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This artide briefly presents a project in settlement archaeology condueted 
by the Museum of National Antiquities, Stockholm. The ca. 8000 cemeteries 
in the Mälaren region in E. Sweden have been broadly dated from descrip
tions as found in the archives and have been related to settlement units 
which can thereby also be dated. The results will be presented in form of 
maps in the new permanent display of the museum. The maps will show 
the development of settlement in this area from the Bronze Age to present 
time. 

John Gustavsson and Hans A. Liden, Statens Historiska Museum, Box 5405, 
S-114 84 Stockholm, Sweden. 

I följande artikel skall kort redogöras för ett 
bebyggdsearkeologiskt projekt, som under 
drygt halvtannat år bedrivits vid Statens 
Historiska Museum med sikte på i första 
hand att producera underlag för en kart
serie, som i museets nya basutställning skall 
försöka återge en bild av bebyggelseutveck
lingen i Mälarområdd. I detta avseende har 
arbetet nyligen slutförts, och det är denna 
del som nu skall beskrivas. Det finns dock 
anledning att se det producerade materialet 
även som ett led i en mödosamt framskri
dande forskning med en mer ambitiös mål
sättning än att framställa kartan för utställ
ningen. Här kan tyvärr inte ges utrymme för 
en redogörelse av forskningsläget, men hu
vudlinjerna för en övergripande bebyggelse
forskning i Mälarområdd kan generellt sä
gas ha dragits upp av B. Ambrosiani och A. 
Hyenstrand i deras respektive avhandlingar 
Fornlämningar och bebyggelse (1964) och 
Centralhygd — Randhygd (1974). Ambro
sianis verk är metodiskt mycket betydelsefullt, 
inte minst genom att där pekas på värdet i 
det närmast outnyttjade källmaterial, som 

finns i Riksantikvarieämbetets register över 
fasta fornlämningar, och vidare på vikten av 
att studera förhållandet mellan våra grav
fälts bebyggelsehistoriska upplysningar och 
senare tiders bebyggelse, dvs. i hur hög grad 
kan man av fornlämningsbilden inom ett 
område utläsa grundförutsättningen — den 
förhistoriska bebyggelsen och dess villkor — 
för bebyggelsebilden i senare tid, från det att 
bebyggelsen först dokumenterats t. ex. i de 
geometriska jordeböckerna till förhållandena 
idag. 

Mängder av frågor, vilka vi idag står gan
ska svarslösa inför, dyker upp i detta sam
manhang och de mest väsentliga att ge sig 
i kast med torde vara de som rör fenomen 
av administrativ art, såsom indelningen av 
Mälarregionen i administrativa enheter, dvs. 
hundarena och deras underenheter. I detta 
sammanhang har Hycnstrands avhandling 
motsvarande tyngd som Ambrosianis haft tio 
år tidigare. Mellan dessa finns givetvis en 
rad utmärkta avhandlingar och uppsatser, 
vilka ytterligare fört bebyggelsearkeologins 
metodik vidare, men Hyenstrand blir den 
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som först försöker ge den övergripande bil
den av den sena förhistoriska och den tidig
medeltida bebyggelsesituationen i hela Mä
lardalen (utom Närke) med huvudinriktning 
just på begrepp som administration, ekono
misk och även social struktur, och detta fort
farande med det inventerade fornlämnings-
materialet som plattform. 

Genom sin ambition att för denna över
siktliga bild täcka upp större delen av Mälar
dalen (dessutom med en ingående utblick 
mot randområdena i norr) har Hyenstrand 
givetvis haft små möjligheter att ge sig in i 
mer detaljerade studier av förhållandena 
inom varje område, och det är här som det 
nu vid museet framtagna materialet kan 
kopplas på. Som framgår av det följande 
har för varje socken analyserats fram ett in
nehåll av dels äldre förhistoriska bebyggelse
komplex, dels förhistoriska och medeltida be
byggelseenheter, vilka blir beståndsdelar vid 
uppbyggandet av tolfter och hundaren, när 
den administrativa indelningen av området 
äger rum. 

För att belysa arbetets omfattning kan sä
gas, att under projektets gång har ca 1 400 
ekonomiska kartblad detaljstuderats, och at t 
ca 8 000 registrerade gravfält har bedömts 
med avseende på ålder och läge i bebyggelse
bilden. Totalt har beskrivningar för Mälar
dalens ca 1/4 miljon registrerade fornläm
ningar genomlästs. 

Informationssökning 

Det digra materialet kräver, att det behand
las "skiktvis" över hela området. Sålunda är 
det första skiktet ämnat att skapa en över-
blickbar bild över området och materialet, 
och det utgör en informationssökning i form 
av detaljstudier av kartmaterial och inven
teringsböcker i Riksantikvarieämbetets regis
ter över fasta fornlämningar. Utifrån dessa 
bedöms fornlämningarnas datering inom ra
mar som bronsåldern, äldre järnålder och 
yngre järnålder. Bedömningarna noteras i 
ett s. k. arbetsregister. 

Eftersom detta skikt utgör ett förhållande
vis tungt block i det utförda arbetet, kan 
finnas anledning att dröja något härvid. I 
princip har inget nytt tillförts den allmänna 

bilden av dateringar utifrån inventerings
böckernas innehåll, men vissa erfarenheter 
kan vara av intresse. 

Mängden användbara kriterier begränsas 
givetvis till vad som kan utläsas av kartbilden 
och framför allt beskrivningarna. Dessa se
nare är dock i regel tillräckligt systematise
rade för att tillåta generella slutsatser. Man 
kan utläsa fornlämningarnas typer och di
mensioner, viktiga konstruktionsdetaljer så
som stenmaterialets storlek, förekomsten av 
kantkedjor och vanligtvis dessas utseende, 
mittstenar och -block etc. Uppgifter om över-
torvning eller övermossning ger ibland värde
full information, och ofta anges gravfältens 
storlek, som i relation till antalet gravar ger 
en ofta avgörande bild av avståndet mellan 
gravarna och därmed mycket av gravfältens 
allmänna karaktär. Vidare beskrivs terräng
förhållanden och därmed även fornlämnings-
miljön, något som, tillika med närheten till 
nuvarande bebyggelse och odlingsmark kom
pletteras av den ekonomiska kartan. 

De mest påtagliga svårigheterna har varit 
att ibland kunna skilja mellan bronsålderns 
och den yngre järnålderns tämligen stereo
typa gravfält med runda stensättningar, sär
skilt inom områden där bebyggelsen ligger 
så högt, att nivåkurvorna inte kan erbjuda 
någon hjälp. Beskrivningarna kan här vara 
närmast identiska, och topografin i sämsta 
fall sådan, att bronsålderslämningar kommit 
att ligga i utmärkta "yngre järnålderslägen" 
i förhållande till odlad mark och nuvarande 
bebyggelse. I bästa fall kan ett besök på plat
sen avgöra gravfältens datering, om inte be
skrivningarna innehåller uppgifter om deras 
storlek, så att den kan relateras till antalet 
gravar. Detta gäller framför allt vissa om
råden, bl. a. i Strängnäs-Eskilstunatrakten 
och i Västmanland. 

Inte sällan har gravfälten måst "sannolik-
hetsdateras" till yngre järnålder i brist på 
kriterier i beskrivningarna, dvs. de har förts 
till yngre järnålder därför att andra date
ringar varit mindre sannolika. 

De typiska gravfälten från äldre och yngre 
järnålder har inte berett några svårigheter, 
möjligen kan den yngsta järnålderns låga 
skelettgravar ibland genom beskrivningarna 

Fornvännen 75 (1980) 



Mälardalens bebyggelse 75 

leda tankarna till äldre järnålderns flacka 
stensättningar, särskilt i de fall där även 
resta stenar förekommit på gravfälten. Där
emot har tveksamhder uppstått beträffande 
gravfält, där äldre och yngre former mötts. 
I det stora perspektivet — det bebyggelse
analytiska — spelar sådana tveksamheter 
dock ingen större roll, eftersom den yngre 
järnåldern ofta representeras av flera grav
fält på samma äga, vilket belägger dennas 
existens under yngre järnålder. Det viktiga 
i sammanhanget är att äldre inslag dokumen
teras. 

Någon detaljdatering till järnålderns olika 
perioder har inte kunnat göras, och det har 
inte heller funnits anledning härtill. Möjli
gen kan detta komma att aktualiseras i sam
band med framtida kontinuitetsdiskussioner. 

De regionala variationerna i fornlämnings
beståndet kan på sina håll först vara något 
svåra att få grepp om, t. ex. de stora varia
tionerna av de runda stensättningarnas höj
der men även utseende i övrigt. Förekomsten 
av rosen från yngre järnålder i Upplands 
kusttrakter bör omnämnas som exempel på 
typvariationer. 

Likaså kan i beskrivningarna feltolkningar 
förekomma, bl. a. har vid flera tillfällen ta
lats om domarringar, som ju dateringsmässigt 
är diskutabla, vilka enligt beskrivningarna be
står av fyra stenar och en mittsten — alltså 
troligtvis de till äldre järnåldern daterade 
kvadratiska stensättningarna av den typ, som 
i flera fall utgrävts vid Darsgärde i Skederids 
sn, Uppland. 

I förbigående måste också nämnas tanke
väckande inslag, som t. ex. när de i grav-
fältssammanhang lill yngre järnålder förda 
treuddarna plötsligt dyker upp t. o. m. i ty
piska bronsåldersmiljöer och tillsammans 
ined typiska brons- eller äldre järnålders-
stensättningar. 

Enhetsregister 

I ett andra skikt görs en genomgång av in
samlad information för upprättande av ett 
register över bebyggelsccnhder och deras 
datering, ett s. k. enhetsregister. Gravfälten 
tillförs här med få undantag dagens be
byggelsccnhder enligt den ekonomiska kar

tan. 1600-talets geometriska jordeböcker vi
sar nämligen, att bytomterna ligger i anslut
ning till gravfält från yngre järnålder, och 
det finns anledning att antaga, att bebyg
gelsebilden från förhistorisk tid inte nämn
värt förändrats. Ägogränserna har sedan 
1600-talet inte heller förändrats nämnvärt, 
utom möjligen inom områden berörda av 
säteribildningar eller sentida tätortsbebyggel
se. Inte heller skiftena förändrar själva be
byggelseenheterna — eventuellt kan delar 
av dem ha avsöndrats till självständiga enhe
ter — utan i regel enbart bebyggelsen inom 
den ursprungliga ägan. Allt detta ger en 
mycket stabil bild av enheterna och motive
rar dateringar till förhistorisk tid av dagens 
bebyggelseenheter med yngre järnåldersgrav-
fält. Bebyggelseenheter, i synnerhet med ål
derdomliga namnformer, utan fornlämningar 
från yngre järnålder har preliminärt date
rats till medeltid. 

Eftersom den yngre järnålderns bebyggelse 
dels ger ett mer samlat intryck och dels lig
ger i mer direkt anslutning till den nutida, 
har begreppet "bebyggdseenhet" inte införts 
i arbetet förrän i samband med det yngre 
järnåldersmaterialet. Den äldre järnålderns 
gravfält ligger oftast något avskilt från nu
varande bebyggelse, och bronsålderns läm
ningar intar i regel egna höglänta domäner, 
gärna i skogsklädda bergsmiljöer, eller ligger 
miljömässigt nära den äldre järnålderns. I 
samband med denna äldre bebyggelse har i 
arbetet undvikits enhetsebegreppet, och forn-
lämningskoncentrationer från bronsålder och 
äldre järnålder har kallats komplex. 

En andra aspekt vid sidan av dateringen 
är bedömningen av enheternas "dignitet", 
dvs. ett skiljande mellan primära enheter 
uppkomna vid " landnam" och sekundära 
uppkomna genom delning av primärenheter. 
Dessa bedömningar kan ibland vara ganska 
vanskliga, men generellt kan påstås, att den 
förhistoriska primärenheten normalt har ett 
förhållandevis högt antal fornlämningar från 
yngre järnålder, gärna med ett påtagligt in
slag från äldre järnålder, och vidare bör dess 
gränser vara topografiskt starkt förankrade. 
Sekundärenhden kännetecknas analogt med 
detta av ett lägre fornlämningstal samt grän-
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Sockenregisterblad. 
I rutan överst t. h. hänvisas till de för socknens 
enheter och fornlämningar aktuella ekonomiska 
kartbladen. T. v. sammanfattas registcrbladcts inne
håll med angivande av antalet fornlämnings- eller 
bcbyggelsekomplex från brons- och äldre järnålder 
(1—2) , och därefter antalet bebyggclscenhcter från 
yngre järnålder och medeltid, först primära en
heter (3—4) och sedan sekundära (5—6). 

I fältet därunder (1) redovisas bronsålderns 
fornlämningskomplex med antal ingående fornläm
ningar och inom parentes kartbladshänvisning. 

I tabellen hänvisas i första kolumnen till ak
tuella kartblad. Kolumn 2 redovisar den äldre 
järnålderns fornlämnings- eller bebyggelsekomplex 
med antal fornlämningar i varje gravfält. I den 
tredje kolumnen (3—4) redovisas på motsvarande 
sätt yngre järnålderns och medeltidens primären
heter, liksom i den fjärde (."i—6) deras sekundär-

enheter. I den sistnämnda kolumnen har "terliära" 
eller senare avsöndringar förskjutits mot höger. De 
horisontala strecken avgränsar den ena primären
heten med dess avsöndringar frän den andra. 

Vad som inte framgår av fig. är att uppgifterna 
ifyllts med olika färger: grönt för bronsålder, blått 
for äldre järnålder och rött for yngre järnålder 
samt svart för medeltid. För att på den svart/vita 
fig. kunna skilja mellan yngre järnålder och medel
tid i tabellerna 3—4 och 5—6 kan sägas, att efter 
namn på yngre järnåldeiseiihcier följer antalet gra
var på enheternas olika gravfält de till medeltid 
daterade ägorna saknar gravfält frän yngre järn
ålder. Inringningar av vissa gravfält iir gjorda för 
att markera partiella avvikelser i dateringarna: så
lunda markeras etl påtagligt inslag av äldre järn
ålder i ett gravfält från yngre järnålder med en 
blå ring omkring den röda siffra, som anger an
talet gravar på det aktuella gravfältct. 
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ser, som antyder ägans inskrivning i primär
enhetens figur eller avsöndring från denna. 
Metoden att av ägofigurernas geometri dra 
slutsatser beträffande kolonisations- och av-
söndringsförlopp är vanlig i bebyggelseanaly
tiska sammanhang och kallas geometrisk. Be
träffande de medeltida enheternas dignitet 
är ägofigurerna helt avgörande. Medeltida 
avsöndringar från förhistoriska enheter är 
dock förhållandevis lätta att urskilja, genom 
att de dels saknar gravfält från yngre järn
ålder och dels ligger i områden som koloni
serats redan under förhistorisk tid. 

Samtidigt med upprättandet av enhets
registret och som ett led i dokumentationen 
av detta andra skikt förs resultaten över på 
topografiska kartblad, där bronsålderns och 
den äldre järnålderns fornlämningskomplex 
inringas med gröna respektive blå marke
ringar, och där till yngre järnålder daterade 
bebyggelseenheter markeras med rött, och de 
ägor som antas vara medeltida eller senare 
med svart. Primärenheter utmärks i de se
nare fallen med större och sekundärenheter 
med mindre markeringar. 

Sockenregister 

Tidigare nämnda register, arbets- och en
hetsregistren, har rationellt upprättats i den 
ordning, efter vilken de ekonomiska kartbla
den genomgåtts. Det som nu kommer in som 
ett tredje arbetsskikt, var menat som en ren 
överföring av information från enhetsregist
rets "kartbladsordning" till en sockenvis sam
manställning på särskilda registerblad i A4-
format, där socknens enheter och deras dig
nitet, förekommande gravfält, dateringar etc. 
redovisas tabellariskt med en inledande sam
manfattning (se fig. 1). 

I detta skikt, som ännu inte hunnit full
följas, har dock funnits lämpligt att dess
utom göra kompletterande analyser av be
byggelseområdena med särskilt avseende på 
förhållandet topografi—gravfält—bebyggelse. 
Härigenom kan resultat från genomgången 
enligt den geometriska metoden kontrolleras, 
samtidigt som man får en fördjupad bild av 
kolonisations- och avsöndringsförloppet inom 
bebyggdseområdena. 

Kontroller 

Redan i samband härmed är det av värde 
att utnyttja kontrollmöjligheter i Lantmäteri
styrelsens arkiv (LSA) och i forskningspro
jektet Det Medeltida Sverige (DMS) . I LSA 
kan äldre kartmaterial, främst de äldsta geo
metriska jordeböckerna, ge värdefulla upp
lysningar om ägogränser, och i D M S kan 
information erhållas om genom bl. a. senare 
godsbildningar försvunna enheter och en
heter tillkomna i nyare tid. 

Här bör också nämnas de viktiga kontroll
möjligheter, som finns i arkeologiska utgräv
ningsrapporter, samt i besiktningar av grav
fält, fornlämnings- och bebyggelseområden. 
Besiktningar har endast sporadiskt genom
förts, främst i de två första skikten för att 
bygga upp en kunskapsbank, men en mer 
systematisk genomgång är sannolikt nödvän
dig, åtminstone inom vissa områden. 

Av grävningsrapporter och därmed jäm
förbart material har hittills genomgåtts ett 
mycket stort antal av UV:s (Riksantikvarie
ämbetets uppdragsverksamhet) tryckta gräv
ningsrapporter och de årsvis redovisade sam
manfattningarna Arkeologi i Sverige och 
UV:s årsberättelser. Härvid har träffsäker
heten vid dateringar utifrån det inventerade 
materialet visat sig vara god. Av drygt 200 
kontrollerade gravfält har dateringarna stämt 
för 180. En stor d d av dessa gäller total
utgrävda gravfält, ytterligare en del endast 
delundersökta. Vid de felbedömningar, som 
har gjorts, förekommer tämligen ofta i ar-
betsregistret reservationer för andra date
ringar, vilket egentligen förstärker den fak
tiska träffsäkerheten. Fördelat på områden i 
Mälarregionen kan bedömningarna redovisas 
enligt följande: 

Korrekta 
Antal bedömningar 

Antal korrekta 
kontroller, bedömningar. 

Attundaland: 
Tiundaland: 
Fjädrundaland: 
Södermanland: 
Västmanland: 
Närke: 

98 
20 

2 
86 

9 
3 

83 
16 

2 
74 

9 
3 

uttryckta i 
procent. 

8 5 % 
8 0 % 

1 0 0 % 
8 6 % 

1 0 0 % 
1 0 0 % 

Totalt: 218 187 87 % 
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Exemplifiering 

Efter denna presentation av arbetet och me
todiken har valts att presentera ett exempel 
på tillämpning. Belysande i många avseen
den är Kungsängens (f. d. Stockholms-Näs) 
socken i Upplands-Bro (karta fig. 2 ) . 

Den förhistoriska bebyggelsens kärnområde 
i socknen återfinns på det forntida näs, som 
sträcker sig söderut i Mälaren mellan Tibble-
viken och Görväln i öster och Brofjärden 
med Broviken i väster. Härifrån sträcker sig 
odlingsmarker mot nordost med spridda för
historiska kolonisationer. Helt avskilt från 
den övriga förhistoriska bebyggelsen ligger 
en kolonisation på Stäkön. 

Större delen av det nuvarande näset har 
under äldre järnålder utgjort en liten övärld, 
och ännu under yngre järnålder är landska
pet mycket olikt det nutida. Tibbleviken 
tränger ända in mot Oppsylta, och Näsfjär
dens vatten går upp i en smal vik norrut 
till Berga mellan Frölunda och Lennartsnäs. 

Denna topografiska bild ger tre väl av
gränsade områden för bebyggelse: det första 
utgörande en östlig halvö med landförbin
delse mellan Berga och Asker, det andra en 
västlig halvö med landförbindelse i Frölunda-
området, samt det tredje norr härom på 
marker mellan Skälby och Aspvik. 

Frölunda och Berga. Liksom på många andra 
håll har godsbildningar och andra sentida 
förändringar raderat ut mycket av den för
historiska bebyggelsebilden. I Frölundaom-
rådet har man för en analys ingen hjälp av 
dagens gränssystem. Det nuvarande Frölunda 
har länge tillhört och varit utgård till Len
nartsnäs, men gravfälten nr 41 , 62, 71 samt 
40 (30, 20, 3 resp. 20 inv. gravar) , samtliga 
från yngre järnålder, vittnar om en för
historisk enhet, som dominerat hela den tidi
gare nämnda västra halvön. Strax sydost om 
Frölundabebyggdsen ligger idag en rest av 
gamla Berga gård med gravfält nr 70 (40 
inv. gravar) , vilken bör kunna ses som en 
sekundärenhet till Frölundas förhistoriska 
enhet. 

Tuna. Till den gamla Tunagården hör grav
fälten nr 59 och 60 (40 respektive 10 inv. 

gravar) , och likaså nr 61 (5 inv. gravar) . 
Dess topografiska läge vittnar om en primär 
bosättning med marker söderut. Ännu under 
järnålderns slutskede har vattnet bildat ett 
sund mellan Tuna och Öråker. 

Asker. På Askers ägor ligger i skogspartiet 
norr om själva gården gravfälten nr 49 och 
52 (60 respektive 20 inv. gravar) , vilka båda 
har mycket ålderdomliga drag, även om kon
takt med yngre järnåldern kan förekomma. 
Även gravfältens lägen talar för en mycket 
tidig etablering. Lämningarna på Asker kan 
utgöra en startpunkt för den bebyggelse, som 
senare återfinns i Tuna och Berga-Frölunda, 
när landhöjningen här frigör områden för 
kolonisation. 

Skälby och Alsta. Liksom Asker kan utgöra 
en startpunkt för bebyggelsen söderut, tycks 
Skälbykomplexet av fornlämningar vara en 
startpunkt norrut. På Skälbys marker ligger 
gravfälten nr 34a, 34b och 36 (30, 10 respek
tive 60 inv. gravar) , vidare nr 63 och 67 
(10 respektive 3 inv. gravar) nära gränsen 
mot Alsta, och slutligen kan nr 31 (5 inv. 
gravar) , som sannolikt kan föras till ett 
äldre skede av järnåldern och idag ligger 
på den sent avstyckade enheten Oppsylta, ha 
tillhört det gamla Skälby. Den yngsta järn
åldern finns representerad i nr 34a närmast 
gårdsbebyggelsen. Även gravfält nr 36 ger 
ett starkt intryck av yngre järnålder, men i 
så väl nr 34b som nr 36 finns påtagliga in
dicier på äldre järnålder, i nr 36 även brons
ålder. 

Ett problem är att avgöra, om gravfälten 
nr 67 och framför allt 63 kan tillföras Alsta 
och därmed representera en egen från Skäl
by redan i förhistorisk tid avsöndrad enhet, 
eller om de tillhör Skälby, varvid Alsta som 
enhet måste betraktas som medeltida eller 
senare. 

Ensta. Gården på enheten Sylta heter Ensta, 
vilket erbjuder ett problem, eftersom den 
inte finns markerad på 1860 års häradskarta. 
Däremot ligger enhetens enda gravfält av 
yngre järnålderskaraktär, nr 29 med 40 inv. 
gravar, alldeles intill den nuvarande gården. 
Den gamla byn Sylta har legat ca 400 m 
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Kartskiss över Kungsängens 
sn. Den grövre konturen an
ger 5 m. ö. h., den tunnare 
10 m. ö. h. Gårdsläge ( • ) 
och ägogränser (• ) 
efter ekonomiska kartan. 
Siffra anger fomlämnings-
nummer enl. raä. samt 
gravfältsläge. 

O S O om Ensta. En rad faktorer, inte minst 
läge och terrängförhållanden, talar mot att 
Syltas byläge skulle vara förhistoriskt. Söker 
man ett lämpligt läge på impediment för en 
förhistorisk bebyggelse inom området, före
faller Enstas vara det troligaste, och det finns 
underlag för en hypotes, att en gammal 
gårdstomt åter tagils i bruk, när den nya 
gården Ensta förläggs hit. Mycket talar för 
att enheten Sylta, ur vilken i sen tid enheten 
Oppsylta brutits, är sekundär till Skälby. 

Aspvik. Aspvik med sina två gravfält nr 17 
och 18 (20 respektive 10 inv. gravar) utgör 
en primär förhistorisk enhet. 

Tibble. Namnet Tibble kan eventuellt betyda 
cn bebyggelse i skogen, och den ursprungliga 
gården i denna primärenhet bör ha legat där 
de tre gravfälten nr 43, 44 och 45 (12, 2 
respektive 30 inv. gravar) bildar en tät 
grupp. Gravfältens tidsställning kan diskute
ras, men de bör kunna representera en be-
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byggdse, som till stor del ligger inom den 
yngre järnåldern. 

övriga förhistoriska kolonisationer. En dryg 
halvkilometer nordost om Tibblegravfälten 
ligger gravfälten nr 11 och 9 (10 respektive 
35 inv. gravar). Bebyggelsestrukturen i om
rådet har störts kraftigt av godsbildningen 
kring Ekhammar och av Kyrkbyn, men grav
fälten indicerar en bebyggelse, vars marker 
sträckt sig över en stor del av området. Grav
fält nr 11, som var beläget på kanten av 
Tibbles skogsmarker, har undersökts och vi
sade sig vara ett yngre järnåldersgravfält med 
26 gravar från vendel- och vikingatid, an
lagt över ett äldre med 5 gravar från tiden 
omkring Kr. f., vilket alltså tyder på en 
etablering redan i äldre järnålder och åter-
kolonisation i yngre efter en ödeperiod på 
flera århundraden. Liknande förlopp kan 
tänkas på andra håll. 

Ytterligare norrut, ca en kilometer, ligger 
en grupp gravfält, av vilka nr 20 (15 inv. 
gravar) delundersökts och givit vendel- och 
vikingatida dateringar. Även gravfälten nr 
4 och 5 (15 respektive 10 inv. gravar) samt 
de ca 5 spridda gravarna på nr 6 och 7 tycks 
ha karaktären av yngre järnålder. 

Båda dessa gravfältsgrupper har tillhört 
enheter, som sannolikt varit primära. 

Stäksön. Även på Stäksön finns en yngre 
järnålderskolonisation, som avsatt gravfältet 
nr 79 (25 inventerade gravar) . 

Slutord 

Det insamlade materialet kan utan överdrift 
betraktas som mycket värdefullt, även om 
man ser längre än till resultatet i form av 
kartmaterial för den nya basutställningen vid 
Historiska museet. Arbetet har inneburit ett 
enhetligt genomfört studium av bebyggelse 
och fornlämningar i hela Mälardalen. Ma
terialet är av sådan art, att det kan bearbetas 
ytterligare. Redovisningen av bebyggelseen
heter i sockenregistret kan tjäna som under
lag för bl. a. vidare studier i områdets ad
ministrativa uppbyggnad. Härigenom kan 
man så att säga underifrån med stöd i ett 
arkeologiskt material nalkas den annars van
ligen av historiker förda diskussionen om den 
administrativa organisationens framväxt och 
utveckling — en diskussion, som först under 
de senaste årtiondena i samma höga grad 
kommit att intressera andra än historiker. 
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