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Av alla Sveriges landskap är Uppland det som
kan uppvisa flest kammargravar från yngre ro -
mersk järnålder och folkvandringstid. Där ligger
fyndorter som Valsgärde och Fullerö i Gamla
Upp  sala sn, Tuna i Alsike sn, Danmarksby i Dan -
marks sn samt Viken i Lovö sn (Arrhenius 1968,
s. 108; Damell & Modin 1971, s. 118; Lamm
1973b, s. 64–83). När Jan Peder Lamm (1973a;
1973b karta 20) sammanställde de då kända kam -
mar gravarna i Sverige från perioden 300–700
e.Kr. uppgick det totala antalet fyndorter till 21
varav tio låg i Uppland. Kammargravar påträffas
emellertid även i andra delar av Skandinavien.
De är till exempel belagda på flera platser längs
den norrländska kusten, med Högom som det
mest välkända exemplet. Andra ansamlingar
finns i Skåne–Danmark och Bohuslän–sydöstra
Norge. Räknar man som kammargrav inte bara
gravar med fasta timrade träkonstruktioner som
förvaringsplatser för de döda, utan också de
öländska, gotländska och norska stenkistorna
från samma tid (vilka kan betraktas som kam-
margravar konstruerade av flata hällar), utökas
koncentrationerna ytterligare (Lamm 1973a).

Mellan dessa ansamlingar finns dock svår-

förklarliga luckor i gravtypens spridningsbild.
Det   ta är märkligt, eftersom kammargravarna bru  -
kar anses tillhöra ett övre socialt skikt som före -
kom över hela Skandinavien, eller egentligen till
och med över ett närmast pangermanskt område
(Wikborg 1998). Kammargravarna är näs tan all -
tid byggda för män och de innehåller påfallande
ofta vapen eller vapenattiraljer, dryckes  kärl, luxu-
ösa dräktdetaljer och andra exklusiva föremål. Att
detta mer eller mindre förnäma sociala skikt var
jämt utspritt över hela Skandinavien framgår av
att samma föremål som återfinns i kammargravar-
na inte sällan också återfinns i till exempel storhö-
gar, i områden där ingen kammargrav ännu kon-
staterats.

Hur ska man förklara denna ojämna sprid-
ning? Varför är till exempel kammargravar från
den nämnda perioden belagda i Medelpad, Häl -
sing land och Uppland, men inte i Gästrikland?
Och hur kommer det sig att Uppland har flest
kammargravar av alla svenska landskap, medan
Södermanland hittills endast kan uppvisa ett
känt exemplar – vid Salby i Toresund sn vid Mä -
larens södra strand (Ringquist 1975)? Kan det
rent av vara så, att dessa variationer i sprid -
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nings bilden beror mindre på faktiska skillnader
i gravtraditioner eller det dåtida sociogeogra fis -
ka landskapet, och mer på nutida exploaterings -
mönster och arkeologiska inventeringar? Att
inga kammargravar är kända i vissa områden
betyder inte per se att de inte existerar. För bara
några decennier sedan, för att nämna ett jämför-
bart förhållande, tolkades till exempel samhället
under bronsåldern som en nomadiserande her -
de kultur därför att man inte kände till några hus
från denna tid (Nordström 1980, s. 19). Tolk ning -
en har dock vederlagts genom senare undersök -
ningar. På samma sätt har synen på mesoliti kum
i östra Mellansverige förändrats helt gen om nya
inventeringar och undersökningar (Pet tersson &
Wikell 2004 och där anförd littera tur) och san-
nolikt kommer till exempel undersökningen av
lunden vid Lunda utanför Sträng näs i Söder -
manland (Andersson 2003) samt kult platserna
vid Götavi i Närke (muntlig uppgift av Kenneth
Svensson, Arkeologikonsult AB) och Ullevi utan -
för Linköping i Östergötland (Niel sen 2005)
bereda vägen för fler fynd av förkristna helgedo-
mar från järnåldern.

Vi tror att avsaknaden av kammargravar i vis -
sa områden delvis kan vara en chimär och bero
på just sådana källkritiska faktorer. Upp fatt ning -
en stöds inte minst av att det uppländska be -
ståndet av kända orter med kammargravar bara
under de senaste åren har vuxit betydligt genom
ex ploateringsundersökningar av gravfält från den
berörda perioden. Kammargravar har till exem-
pel påträffats vid Sylta i Fresta sn (Victor et al.
2005) och Lilla Karby i Täby sn (Grönwall &
Werth wein 2005). Dessutom undersöktes nyli-
gen en anläggning från mellersta vendeltiden
som möjligen skulle kunna vara en kammargrav
vid Tomteboda i Solna sn (Hamilton 2003;
Rundkvist 2003). På bara några år har den av
Lamm sammanställda uppländska samlingen
således ökat med närmare en tredjedel och vi
tror att liknande förhållanden kan gälla även på
andra håll i Sverige.

Inspirerade av dessa nyligen genomförda un -
dersökningar i Uppland – som vi båda antingen
själva deltagit i eller besökt – uppställde vi föl-
jande antagande: kammargravar från den berör-
da perioden kan vara betydligt vanligare än vad
som vanligtvis förmodas och de kan också fin -

nas i geografiska områden som brukar anses
sakna denna gravtyp. För att testa vår hypotes
har vi under åren 2004 till 2006 inventerat ett
antal gravfält i Västerhaninge och Österhaninge
socknar på Södertörn i Södermanland. För den -
na inventering har särskilt de nyundersökta kam -
margravarna vid Sylta varit av värde. Dessa upp -
visade redan före den arkeologiska undersök -
ningen tydligt insjunkna kammare som kunde
besiktigas i fält. Snarlika drag har vi också iden-
tifierat i vårt inventeringsområde. I andra fall är
det naturligtvis mycket svårare. Vid Lilla Karby
täcktes exempelvis kammaren av en hög som upp -
visade en svårbedömd markskada, och vid Tom -
teboda var den eventuella kammargraven inte
synlig ovan jord före undersökningen. I sådana
fall är kammargravar i princip omöjliga att iden-
tifiera utan en arkeologisk utgrävning. Antalet
oupptäckta kammargravar kan således vara stör -
re än man hittills har trott – ett förhållande som
Fornvännens läsare för övrigt nyligen fick stifta
bekantskap med i vikingatida material från Vest -
fold presenterat av Frans-Arne Stylegar (2005).

Fastän våra tolkningar bara kan grundas på
visuella bedömningar av gravarnas form och ut -
seende så är resultaten vad vi kan se förvånande
positiva. På ett antal gravfält som genom grav-
former och horisontell stratigrafi kan antas till-
höra perioden sen romersk järnålder till tidig
vendeltid har vi identifierat möjliga eller troliga
kammargravar. Det måste framhållas att resul-
taten ibland är osäkra och att det på vissa grav -
fält krävs arkeologiska undersökningar för att
bekräfta att de kammargravslika anläggningar-
na verkligen är sådana. Det rör sig här framför
allt om större gravar (oftast högar eller jord -
blan dade rösen) med 2–3 meter långa ovala sän -
kor i mitten, där det saknas synliga utkastlager
eller spår som visade att gravarna brukats som
potatiskällare eller dylikt. Denna typ av sänka
skulle kunna uppkomma genom att ett trätak i
en kammargrav sackade i mitten men fortfa ran -
de hölls uppe vid kanterna (jämför taket på en
förfallen lada). Men samma yttre förhållanden
på träffas ibland även hos anläggningar som inte
är kammargravar. Det är till exempel inte alltid
lätt att skilja en kammargrav från en kistgrav
(enligt Lamms definitioner) enbart utifrån en
visuell besiktning. Men också brandgravar har
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ibland uppvisat snarlika drag – jämför till exem-
pel de av Selinge (1977, s. 267 f) publicerade sek -
tionerna genom kammargraven vid Rännö i Tuna
och brandgraven vid Rossvik i Nora, båda i Me -
delpad. Det är därför troligt att vissa av de gra -
var som vi betraktar som möjliga kammargravar
i själva verket inte är det.

För att nå ett något säkrare resultat uppsatte
vi därför tre kriterier som alla måste uppfyllas
för att en anläggning skulle kunna uppfattas
som en trolig kammargrav:

1. Form. Graven måste uppvisa en mer eller
mind   re rektangulär sänka, som helst ska
sträcka sig i en ungefärlig nord–sydlig (alter-
nativt öst–västlig) riktning.
2. Storlek. Sänkan måste vara ungefär 2–3,5
meter lång och ungefär 1–1,5 meter bred (eller
större), alltså betydligt större än en bärbar
trä kista.
3. Ostördhet. Det får inte finnas några synliga
utkastlager eller andra spår av plundring i
anslutning till graven.

I de båda inventerade socknarna har vi hittills
funnit sex gravar som med förhållandevis stor
pre cision uppfyller kriterierna och som dessut -
om typologiskt och/eller stratigrafiskt förefaller
tillhöra rätt period. Nedan följer två illustrativa
exempel. Haningebygden är ännu inte färdigin-
venterad, så det är möjligt att ytterligare lokaler
kan komma att påträffas.

Kalvsvik i Österhaninge
Den troliga kammargraven vid Kalvsvik ligger i
ett område som är rikt på fornlämningar. Här
finns många gravfält – inte minst det närbelägna
Jord brogravfältet – samt till synes ensamliggande
sten sättningar och rösen, ofta i krönlägen. Till
fornlämningsbilden hör även skålgropar, run-
stenar, hålvägar, en fornborg och boplatsläm -
ningar i åkermark (varav flertalet inte är under-
sökta, men som kan identifieras genom fynd av
skärvsten, keramik, malstenar och facetterade
löpare etc.). I närområdet finns också flera en -
heter med storhögar och/eller stora gravfält (t.ex.
Hässlingby och Husby), vilket understryker trak -
tens centrala betydelse i förkristen tid. Att den na
betydelse har kontinuitet in i medeltiden in -
dikeras inte minst av att gården Kalvsvik om -
nämns flera gånger i de äldsta skriftkällorna
(Ström 1970, s. 6; Janzon & Rahmqvist 2002, s.
316) samt av att sockenkyrkan ligger i området.
Gravfältet (Raä 178) med den troliga kammar-
graven ligger i en sydsluttning i kanten av en
lång dalgång som sträcker sig i öst-västlig rikt-
ning förbi gården Kalvsvik. Gravfältet har en
tydlig kronologisk utbredning i nordväst-syd -
ostlig riktning ut mot dalen. I den översta delen
av sluttningen finns stensättningar och resta ste  -
nar med trolig datering till romersk järnålder och
folkvandringstid. Längre ner, i princip i ni vå med
dalgångens botten, finns högar och övertorvade
stensättningar av typer som vanligtvis brukar
tillhöra vendel- och vikingatiden. Den möjliga
kammargraven ligger i ett mellanläge med när-
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Fig. 1. Nord-sydlig profil över den troliga kammargraven i Kalvsvik. Observera de två eventuella gavelstenar-
na. Ritningen digitaliserad av Paulina Tamme. —N-S profile of a possible chamber grame at Kalvsvik. Note
the apparent end stones.
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maste anknytning till det övre området. Samti -
digt har den en tydlig visuell koppling till det
lägre partiet med yngre gravar.

Graven (fig. 1) är en stor flack hög (möjligen
ett jordblandat röse) med en diameter på 15–16
meter och en höjd på 1–1,5 meter. Betraktad ned -
ifrån dalgången ger den dock intryck av att vara
betydligt högre, eftersom den har placerats på
en naturlig avsats i sluttningen. I mitten av hö -
gen finns en avlång nord-sydlig fördjupning på
ungefär 3 x 1,3 meter. Vid fördjupningens båda
kortsidor är större stenar placerade med långsi-
dorna in mot sänkan. Vi menar att denna anlägg -
ning mycket väl skulle kunna vara en kammar-
grav.

Ett intressant sammanträffande är även ort-
namnet Kalvsvik, som i de tidigaste beläggen
från medeltiden skrivs (in villa) Kalswj 1335,
(in) Kalswi 1345, Kalsui 1385, Kalswi 1409 samt
Calsui och Calsvi 1437 (Ström 1970, s. 6; Ny -
ström 1990, s. 7; Vikstrand 2001, s. 321; Janzon
& Rahmqvist 2002, s. 316) och således torde gå
tillbaka på ett *Karlsvi. Förleden Karl- återfinns
också i ortnamnet Lilla Karby i Täby där en
kam margrav nyligen undersökts. I båda fallen
torde Karl- åsyfta just sådana män som begrovs
i kammargravar under folkvandringstiden, vil ket
stärker tolkningen av anläggningen vid Kalvs vik
ytterligare. En liknande tolkning av ortnamnet
Kalsvik har även framförts av ortnamnforskarna
Lars Hellberg (1984) och Karin Callissendorff
(1986, s. 121–122): förleden i namnet kan gå
tillbaka på ordet karl, »en sorts krigare hos kun-
gen« (jfr Nyström 1990, s. 7).

Alvsta i Västerhaninge
Det stora gravfältet vid Alvsta (Raä 413) ligger
på krönet av en öst–västlig höjdrygg nära sock-
engränsen mellan Öster- och Västerhaninge.
Trots sitt krönläge ligger gravfältet i en svacka
mellan högre liggande hällmarker – ett så kallat
sadelläge, vilket är vanligt förekommande i
sprick dalslandskap. I detta pass finns flera (oregi -
st rera de) hålvägar som förbinder dalgångarna
söder och norr om höjdryggen, men också upp-
trampade stigar som sträcker sig längs
bergsryggen i öst-västlig riktning. Just där flera
hålvägar strå lar samman finns en runristning i
ett markfast block (Sö 236). Från höjdryggens

krön har man vidare en god överblick över den
norra dalgångens större enheter som Husby,
Hässlingby och Österhaninge kyrka. Här finns
också flera grav fält, rösen, etc. Alvstagravfältet
vänder sig dock huvudsakligen mot den södra
dalgången, som också kan uppvisa flera gravfält
och ensamliggande stensättningar, dock utan
enheter av sam ma dignitet som dem norr om
Alvsta, att döma av ortnamn och gravfältens
storlek. I själva verket förefaller just Alvsta ha
varit den södra dalgångens dominerande enhet.

Även gravfältet vid Alvsta har en tydlig hori -
sontalstratigrafi. Överst på höjdryggen finns run -
da, rektangulära och tresidiga stensättningar med
ställvis kal fyllning av tämligen grova stenar,
samt flera treuddar och mittblocksgravar. Dessa
anläggningar torde kunna hänföras till romersk
järnålder och folkvandringstid. I den södra slutt -
ningen finns i stället övertorvade runda och mer
eller mindre högliknande stensättningar av ven -
del- och vikingatida karaktär. Längre söderut i
samma sluttning finns ytterligare två gravfält av
samma karaktär (Raä 410 och 415). På det väst -
ra (Raä 410) ligger i en rad med jämna mellan-
rum tre stora högar och en stor, flack stensätt -
ning (20 m i diameter) med markant mittsten.
En av dessa stora högar grävdes ut av Jan Erik
Anderbjörk som fynddaterade den till vikingati-
den (rapport i ATA).

Den enligt vår mening troliga kammargra -
ven vid Alvsta (fig. 2, 3) finns i gravfältets nord -
ligaste övre del, som horisontalstratigrafiskt bör
härröra från sen romersk järnålder och folkvand -
ringstid. Graven, som är belägen bara några me -
ter väster om passets hålvägssystem, är en run-
dad stensättning med en diameter på ungefär sex
meter och en höjd på ungefär en halvmeter. Den
är kraftigt övermossad men tycks inte ha någon
jordmantel. I dess centrala del syns en närmast
helt rektangulär nord-sydlig sänka omgärdad av
en stenram. Denna ram, som består av 0,4–0,75
meter stora stenar lagda med långsidorna in
mot sänkan, är sannolikt resterna efter en sten-
skoning kring en gravkammare konstruerad i
trä. Hela stensättningarnas yttre på minner
starkt om den undersökta och av Anna-Märta
Tjernberg (1948) publicerade folkvand ringstida
kammargraven nr 20 vid Valsgärde.

Omedelbart öster om och delvis samman-
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Fig. 2. Plan över den troliga kammargraven vid Alvsta. I öster ses en kraftigt övervuxen stensättning som är
sammanbyggd med den troliga kammargraven. I dess centrala delar finns en avlång sänka som tycks vara
stenskodd. Möjligen kan detta vara ytterligare en kammargrav. Den östra graven är delvis avritad på fri hand.
Digitalisering av Paulina Tamme. —Plan of the possible chamber grave at Alvsta. To the east is another 
similar structure.

Fig. 3. Profil över den troliga kammargraven vid Alvsta. Digitalisering av Paulina Tamme. —Profile of the
possible chamber grave at Alvsta.
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byggd med denna grav finns ytterligare en
anläggning som skulle kunna vara en kammar-
grav (fig. 2). Den är mycket lik sin västra tvilling
och har liksom denna också en ungefär 1 x 2
meter stor sänka som ungefärligen sträcker sig i
nord-sydlig riktning. Även denna sänka tycks
vara stenskodd, men för att avgöra detta defini-
tivt måste graven sannolikt delvis avtorvas.
Frågan lämnas därför öppen tills vidare.

Slutord
Enligt vår mening kan dessa gravar, liksom yt -
ter ligare några anläggningar, mycket väl vara
kam  margravar från yngre romersk järnålder el -
ler folkvandringstid. Vi är dock medvetna om
att detta radikalt skulle förändra synen på forn-
lämningsbilden i Haningebygden. Samma om -
vär dering skulle möjligen även kunna behövas i
andra fornlämningsrika och centrala bygder i
så väl Södermanland som andra områden i Mä -
lar dalen. Snarare än kammargravar av så exklu-
siv art som den vid Högom i Medelpad får man
här tänka sig en mera allmän form av kammar-
grav som förekom hos en »övre medelklass« –
den grupp som Gunnar Andersson (2004) med
Erik Lönnroths terminologi kallat »skrytbön-
der«. Detta hypotetiska förhållande skulle i så
fall även ligga i linje med den fornlämningsbild
som John Ljungkvist (2006) redovisat för Upp -
salaområdets del. Han framhåller att flera av de
drag som traditionellt brukar tillskrivas en elit un -
der yngre järnåldern, till exempel stora högar och
vapengravar, i själva verket är så vanliga att de
snarare bör betraktas som medelklassfeno men.
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Summary

Chamber graves from the period AD 300 to 550
are found in all of the Scandinavian countries.
But whereas many are found in some districts,
none are known in others. The province Upp -
land is regarded as one of the richest districts
when it comes to chamber graves, while its
southern neighbour Södermanland so far only
has one. Some scholars have suggested that this
variation may have been caused by differences
in the social system between Uppland and Sö -
dermanland. We instead suggest that the irregu -
larities may in fact be due to source-critical
issues such as variation in the range of excava-
tions and field surveys in the two areas.

Inspired by some recently excavated cham-
ber graves in southern Uppland, we have carried
out a wide-ranging field survey in the two pa -
rishes Västerhaninge and Österhaninge in Sö -
der törn, Södermanland. Our criteria were three-
fold. Possible chamber graves must 1) have a 

north-south-orientated rectangular depression,
2) the depression must measure 2–3,5 by 1–1,5
metres or more, that is, it must be larger than a
coffin, and 3) there must not be any evidence of
damage to the grave structure.

So far, we have identified six possible cham-
ber graves in the two parishes (but never more
than one or possibly two per cemetery). In this
paper, we exemplify our findings with a stone
setting at Alvsta in Västerhaninge parish and a
large mound at Kalvsvik in Österhaninge. The
name Kalvsvik, in the oldest sources written
Kals wi, probably consists of the title Karl “an
aristocrat’s subordinate warrior”.

Pending excavations, there is of course no
irrefutable evidence that the graves in question
are in fact chamber graves. But many observa-
tions certainly point in that direction, and
hopefully we will have the opportunity to test
our hypothesis in the future.
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