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Båtgrav i Botkyrka 

Av Eva Weiler 

Södermanlands första kända obrända 
båtgrav påträffades hösten 1970 vid un
dersökningen av etl gravfält i Fittja, Bot
kyrka socken. De jämte båtgraven intres
santaste fynden gav en skelettgrav med be
varade rester av ben, hår, textilier och 
växtfibrer.1 

Gravfältet, som har nr 83 i Riksantikva
rieämbetets fornlämningsregistcr till den 
ekonomiska kartan för Botkyrka socken, 
var beläget på en mindre, skogklädd åker-
holme ca 300 m NV om Fittja gård. En 
sockenbeskrivning från 1870-talet berät
tar, att det »på backarne nordvest om Fittja 
gård finnas flere ättehögar» (Palmquist 
1878, s. 89). Området ligger mellan 20 och 
27 m.ö. h. och sluttar långsamt åt NÖ, där 
Albysjön så småningom rinner ut i Mäla
ren. 

Vid avtorvningen påträffades fem sten
sättningar på och omedelbart O om åker-
holmen. Tre av dem var fyndtomma och 
endast en av dem innehöll daterande fynd: 
en vendeltida fågelfibula av brons. 

När matjorden på kringliggande åkrar 
banats av, konstaterade Raä:s förman Ru
dolf Hansson, att gravfältel sträckt sig ett 
bra stycke utanför åkerimpedimentet. Vid 
efterundersökningen av området påträf
fades ett 20-tal av odling skadade anlägg
ningar såsom ytterligare en stensättning, 
härdar, sotfläckar och gropar med varie
rande innehåll. Två glesa stenpackningar i 

1 Undersökningen skedde i Riksantikvarieämbetet* 
regi pä uppdrag av Stockholms stad och var föran
ledd av den fordöpande utbyggnaden av Botkyrka-
staden. Ledare för botkyrkagrävningarna var Hille 
Jaanusson, som i Fittja biträddes av Ingegerd Pe-
linka och förf. som förstemän, Elisabeth Löfving och 
Erik Lindstrand som praktikanter och Kjell Johansson 
som tekniker. 

Fig. 1. Karta över N delen av Botkyrka socken ut
visande läget för fornl. nr 83. Efter topografiska 
kartan i skala 1:50 000. - Mapof the northern part of 
Botkyrka parish showing the prehistoric site no. 83. 
After the topographical map. 

till synes steril mjäla visade sig täcka den 
ovan nämnda båtgraven och skelettned-
grävningen. 

Båtgraven hade varit täckt av en lång
sträckt stenpackning och avtecknade sig så
som en Ijusbrun färgning i ljus mjäla. 
Nergrävningen, som var orienterad i 
NO-S V, var 6 m lång och hade en största 
bredd av 1,25 m. De täckande stenarna kan 
ha tryckt ihop båten något, men den kan 
knappast ha varit djupare än 0,4 m. 

I nergrävningens sidor registrerades ett 
80-tal järnnitar, delvis mycket dåligt beva
rade. Kring en del av dem satt trärester 
kvar. Träfragment fanns också i båtens N 
kant. 

Fynden var sparsamma. I båtens NO del 
låg djurtänder (häst?) så samlade, att de 
måste härröra från det förmultnade käk-
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Fig. 2. Planritning över båtgraven i skala 1:20. -
Plan drawing of the boat burial. 

partiet av ett djur. I samma del av båten 
fanns en samling redskap, bestående av 1 
eldstål av järn, 1 fyrsidigt bryne, 3 järnni
tar, 2 järnknivar, den ena med delar av 
träskaftet bevarat, bitar av en kam med 
kvarsittande nitar och 4 flintstycken.2 Ex
empel på en likadan redskapssamling finns 
från en skelettgrav (mansgrav) från tidig 

2 Fynden togs upp i klump och preparerades fram av 
Hilkka Mälarstedt vid Tekniska avd. på riksantikva
rieämbetet (Raä) och Statens historiska museum 
(SHM) i Stockholm. Hon har också sammanställt en 
utförlig konserveringsrapport över fynden. 

vendellid (?) i Tuna i Alsike, Uppland, ett 
gravfält med drygt ett 10-tal undersökta 
kist- och båtgravar med tyngdpunkten i 
vikingatid (Arne, T. J. 1934, Tafel XXI, 
fig. 14-17). Under stenpackningen i båtens 
mitt fannsen brandgrop, ca 0,6 m i diame
ter och 0,3 m djup. I gropen påträffades 
keramik, brända ben och kol. Om brand-
gropen utgör gravsättningen iir osäkert. 
En obränd individ kan ha varit placerad i 
båtens SV, nästan fyndtomma del och be-
varingsförhållandena i jorden så ogynn
samma, att inga ben bibehållits. 

Ytterligare fynd i båten våren djurtand, 
keramikskärvor, brända ben odi två små 
bronsringar. Utanför båten fanns inga 
fynd. 

Av båtens ringa djup och Hacka botten
kontur att döma har den varit en låg eka. 
Järnnitarna kan följas i rader på ett par 
ställen, men att säkert hänföra dem lill be
stämda bord låter sig inte göras. Sina när
maste paralleller har den i ekor från grav
fält i funa i Badelunda, Västmanland 
(Stenberger 1956, s. 17) och Årby, Rasbo
kils socken, Uppland (Arbman 1936, s. 
249). Upplandsekan är ett par meter kor
tare, men den består liksom Tunabåten av 
bottenplanka med två ä tre bord. Borden 
är hopfogade med dels järnnitar, dels trä
naglar och tåg, vilket kanske också varit 
fallet i Fittja. 

De nämnda exemplen dateras i litteratu
ren till tidig vikingatid, dvs. 800-talet e. Kr. 
Vad som borde tala för en datering till 
vikingatid av Fittjabåten är de få fynden. 
Hittills undersökta båtgravar från denna 
tid visar, att de i allmänhet är betydligt 
fyndfattigare än de vendeltida. Den döde 
eller döda placeras i aktern av båten och 
gravgåvorna och ett, högst två hus
d j u r - h ä s t och/eller hund - i fören (Sten
berger 1964, s. 608). Fyndfättigdomen 
kanske bara är skenbar. I de jämförande 
exemplen har funnits en ansenlig mängd 
träföremål. I grav 75 i Tuna i Badelunda, 
som innehöll den bäst bevarade båten, 
fanns t. ex. en ask av björknäver och 
andra träföremål såsom åra, sked, bägare 
och tråg (rapport i ATA). 
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Skelettgraven var belägen ca 7 m Ö om 
båtgraven. Den hade förmodligen också 
varit täckt av en stenpackning, men endast 
några få stenar återstod över NV delen. 
Nergrävningen, som var rektangulär till 
formen och orienterad i NV-SÖ, var 1,7 m 
lång, 0,8 m bred och 0,4 m djup. 

Fynd av tandemalj visar, att huvudet le
gat åt SÖ. Av skelettet var delar av vänster 
skulderblad, över- och underarmsben, tin
ning- och nackben bevarade.3 På kraniet 
satt hår kvar. Skelettresterna, som härrör 
från en ca 20-årig kvinna, var, liksom väl 
analyserbara textilfragment och växtfibrer, 
endast bevarade kring de två bronsspän-
iien, som Fäst ihop klädedräkten. 

Vid den ena armbågsleden låg ett 17 cm 
långt likarmat spänne av brons, som är så 
gott som identiskt med ett spänne, som 
påträffats i en vikingatida kammargrav, 
grav 854, i Hemlanden i Birka (Birka I. Die 
Gräber. Taf. 76 och Abb. 275 s. 329). 
Spännet är ornerat i gripdjursstil med tre 
rombiska ytor, inramade av tredubbla lin
jer. Där linjerna möts sitter knoppbaser. I 
spännets ändar är knoppbaserna omgivna 
av streckornerade cirklar. Vid konserve
ringen4 konstaterade man, att en snodd le
gat över en av knoppbaserna. Eftersom 
den lämnat avtryck i korrosionen, tyder 
det på att spännet saknat åtminstone en 
pånitad knopp vid tiden för gravläggning
en och alltså varit trasigt. 

Vid vänster skulderblad låg det andra 
dräktspännet, en enskalig spännbuckla av 
brons, vars yta var ganska sliten. Också den 
har paralleller i birkamaterialet (Birka I. 
Taf. 61:5 a). 

Textil fragmenten visade sig härröra 
från ylletyger, vävda i tuskaft och liksidig 
och fyrskaft fiskbensmönstrad kypert. Ett 
av tygbitarna har ränder i två nyanser.5 

Växtfibrerna är inte analyserade. 
Undersökningen av gravfält 83 i Fittja 

gav således ett ur många synpunkter in-

3 Benanalyserna har utförts av Rolf Jonsson, SHM. 
4 Också dessa fynd preparerades fram inomhus av 
Hilkka Mälarstedt. 
5 Textilanalyserna har utförts av Margareta Nocken, 
Raä. 
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Fig. 3. Redskapssamling i båtgravens NÖ del: ett 
eldstål av järn, järnkniv, bryne, järnnitar, flint-
bitar och nitar till en benkam. Foto H. Mälarstedt, 
ATA. - Collection of tools in the north-eastern 
part of the boat burial: a fire-steel of iron, an iron 
knife, a whetstone, iron rivets, flint piéces and 
rivets for a bone comb. 

tressant resultat. Sett i större perspektiv 
visar det, att det även S om Mälaren finns 
gravfält från vendel- och vikingatid, som 
förutom vanliga brand- och skelettgravar 
innehåller obrända båtbegravningar. Att 
båten använts som gravrum finns belagt i 
ett ganska stort antal brandgravar, där ri
kedomen på järnnitar tolkats som att den 
döde gravlagts och bränts i en båt. Antalet 
båtbegravningar kan säkert vara ännu 
större, eftersom båtarna ju inte alltid foga
des samman med järn och därför inte ger 
samma synliga spår i fyndmaterialet. Vid 
sidan av båtgravfälten i Uppland och 
Västmanland är enstaka båtgravar kända i 
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Fig. 4-5. Enskalig spännbuckla av brons, som varit 
täckt av texulfragment och växtfibrer. Pä bilden 
t. v. syns de fiskbensmönstrade tygrester, som satt 
ovanpå spännet. Foto H. Mälarstedt, ATA. -
Single-shell oval brooch of bronze, which was 
covered with textile fragments and plant fibres. In 
the left picture may be seen the herringbone pat-
terned textile remains covering the brooch. 

ningsort. Avståndet mellan Botkyrkalan-
det och Birka är drygt 20 km. De tänkbara 
kontakterna mellan Botkyrka och han
delsplatserna i Mälaren har tidigare skisse
rats (Bennett 1972). 

skånelandskapen (Arrhenius 1960) och på 
norra Öland.6 

Om de spår av verksamhet på platsen, 
som avspeglas i förekomsten av härdar och 
gropar, är samtida med gravfältet, får 
framtida C 14-analyser utvisa. Också i Tu
na i Badelunda finns härdar. 

Beträffande fynden i skelettgraven lig
ger det nära till hands att gissa, att brons
spännena i Fittja och deras nästan exakta 
motsvarigheter i Birka har samma tillverk-

6 Ytterligare en sörmländsk båtgrav påträffades 1972 
vid grävningar i Turinge nära Södertälje. Undersök
ningarna leddes av Gösta Magnusson med biträde av 
förstemannen Sten Tesch. 
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Boat Burial at Botkyrka 

In connection with the growth of new 
housing areas south of Stockholm, the 
Central Office of National Antiquities in 
1970 investigated a grave-field from the 
Vendel and Viking Periods at Fittja, Bot
kyrka parish. The area had been ar able 
land for a long time, and several struc
tures proved to have been tilled över in 
ancient times. Besides eight graves, were 
found some twenty hearths and pits in 
and outside the grave-field. The most 
interesting findspots were a boat burial 
and an inhumation grave, which are de
scribed in detail in the present artide. 

The grave-field is the first known 
parallel to the boat burial fields in Upp
land and Västmanland. The boat itself, 
which was in bad preservation, was a flat-
bottomed rowing-boat of the same type 

as those at Tuna, Badelunda parish, 
Västmanland, and Årby, Rasbokil parish, 
Uppland. It was poor in finds and the 
preserving conditions of the ground are 
such that no skeleton remains could be 
traced. Some cremated bones were found 
in a pit amidships. Among other finds 
may be noted a collection of tools, e.g. 
knives, fire-steels, flints, a bone comb and 
animal's teeth, possibly those of a horse. 
In all probability, the Viking Age. 

The inhumation grave was that of a 
woman and contained, besides two 
bronze brooches, parts of a cranium with 
preserved hair, fragments of woolen 
cloth and plant fibres. There are exact 
prototypes of the bronze brooches in 
Viking Age finds from neighbouring Birka 
in Lake Mälaren. 
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