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Plan över undersökningsområdet (grå yta) med de 24 gravarna markerade (brun yta). Platserna för de fre gravarna som 
rekonstruerats är också markerade (lila cirkel). Postens huvudkontor är byggt på platsen för gravfältet (tjock grönblå linje).
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Gravar - här?

Vad hittade 
arkeologerna?
År 2001 påbörjades arbetet med 
Postens nya huvudkontor i Tomte
boda, och bygget krävde stora 
markarbeten. Eftersom det var 
känt att förhistoriska gravar fanns 
i skogsbacken, måste arkeologer 
undersöka platsen först.

Ett femtontal arkeologer från 
Riksantikvarieämbetets avdelning 
för arkeologiska undersökningar 
grävde här under höstmånaderna 
år 2001. På en yta stor som en halv 
fotbollsplan grävdes 24 gravar 
fram. De daterades till omkring 
400-800 e.Kr., vilket är det skede 
under järnåldern, som kallas folk- 
vandringstid och vendeltid.

Fynden från gravfältet bekräftade 
det som vi redan visste om tids
epoken, men vi fick också mycket 
nytt att komplettera tidsbilden 
med. Några föremål var fantas
tiska, inte för att de var gjorda i 
ädla och dyrbara material, och inte 
heller för att de var välbevarade. 
De mest intressanta var tvärtom i 
ganska uselt skick och gjort av järn 
och sten. Föremålen är spännande 
därför att de är så ovanliga och kan 
berätta mer om tiden. En känsla 
av närhet infinner sig, med före
mål som tycks vilja tala till oss. Det 
handlar ju ändå om en tid som 
”bara” är ungefär 50 generationer 
bort.

Mycket intressant kom fram ur 
jorden:

ett smycke av bärnstenpärlor - lik
nande har bara hittats på några få 
ställen i södra Sverige. Bärnsten 
finns inte naturligt i Mälardalen.

äldsta runorna på en bildsten - 
bara ett tjugotal bildstenar är 
kända från Mälardalen. Inskrifter 
med runor från den äldre, urnor
diska runraden är också mycket 
sällsynta. På en av bildstenarna 
hade någon ristat in ett medde
lande med dessa äldsta runor. 
Detta är ett unikt fynd!

två skelettgravar - i en tid då man 
oftast kremerade de döda, måste 
det ha betytt något alldeles spe
ciellt när man valde att begrava 
någon okremerad.
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Ingentingskogen

Gravfältet låg nästan osynligt i en 
skogsbacke med gamla ekar och 
täta buskage när arkeologerna 
kom hit. Det var inte så lätt för ett 
ovant öga att få någon överblick i 
den täta skogen. Gravfältet var 
visserligen känt sedan tidigare, 
men någon större uppmärksamhet 
hade det aldrig fått. De forna sam
banden med omgivningarna var 
också effektivt avklippta. Det mo
derna samhället har satt sina spår 
och det som är kvar av skogsback
en är nu omringat av storskalig be
byggelse, vägar och järnvägar.

Om vi går bakåt i tiden har områ
det sett ut så här under olika pe
rioder:

På 1900-talets kartor benämns om
rådet för Ingentingskogen. Nam
net kommer från gården Ingenting 
som låg i närheten under 1700- 
och 1800-talen. Där hyrde Bell
man sommarstuga av Gustaf III. 
Genom den arkeologiska under
sökningen kunde vi se att just den 
här backen då användes som grus
takt och som sophög, vilket hade 
förstört några av gravarna.

På 1600- och 1700-talen var om
rådet en äng som hörde till Karl
bergs ägor. Slottet hade byggts på 
1630-talet på åker- och ängs
marken närmast Stockholms stad.

På medeltiden och förmodligen 
redan under vikingatiden bruka
des marken av byarna Lundby och 
Bolstomta, vars namn senare 
skulle omvandlas till Tomteboda. 
De som använde sig av den nu 
undersökta begravningsplatsen 
bodde på en gård som var före
gångare till byarna.

Picknick i Ingentingskogen omkring 1920. 
Foto ur Solna hembygdsförenings arkiv.
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Hemma och borta

Gravfältet användes under ca 400 
år, under den tid som kallas folk- 
vandringstid och vendeltid. Hur 
tedde sig livet då?

Folkvandringstid 
400-550 e.Kr.
Det västromerska riket som hållit 
ihop större delen av Europa för
svagades. Det ledde till orolig
heter. Hunnerna anföll från öster 
och omfattande folkvandringar 
började, vilket i sin tur ledde till 
plundringståg och epidemier.

Livet i Norden måste ha påverkats 
av dessa oroligheter. Mycket tyder 
på att folk från Norden också del
tog i oroligheterna på kontinenten. 
När de sedan återvände, hade de 
med sig nya idéer och traditioner, 
som anpassades till något speciellt 
nordiskt. Vi ser det t.ex. i den bild
värld, som finns på smycken och 
andra praktföremål. Hantverket

höll en mycket hög konstnärlig 
kvalitet. Hantverkare gjorde före
mål som vi idag faktiskt inte kan 
tillverka.

De mest kända lämningarna i 
Mälardalen från denna tid är han
dels- och hantverkscentret Helgö 
i Mälaren och högarna vid Gamla 
Uppsala. Båda platserna var regio
nala maktcentra för samhällets 
toppskikt.

Vendeltid 
550-800 e.Kr.
Efter en period av oroligheter sta
biliserades läget i Europa. Nord
borna hade livliga kontakter med 
kontinenten i både fredliga och 
krigiska ärenden. Man bedrev 
handel främst med järn och skinn 
och kanske slavar. På det viset 
spreds kunskaper om teknik, va
pen, redskap och konst. Man hade 
också kontakter över Östersjön.

Ekonomin byggde främst på djur
hållning, jordbruk, järnhantering 
och handel.

Gårdarna började samlas i byar. 
Ortnamn som slutar på -inge, -sta, 
-by och -tomta stammar från 
denna tid.

Man hade en religion och en före
ställningsvärld som vi har viss in
blick i, den fornnordiska myto
login.

Perioden är i Sverige uppkallad ef
ter Vendels socken i Uppland, där 
de praktfullaste gravarna från pe
rioden hittats. Dessa var begrav
ningar i båtar med en stor mängd 
importgods, vilket anses vara ut
tryck för makt och rikedom och 
naturligtvis för utländska kontak
ter. Perioden kallas merovingertid 
i Västeuropa, efter en av franker- 
rikets härskardynastier i områden 
motsvarande nutida Belgien.

Stenålder Bronsålder Äldre järnålder
Yngre

järnålder Historisk tid

Förromersk Romersk Folkvandrings-
jämålder järnålder tid

Vendeltid Vikingatid Medeltid Ny tid

f.Kr. 2000 1000 År 0 1000 2000 e.Kr.



Sammanhangen

Gravarna
Resultatet av en arkeologisk un
dersökning är inte bara de före
mål som man hittar. Det är också 
en förståelse för ett historiskt för
lopp. I vilken takt och på vilket 
sätt hade gravfältet vuxit fram och 
fått just denna sammansättning? 
Vi vet att gravfältet började anläg
gas i övre östra delen av området. 
Från början anlades gravarna inte 
så tätt. Den största stensättningen, 
som var 12 meter i diameter, var 
möjligen den första graven i om
rådet. Därefter utnyttjades av
satser och bergklackar för att gra
varna skulle synas så bra som möj
ligt. Gravområdet utökades nedåt 
backen mot sydväst. Ibland an
lades också nya gravar inklämda 
mellan de äldre, som t.ex. när 
en krigare begravdes högt upp i 
sluttningen intill en av högarna. I 
nedre delen av gravfältet byggdes 
en s.k. domarring, som var en av 
de yngsta gravarna här.

Gravarna - gården
Vi vet inte var den gård låg, vars 
befolkning använde begravnings
platsen. Det är inte troligt att man 
någonsin kommer att få veta det, 
eftersom all mark här omkring 
redan är bebyggd. Erfarenhets
mässigt bör den dock ha legat i 
närheten, d.v.s. allt från några tio
tal meter till flera hundra meter 
bort.

Gravfältets 24 gravar anlades un
der 400 år. Hur stor familj eller 
gård skulle det motsvara? Det 
skulle ha inneburit sex begrav
ningar per århundrade, vilket mot
svarar två begravningar per gene
ration. Det borde betyda att gårds- 
ägarna har begravts här, men däre
mot inte övriga människor i gårds- 
gemenskapen.

Gården - bygden - 
kontinenten
Många av fynden tyder på att 
människorna som levde här hade 
kontakter med omvärlden långt 
bortom gårdens gränser. Flera av 
materialen förekom inte naturligt 
i Tomteboda. Den röda sandstenen 
i bildstenarna kan man hitta på 
öarna i Björkfjärden i Mälaren, 
och bärnstenen finns så långt bort 
som vid skånska kusten eller i 
Baltikum. De långväga kontak
terna märks också i de annorlunda 
seder som de båda skelettgravar
na är exempel på. I den ena hade 
en man begravts med sina vapen, 
kanske hade han varit ute i Europa 
som soldat. I den andra skelett
graven hade en kvinna begravts 
med ett bärnstenssmycke av syd- 
skandinaviskt snitt, kanske hade 
hon flyttat hit från Skåne för att 
gifta sig.
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Hur gick en begravning till?

Den döde brändes tillsammans 
med utvalda ägodelar på ett bål. 
Elden hade magisk kraft att för
flytta den döde till en annan värld. 
De brända resterna samlades se
dan i en keramikurna eller en trä
ask. Över den lades omsorgfullt en 
stenpackning, som slutligen täck
tes av grus och sand. De flesta gra
varna från den här tiden består av 
just sådana små gravkullar, som 
kallas stensättningar. De syns som 
runda, flacka förhöjningar i mar
ken. Om anläggningen har en hö
gre, välvd form kallas den hög. En 
ovanligare gravform är domar
ringen. Den består av stora stenar, 
som placerats i en cirkel för att 
markera graven. Befolkningen i en 
gård eller by begravde vid den här 
tiden de döda inom en begränsad, 
speciellt utvald yta, ett gravfält.

Seden att bränna de döda var do
minerande under lång tid, från 
bronsåldern och ända in i vikinga
tiden, då den kristna seden att be
grava utan att bränna successivt tog 
över. En begravning där den döde 
inte kremerats kallas skelettgrav.

nööfl
öüß

Stensättning Hög Domarring

Tidens rådande trosuppfattning 
påverkade vad som skulle följa 
med i graven. Under folkvand- 
ringstid och vendeltid var kammen 
det vanligaste föremålet. Männen 
fick ofta med sig elddon och kni
var, kvinnor fick med sig glas
pärlor och andra smycken. Man 
skilde på kvinnligt och manligt,

En möjlig scen då träasken med de brända 
resterna efter kremeringen just begravs. 
Illustration Mats Vänehem.

men man lade ner samma omsorg 
vid begravningar av båda könen.

Under folkvandringstid var det 
stora individuella skillnader i grav
godset, några fick mycket och 
några fick inte något alls med sig. 
Under vendeltid lades en mer stan
dardiserad uppsättning föremål 
med i graven, och man fick också 
med sig flera saker. Det verkar som 
om man ofta begravdes i sin ”hög
tidsdräkt”, eftersom många gravar 
innehåller fler dräktdetaljer som 
spännen, nålar och smycken.
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Den smyckade kvinnan

De flesta av Tomtebodagravfältets 
24 gravar var ordinära och typiska 
för tidsperioden. Nästan alla gra
varna var kremeringsgravar och i 
dem fanns rester av kammar, enkla 
dräktdetaljer och smycken. Två av 
gravarna var dock skelettgravar. 
Att dessa människor fick en all
deles speciell omsorg inbjuder till 
intressanta tolkningar.

I den ena skelettgraven hade en 
kvinna begravts. Hon hade lagts 
ner i en stenkantad grop i marken 
under en omsorgsfullt lagd sten- 
packning. Det enda som fanns 
kvar av henne år 2001 var några 
flisor av tandemalj. Kroppen hade 
helt förmultnat.

I gropens botten låg 39 pärlor av 
bärnsten. Pärlorna, som låg i sling
rande rader i brösthöjd, var slipade 
runda och platta, och några hade 
ett svarvat spår på båda sidor om 
kanten. De var oerhört sköra efter 
den långa tiden i jorden.

Bredvid bärnstenspärlorna låg ett 
spänne av brons. Ovansidan är 
formad som ett ormliknande djur

Rekonstruktion av kvinnans grav. 
Illustration Francisko Sieurin-Lönnqvisf.

med en nålhållare och nålfäste på 
undersidan. Djuret är utformat i 
en naturalistisk stil, men tycks 
ändå vara ett fantasidjur med

blandade drag av vessla, ödla och 
anka. I djurets ögonhålor har kan
ske små halvädelstenar suttit. Vid 
konservering och rengöring av 
spännet hittades textilrester, som 
skulle kunna vara en snodd av lin, 
som man tillverkade genom att 
virka öglor. Eftersom lintråd pas
sar utmärkt för att trä pärlor, tror 
vi att bärnstenspärlorna varit upp
trädda på en snodd som i ena än
den var fastgjord i bronsspännet. 
Det stämmer också väl med hur 
dessa smycken varit arrangerade i 
fynd som gjorts i södra Sverige.

Förutom smycket fick kvinnan 
med sig en hartstätad svepask, som 
låg i gravens huvudända. Kanske 
innehöll den färdkost för den sista 
färden.

Graven hör till de först anlagda på 
gravfältet och saknar motstycke i 
Mälarområdet, dels därför att det 
var en jordbegravning, dels för de 
fina smyckenas skull. Vill man 
finna liknande smyckeuppsätt
ningar får man söka sig till södra 
Sverige. Även där är de ovanliga 
och anses tyda på gravläggningar

8 Människan



av kvinnor ur samhällets övre sam
hällsskikt.

Det som fanns kvar av kvinnans 
tänder vittnade om att de inte var 
slitna, vilket de i allmänhet blev 
ganska fort i livet. Detta tyder på 
att kvinnan dog ung. Bärn- 
stenspärlorna däremot var slitna 
av flitig användning. Därför kan 
smycket vara ett arvegods.

Ovanpå den stenkantade gropen 
anlades en för dessa trakter tradi
tionell rund stensättning. Arrange
manget kan tolkas som en bland
ning av mälardalska och syd- 
skandinaviska seder. Hade hon fått 
en typisk mellansvensk brand
begravning så hade vi aldrig fått 
gräva fram några bärnstenspärlor, 
eftersom de då helt säkert hade 
brunnit upp i kremeringsbålet.

Den speciella utformningen av 
graven talar för att kvinnan hade 
sydskandinavisk härkomst. Om 
smycket istället kommit i en lokal 
kvinnas ägo via handel, som gåva 
eller byte är det mindre sannolikt 
att gravutformningen skulle ha på
verkats. En förklaring till den lång
väga resan söderifrån kan vara att 
kvinnan kommit hit som brud med 
sitt smycke.

Det djurformade spännet som höll fast bärn- 
stenssmycket I kvinnans klädedräkt (naturlig 
storlek). Spännet ligger alldeles under några 
av pärlorna i bilden bredvid.
Illustration Francisko Sieurin-Lönnqvist.

Några av de 39 bärnstenspärlorna. Det fram
går tydligt att pärlorna fixerats i detta läge 
genom att de var uppträdda på en träd.
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Den beväpnade mannen

I den andra skelettgraven på grav
fältet hade en beväpnad man be
gravts. Ingenting fanns kvar av 
kroppen, men mannens uppsätt
ning av vapen och redskap var 
bevarade. Graven var formad som 
en stenkantad grop, men någon 
stensättning hade inte byggts 
ovanpå gravgropen.

Tack vare att graven var en ske- 
lettgrav har ny kunskap framkom
mit, som annars skulle vara svår 
att komma åt. Dels är föremålen 
bättre bevarade om de inte är eld- 
skadade, dels ligger de på den plats 
där de en gång medvetet lades ner 
i graven.

Vapenuppsättningarna var vid den 
här tiden likartade över stora de
lar av Västeuropa. Man kan tala 
om en grundbeväpning där vapen
detaljer förändrades med tiden 
och även spreds till det avlägsna 
Skandinavien. Det har föreslagits 
att de likartade vapentyperna, med 
en i stort sett parallell utveckling

Rekonstruktion av hur det kan ha sett ut när 
mannen skötte om sitt vapen.
Illustration Francisko Sieurin-Lönnqvist.

Svärdet som det såg ut efter rengöring och 
konservering.

över stora delar av Västeuropa och 
Skandinavien, måste tyda på en 
likartad krigsorganisation. Vapen
graven i Tomteboda anlades runt 
sekelskiftet 600 e.Kr., vid en tid då 
det eneggade svärdet nyligen bör
jat uppträda som ensamt huvud
vapen i vapenutrustningen. I gra
ven hittades, förutom ett sådant 
svärd, även en lansspets av järn. 
Lansspetsen har daterats efter 
utseendet till senare delen av 
folkvandringstid. Den måste i så 
fall ha varit något antik när den 
hamnade i graven, kanske 50-100 
år gammal.

Det är inte alltid som den kom
pletta vapenutrustningen åter
finns. I Tomtebodagraven sakna
des skölden. Kanske har den inte 
bevarats, men troligast är att den 
aldrig lades ned i graven.

Det dåtida samhällets översta sam
hällsskikt utgjordes av stormannen 
och hans följe. Kanske fanns också 
ett lokalt försvar i form av upp-
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båd av fria män som kunde ställa 
upp beväpnade vid behov. Tomte- 
bodagraven skulle kunna utgöra 
ett exempel på den senare katego
rin, eftersom gravens innehåll inte 
hade några spår av utsmyckningar 
eller annan form av lyx.

På vilket sätt de medföljande fö
remålen speglar den avlidnes ställ
ning och personlighet är vi dock 
osäkra på. Var mannen verkligen 
i första hand en krigare eller bör 
utrustningen snarare ses mer sym
boliskt, som ett slags högtidsut- 
styrsel? Tänk t.ex. på den ålder
domliga lansen som kanske i form 
av arvegods eller gåva haft ett sär
skilt värde, vilket inte behöver hin
dra att den varit fullt funktions
duglig. Vi har noggrant granskat 
originalen och kommit fram till att 
föremålen var funktionella och av 
god kvalitet. Utrustningen talar 
alltså för att han verkligen var kri
gare.

Förutom vapnen hade mannen 
också fått med sig några mer var
dagliga föremål. För att vårda sina 
vapen hade han med sig två brynen 
av sandsten med olika kornstor
lek. För att göra upp eld kunde det 
sylformade järnredskapet använ

das, genom att det slogs mot en 
sten för att få gnistor. Han hade 
med sig en sax, som har en tidlöst 
funktionell form. För den person
liga hygienen hade han fått med 
sig sin kam, men av den fanns bara 
tre små järnnitar kvar. Av kläderna 
återfanns egentligen ingenting. En 
sölja av järn kan ha hört till en rem 
som ingått i klädedräkten.

Varför har den beväpnade mannen 
fått en så speciell omsorg? Finns 
det någon rimlig förklaring till att 
krigaren fått en jordbegravning,

vilket kan synas vara ett stort av
steg från tidens gängse begravnings
ritual? Det ovanliga inslaget bör 
vara ett resultat av främmande 
kontakter. Har han kanske varit 
ute på långväga uppdrag och då 
blivit inspirerad av andra seder, 
t.ex. kristendomen som redan var 
etablerad på kontinenten? Man
nen har dock inget direkt samband 
med kvinnan i den andra skelett
graven på gravfältet, eftersom det 
skiljer minst 100 år mellan de båda 
gravarna.

Skelettgravarna bestod av avlånga, stenkantade gropar.
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Bildstenar

Bildstenar kallas sådana stenar 
med ristade bilder och mönster, 
som restes under folkvandringstid 
och vendeltid. På Gotland är de 
relativt vanliga (ca 400 st.), men i 
Mälardalen har bara ett tjugotal 
hittats, flertalet i gravar eller vid 
gravfält.

En typisk mälardalsk bildsten be
står av en röd sandsten, som före
kommer naturligt på några av 
Mälaröarna, eller en vit kvartsit- 
sandsten. Den har oftast bilder 
ristade på båda flatsidorna. De 
mönster som vanligen förekommer 
är olika varianter av cirkel- eller 
virvelmönster och kantbårder.

Så här kan det ha sett ut dä en av bildsten
arna stod uppställd överst på en gravhög. 
Illustration Francisko Sieurin-Lönnqvist.

I stenpackningen i flera av gravar
na hittades bitar från tre olika bild
stenar, men det var så små bitar

att något bildmotiv inte kan ut
tydas. Det enda som framträder 
tydligt är kantbårder. Stenarna 
kan ha varit uppställda på gravar 
på gravfältet. Det fanns en liten 
grop på krönet av en av högarna, 
där en av dem väl kunnat passa. 
Vid den största högen låg en kon
centration av småbitar av den röda 
sandstenen, kanske var det där 
stenarna slogs sönder.

Vad betyder de sönderslagna bild
stenarna i gravarna? Det kanske 
är ett tecken på den samhällsför
ändring, det brott mellan folk- 
vandringstid och vendeltid, som 
man tidigare har uppmärksammat 
i annat arkeologiskt material. Men 
vad kom sig denna förändring av? 
Var det en maktkamp, en motsätt
ning mellan världsligt och andligt, 
eller ett religionsskifte? Och var är 
alla bitar som saknas? Har de haft 
ett så starkt magiskt värde eller 
kraft att man har tagit med dem 
hem till garden? Både att slå sön
der stenarna och att lägga ned dem 
i gravarna, måste ändå tolkas som 
en medveten handling.

Kantbården syns tydligt när man lägger ihop 
bitarna. Brottsstyckena av själva bildmotivet 
är svåra att tolka.
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Runstenar

Norden var inte skriftlöst innan 
kristendomen och kyrkans män 
kom med nymodigheten att an
vända det latinska alfabetet, som 
vi använder än idag. De äldsta 
exemplen på ett skriftspråk i värl
den är tusentals år äldre. Det 
äldsta fyndet i Sverige är runor 
ristade på en spjutspets av järn 
från 200-talet e.Kr.

Vem som började rista runor är 
okänt, men vid tiden för de äldsta 
påträffade runinskrifterna använ
des flera olika alfabet på olika 
platser i världen, t.ex. det ro
merska och det grekiska. Kanske 
var det romresenärer som insåg 
nyttan med ett skriftspråk? Några 
av runorna liknar faktiskt latinska 
bokstäver.

Runorna var fonetiska symboler, 
varje tecken representerade ett 
ljud. För siffror fanns inga runor, 
och man skilde inte heller på stora 
och små bokstäver. Det var en

Tre runor var ristade på stenens smala kant. De ska läsas E R U. En tolkning kan vara att ristningen 
har innehållit en signering av den som ristade 'NN RISTADE RUNORNA'. Att 'vår' sten har de äldre 
runorna, visar runan M (= e), som bara finns i den äldre, urnordiska runraden.

föregångare till vår nutida svenska 
som skrevs. Vilka personer som 
kunde skriva vet vi inte. Hur van
liga runorna var vet vi inte heller, 
eftersom inte alla material beva
ras lika bra.

Runraden kallas futhark efter de 
inledande tecknen. Under vikinga
tid förändrades runorna, från den 
urnordiska futharken med 24 
tecken, till en futhark med 16 runor. 
De vikingatida runinskrifterna är 
de som vi vanligen kommer i kon

takt med, t.ex. på runstenarna som 
ofta är uppsatta på platser där de 
tydligt kunde betraktas.

Inskrifter med den äldre urnor
diska runraden, som användes un
der folkvandringstid och vendel
tid, är mycket ovanliga. Bara ett 
60-tal inskrifter har hittats i Sverige 
och av dem är bara 20 ristade på 
stenar. Fyndet i Tomteboda är det 
första någonsin, där man har hit
tat runor på en typisk mälardalsk 
bildsten!
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Den urnordisko futharken med 24 tecken.
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Presentation av utställningen

Rekonstruerade gravar
Tre av de gravar som undersöktes 
har byggts upp igen. Strax utan
för huset, vid gångstigen i skogs- 
slänten, finns en hög och en do- 
marring. Inne i entréhallen finns 
en stensättning. Vid graven inom
hus finns också en utställning som 
berättar om det dåtida livet. Gra
ven som återuppbyggts inomhus 
visar den vanligaste formen av 
gravmarkering under järnåldern, 
den runda stensättningen. Vi har 
valt att visa den som den såg ut 
under sitt lager av jord och gräs. 
Golvet där du står motsvarar den 
dåtida marknivån.

Graven ser ut som den gjorde då 
den grävdes fram. Vi har alltså 
backat tillbaka ett steg från det 
färdiga monumentet och befinner 
oss i byggandet av graven för 
knappt 1600 år sedan, vid folkvand- 
ringstidens början. Så här måste 
det ha sett ut ett fruset ögonblick 
då stenarna just hade lagts ovanpå 
svepasken med resterna efter 
kremeringen, och innan stenpack- 
ningen täcktes med sand och jord. 
Stenarna är desamma, och de har 
noggrant lagts i sin ursprungliga 
ordning. Graven var säkert mer

Stensättningen återuppbyggs i entréhallen.

omsorgsfullt lagd då den var ny, 
men froströrelser och växtlighet 
har rubbat stenarna under årens 
lopp.

Under de större stenarna i mitten 
av graven låg själva gravgömman. 
Bland de brända benen efter en 
vuxen människa låg också ett tå
ben från en björn. Tån har suttit 
kvar i björnfällen som den döde 
lagts på inför kremeringen, enligt 
en vanlig sed för män under folk- 
vandringstiden. En liten bronsnit, 
som hållit samman delarna i den 
gravlagdes kam av ben, var i öv
rigt det enda föremål som hade be
varats. Om det funnits andra till
hörigheter har de gått förlorade i 
gravbålet och vid ceremonier i 
samband med begravningen.

Vapengraven
I en av gravfältets mest intressanta 
gravar hade en krigare begravts. 
Mannen hade inte kremerats, som 
annars var brukligt vid denna tid. 
Kroppen hade multnat bort helt, 
men de saker han fick med sig var 
bevarade. Hans vapen bestod av 
ett eneggat svärd och en lansspets. 
Dessutom hade han fått med sig 
ett elddon, två brynstenar, ett bäl
tesspänne och en sax.

Det fanns i stort sett inget bevarat 
av organiskt material, utom på ett 
ställe där järnutfällning hade ska
pat en kemisk process som kon
serverat små rester av svärdets 
handtag och svärdsskida. Tack 
vare dessa tillfälligheter vet vi att 
lönnträ användes till handtag, och 
att svärdsskidan också var gjord 
av trä, invändigt klädd med hjort
skinn som ett skydd för svärdets 
klinga och egg.

Redskapen låg samlade i kanten 
av graven. Det kan bero på att de 
burits hängande eller fastade i 
mannens midjebälte vid gravlägg
ningen, eller legat i en trälåda vid 
sidan av den gravlagde.
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Vapnen och redskapen har rekon
struerats av smeden Peter Johnson. 
Sune Holm har gjort avgjutningen 
av lansspetsen i original, som den 
såg ut då den rengjorts och be
handlats av en konservator.

Smyckegraven
I den andra skelettgraven på grav
fältet var en kvinna begravd. Med 
sig i graven hade hon fått en pärl
kedja av bärnsten, som kanske 
hängde framtill på klädedräkten, 
fastsatt med det utsökta lilla djur
spännet.

Lansspetsen som nytillverkad och 
en avgjutning av originalet.

Den nytillverkade pärlkedjan av bärnsten.

Bärnstenspärlorna i original var 
alltför sköra för att kunna visas i 
dagsljus och normal luftfuktighet 
utan att falla sönder. Istället visas 
kopior av pärlorna gjorda av Leif 
Brost. Kopian av bronsspännet har 
skulpterats av Peter Johnson.

Det nysmidda svärdet,
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Modell över gravfältet
Modellen av skogsbacken där 
gravfältet låg är gjord i skala 1:87, 
som alla modellbyggare känner 
igen som skala HO. I modellen 
möts alla tider, både nu och då 
gravfältet användes. Därför syns 
både arkeologer i arbete och järn
ålderns människor i sorg. Plexi- 
glasskivan markerar Postens nya 
huvudkontor. Eva Rahmqvist har 
byggt modellen.

Detalj av gravfältsmodellen.

Runstensfragmentet, vilken är original och 
vilken är kopia?

Runstensfragmentet
De tre runorna ur den äldsta ur
nordiska runraden är bland de 
äldsta exempel på skriftspråk som 
finns i vårt land. De ganska djupa 
ristningarna, som bildar ..E R U.. 
känns tydligt under fingertop
parna. På stenen syns och känns 
också delar av en kantbård, en s.k. 
meanderbård. Den återkommer 
som dekor i utställningen, på 
informationstavlan och i broschy
ren. Runstensfragmentet i utställ
ningen är en avgjutning, som Sune 
Holm gjort med varsam hand, för 
att inte skada originalet.

Punktskrift och reliefer
För att även blinda ska kunna ta 
del av utställningen, finns informa
tion både i punktskrift och relief
bilder. Namnet Tomteboda asso
cieras ofta med Blindinstitutet, 
som funnits sedan 1880-talet. 
Kopplingen mellan bild- och run
stenarnas lättkännliga meddelan
den och reliefbilderna är också 
tydlig.

Ingeborg Borgenstierna har tillver
kat reliefbilderna.
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V X y z Q
X
>

ä ö
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Punktskriften bygger på kombinationer av 
sex punkter.
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Arkeolog och hantverkare

Alla föremål som finns i utställ
ningen är kopior. Arbetet med att 
tillverka dem har varit speciellt 
lärorikt. De hantverkare som har 
gjort rekonstruktionerna är skick
liga yrkesmän, som väl känner sina 
respektive material. Samarbetet 
med dem har gett ny kännedom 
om de gamla föremålen.

Att en arkeolog och en smed med 
specialintresse för äldre vapen
typer, tillsammans har analyserat 
de båda vapnen, svärdet och lans
spetsen, har varit särskilt givande. 
Sammanvägningen av teoretiska 
och teknisk-praktiska aspekter har 
lett arbetet framåt och tvingat 
fram ställningstaganden i detaljer

Smeden Peter Johnsson i arbete. 
Foto Bengt A. Lundberg, RAÄ.

Mikroskopbild på svärdsskidans insida med 
bevarade hjortskinnsrester. Foto RAÄ, Atm.

som annars sällan görs. Svärdets 
utformning har haft stor betydelse 
för funktionen. Balansen mellan 
svärdets olika delar och varje mått 
och kurvatur ger särskilda egen
skaper. ”Vårt” svärd var ett kort 
hugg- och stickvapen. För en arkeo
log som oftast är van att handskas 
med små fragment av föremål, 
känns det nästan overkligt att upp
leva att de rostiga resterna av ett 
vapen en gång faktiskt har givit ett 
imponerande och skrämmande 
intryck och att det har kunnat 
användas effektivt. Det inser vi 
först då vi ser det blänkande stålet. 
Då förstår vi nyttan av att kom
plettera den intellektuella förståel
sen med ett mer tydligt synintryck.

Tack vare kontakt med en bärn- 
stenssnidare vet vi mycket mer om 
bärnstenspärlorna. De är inte svar
vade utan slipade för hand. Olika

V1TTERH ETSAKAD EM I EN S 
BIBLIOTEK

Opåverkad bärnsten kan vara 
genomskinlig.

sliptekniker visar att pärlorna är 
bearbetade vid olika tillfällen och 
formerna varierar. Några stenar är 
fasade, medan andra har en mer 
regelbunden trissform. Alla bitar
na utom en är gjorda av genom- 
siktlig bärnsten. Pärlornas färg har 
uppstått både genom den långa 
tiden i jorden och genom flitig an
vändning. De nya pärlorna har 
hettats upp för att få samma pa
tina. Ursprungligen kan de ha va
rit genomskinligt honungsgula.

Leif Brost mäter bärnstenspärlorna.
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Från skogsbacke till huvudkontor
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Anteckningar 19



20 Anteckningar



Lästips

www.raa.se

www.raa.se/uv/rapp_daffarmitt.htm/UV Mitt Daff 2003:8

www.historiska.se

www.lansmuseum.a.se

Broby-Johansen, R. Kropp och kläder. Klädedräktens konsthistoria. 1985. 

Bæksted, A. Nordiska gudar och hjältar. 1996.

Larsson, M G. Svitjod, resor till Sveriges ursprung. 1998.

Robinson, A. Skrivkonsten. Uppkomst och historia. Stockholm. 1998. 

Brost, L och Dahlström, A. Stenen som flyter och brinner. 1995.

Jansson, S B F. Runinskrifter i Sverige. 1984.

Vendeltid. Historia i fickformat. 1980.
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Avdelningen för arkeologiska undersökningar

Denna publikation ger en kort bakgrund till den 
arkeologiska utställningen i Postens huvudkontor, 
på Terminlavågen 24 i Tomteboda, Solna. 
Utställningen presenterar den arkeologiska 
undersökning som föregick byggandet av huset. 
Publikationen och utställningen har gjorts av 
Riksantikvarieämbetet, UV Mitt på uppdrag 
av Posten Sverige AB.


