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Den arkeologiska forskningen är kantad av ex -
empel på hur ett förändrat kunskapsläge kan
bidra till nya tolkningar av redan kända läm -
ningar. Stundtals framträder vid genomgångar
av arkiv och arkeologiska rapporter samband
och strukturer som inte tidigare kunnat uppfat-
tas.

Under miljonprogrammets tid på 1960- och
tidiga 1970-talet undersöktes och försvann en
stor mängd fornlämningar. I de fall undersök -
ningsresultaten publicerades saknas dock ofta
en tolkande del. Den detaljerade och mångsidiga
dokumentationen, med fullödiga anläggnings-
beskrivningar, ritningar och många bilder, gör
det dock möjligt att idag återvända till mate -
rialet för att utvinna ny kunskap.

Under senare år har intresset för samhälls -
utvecklingen i Mälarområdet under den mel -
lersta järnåldern åter hamnat i fokus. Bidra-
gande till detta har bl.a. varit fyra folkvandrings -
tida kammargravar som påträffades i Täby och
Fresta socknar år 2004 (Grönwall & Werthwein
2005; Victor et al. 2005; Fischer & Victor 2008;
Grönwall 2008a; 2008b). Arbetet med det un -
der 1980-talet avstannade forskningsprojektet
Mälardalens folkvandringstid har därefter också
återupptagits inom ramen för ett nytt projekt,
Dödens ombonade kammare, vid Uppsala univer-
sitet. De nya undersökningsresultaten och forsk -
ningsinsatserna bildar tillsammans grund för en
mera nyanserad diskussion kring den regionala
utvecklingen under perioden. 

Nedan presenterar vi ett par gravanlägg ningar
som när de undersöktes omkring 1970 inte rön -
te särskilt stor uppmärksamhet. Tittar man på
dokumentationen idag så är dock likheterna
med undersökta kammargravar från yngre
romartiden och folkvandringstiden uppenbara.

Raä 124, Ensta, Täby sn, Uppland
Åren 1962-68 undersöktes och borttogs ett stort
antal fornlämningar inför byggandet av det så
kallade Täby storcentrum norr om Stockholm.
Det största av de undersökta gravfälten var Raä
124 vid Ensta, vilket omfattade drygt 145 gravar

från yngre romartiden t.o.m. vikingatiden. Där
fanns även boplatslämningar från yngre järn -
åldern. Resultaten från denna och övriga under-
sökningar i området sammanfattas i Monica
Modins licentiatavhandling Tre järnåldersgårdar
i Täby från 1973. Undersökningarna har ännu
inte publicerats i rapportform och dokumenta-
tionen har därför inte heller lagts ad acta, men
ett råmanus finns i ATA. Till de beskrivande tex-
terna finns i arkivet även ett stort antal sektions-
och planritningar, fyndteckningar och fotogra -
fier. Det är bara att beklaga att materialet ännu
inte nått ut till en bredare publik. 

Av särskilt intresse för denna artikel är den
största graven på platsen, A125 (fig. 1). Anlägg -
ningen var före undersökningen inte synlig ovan
mark utan framkom i samband med friläggan-
det av två överlagrande vikingatida gravar. A125
befanns vara rund, cirka 18 m i diameter och
hade en flack profil (cirka 0,6 m hög). Centralt
fanns ett ca 3,5 x 4 m stort stenfritt parti där
glest liggande 0,5-1,2 m stora stenar bildade en
rektangel i riktning NO-SV. Mittpartiet uppfat-
tades som omrört och graven antogs därför ha
blivit utsatt för plundring. Modin (1973, s. 48)
nämner att utgrävarna uppfattade det inre rek-
tangulära partiet som att det skulle ha kunnat
rama in en kammare, men att inga spår efter
någon sådan kunde ses. Tyvärr har vi i arkivet
inte kunnat hitta någon planritning över A125,
och den rektangulära stenkretsens exakta mått
är därför okända. Utöver textbeskrivningen finns
dock även ett översiktligt flygfotografi samt ett
antal snedfotografier. Inga föremål påträffades,
bara några enstaka brända ben. Huruvida dessa
kunnat artbestämmas framgår inte.

Fastän A125 saknade daterbara fynd finns
det omständigheter som pekar mot en datering
till yngre romartiden eller folkvandringstiden.
Direkt söder om anläggningen låg en något
mind re grav (A73) vars överbyggnad var mycket
lik A125. Gravgömman var här en harts tätnings -
ring med sotfria brända ben lagda under en
locksten. En fragmentarisk bronsfibula daterar
A73 till slutet av romartiden, vilket också styrks
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av gravskicket. Dess yttre likheter med A125
talar för en snarlik datering även för denna.
Även det faktum att A125 överlagrades av fyra
vikingatida gravar kan eventuellt anses bekräfta
dateringen. På goda grunder kan därför A125
antas ha varit en kammargrav från yngre romar-
tiden eller  folkvandringstiden.

Raä 116, Alby, Botkyrka sn, Södermanland
Gravfältet Raä 116 undersöktes av Raä:s upp-
dragsverksamhet 1970 (Bennett 1974). Gravfäl-
tet låg på den norra sidan av en bergrygg, om -
givet av åkermark.

Undersökningen omfattade 82 säkra gravar
samt ett antal anläggningar av okänd status. Grav -
typerna utgjordes av fr.a. runda och rundade
stensättningar, men även av tresidiga, rektangu -
lära, oregelbundna och röseliknande stensätt -
ning ar. Ca 20 gravar kunde fynddateras, samtli-

ga till yngre romartiden eller folkvandringstiden
(Bennett 1974, s. 6, 12 ff).

Av störst intresse här är A33, som i rapporten
ömsom benämns »rundad stensättning», öm -
som »röseliknande stensättning». Graven bör
ha anlagts kring skiftet från romartiden till folk-
vandringstiden (Hemmendorff 1973). Bennett
(1974, s. 22, 25) daterade den såväl till period
IV–V som V–VI. Den tidigare dateringen kan
dock vara ett skrivfel.

Graven var placerad på en låg kulle och var
ca 11,5 x 13 m stor och 0,2-0,5 m hög. Centralt
syntes en ungefär 4 x 2 m stor försänkning i N-S
riktning. Under torven framkom en enskiktad
stenpackning bestående av 0,5-0,8 m stora ste-
nar (Bennett 1974, s. 80).

Sänkan i gravens centrum visade sig utgöra
en kammare med kallmurade väggar (fig. 2),
uppbyggd av 0,25–0,5 m stora stenar. Kamma -
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Fig. 1. A125 från VSV på gravfältet Raä 124 vid Ensta i Täby socken. Foto ATA. —Grave 125 at Ensta in Täby
parish, seen from the WSW.
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ren var ungefär 3,8 m lång, 1,25–1,5 m bred och
0,6 m djup. Mitt på botten låg ett krossat lerkärl,
en antal järnfragment samt fragment av tunt sil-
verbleck. I schaktets fyllning hittades ett bryne.
Lerkärlet betecknas i rapporten som »högklas-
sigt» med en dekor av linjer, snedställda streck
och hängande bågar. Någon nära motsvarighet
till kärlet har inte återfunnits, men vissa likheter
finns med kärl från Skåne och Gotland, samt
med två kärl från Tuna i Badelunda (Bennett
1974, s. 17). Bennett föreslår ingen funktionell
tolkning av silverblecket och järnfragmenten.
Utifrån fyndspridningen skulle en vågad tolk -
ning möjligen kunna vara att det rört sig om ett
svårt sönderrostat svärd – kanske till och med
utrustat med en silversmyckad doppsko? Svär -
det är mest en gissning. Men anläggningen i sig
kan svårligen ses som något annat än en folk-
vandringstida kammargrav. A33 är således den

andra hittills kända äldre kammargraven i Sö -
dermanland.

En förändrad syn på kammargravskicket
Inom svensk arkeologisk forskning har kam-
margravarna generellt förknippats med en social
elit, stundtals tillskriven en betydande politisk
och ekonomisk makt. Kammargravarna har ock-
så uppfattats som förhållandevis koncentrerade
till de uppländska kärnområdena och den äldre
järnålderns stensträngsbygd (Grönwall 2008b).
De senaste årens upptäckter av ytterligare kam-
margravar har dock bidragit till en nyansering
av denna bild (jfr Nordberg & Wikell 2006).
Kammargravskicket speglar givetvis en social
hierarki. Men det förefaller, åtminstone under
folkvandringstidens senare del, kunna ha haft
både en vidare social förankring och en större
geografisk spridning än vad man tidigare trott.
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Fig. 2. A33 från S på gravfältet Raä 116 vid Alby i Botkyrka socken. Foto ATA. —Grave 33 at Alby in Botkyrka
parish, seen from the S.
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