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Det stora gravfältct vid Åby i 
Västerhaninge och dess märkliga 
gravformer 

Av Karin Äijä 

Äijä, K. 1985. Det stora gravfältet vid Äby i Västerhaninge och dess märkliga 
gravformer. (The great cemetery at Äby in Västerhaninge and its remarkable 
grave-types.) Fornvännen 80. Stockholm. 

In an exeavation in 1982-83 at Äby 1:1, Västerhaninge parish in Söderman
land, 219 construetions were examined, 180 of which were cremation and 17 
inhumation graves. Ten of the graves were damaged to the extent that nothing 
of the find concentrations remained. Nine hearths and three post-holes were 
also found. 

The grave forms in the once much larger Äby cemetery show a great 
variation: there were around 20 different types. New forms of quadrangular 
and hexagonal construetions came to light, as well as examples of the center 
block grave, the stone circle and triangulär, rectangular, circular and irregular 
stone settings, construetions with separate outer stone linings and, finally, 
erected stones. 

Every grave construction covered one, two or more burials, in one case 26. 
In addition to bones, resin and pottery simple every-day objects such as iron 
sickles, knives, pins, and awls were found. Dating objects among the finds 
were bronze fibulae, an iron shield boss and an iron spearhead. The construe
tions which were examined principally date from the Pre-Roman and Roman 
Iron Age, with a latest date of c. 100-200 A.D. 

The grave forms of the Early Iron Age in Sweden show a great variability; 
the Äby cemetery is outstanding because of the multiplicity of its stone setting 
patterns. 

Karin Äijä, Riksantikvarieämbetet, Box 5405, S-l 14 84 Slockholm. 

Arkeologiska utgrävningar på fastigheten 
Äby 1:1, Västerhaninge sn, Södermanland 
genomfördes 1982—3 av Riksantikvarieämbe
tets undersökningsverksamhet med under
tecknad som grävningsledare. 

Fynd och undersökta lämningar från äldsta 
järnåldern är hittills ganska fåtaliga på Sö
dertörn. Åbyundersökningarna har rönt stort 
intresse och givit intressanta resultat, varför 
j ag trots att materialet inte är färdigbearbetat 
har valt att publicera denna sammanfattning. 

Åbygravfaltet är beläget på en av Mellan
sveriges mäktigaste rullstensåsar, den s.k. 
Stockholmsåsen, ca 35—40 m.ö .h . intill riks
väg 73 mellan Stockholm och Nynäshamn, 

200 meter nordost om Västerhaninge cent
rum (Raä 201, Fig. 9). 

Åbygravfaltet är känt sedan länge. "Fornlem-
ningarne på heden norr om Vesterhaninge 
kyrka" karterades 1854 av August Waldemar 
Lundberg. Ett 25-tal stensättningar och 100 
resta stenar finns inlagda på Lundbergs karta 
(Fig. 1). Vid fornminnesinventeringen 1980 
registrerades 60 anläggningar inom fornläm
ning 201. Fornlämningen delas i tre delar, a, 
b och c. Fornlämning 201a, som nu skall 
bebyggas med ett mormontempel, omfattade 
10 runda stensättningar och 30 resta stenar. 

Vid utgrävningarna 1982-83, som tog 10 
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Fig. 1. "Fornlemningarne på heden norr om Vesterhaninge kyrka" karterades 1854 av August Waldemar Lundberg. 
Pä kartan finns den senare tillkomna järnvägen, byggnader samt riksväg 73 inlagda. Inmätningarna av detta gravfält 
gjordes av Nils Modig. — Ancient monuments on the heath north of Västerhaninge Church as mapped by A. W. 
Lundberg in 1854, railroad and E 73 added. 

månader, frilades en 12 000 m2 stor yta. Sam
manlagt undersöktes 219 anläggningar, varav 
180 brandgravar och 17 skelettgravar. Tio 
gravar var så skadade att ingenting av grav
gömman återstod. Dessutom påträffades nio 
härdar och tre stolphål. För att kunna fast
ställa gravfältets utsträckning mot sydost, ost 
och norr drogs provschakt. En mindre del av 
201 a kvarligger p.g.a. trädbeståndet. De hö
ga tallarna skall bilda ridå mot den hårt trafi
kerade riksvägen. I detta område finns de två 

största stensättningarna, som är synliga före 
friläggning. 

Gravformerna på Åbygravfaltet visar stora 
variationer. Gravar av ett 20-tal olika typer 
påträffades. Nya varianter på sexkantiga och 
fyrsidiga konstruktioner framkom (Fig.2, 3). 
Bland övriga gravtyper på Åbygravfaltet kan 
nämnas: mittblocksgrav, domarring, trekan
tiga, rektangulära, runda och oregelbundna 
stensättningar, stensättningar med yttre fri
liggande kantkedjor samt resta stenar. Vanli-
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gast var gravar som helt saknade i markytan 
synliga överbyggnader, däribland flertalet av 
skelettgravarna. En del av dessa flatmarks
gravar kan eventuellt ha varit markerade med 
resta stenar. Där skelettgravarna låg syntes 
knappast färgningar efter nedgrävningarna. 
En av dessa djupt belägna stenpackningar 
påträffades av en slump, därefter genomsök
tes hela området med en sond. Detta arbete 
underlät tades av att marken var ytterst sten
fattig. 

De sexkantiga gravarna var ofyllda, hade 
yttre friliggande kantkedjor och radiella sten
rader. I dessa anläggningars centrala delar 
förekom antingen en klumpsten, en mittpack
ning eller en mittpackning med en rest sten i 
centrum. I anläggningen med mittpackning 
och rest sten har ekrarnas skärningspunkter 
markerats med resta stenar. De sexkantiga 
gravarna var 12—14 m i diameter (Fig. 4 -6 ) . 
Intressant är att i en av dessa anläggningar, 
dä r stenpackningen i centrum var intakt, 
fanns sex separata begravningar. En av ben
gömmorna innehöll två personer. I anlägg
ningen var sex vuxna begravda: tre kvinnor, 
två män och en person vars kön inte gick att 
bes tämma samt en tonåring, 12-16 år gam
mal. De vuxna var mellan 30 och 50 år (Vre-
temark) . Så vitt kunde bedömas vid under
sökningen har dessa personer gravlagts sam
tidigt, ö v r i g a fynd i graven var krukskärvor. 

Den andra inte tidigare kända gravformen 
på Åbygravfaltet utgjordes av två nya varian
ter på ofyllda fyrsidiga stensättningar med 
diagonaler. Två sådana anläggningar påträf
fades. Den ena diagonalgraven var kvadratisk 
och den andra sannolikt rektangulär. I den 
rektangulära anläggningen fanns dessutom 
ekrar som löpte från mitten av den ena lång-
respektive kortsidan mot centrum. Den rek
tangulära stensättningen var mycket skadad 
p . g. a. kabelschakt, omkring hälften återstod 
emellertid. 

I hörnen på den kvadratiska anläggningen 
var större stenar placerade. I det oskadade 
hörnet på den rektangulära stensättningen 
påträffades baspartiet till en rest stenflisa. 
Den var avslagen i höjd med den dåvarande 
marknivån. Flisan var uppallad med en run
dad sten. Ytterligare en rest sten framkom. 

Den var placerad i den centrala stenpack-
ningens nordöstra kant, i anslutning till ekern 
som löpte mot anläggningens långsida. Den
na sten stöttades av två stenar, en på vardera 
sidan. De båda resta stenarna var nedgrävda. 
Den kvadratiska stensättningens sidor var 
drygt 6 m långa. Den rektangulära anlägg
ningen torde ha varit ungefär 8X 10 m stor. 

Även centrumkonstruktionerna i de båda 
Åbyanläggningarna skilde sig åt. I den kva
dratiska stensättningen bestod den av en en
kel stencirkel, som var omkring 4 m i diame
ter. Större stenar hade placerats där cirkeln 
skar diagonalerna, däremot saknades en stör
re sten i diagonalernas skärningspunkt. Vid 
undersökningen framkom i anläggningens 
mitt en 0,5X0,8 m stor stenpackning 1 dm 
under ytan, som före undersökningen indike-
rades av en ca halvmeter stor mörkfärgning. 
Inga fynd påträffades. Omedelbart väster om 
packningen framkom en rund sotgrop, 0,3 m i 
diameter och 0,2 m djup. 

I den rektangulära anläggningen utgjordes 
centrumkonstruktionen av en enskiktad pack
ning, som ursprungligen torde ha varit oval. 
Inga fynd påträffades (Fig. 7, 8). 

Ofyllda stensättningar med diagonaler, 
"kuver tgravar" , har tidigare undersökts vid 
Granhagen, Grums sn, Värmland och Brunns
ås, ö r t o m t a sn, Östergötland samt vid Drag
by, Skuttunge sn, Uppland. "Kuvertgraven" 
vid Granhagen är den hittills största i sitt 
slag. Dess sidor var ca 15 m långa. I anlägg
ningens hörn var större stenar placerade och i 
centrum en stor, flat häll. Inga fynd påträffa
des. Minst tre anläggningar av samma typ lär 
ha förstörts i närheten. Anläggningen fram
kom i anslutning till gravar som daterades till 
yngre förromersk järnålder (Arne 1917 s. 17). 

I Östergötland har två diagonalgravar un
dersökts. Dessa anläggningars sidor varierade 
i längd från 5 till 9 m. Båda hade större stenar 
placerade i hörnen och i diagonalernas skär
ningspunkter. I den ena stensättningen fram
kom under mittstenen en flat häll, som i sin 
tur täckte ett lerkärl med brända ben och 
hund- eller björnklor. Lerkärlet omgavs av 
decimeter-stora stenar. Även den andra gra
ven innehöll ett lerkärl med brända ben. 
Dessa stensättningar låg i utkanten av ett 
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Fig. 2. Den tresidiga stensättningen överlagrade den sexkantiga. övriga gravar var väl separerade från varandra. Foto 
P. Gustafsson. — The triangulär stone setting on top of the hexagonal one; other graves were well separated. 

gravfält från sen förromersk järnålder och da
terades av Eric Oxenstierna till järnålderns 
tredje period (1948 s. 112, 259 och fig.59, 93; 
1958 s. 24 och fig. 15). 

På det stora gravfältet vid Dragby, Skutt
unge sn, Uppland påträffades fyra diagonal
gravar på den "södra gravslätten" (Gräslund 
1961 s.207) och en inom undersökningsområ
de III (Rydh 1962 s. 73). 

På den "södra gravslätten" varierade si
dornas längd på tre av diagonalgravarna från 
4,5 till 5,5 m. I gravarnas hörn och i diagona
lernas skärningspunkter hade större stenar 
placerats. Av den fjärde anläggningen åter
stod en 6 m lång sida och drygt 1 m av en 
diagonal och ytterligare en sida. Hörnsten 
saknades. Förutom den skadade stensättning
en var ytterligare en fyndtom. I dess centrum 
påträffades en stenskodd grop. De två övriga 
gravarna innehöll rena brända ben och en 
dessutom hartsbitar (Gräslund 1961 s. 207). 

Diagonalgraven på undersökningsområde 
III hade i det närmaste 11 m långa sidor. Den 
undersöktes ej (Rydh 1962 s. 73, 79). 

En fyrsidig stensättning med korsarmar i 
stället för diagonaler har undersökts vid Aske, 
Tanum sogn, Brunlanes, Vestfold, Norge. 
Dess sidor var 10 m långa. Under en rest sten 
i korsarmarnas skärningspunkt fanns en ur
nebrandgrop. I urnan låg en jämnål med 
upprullat huvud. Haakon Schetelig daterar 
graven till järnålderns första period (1914 
fig. 6, s. 128). 

En av diagonalgravarna på Dragbygravfäl-
tet förefaller vara överlagrad av två runda 
stensättningar, varav den ena med C-14 ana
lys har daterats till yngre förromersk järnål
der (2045± 110=95 f.Kr.). Vid undersök
ningen av dessa anläggningar kunde inga säk
ra anläggningsnivåer konstateras. Diagonal
graven och de runda stensättningarna tycktes 
vila på samma nivå. De runda anläggning
arna bestod emellertid av grövre stenmateri
al, vilket enligt Stig Rydh, kan ha bidragit till 
att de kan ha sjunkit något (1962, s. 78). 

En annan av diagonalgravarna på "den 
södra gravslätten" täcktes delvis av en intill-
liggande grav av samma typ, som i sin tur 
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Fig. 3. Fyrsidig stensättning med diagonaler. Anläggningen var skadad av bl. a. kabelschakt. Foto K. Äijä. 
Quadrangular stone setting with diagonals. Construction damaged. 

skars av resterna av den skadade "kuvertgra
ven". Vid undersökningen framgick det dock 
klart att den första graven hade anlagts tidi
gare. Vilken av de två sistnämnda stensätt
ningarna som hade anlagts först kunde inte 
med säkerhet avgöras. Stenmaterialet i diago
nalgravarna varierande i storlek från ca 0,15 
till 0,30 m. Stenarna var rundade (Gräslund 
1961s.206f). 

Det är svårt att uttala sig om hur lång tid 
det kan ha tagit innan anläggningarna har 
blivit övervuxna och här torde man också 
kunna ta i beaktande att de dessutom kan ha 
"vårdats". Dessa gravar har sannolikt varit 
ämnade att synas. Varför har man annars 
lagt ner arbete på mer eller mindre komplice
rade mönster eller överhuvudtaget bemödat 
sig om att variera gravformerna? Stora varia
tioner beträffande gravformerna känneteck
nar den äldre järnåldern (jfr Ambrosiani 
1964), däremot är föremålsbeståndet i gravar 
från denna tid ringa, jämfört med andra pe
rioder. Inte bara fyndmaterialet utan även 
gravtyper kanske återspeglar den sociala 

skiktningen i det dåvarande samhället. Före
målens nedläggande i en grav har även en 
funktionell betydelse. Hur det förhåller sig 
med gravformerna kan diskuteras. Kanske 
hade en familj sin egen symbol (jfr bomär
ken)? Det borde inte ha gjort det mindre vik
tigt att gravarna har varit synliga. De över
lagrande Dragbydiagonalgravarna torde där
för tyda på att denna gravtyp har använts 
under en längre tid. 

Ingen av de hittills kända fyrsidiga sten
sättningarna med diagonaler har kunnat tid-
fästas med föremål. Gravarna har av olika 
forskare daterats stratigrafiskt Anläggningen 
vid Granhagen framkom i anslutning till gra
var, som daterades till yngre förromersk järn
ålder. Angående diagonalgraven anser Ture 
J. Arne, med utgångspunkt i typologin, att 
den torde vara något yngre än den norska 
(1917 s. 18). 

De östgötska gravarna dateras, som 
nämnts, av Oxenstierna till järnålderns tredje 
period (1948 s. 112). Bo Gräslund antyder att 
Dragbygravarna kan vara samtida med de 
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gotländska hjulkorsgravarna. Han tycker 
dock att det är för osäkert att tidfästa gravty
pen, innan fler blivit undersökta (1961 s. 216). 
De gotländska hjulkorsgravarna dateras till 
äldre förromersk järnålder (Nylén 1955 s. 18). 
Rydh anser, med utgångspunkt från diago
nalgravarnas läge i Dragbyfältets utkant, att 
de troligen är något yngre än hjulkorsgravar
na, men att diagonalgraven kan vara den 
gravtyp som "överbryggar den s.k. fyndfatti
ga t iden" (1962 s. 79). David Damell och Inge 
Sjögren håller för troligt att gravtypen borde 
kunna hänföras till äldsta förromerska järnål
der, "vilket såväl gravtyp som anläggningsni
vå tala för" (1962 s. 103). 

Kolet i den ena av de fyrsidiga anläggning
arna på Åbygravfaltet har C-14 analyserats 
och givit dateringen 2435 ± 125 B. P. (C-14 
analysen har utförts av Naturhistoriska riks
museet, laboratoriet för isotopgeologi. Ana-
lysnr St 9569.) Kolet härrör från sotgropen 
intill centrumpackningen i den kvadratiska 
stensättningen. Vid undersökningen tolkades 
sotgropen vara samtida med stensättningen. 
Den kan eventuellt ha varit en barngrav. Bar
nets tunna, porösa ben kan ha lösts upp. 

Åbyanläggningen bör således vara anlagd 
någon gång mellan åren 610 och 360 f. Kr. 
Dateringen förefaller vara tidig. Man måste 
dock beakta att felkälla kan föreligga (Olsson 
1977 s.208ff) . De övriga, hittills klara, C-14 
dater ingarna på Åbygravfaltet har emellertid 
givit de förväntade resultaten. För att slutgil
tigt tidfästa gravtypen behövs emellertid jäm
förelsematerial. Mer tillförlitligt resultat kan 
nås då fler gravar av samma typ har daterats 
absolut och/eller relativt. 

Bland övriga intressanta gravtyper på Åby
gravfaltet märks en enskiktad skärvstens-
packning, 10x12 m stor. Dess ursprungliga 
form och begränsning gick p .g .a . skador av 
kabelschakt och odling inte att bedöma. Gra
ven var dessutom skadad av sentida sopgro
par och träd. I den resterande anläggningen 
fanns 25 separata begravningar, varav en 
dubbelbisättning. 

Gravskicket varierade. Vid undersökning
a rna påträffades fyra brandgropar, fyra ur
nebrandgropar , tre bengropar, fyra urnegro
par, å t ta samlingar med spridda brända ben 

Fig. 4—6. Fyra sexkantiga gravar undersöktes. Samtliga 
var skadade. Tillräckligt mycket återstod av tre för att de 
skall kunna rekonstrueras. Teckning P. Gustafsson. — 
Four hexagonal graves were excavated, all of which were 
damaged. Three of these could be reconstructed. 
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Fig. 7—8. Rekonstruktioner av de fyrsidiga 
stensättningarna med diagonaler. Teckning 
B. Handel. — Reconstructions of quadrangu-
lar stone scttings with diagonals. 
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samt två med enstaka brända ben. I stensätt
ningen var några gravgömmor markerade 
med en större klumpsten. 

I en av urnegroparna påträffades, förutom 
ett lerkärl innehållande brända ben, en sköld
buckla och en spjutspets av järn, den enda 
hittills påträffade vapengraven från förro
mersk järnålder i Södermanland (Fig. 9). De 
brända benen i lerkärlet härrör från en 20—35 
år gammal man (Vretemark). 

Dödsåldrarna på de övriga som var begrav
da i denna anläggning varierade från ca 1—60 
år, varav sex var barn. Av de som uppnått 
vuxen ålder var tre, möjligen fyra, män och 
en kvinna. Könet på de återstående 15 perso
nerna kunde inte bestämmas. Dubbelbisätt-
ningen innehöll resterna av en vuxen och ett 
barn (Vretemark). 

Fyndet av vapen är det enda föremålsfynd i 
anläggningen, som hittills med säkerhet har 
kunnat dateras (yngre förromersk järnålder), 
ö v r i g a metallfynd var: bronsbeslag, brons
smältor, skära, nålfragment, svärdsslidebe-
slag samt fragment av järn. Dessutom fram
kom fyra lerkärl, krukbotten, krukskärvor, 
har ts , bröd?, kol samt björnfalanger. 

Skärvsten i gravar är ett tidigt drag, varför 
man torde kunna dra slutsatsen att gravsätt
ningarna har ägt rum under förromersk järn
ålder. Huruvida skärvstenspackningen vuxit 
fram succesivt eller ej gick p .g .a . skadorna 
inte att konstatera. Där packningen var oska
dad tycktes den emellertid vara samman
hängande. Åldersfördelningen tyder på att 
det rör sig om en familjegrav — en kvardrö
jande tradition från bronsåldern. Förhopp
ningsvis kan C-14 analyser begränsa gravens 
användningstid. 

Fynd av metall gjordes i ytterligare 27 av 
anläggningarna. Det är framför allt järnfrag
ment. Klart daterande, förutom det tidigare 
nämnda vapenfyndet, var två rikligt ornerade 
ögonfibulor och en kraftigt profilerad fibula 
samt guldfoliepärlor. Båda fibulagravarna 
var stensättningar med yttre friliggande kant
kedjor, ögonfibulorna påträffades i en brand
grop och den kraftigt profilerade i ett brand
lager, ö v r i g a metallföremål var skaror, kni
var, kedja, pryl och nålar, varav en med vid
hängande tråd, sannolikt av silke. Samtliga 

föremål är av järn . I två lerkärl, i stensätt
ningar, varav den ena rund och den andra 
oregelbunden, framkom bland de brända be
nen en spjutspets och en nål. Dessutom fanns 
i Åbygravarna bronsfragment och smältor, 
glasflussmältor, brynen samt hornfragment. 

Det vanligaste fyndet på gravfältet var ke
ramik, som påträffades i 81 anläggningar. Ett 
par hela och ett 10-tal till hälften bevarade 
lerkärl framkom. Den största andelen kera
mikfynd utgjordes av tämligen väl koncentre
rade samlingar av krukskärvor. 

Lerkärlen har i de flesta fall fungerat som 
benbehållare. I ett fatal gravar gjordes fynd 
av enstaka krukskärvor, i ett par endast en 
skärva. Dessa skärvor kan möjligen vara ned
lagda som gravgåvor. 

Lerkärlens form och gods är enhetliga. De 
är, dä r det går att bedöma, framför allt stora, 
tunnformade, oornerade krukor av grovmag-
rat, tjockt gråbrunt gods. 

Av lerkärlen är 36 strimmiga d. v. s. gräsbe-
strukna, flertalet på både ut- och insidan och 
ett fatal på antingen den ena eller andra si
dan . Att lerkärlen är strimmiga har med till
verkningsprocessen att göra (muntl. uppgift 
av S. Reisborg). Några av Åbykärlen har 
gräsbestrukits i dekorationssyfte. På dessa 
krukor har "s t r immorna" uppordnats i geo
metriska fält. Endast åtta kärl är ornerade: 
oregelbundet ristade streck, nagel- och rund
intryck på mynningskanten samt lodräta 
och snedställda streck strax under mynnings
kanten. På en skärva finns ett knoppformat 
öra. 

Rikligt med harts, såväl hela hartstätnings-
ringar som fragment, framkom i 60 gravar på 
Åbygravfaltet. Det har varit tätningslister i 
svepkärl, som förekom i både brand- och ske
lettgravar. 

Av de hela hartstätningarna är 22 st. tät
ningslister i benbehållare. Tätningslisterna 
visar att svepkärlen har haft olika form och 
storlek. Av dessa är fjorton runda, 15-27 cm i 
diameter, sju ovala, varav den största 22x32 
cm samt en kvadratisk med rundade hörn, 
20X20 cm. 

J o h n Granlund har delat in hartstätningar 
i två grupper, A och B. Grupp A karaktärise
ras av att svepet har varit fäst utanpå botten 
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och nått längre ned än denna, i grupp B står 
kärlväggen på botten (1939 s .272f) . Av ben
behållarna på Åbygravfaltet tillhör flertalet 
typ B. A och B förekom i samma anläggning 
och är alltså samtida. Skillnaderna är funktio
nellt betingade enligt Granlund, som anser 
at t de hartstätade kärlen har varit vanliga 
brukskärl (1939 s. 283). 

De harts tätade benbehållarna hade place
rats på olika underlag i gravarna. Nio st. stod 
på en bädd av stenar, tre på en sten samt två 
på en bädd av skärvor från lerkärl, som hade 
krossats vid begravningstillfället, vilket fram
gick av krukskärvornas läge. Åtta benbehålla
re saknade speciellt underlag. De var ned
grävda i sanden. 

Har ts tä tade bikärl förekom i 11 anlägg
ningar, varav sju skelettgravar. I en av dessa 
framkom två hela hartstätningsringar och 
dessutom spridda hartsfragment, som torde 
vara rester av ett tredje bikärl. I alla utom en 
av skelettgravarna hade de hartstätade bikär-
len placerats i gravens huvudända. 

I fem av skelettgravarna gjordes fynd av 
harts i anslutning till det nedersta stenskiktet 
i packningarna. Det varierade i storlek från 
centimeterstora fragment till en meter långa 
s t rängar och har sannolikt använts till tätning 
av sprickor på träkistor och till sammanfog-
ning av kis tddar . Liknande fynd av harts i 
skelettgravar påträffades vid undersökningar
na av gravfaltet vid Barkarby (Holmqvist 
1956 s.6). I en av Äbygravarna framkom i 
den ena kortändan en 0,6 meter lång, halv-
månformad tätning, vilket kan tyda på att 
kistan har varit en urholkad trädstam. Fynd 
av såväl harts som keramik gjordes i 34 an
läggningar. 

De brända benen i Åbygravarna var myc
ket välbevarade med låg fragmenteringsgrad. 
Benen i skelettgravarna var däremot i det 
närmaste helt upplösta. I regel återstod bara 
tunna skällor av tandkronorna. Totalt har ca 
90 kg ben, varav 324 g obrända ben, analyse
rats osteologiskt. I materialet kunde 163 per
soner identifieras. I bästa fall kunde både kön 
och dödsålder bestämmas (Vretemark). 

Av de 163 åldersbestämda personerna i 
Åbymaterialet är 39 st. (24 %) barn eller ton
åringar under 18-20 år. Resterande 124 

(76 % ) har uppnått vuxen ålder. Av de vuxna 
bedömdes 29 vara kvinnor och 34 män. öve r 
vikten för män kan bero på att de är lättare 
at t identifiera osteologiskt. övr iga 63 kunde 
inte könsbestämmas (Vretemark). 

Vid en jämförelse av åldersfördelningen 
mellan kvinnor och män märks en viktig skill
nad. Kvinnorna har en markant stegring av 
dödligheten i fruktsam ålder. Detta har säkert 
ett samband med de risker havandeskapet 
förde med sig. Hälften av männen, men bara 
1/3 av kvinnorna överlevde det s.k. adultus-
intervallet (18—44 år) . I Åbymaterialet finns 
två kvinnor med ofullgångna foster. Kanske 
hade dödsorsaken ett samband med gravidi
teten. Två små barn som avled före ett års 
ålder finns belagda, men förmodligen saknas 
en stor grupp spädbarn. Det reella antalet 
personer som dog före vuxen ålder var säkert 
större. Helt bentomma anläggningar eller så
dana där fynd av enstaka, obestämbara ben
fragment gjordes kan mycket väl vara barn
gravar. Barnens tunna, porösa ben har helt 
enkelt lösts upp (Vretemark). På Åbygravfal
tet fanns inte mindre än 54 bentomma gravar. 
Dessa utgjordes såväl av konstruktioner som 
flatmarksgravar, i några påträffades harts 
eller krukskärvor. En del av dessa anlägg
ningar saknade gravgömma p .g .a . sentida 
skador, men många kan ha varit barngravar 
(jfr t. ex. gravfaltet på Kyrkbacken, Horns sn, 
Västergötland, gravfältet i Sjögestad sn, 
Östergötland, Vibygravfältet, Viby sn, Öster
götland). 

I tio fall kunde konstateras att flera perso
ner hade bränts tillsammans eller gravlagts 
på så vis att de dödas kvarlevor hade blan
dats . Av dubbelbisättningarna innehöll nio 
st. två personer och en tre personer. I fem av 
dessa hade ett barn gravlagts tillsammans 
med en vuxen. De resterande fem innehöll 
endast vuxna, samtliga en man och en kvinna 
(Vretemark) . Under århundradena kring 
Kristi födelse är det vanligt i Götalandskapen 
och även på Åbygravfaltet att flera personer 
ligger begravda i samma anläggning, men då 
med kvarlevorna klart avskilda från varan
dra . Enstaka dubbelbisättningar har tidigare 
påträffats på äldre järnåldersgravfält i Mälar
området bl .a. i Botkyrka (muntl. uppgift av 
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A. Bennett). Förekomsten av fler än en per
son i brandgravarna kan indikera männis
kooffer (Hemmendorff 1984 s. 11). 

Någon mer ingående studie av befolkning
ens hälsotillstånd går inte att göra på de 
brända benen. Karies (1), tandlossning (2), 
nednötta tänder (24), benhinneinflammation 
(2) samt förslitningar i kotpelaren (10) kunde 
emellertid beläggas (Vretemark). 

Ett litet genetiskt särdrag (s.k. discrete 
trait) som kunde påvisas i Åbymaterialet var 
förekomsten av suturalben, d.v.s. små extra 
ben i skallsömmarna (Vretemark). Uppträ
dandet av dessa ben är ärftligt betingat och 
troligen ett dominant anlag (Gejvall 1960 
s.81). Skallsömmama på en människa börjar 
växa ihop vid 30 års ålder, så detta drag kan 
bara studeras på unga personer. För att få en 
något så när säker siffra på frekvensen har 
antalet påvisade personer med suturalben 
ställts i relation till det totala antalet indivi
der som var yngre än ca 44 år, i detta fall 81 
st. Av dessa hade minst 12 suturalben d.v.s. 
ca 15 %. Detta tyder på en genetisk stabilitet 
i Västerhaningepopulationen (Vretemark). 

Ytterst sparsamt med bålrester förekom i 
gravarna. Endast ett fatal kolprover kunde 
tillvaratagas. De döda har eventuellt bränts 
på boplatsen eller vid en central bålplats. Den 
osteologiska analysen visar att den totala po
pulationen har begravts på Åbygravfaltet. Ef
tersom endast en liten del av ett större grav
fält är undersökt kan populationens storlek 
tyvärr inte beräknas. I 103 gravar kunde 163 
personer identifieras. I 54 anläggningar sak
nades fynd av ben, dessutom fanns det an
läggningar med benfynd, där människa inte 
kunde beläggas. Antalet gravar på det en 
gång mycket större gravfaltet kan på ett unge
far uppskattas, men eftersom antalet begrav
ningar i varje enskild anläggning varierar så 
kraftigt, från 0 till 26, skulle en populations-
beräkning, enligt min mening, bli för osäker. 

Det är sällsynt med djurben i gravar från 
äldre järnålder. Sådana framkom i fem av 
Äbygravama, i tre av dessa bjömfalanger. De 
är tydliga rester av pälsverk eller skinn (jfr 
Petré 1980). I två barngravar påträffades 
fragment av fårben. I båda fallen rör det sig 
om fragment från extremitetemas perifera de

lar. Dessa ben härrör sannolikt från farskinn 
där tå- och vristben har suttit kvar (Vrete
mark). 

Horisontell stratigrafi i kronologisk bemär
kelse föreligger inte. Olika gravtyper och 
gravskick förekommer blandat över hela fäl
tet. Eventuellt kan en mittblocksgrav, som i 
allmänhet dateras till övergångsskedet brons
ålder-järnålder, vara den äldsta, men denna 
är av en sådan oansenlig karaktär att den kan 
vara yngre. Förhoppningsvis kan C-14 analy
ser skilja de olika gravtyperna tidsmässigt. De 
föremålstomma anläggningarna torde emel
lertid huvudsakligen härröra från förromersk 
järnålder och de med gravgåvor från såväl 
förromersk som romersk järnålder med en 
yngsta datering till ca 100-200 e. Kr. 

Eventuellt kan en vidare bearbetning av 
Åbymaterialet visa på ett samband mellan 
gravtyp, gravskick, kön, ålder eller mängd 
och typ av fynd. Kanske kan också en indel
ning av gravfaltet med avseende på kön och/ 
eller ålder konstateras. 

Arkeologiska undersökningar har tidigare 
ägt rum inom fornlämning 201 a och b vid 
olika tillfallen. 1953 gjorde CarLAxel Moberg 
efterundersökningar vid dåvarande Åby löne
boställe med anledning av att en skära av 
järn, delar av ett lerkärl och brända ben hade 
påträffats vid trädgårdsarbete. Vid undersök
ningen framkom en oregelbundet rundad 
stensättning i vars mitt botten till lerkärlet 
låg. Dessutom framkom en nål av järn. En 
meter från centrum var en brandgrop, som 
innehöll brända ben, belägen. I samma fynd-
område tillvaratogs år 1937 delar av ett ler
kärl, skära, synål och syl av järn. Dessa före
mål överlämnades till SHM i samband med 
efterundersökningen (Moberg 1953 s. 321ff). 
Åby löneboställe ingår i det nu undersökta 
området. 

1953 undersökte Moberg även en skadad 
stensättning inom fornlämning 201b, vid 
Västerhaninge gamla skola, Åbyskolan. Inga 
fynd påträffades (Moberg 1953). 

1954 undersökte Stockholms Stadsmuseum 
genom Alf Nordström en rund stensättning 
vid Äby löneboställe varvid en ögonfibula och 
en synål av brons, bronsfragment, delar av ett 
lerkärl samt brända ben framkom (Nord-
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Fig. 9. Fomlämningsmil jön kring Åbygravfaltet (RAA 201a—c). Snitt ur ekon. kartan 101 1 g. Godkänd för spridning 

av Lantmäter iverket . — T h e ancient monuments surrounding the Äby cemetery. 

ström 1954). 
I samband med omläggning av viadukten 

över Nynäsbanan och breddning av riksväg 
73 undersöktes 1959 under ledning av Tiuu 
Andrae en ca 300 m lång remsa längs vägen, 
fornlämningarna 201, 208 samt 209. Under
sökningen omfattade sju runda stensättningar 
varav tre med yttre friliggande kantkedjor, en 
tresidig anläggning med rund stenpackning i 
centrum, 16 resta stenar samt 15 flatmarks
gravar. Fynd av ögonfibula av brons, kam
fragment, krukskärvor, harts och brända ben 
gjordes (Ambrosiani 1964 s. 26; Mets 1960). 

I mars 1983 undersöktes under ledning av 
Bengt Elfstrand nio anläggningar inom forn
lämning 201 b, varav två stensättningar med 
yttre friliggande kantkedjor, en tresidig an
läggning med rund mittpackning, en rund 
stensättning, en oregelbunden stensättning, 
två resta stenar samt två klumpstenar. Kruk

skärvor, harts och brända ben påträffades. 
Dessutom framkom en malstenslöpare (muntl. 
uppgift av B. Elfstrand). De tidigare undersök
ta anläggningarna kan dateras till förro
mersk—romersk järnålder. 

Åbygravfaltet har under tidemas lopp ut
satts för kraftiga skador bl.a. på grund av 
järnvägsbygge, vägar, bebyggelse samt sand-/ 
grustäkt. Grustäkt förbjöds någon gång på 
1800-talet, men utan påföljd (Upmark 1869 
(1977) s.26). Gravfältet har varit betydligt 
större och sannolikt även omfattat fornläm
ningarna 202 (fem resta stenar), 208 (rest 
sten), 209 (gravfält, ca 15 anläggningar), 210 
(rest sten), 215 (två klumpstenar) samt 220 
(rest sten). Av dessa återstod vid 1980 års 
inventering endast fornlämning 215. Forn
lämningarna 208, 209 undersöktes och bort
togs 1959. De övriga är inte undersökta. Inte 
heller 201 c, som vid 1951 års inventering om-

Fomvännen 80 (1985) 



132 K. Äijä 

fattade ett antal förhöjningar, kunde återfin
nas 1980. På Lundbergs karta finns ett 15-tal 
resta stenar inlagda, där nuvarande parke
ringsplats till Västerhaninge centrum är belä
gen (fornl. 202?). Fornlämning 201b visade 
sig vid undersökningarna 1983 ha en större 
utbredning söderut än vad som tidigare var 
känt. Fynd av lerkärl gjordes när Västerha
ninge gravkapell byggdes i början av 60-talet 
(muntl . uppgift av B. Elfstrand). Åbygravfal
tet har sannolikt omfattat ett ca 300x400 m 
stort område. O m övriga gravar legat lika 
tätt, som på den år 1982—83 undersökta ytan, 
torde det totala gravantalet kunna uppskattas 
till omkring 2 000. 

Fornlämning 201 ligger i en fornlämnings-
rik trakt. Här finns spår och lämningar med 
dater ingar från stenålder t .o .m. vikingatid. 
T r e gravfält med samma karaktär och troli
gen samma datering som RAÄ 201 finns i 
närheten. Det närmast belägna är fornläm
ning 182a-c, ös terhaninge sn d .v .s . det stora 
Jordbrogravfaltet, vilket anlagts 0,8 km nord
ost om det nu undersökta området. Med om
kring 800 registrerade anläggningar är grav
faltet det största i Stockholms län näst Hem
landen på Björkö. Fornlämning 218, Väster
haninge sn ligger 1,3 km sydväst om Åby
gravfaltet. Sammanlagt 45 anläggningar är 
registrerade: 21 runda och sju kvadratiska 
stensättningar samt 17 resta stenar. Det tred
je gravfältet av samma karaktär är fornläm
ning 78a-f, Västerhaninge sn, beläget 2,2 km 
sydväst om Åby. Detta gravfält omfattar 150 
anläggningar fördelade på 128 runda sten
sättningar, en kvadratisk, en domarring och 
20 resta stenar (Fig. 9). 

Under förromersk järnålder börjar stora 
gravfält växa fram. Bakom dem ligger en be
folkningstillväxt och därmed en utvidgning 
av boplatsområdena, som under denna tid 
börjar stabiliseras. De stora gravfälten i Väs-
terhaningetrakten tyder också på att de till
hör en av de centrala bygderna på Södertörn 
under äldre järnålder. 

Områden vid Kalvsvik, ös terhaninge sn 
fosfatkarterades på 1930-talet varvid värden 
på > 200 P erhölls. Inom området med hög 
fosfathalt finns fyra gamla byar i anslutning 
till gravfält från vikingatid. Olof Arrhenius 

antyder att ändå äldre bebyggelse kan ha 
förekommit i området (Arrhenius 1959 s. 6), 
som ligger ca 10 m .ö .h . Området (inte mar
kerat på ekonomiska kartan) är beläget ca 1,5 
km ostsydost om Jordbrogravfaltet. Förutom 
Kalvsviksområdet finns inga kända boplats
lämningar från järnåldern i trakten. 
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