ges först när undersökningen har slutförts. 

Om boplatsen i övrigt kan sägas, att kulturlagret har en genomsnittlig tjocklek 
av ca 0,5 m. På nägra ställen finns över halvmeterdjupa gropar med sot och skör-
bränd sten. Tillsammans har hittills över hundra stenartefakter påträffats, varav 
52 hela eller fragmentariska löpare och malstenar, 33 brynen eller fragment 
därav, 8 klubbor, 6 glättstenar, yxfragment m. m. Flinta förekommer i liten ut
sträckning: 96 flintartefakter och avslag, varav 7 skrapor och 2 pilspetsar. Endast 
ett fätal av avslagen har retusch. Dominerande fyndkategori är keramiken. Då 
denna inte skiljer sig från keramiken pä fornlämningsområdet 69, skall den be
handlas tillsammans med detta. 

Fornlämningsområde 69 

Väl skyddat frän nordanvinden och även frän insyn frän vattenleden ligger bo-
platsomrädet nedanför bergkrönet. Pä dess södra, lutande del finns ett flertal 
terrasseringar, markerade genom stenrader. Områdets mellersta del är plant och 
där återfinns utöver nägra terrasseringar ett tjugotal flacka stensättningar och 
skärvstenshögar, varav en 18 m i diameter. Boplatsen sträcker sig ytterligare en 
bit nedät, dock utan nägra synliga märken ovan jord. Varken sluttningen eller 
det plana omrädet skall undersökas. En stor del avtorvades dock sommaren 1969. 
Grästorven var endast tio till femton centimeter tjock och omedelbart därunder 
ligger ett upp till 0,8 m tjockt boplatslager. Den genomsnittliga tjockleken är 
ca 0,5 m. Boplatsen ligger mellan 33-43 m ö. h. och har således inte varit strand-
bunden. 

Gravanläggningar liksom terrasseringar ligger pä det icke undersökta blivande 
grönområdet och därför kan inget bestämt sägas om dessa. Sannolikt finns det 
huslämningar innanför terrasseringarna. Enstaka gravar kan vara från järnålder 
(bl. a. en tresidig stensättning). En skälgropssten med 10 gropar ingår i en kant
kedja i en stensättning. 

Lika anmärkningsvärd som boplatsens storlek är också förhällandet, att det 
synes helt sakna senare inblandning i form av odling eller torpbebyggelse. Bo
platslagret ligger helt orört under grästorven. Dess yta består av en praktiskt 
taget obruten skärvstensmatta och skärvsten fyller ocksä kulturlagret. 
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Fig. 6. En konstruktion av torkad lera med lerkärlet in situ. Foto L. Löfstrand. 
construction of dricd clay with a clay vessel in situ. 

Vid avtorvningen framkom en hel del lösa fynd. Liksom i fornl. 13 består 
dessa av sten- och flintartefakter (klubbor, löpare, malstenar, yxfragment etc). 
På boplatsens östra sluttning påträffades vid avtorvningen en bronsrakkniv, fig. 3 
underst, (per. IV) och pä boplatsens centrala del en fragmentarisk bronsskära. 

Undersökningen på boplatsen planerades efter konventionellt mönster, dvs. 
man skulle undersöka ett visst rutsystem och komplettera dessa med ett par nägot 
större områden. Varken tid eller pengar skulle räcka för en noggrannare under
sökning. Under arbetets gäng blev man dock tvungen att frångå planerna och 
undersökningen koncentrerades till boplatsens sydvästra del. Där upptäcktes näm
ligen under det halvmetertjocka skärvstenslagret lämningar efter ett ca 20 m långt 
hus. I huset finns ett flertal stolphål, tyvärr inte helt i nägot iakttagbart system, 
de flesta stenskodda, samt nägra härdar och en ugn. Värmen i ugnen har inte 
varit så hög, dä leran inte är sintrad. Längs husets ytterväggar löper en ca en 
meter bred sträng av rödbränd mjäla. Vid en första bedömning verkade denna 
utgöras av rester av nedrasade väggar, men vid vidare undersökning visade det 
sig, att innanför den röda strängen vidtog en yta av samma slags mjäla, fast 
ljus till färgen. Det hela kan ha varit ett golv och dä det kanske endast har 
brunnit längs väggarna, kan denna del ha fält den röda färgen av värmen. En 
egendomlig konstruktion påträffades säväl vid husets NV som NÖ hörn — cn 
rund resp. oval uppbyggnad av torkad (ej bränd) lera, ca 20 cm hög. Den nord
östra var skadad och delvis övertäckt av en stor och djup härd. Den nordvästra 
lercirkeln hade en diameter av ca 1 m, fig. 6. Vid dess ena sida läg ett upp- och 
nedvänt lerkärl. Vad dessa konstruktioner har använts till är svårt att säga. De 
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Fig. 7. Tvä gjutkärnor av lera. 
Foto N. Lagergren. — Two mould 
cores of clay. 2/3. 

kan ha varit förråd av nägot slag, antingen för matvaror eller behållare för leran 
till kärltillverkningen. Då inte heller detta hus är färdigundersökt, måste en 
noggrannare analys återstå. Sannolikt är, att huset har om- och tillbyggts. 

Svårförklarlig är den enorma mängden av skärvsten. Man vet inte, om skärv-
stenslagret bildades i jämn takt eller periodvis. Det är tänkbart att man först 
har samlat skärvsten i högar och sedan spritt ut dessa för att jämna till marken 
för att göra plats för gravar och nya högar. Frågan är viktig för stratigrafiens 
skull. Att huset är äldre än skärvstenslagret behöver inte påpekas, men det är 
svårt att fastställa tidsskillnaden. Ett annat viktigt problem berör skärvstenens 
tillkomst. Att förklara anhopningen enbart med förstörda härdat är inte till
fredsställande. Med hänvisning till ett uttalande av Plinius den äldre, där denne 
pä tal om de capuanska bronsmästarnas skicklighet också nämner att man i 
Gallien smälte metallen mellan vitglödande stenar, har Bertil Almgren framfört 
hypotesen att skärvstensmassan på våra bronsäldersboplatser kunde ha samband 
med bronshanlverket. Att ett liknande förfaringssätt har tillämpats i Hallunda 
låter lockande men kan inte bevisas. 

I övrigt är fyndmaterialct i fornlämningsomrädena 69 och 13 av likartad sam
mansättning. Keramiken dominerar och de övriga fynden är av boplatskaraktär. 
Om bronsgjutning vittnar 185, i huvudsak smä, gjutformsfragment och 26 elegel-
fragment, vilka till största delen påträffades vid huset. Där framkom också en 
gjutformshalva av täljsten för gjutning av en pryl eller nål. En fragmentarisk 
gjutform för en liten skiva (nålhuvud?) med koncentriska ringar tyder pä att 
man här har tillverkat annat än halvfabrikat. Unika är tvä gjutkärnor av lera, 
lämpliga för spetsen på en bältekupa, lig. 7. Den ena har normal storlek, ca 5 
cm, den andra är närmast en miniatyr. Om man har använt dessa som modeller 
eller om gjutningen har misslyckats må vara osagt. 

Keramik (fig. 8, 9, 10) 

Huvudparten av fynden består av krukskärvor. Hittills har ca 25 000 skärvor 
tillvaratagits. Bortsett enstaka mer eller mindre hela kärl låg skärvorna blandade 
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Fig. 8. Små lerkärl. Det andra kärlet frän vänster i övre raden är cn fotskäl. Foto N. 
Lagergren. — Small clay vessels. The second vessel from the left in the upper row is a 
footcd bowl. 

med skärvsten. Keramiken är av mycket hög kvalitet och kärltyperna varierar 
frän små miniatyrkoppar till stora förrädskärl. Uppordnandet av materialet på
går, men redan nu kan sägas, att en stor del av keramiken utgörs av gods med 
rabbig yta, oftast fingerstruket, ibland slammat. Bland dessa finns skärvor där 
fingerdrag bildar ett dekorelement: längs mynningen löper nägra rader horison
tella skaror, medan kärlytan i övrigt har försetts med vertikala drag. Dessa kärl 
är nästan raka eller svagt profilerade. Åtskilliga kärl har varit försedda med 
knoppar eller öron. Ornerad keramik förekommer i mindre omfattning. Bland 
dessa finns ett tiotal skärvor med textilavtryck. Ovanligt är också ett skarpprofile-
rat kärl med egendomlig kamstämpelclekor. I övrigt består orneringen av stäm-
pelintryck, nagelintryck, gropar etc. En grupp för sig bildar keramik med glättad 
yta. Dessa kärl är av fint gods och mycket vidbrända. I vissa fall har skärvorna 
fått en glans som påminner om en välpolerad yta. En stor del av keramiken 
tillhör profilerade smä och medelstora kärl av fint gods med s. k. slipad yta 
(ytan har skrapats ned med en spatel eller dylikt före bränningen). Inte utan 
intresse är en egenartad liten fotskäl, fig. 8, samt ett tekoppsliknande kärl. På
verkan frän Lausitzkeramiken är päfallande och åtskilliga skärvor har sina di
rekta motsvarigheter pä Lausitzkulturens kärnområde. 

Sammanfattningsvis kan sägas att keramikbeständet i Hallunda omfattar de 
flesta av de keramiktyper, som är kända frän andra mellansvenska boplatser 
frän yngre bronsålder, men här finns också kärltyper, som tidigare inte har 
påvisats i Sverige. 

. H . ^ . ^ H . ^ . ^ H 
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Fig. 9. Exempel på oorne
rad Hallundakerarnik. Foto 
N. Lagergren. — Example 
of unornamented Hallunda 
pottery. C. 1/3. 

Sammanfattning 

Någon gång under yngre bronsålder har människor bott vid Hallunda. När de 
första bebyggarna kom och när boplatsen övergavs vet vi inte. En bronsrakkniv 
frän yngre bronsålderns början och en svanhalsnäl frän dess slut behöver i och 
för sig inte innebära kontinuitet. Ä andra sidan talar boplatsens storlek och 
kulturlagrets mäktighet för en långvarig bosättning på platsen. 

Det teknologiska kunnandet och verksamhetens differentierade karaktär tyder 
pä ett högt utvecklat samhälle, som har stått i livliga förbindelser med om
världen. Mycket talar för att dessa kontakter har nått långt söderut till andra 
sidan av Östersjön. Boplatsens lokalisering vid Rödstensfjärden — vattenvägen, 
som förband Mälardalens bronsäldersbygd med Östersjön — var säkerligen be
stämd av kommersiella hänsyn, samma skäl som längt senare var avgörande för 
grundandet av de närbelägna Helgo- och Birkasamhällena. 

Fångsten har knappast spelat nägon större roll för invånarna i Hallunda. Den 
osteologiska bearbetningen av benmaterialet är inte avslutad ännu, men hittills 
framkomna resultat pekar på boskapsskötsel: bland benen finns häst, nötkreatur. 
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Fig. 10. Exempel pä orne
rad Hallundakeramik. Foto 
N. Lagergren. — Example 
of ornamentcd Hallunda 
pottery. C. 1/3. 

får/get , svin.5 Det har funnits goda betesmarker i stor omfat tn ing att tillgå. 

Ta l r ika sädesavtryck i kärlen och cerealpollen i proverna v i t tnar o m odl ing. 0 

H u r mänga människor som har bot t pä platsen och hu r mänga hus som döljer 

sig pä terrasseringar och u n d e r skärvstenslagret vet vi inte . Frägan o m det bara 

är en större gärd eller en by blir obesvarad. Huskons t rukt ionerna är ä n n u inte 

helt klarlagda, men de hittills gjorda iakttagelserna tyder pä, att man inte enbar t 

ha r byggt hus med lätta, lerkl inade väggar. Anmärkningsvär t för Ha l lundahusen 

är deras anknytn ing till terrasseringar. Denna detalj b rukar m a n sätta i samband 

med järnäldershusen och bl. a. förekommer terrasseringar pä Helgo. Den fort

satta undersökningen fär u t röna mera därom. 

Hi l le Jaanusson 

5 Osteologiska bestämningar av bcnniatcrialet utföres av mag. Pirjo Lahtipcrä vid Osteo
logiska forskningslaboratoriet, Ulriksdal. 
" Uppgifter 0111 förekomster av cerealpollen i jordprovcr har lämnats av fil. lic. Urve 
Miller viel Mikropaleemlologiska laboratoriet vid SGU. 

_»____|__H ft^l^l^l^l^ 
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Summary 

The present paper is a progress report on the excavations of a Late Bronze 
Age settlement at Hallunda, some 20 km south of Stockholm (Figs. 1-2). The 
settlement is situated on the crown of a hill at Rödstensfjärden, Lake Mälaren, 
not far from the Iron Age settlement of Helgo and Birka. The settlement has 
an area of about 1.5 hectars but only parts of it have been excavated so far. 

The known Bronze Age settlements of Central Sweden are few and Hallunda 
is in several respects unique among them. Remains of foundations of three houses 
have been found there and several others may be hidden in those parts of the 
settlement which have not been excavated. The largest house (Fig. 4) is about 
20 m long and has been used as a workshop for bronze casting. Within the house 
are foundalions of 12 ovens, 0.5—1.25 m in diameter. Some, at least, of the ovens 
were provided with blast-holes (Fig. 5). An analysis of pieccs of the inner clay 
lining of an öven indicates that temperatures of probably up to 1 2000 have 
been obtained. Associated with the ovens were some 40 fragments of crucibles, 
about 70 fragments of moulds, and 10 narrow bronze rods. 

In connection with lhe construction of the houses a certain terracing of the 
ground bad taken place, a feature which otherwise in Central Sweden is associated 
with certain Iron Age Settlements. 

Parts of the settlement area outside the houses had been used as a cemetary. 
About 30 stone settings have been excavated. Cremation has been the only form 
of burial. In graves, very few finds other than sherds of pottery have been made. 

The culture layer of the settlement abounds in fire-cracked stones. In parts 
of the settlement area these occur in amazing cjuantities and form the main 
component of the culture layer. 

The culture layer bas yielded some 25 000 potsherds. The pottery (Figs. 8-10) 
includes most of the types known from other Late Bronze Age settlements in 
Central Sweden. In addition it includes types which have not previously been 
found in Sweden. Influences from the Lusatian culture is obvious and several 
piéces have direct counterparts in the central area of that culture. 

Datings based on artifacts range över almost the whole of the Late Bronze 
Age. Three C 14 analyses have yielded the following values: (1) Resin from lhe 
culture layer beneath a stone setting. 2740+100 B.P. (c. 790 B.C.) (2) Charcoal 
from a stone setting. 2695+100 B.P. (c. 745 B.C.) (3) Charcoal trom the culture 
layer. 2730+ 100 B.P. (c. 780 B.C). 

A fourth analysis, of charcoal from a stone setting situated in the periphery 
of the area, has given a value of 1955 + 100 B.P. (c. 5 B.C), which indicates that 
the area may occasionally have been used for burials during parts of the Iron 
Age also. However, no artefacts from that period have been found. 

The thick culture layer suggests that the settlement was used during a relatively 
long period. Whether the settlement constituted a large farm or a village cannot 
yet be decided. In any case, the occupations of the inhabitants were diversifiecl 
and included agricullure, animal husbandry (cattle, sheep or goats, and pigs, 
according to osteological material), bronze casting, and trading. The contacts of 
the settlement reached far to south, to the other side of the Baltic. 


