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Ett gårdsgravfält i Södermanland 
fynd och problem 

Av Sonja Wigren 

Botkyrka socken i Södermanland är rik 
på fornlämningar och många undersök
ningar, som föranletts av Botkyrkasta
dens utbyggnad, har tidigare behandlats 
i Fornvännen (Jaanusson, Bennett, Hem
mendorff). I socknens södra del i Skäck-
linge, invid Tumba, ligger gravfälten raä 
nr 202, 203 och 207, isolerade från sock
nens centrala delar. Fornlämningarna 
202 och 203 består numera av ett femton-
tal högar och stensättningar, belägna 
bland villabebyggelse i svag sydvästslutt
ning. Enligt äldre uppgifter (Palmquist, 
1878) låg här tidigare ett gravfält be
stående av mer än 100 gravar. Tre av 

Fig. 1, Gravfältet var beläget på en smal grusås, 
vars N del syns pä bilden. I centrum fanns en gam
mal grustäkt, som skadat vissa anläggningar. Foto 
fr. S. S. Wigren. - The grave-field was situated on 
a narrow gravel ridge, the northern part of which 
is seen in the picture. In the centre there was an 
old gravel-pit, which had damaged some graves. 
Photo from the south. 

anläggningarna undersöktes år 1918 av 
E. Sörling. Han har beskrivit dem som 
»högar, 3-4 m vida, med mittrösen» 
(rapport ATA). Bland fynden märks spe
ciellt två remändebeslag och ett rektangu
lärt beslag med »urnupna hörn», alla av 
brons (SHM 16060). Sörling har daterat 
dem till 600-talets mitt, dvs. vendeltid. 

Ca 300 m sydsydväst om nr 202/203 löp
te en smal grusås i nordostlig-sydvästlig 
riktning och på åsen var raä nr 207 beläget 
(fig. 1). Gravfältct, som undersöktes hösten 
1973 bestod av ett 30-tal anläggningar, 
varav drygt 20 var säkra gravar. Alla gra
varna var runda eller fyrsidiga stensätt
ningar, oftast små och flacka utan synlig 
markering ovan torvytan. De bestod av en-
eller flerskiktade stenpackningar, med och 
utan kantkedjor. Även gravgömniornas ut
seende varierade; brandlager, brandgro
par, benlager samt enstaka, spridda brän
da ben fanns representerade. Gravfältet 
var särskilt intressant ur fyndsynpunkt, då 
materialet var mycket enhetligt. De flesta 
föremålen var av brons och några av dem 
skall här beskrivas. 

Ett av de vackraste fynden var ett 11,3 
cm långt bronsbeslag (fig. 2). Det var ledat 
på mitten och försett med fyra ansiktsmas
ker, varav två avslutade dess ändar. Besla
get har varit fäst vid sitt underlag med sex 
små nitar. Maskernas inpunsade ögon, 
markerade med punktcirklar, tycks ha or
sakat tillverkaren ett visst besvär — två 
ögon är snett placerade och ett av dessa 
kom från början för nära »näsroten». 
Misstaget upptäcktes dock i tid och ett 
nytt öga punsades in, vilket då tyvärr 
hamnade snett i förhållande till det andra. 
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Fig. 2. F29, ledat bronsbeslag försett med fyra an
siktsmasker. Foto ATA. - F29, jointed bronze 
mount provided with four facial masks. 

Fig. 3. Överst på bilden från vänster: F22, två 
dräktnålar och agraffknappar av brons. F 7, dräkt
nål av brons. F13, agraffknappar med spirairan kor 
och dräktnålar av brons. Undre raden: F 16, dräkt
nål av brons med cylinder. F17, dräktnäl av brons 
med stiliserade fåglar. F 13, bältering av brons. Foto 
ATA. - Top row from the left: F22, two dress 
pins and clasp buttons of bronze. F7, dress pin of 
bronze. F 13, clasp buttons with spiral tendrils and 
dress pins of bronze. Bottom row: F 16, dress pin 
of bronze with cylinder. F17, dress pin of bronze 
with stylized birds. F 13, belt-ring of bronze. 

I säker kombination, bl. a. med dräktnå
lar, påträffades fyra agraffknappar av 
brons i två gravar. Det mindre paret var 
1,6 cm i diam. Översidan var nedsänkt och 
ornerad med sju spiralrankor (fig. 3, överst 
till höger). Liknande agraffer har påträf
fats i Danmarks by, Danmarks sn i Upp
land (muntligt meddelande av A. Sjöberg). 

Det andra paret, varav den ena var starkt 
eldskadad, var 2 cm i diam. (fig. 3, 4). På 
den bäst bevarade knappen kunde ett mer 
ovanligt motiv urskiljas på den nedsänkta 
översidan. Det bestod av en stiliserad dan
sande man och mitt emot honom en fågel i 
profil. Mannen bär hjälm enligt tolkning 
av B. Arrhenius och har ena armen böjd 
i vinkel upp mot denna. Fågeln liknar 

med sin stora krokiga näbb en rovfågel, 
nära släkt med vendeltida fågelspännen 
och -beslag. 

Samma motiv återfinns på B-brakteater-
na, där en »springande» man samt en fågel 
ofta är avbildade. Motivet har behandlats 
mer ingående av B. Arrhenius (1974), som 
anser att Söderbybrakteaten kan ha tjänat 
som mönster för detta motiv. Det finns 
dock ytterligare några B-brakteater, som 
tycks stå Skäcklingeagraffen närmare, 
nämligen två från Skåne, den ena från 
Ravlunda och den andra med okänd fynd
ort samt två från Danmark, Praestö amt, 
Lellinge och Haderslev amt, Galsted 
(Öberg 1942, fig. 68-70, 72, 74). På Rav-
lundabrakteaten bär mannen otvivelaktigt 
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Fig. 4. F22, agraffknapp av brons. Motivet består 
av en dansande man och en fågel. Foto ATA. -
F22, clasp button of bronze. The motif consists of 
a dancing man and a bird. 

Fig. 5. Teckning av F22, agraffknappen, Jmf fig. 4 
och 6. Teckning B. Handel. - Drawing of F22, the 
clasp button. Cf. figs. 4 and 6. Drawing B. Han
del. 

Fig, 7. F22, den s.k. kött- eller skinnskrapan, för
modligen tillverkad av horn. Foto G. Magnusson. -
F22, the so-called meat or hide scraper, probably 
made of horn. 

en hjälm, och denna liksom de övriga 
nämnda är alla daterade till folkvandrings
tid. 

Vid utgrävningen påträffades samman
lagt sju dräktnålar av brons (fig. 3). Fem av 
dessa var av den typ, som Waller benämner 
grupp I, dvs. med triangulär huvudplatta 
och vulst (1972, s. 27ff) . I huvudplattans 
hål hade tre av nålarna fortfarande en liten 
ring. Motsvarande nålar och dess gjutfor
mar är vanliga på Helgo, men har även 
tidigare påträffats i Botkyrka sn, t. ex. i 
Alby (Bennett 1972, s. 239 ff). De återstå
ende två nålarna låg på olika ställen i sam
ma grav. De hade båda runda huvudplat
tor med hål i direkt anslutning till stjälken. 
På den ena nålen kröntes huvudplattan 
med en liten cylinder försedd med en runt 
om gående skåra. Den andra var överst 
prydd med två motställda, starkt stiliserade 
fåglar, sedda i profil. De båda sistnämnda 
nålarna är av en typ, som är vanlig på 
Öland och Gotland. Karaktäristiskt här är 
just att den med hål försedda huvudplat
tan sitter i direkt anslutning till stjälken 
utan övergång med t. ex. en vulst (muntligt 
meddelande av J. Waller). 

Väl bevarad var också en liten bältering 
av brons. Den bestod av ett 3,5 cm långt 
beslag vid vilket en ring, försedd med en 
kraftig skåra var fäst (fig. 3). 

Bland de ornerade kamfragmenten hit-

Fig. 6. Analysteckning av F22, agraffknappen. Jmf 
fig. 4 och 5. Teckning B. Handel. - Analytic draw
ing of F22, the clasp button. Cf. figs. 4 and 5. 
Drawing B. Handel. 
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tades bitar som visade sig tillhöra en s. k. 
»kött- eller skinnskrapa». Den bestod av en 
tunn skiva, förmodligen av horn, i form av 
en parallelltrapets. Basen var formad till 
en ca 12 cm lång egg och höjden var ca 4 
cm (fig. 7). Baksidan var avfasad och spal
tad. Någon form av skaft har varit inpassat 
här och fäst med minst fyra små nitar. 
Framsidan var ornerad med punktcirklar 
och streck medan baksidan hade spår av 
streckornering längs kanterna. 

Vad »skrapan» haft för funktion är 
oklart. Shetelig införde år 1909 termen 
»köttkniv» och menade, att den använts för 
att skrapa bort kött från hudar. Lamm, 
som nyligen behandlat »skraporna» 
(Lamm 1973, s. 40 ff. och där anförd litte
ratur) redogör i sin avhandling för ett fler
tal av de förslag, som framförts som lös
ning på problemet, varför en upprepning 
här tycks onödig. Tills vidare står dock 
frågan om vad »skrapan» använts till öp
pen. 

1973 års undersökning i Skäcklinge ak
tualiserade problemet med Skäcklinge 
gårds avgärdaförhållande, vilket tidigare 
har behandlats av Ambrosiani (1964, s. 
198ff). Den förhistoriska bebyggelsen var 
huvudsakligen koncentrerad till områdena 
mellan sjön Aspen, Tullinge- och Albysjö-
arna samt upp mot Mälaren i norr. Skäck
linge gård låg dock, som ovan nämnts, iso
lerad i den nuvarande socknens södra del. 
I kartmaterialet från 1600-och 1700-talen 
anges Skäcklinge gård vara avgärda på 
Hågelbys och Skrävstas utmärker i söder 
(1964, s. 198). Gränserna mellan dessa ut
märker är oklara, men de var delvis ge
mensamma och täckte hela det nuvarande 
Skäcklinge. Undersökningen av nr 207 av
slöjade ett enhetligt folkvandringstida 
fyndmaterial. Följaktligen tycks kontinuitet 
föreligga i äldre tid, dvs. folkvandrings-
och vendeltid, medan ett eventuellt brott 
kommer i vikingatid. Man bör dock ha i 
åtanke, att gravfälten nr 202/203 ej är total-
undersökta. Det ursprungligen mycket 
stora gravfaltet kan sträcka sig över både 
vendel- och vikingatid. 

Inte endast gravfynden stöder antagan

det, att gården kan ha brukats redan under 
400-500-talen, utan möjligen även nam
net. Ståhle, som behandlat -ingenamn i 
Stockholms län (1946) anser, att ett -inge
namn vanligen betecknar en tidig primär
bebyggelse (1946, s. 372). Ståhle konstate
rar vidare, att -ingenamn i östra Norden 
varit produktiva under äldre järnålder och 
folkvandringstid (1946, s. 569 resp. 591). 
Namnfrågorna bör dock behandlas med 
stor försiktighet och -ingenamnet behöver 
i detta fall ej nödvändigtvis vara äkta. 

Ambrosiani ansåg, att det helt enkelt fö
relåg ett brott i kontinuiteten mellan det 
förhistoriska (vendeltida) gravfältet och 
den avgärda enheten. Det avgärda förhål
landet kunde ha uppstått vid en nyupp-
tagning av ett tidigare ödelagt hemman 
(1964, s. 168). Ambrosiani stöder sig också 
på Ståhle, som anser, att i fråga om Skäck
linge kan namnet trots bygdens beroende
ställning vara knutet till en äldre, ur
sprungligare bebyggelse än de under 
1600-talet registrerade moderbyarna, alltså 
ett omkastat avgärdaförhållande eller en 
retardation av -inge-bebyggelsens bety
delse (Ståhle 1946, s. 371 ff. resp. 239, 
Ambrosiani 1964, s. 222). Ambrosiani an
sluter sig här till uppfattningen att ett 
retarderat värdeförhållande skulle före
ligga (s. 222). 

Ambrosiani antog, när denna diskussion 
fördes, att gravfältet nr 207 var vikingatida. 
Skäcklinge gård skulle då ha brukats under 
vendel- och vikingatid, varefter det upp
stod ett brott i kontinuiteten. Någon gång 
före 1600-1700-talen skulle gården åter ha 
tagits i bruk, men nu i ett avgärdaförhål
lande. Ambrosiani räknar dock hela tiden 
med, att ett omkastat avgärdaförhållande 
kunde föreligga. Detta är dock osannolikt. 
Både Hågelby och Skrävsta har stora grav
fält, varför det där tycks råda kontinuitet 
långt tillbaka i förhistorisk tid. Följaktligen 
bör dessa gårdar inte vara avgärda på 
Skäcklinges marker. Skäcklinge gård var 
ursprungligen en egen enhet, men kanske 
utan fasta gränser. Gården har brukats re
dan i folkvandringstid, vilket både dess 
-ingenamn och det senast undersökta grav-
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faltet talar för. Kontinuitetsbrottet kom i gelby och Skrävsta, varför den i handling
vikingatid eller senare och när gården arna anges som avgärda på dessa gårdars 
återupptogs var marken upptagen av Hå- utmärker. 
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A Farm Grave-field in Södermanland—Finds and Problems 

The present artide deals with a farm 
grave-field at Skäcklinge farm in Bot
kyrka parish, Södermanland, excavated 
in 1973. First the author presents some 
finds out of the material, which is ex-
clusively from the Migration Period. The 
finds consist, inter alia, of a jointed 
mount with facial masks, clasp buttons, 
one of which has a motif interpreted as 
a helmeted, dancing man and a stylized 
bird. Dress pins with protuberance and 
triangulär headplate are compared to 
similar pins from Helgo. All these objects 
were of bronze. In addition, the artide 
discusses a so-called "meat or hide 
scraper", probably of horn, the func
tion of which is undear. 

In the second section is treated the 
problem of the possible state of fencing-
off of the farm, a subject earlier dis

cussed by B. Ambrosiani (1964). Ambro
siani then supposed that the grave-field 
now excavated was from the Viking Age. 
The farm land was supposed to have 
been cultivated during the Vendel and 
Viking Periods, and then the continuity 
had been broken. A reversed state of 
fencing-off might also have been the 
case. The exeavation seems, however, to 
prove that the farm land was cultivated 
rather during the Migration and Vendel 
Periods. A break in the continuity should 
instead have occurred during the Viking 
Age or låter. This assumption is support
ed by the ending -inge (treated by 
Ståhle 1946). According to Ståhle, names 
ending in -inge were produetive dur
ing the Migration Period and often de
note a primary settlement. 
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