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Detta dokument är en kort introduktion till fältarbetet och dokumentationssystemet vi
använder på institutionens fältkurser. Det finns ungefär lika många olika formulär och
databaser som det finns grävningar och det här är bara en variant i mängden. Vi har i
görligaste mån ansträngt oss för att få kursen så skarp som möjligt – dvs att ligga så nära
svensk fältarkeologis metoder och arbetsmarknadens realiteter som möjligt. Dock är ju
fältkursen just en kurs där pedagogiska inslag också måste tillgodoses, vilket gör att vi
lägger upp arbetet lite annorlunda än vid en exploateringsundersökning.
En skillnad är att vi inte arbetar under samma tidspress som uppdragsarkeologin ofta
tvingas göra. Vi kan också till viss del välja vad och var vi ska gräva och är inte hänvisade
till områden som skall exploateras. Med denna ’frihet’ följer dock också ett ansvar. En
arkeologisk utgrävning är i princip en destruktion av vårt kulturarv. Gräver vi och
dokumenterar slarvigt eller fel går inte utgrävningen att göra om. Detta ställer höga krav på
noggrannhet, dokumentation och framförallt att vi har ett meningsfullt syfte med
utgrävningen. I princip får man inte tillstånd att gräva om man inte kan argumentera för att
den kunskapen som genereras motiverar att de förhistoriska spåren grävs bort. Detta krav
gäller såväl yrkesverksamma arkeologer som universitetens seminariegrävningar. Eftersom
fältkursen i viss mån kan ses som en forskningsgrävning bör man dessutom ställa extra
höga krav på både teori, metod och genomförande. Vi har därför lagt stor vikt vid att
argumentera för varför vi gräver, vad vi vill få ut av det och låtit detta avgöra val av objekt
och dokumentationsstrategi. I detta kompendium redogörs för detta jämte en handledning
till det praktiska arbetet.
Kompendiet inleds med en kort bakgrund till platsen Broby bro och målen med
grävningarna (1). Därefter följer en allmän diskussion kring arkeologisk fältmetod och teori
(2), en beskrivning av dokumentationsarbetet i fält (3) samt om fyndbearbetning och
rapportarbete (4). Sist i kompendiet finns ett antal appendix med relevant information om
platsen och objekten vi gräver (5).
Fredrik Fahlander
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Karta	
  och	
  vägbeskrivningar	
  
Hitta till Broby: Man kan T-banan till Danderyds sjukhus - busstorget och därifrån ta buss
610 till hållplats Karby på Bergstorpsvägen (C). Från Karby hållplats tar man stigen genom
skogen. Försök i möjligaste mån undvika att gå på Frestavägen som är ganska hårt
trafikerad med dålig sikt. Ett annat alternativ är att ta Roslagsbanan direkt till Täby kyrkby,
vilket dock innebär en lite längre promenad till grävplatsen.
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Broby	
  Bro	
  –	
  en	
  plats	
  där	
  världen	
  passerar	
  
Broby bro ligger i Täby kommun ett par mil norr om Stockholm. I norr avgränsas området
av Vallentunasjön som i dag är några meter lägre än under järnåldern. Undersökningsområdet delas i öst-västlig riktning av Frestavägen och nord-sydlig av Gullån. Ån har
tidigare varit större och haft ett betydligt mer meandrande lopp (se de historiska kartorna i
appendix 3). I övrigt är marken uppodlad (ängs- och åkermark) med undantag för
impedimenten som är glest beväxta med träd och buskar. Höjden över havet ligger runt 1215 meter och terrängen sluttar svagt ned mot Vallentunasjön i norr. Området är
fornlämningstätt och omfattar både stensträngar, odlingsterrasser, odlingsrösen samt flera
gravfält och ensamliggande gravar. Dessutom finns hela sju runstenar i området; fyra är
placerade vid Frestavägen, tre vid bron (U135, U136, U137) och en (U151) närmare Täby
Kyrkby. Ytterligare tre stenar står uppställda på andra sidan hästhagen 150m norr om
vägen (U 139, U140, U151). Inga av dessa är i sitt ursprungliga läge men kommer sannolikt
från området (se appendix 2). I området finns det även spår av den så kallade ’korvlinjen’ –
ett försvarsverk från tidigt 1900-tal i form av skyttevärn och löpgravar.

Fig 1. Fornlämningarna i området. De blå områdena är gravfält utom området öster om 48:1 som är
en medeltida bytomt. De blå ’korvarna’ är rester av försvarsverk från 1900-talet och stensträngar.
Blå prickar visar enskilda gravar och runstenar, röda visar de objekt som grävts inom tidigare
fältkurs (A100, 120, 7000, 8000 och 9000).
.
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I området finns ett antal gravansamlingar från framförallt äldre, men även yngre järnålder,
samt en tidigmedeltida gravgård. Gravfältet RAÄ 36 består i huvudsak av runda,
oregelbundna och rektangulära stensättningar, vilka morfologiskt kan dateras till framförallt
äldre järnålder. Området omfattar även några högar och ett stenröse av osäkert datum samt
flera spår av ’korvlinjen’. Uppgifterna varierar om hur många gravar det finns på
impedimentet men uppges i Fmis till 41 st (appendix 1). Norr om Frestavägen ligger det
nyupptäckta gravgården (RAÄ 620, tidigare benämnt RAÄ 42) med ca 20 flatmarksgravar
från tidigkristen tid.
I områdets nordvästra del nära gården Såstaholm finns en annan ansamling om cirka 30
gravar (RAÄ 35). Högst upp på krönet i väst finns några större högar och utmed
sluttningen ned mot Gullån finns ett antal övertovarde stensättningar fördelade över ett par
terrasser. Dessa gravar är huvudsakligen från yngre järnålder vilket bekräftats av de två
objekt som undersöktes våren 2014 (A100 och A120). Även på RAÄ 35 finns sentida
lämningar i form av ett stridsvärn i betong som tillhör korvlinjen (RAÄ 450:3). Längs med
åsen i väster mellan Såstaholm och Frestavägen finns även ett antal runda och rektangulära
stensättningar som möjligen tillsammans utgjort ett sammanhängande gravfält (RAÄ 45:1,
47:1, 363:1). Även dessa borde av form och variation att döma härröra från äldre järnåldern.
Möjligen är 47:1, som enbart består av små runda övertorvade stensättningar, av yngre
datum. Här finns även rester av en äldre väg som löper längs åsen.
I norra delen av området finns ett lite mer perifert beläget gravfält som kan vara
intressant i sammanhanget (RAÄ 175:1). Det innehåller olika typer av stensättningar varav
några har mittblock och resta stenar. I detta område finns även spår av fossil åkermark och
en del senare påförd odlingssten. Möjligen är några av gravarna egentligen röjningsrösen.
Slutligen kan gravfältet Täby 48:1 i sydöst nämnas. Det liknar RAÄ 35 i omfång och typ
och rymmer ett fyrtiotal gravar, bl a två högar, 35 runda och tre rektangulära stensättningar.
Även detta gravfält innehåller yngre lämningar. På krönet i NÖ finns exempelvis en
kvarngrund samt en hel del pålagd skrotsten. Gravtyperna liknar de på RAÄ 35 och bör
även de kunna dateras till framförallt yngre järnålder.
  

Tidigare	
  undersökningar	
  i	
  Broby	
  
Delar av gravfält RAÄ 36 undersöktes på 1970-talet i samband med en breddning av
Frestavägen mellan Täby och Vallentuna. Man undersökte tio anläggningar norr om vägen
där sex var stensättningar och fyra ’gravgömmor’ vilket gav dateringar till förromersk
järnålder. Bland fynden fanns lite keramik, en sköldbuckla samt en spjutspets av järn.
Intressant var att bara ett par av dessa anläggningar var synliga i markytan innan man
började gräva. Det är ett relativt vanligt fenomen vid järnåldersgravfält och det reella
antalet gravar på RAÄ 36 kan med andra ord lätt överstiga de 40-tal som är registrerade i
Fmis (appendix 1). Undersökningen kan heller inte slutgiltigt datera hela gravfältet; många
gravar är troligen från äldre järnålder, men en del kan mycket väl vara yngre.
I samband med att Vägverket genomförde ytterligare en ombyggnad av Frestavägen,
utförde Stockholms läns museum grävningar i Broby bro 1995. Avsikten med
undersökningen var att söka efter rester efter en vikingatida bro som enligt en av
runstenarna ska ha anlagts på platsen. Men istället för rester efter en bro påträffades tre
omarkerade och tidigare okända skelettgravar från sen vikingatid-tidig medeltid (RAÄ 620).
Det rörde sig om en vuxen man, en äldre kvinna och ett 10-årigt barn. Den vuxne mannen
låg under en delvis skadad stenpackning i en träkista. Den äldre kvinnan låg även hon i en
kista men i en omarkerad grav. Med sig hade hon fått ett skrin med tillhörande nyckel samt
en kniv. Inuti skrinet låg två mynt, en mindre ring av silver samt tre vikter. Mynten
utgjordes av ett helt schwabiskt Adalrich-mynt präglat under perioden 1025-1040 e. Kr.
samt ett obestämbart fragment. Även barnet verkar ha begravts i en kista. Gravföremålen
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bestod av bältesdetaljer, en dubbelkam med resterna av tillhörande skinnpung, en pärla, ett
antal obestämbara järnföremål, resterna av en kniv med ornerat skaft (eller slida) av horn
samt två mynt. Mynten var ett halvt Otto III-mynt och ett kvarts Knut den store-mynt och
daterar åtminstone kvinnans och barnets grav till tidigast 1030-80 e. Kr. Utöver gravarna
uppmärksammade man även 9 kraftiga stolphålsliknande anläggningar med oklar funktion.
De intressanta fynden ledde till att Stockholms läns museum mellan 2007 och 2012
fortsatte utgrävningar vid Broby bro inom ramen för det publika projektet Runriket. De tre
gravarna utökades till 19 skelettgravar, en tom grav samt en brandgrav (äjå). Skelettgravarna
omfattar individer av olika ålder från ett spädbarn till äldre, och av de könsbedömda
individerna är fyra kvinnor och sju män (åtta är barn under 12 år). Bland gravgåvorna
märks bl a en liten bronsring, skifferbryne, pilspets, knivblad, järnnål, en kotand och pärlor.
Flera av dessa gravar innehöll även de mynt från bl a Sigtuna, Strassburg, York, Cambridge,
Winchester, Exeter och London. Mynten är präglade inom spannet 991- 1024 e. Kr.

Fig. 2. Gravarna i gravgården norr om Frestavägen (RAÄ 620).

Trots vissa individuella skillnader är gravskicket på RAÄ 620 ganska homogent. Det rör sig
i huvudsak om öst-västligt orienterade kistgravar där alla utom en av de begravda har
placerats med huvudet i väst. Detta tyder på att gravarna antagligen anlagts efter det att
man övergivit den förkristna religionen för kristendomen. Dock har flera av gravarna
gravgåvor vilket indikerar att det rör sig om en formativ period där de traditionella strikta
kristna begravningstraditionerna ännu inte satt sig. Gravarna är organiserade i rader och det
finns antydan till att området skulle varit avgränsat. Någon kyrka eller kapell har dock inte
kunnat identifierats på platsen. Gravfältet (RAÄ 620) har tolkats som ett mellansteg mellan
ättebacke och kyrkogård, det vill säga ett gårdsgravfält som delvis var organiserat efter
kyrkliga regler.
År 2013 hölls den första fältkursen i Broby där institutionen och Länsmuseet grävde
tillsammans. Tre olika objekt undersöktes: En kvadratisk stensättning (A9000) och en
limpformad anläggning (A8000) inom RAÄ 36 samt en större stensättning (RAÄ 42:7,
A7000) söder om Frestavägen (se fig. 1). Endast den kvadratiska stensättningen grävdes
klart. Gravtypen är vanlig under äldre järnålder, men finns även i vendel- och vikingatid.
Den visade sig innehålla spridda koncentrationer av brända ben, keramik, delar av
hartstätning samt en sölja av svårbestämt datum (preliminärt daterad till 100-200 e.Kr.).
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Mitt i anläggningen framkom även under en sten en kondomgömma som av fabrikaten att
döma (TRY-TEX) inte bör vara äldre än 1950-talets slut då märket började lanseras.
Den rektangulära anläggningen (A8000) mäter ca 13x6 m och omges av syll-liknande
stenrader längs dess långsidor. I öster avgränsas den av en lätt rundad kantkedja. Även den
västra kortsidan kan ha varit stensatt, men anläggningen har troligtvis naggats i kanten av
åkern nedanför. Anläggningens funktion och datering är ännu osäker. Det består av en
stensättning från äldre järnålder som i senare tid modiferats genom att en rektangulär
kantkedja lagts till samt ett par stora block grävts ned i gravens mitt. Innanför kantkedjan
har man även lagt på ett ca 30 cm tjockt hårt packat jordlager. När detta grävdes bort
påträffades den fint lagda runda stensättning centralt i anläggningen. Graven har delvis
förstörts. Ett äggformat gravklot återfanns vid sidan om graven och i dess mitt har istället
en större sten grävts ned (se fig. 3). Vid sidan om den nedgrävda stenen återfanns en liten
gravgömma av brända ben. Det är dock osäkert om dessa ben tillkommit i samband med
att graven modifierades eller om det rör sig om en återdeponering av den ursprungliga
gravens ben. Under det tillförda jordlagret framkom även en härd i anläggningens västra
del på samma marknivå som den ursprungliga stensättningen. Förhoppningsvis kan en c14
analys av denna ge en senaste datering när lerlagret påförts och därmed tidsfästa när
ombyggnaden av graven skett.

Fig 3. Den runda stensättningen under ’limpan’ (A8000). Notera den syll-liknande kantkedjan i
förgrunden och det nedgrävda stenblocket i mitten av graven.

Det tredje objektet (A7000), stensättningen söder om Frestavägen, bjöd även den på
överraskningar. Anläggningen är ganska stor (ca 13m i diameter) med en imponerande
kantkedja bestående av stora flata stenar, men bedömdes ändå inledningsvis vara en
stensättning från äldre järnålder. Anläggningen är delvis störd av både växtlighet och
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modern åverkan, men visade sig innehålla intressanta detaljer och modifikationer i flera
olika faser. Bland annat framkom efter avtorvning en rund stenpackning som täckte en
kistbegravning av en 50-59 år gammal kvinna. Graven, som i stort liknar de i gravgården på
andra sidan vägen, var nedgrävd i den äldre stensättningen. På samma nivå framkom även
fler rektangulära stenpackningar. En av dem var en fyndtom nedgrävning (kenotaf?),
medan de andra två visade sig var sten från en underliggande närmast rund stensättning
som täckte ytan innanför kantkedjan. I denna framkom ett antal urnegravar med brända
ben. Även i denna stenpackning hade sten plockats bort och ett större stenblock (ca
45x35cm) placerats i dess mittpunkt (fig. 4). Till skillnad mot A8000 var det bara ett block
och ingen bengömma kunde knytas till händelsen. Stratigrafiskt verkar det troligt att
kantkedjan av stora flata stenar är ett senare tillägg till den ursprungliga stensättningen.
Det är förstås intressant att man i de bägge äldre stensättningarna (A7000 och A8000)
utfört liknande ingrepp i gravens centrala del, samt lagt till kantkedjor. Det är dock ännu
oklart när dessa ingrepp i de äldre gravarna genomförts. Det är möjligt att det finns flera
faser av modifikationer och manipulationer av de äldre gravarna i Broby. Kistbegravningen
i A7000 ger dock en antydan om att ingreppen skett i samband med anläggandet av
gravgården (RAÄ 620) och därmed kan kopplas till kristnandeprocessen i området.

Fig. 4. Den stora stensättningen (A7000) vid Frestavägen under utgrävning. Notera det större
nedgrävda blocket i stenpackningens mitt.

Under våren 2014 slutfördes undersökningarna av A8000 och A7000 som inte var helt
färdigutgrävda. Utöver detta undersöktes två ytterligare anläggningar på gravfältet (RAÄ
35) på andra sidan Gullån (se fig. 1). Undersökningens syfte var dels att närmare datera
gravarna på den lägre nivån i relation till de övriga gravarna högre upp i sluttningen, dels
för att få en uppfattning om det finns fler, ej synliga, gravgömmor mellan gravarna. A100 är
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en närmast rund, tvåskiktad stensättning, 3,7 meter i diameter och ca 0,6 m djup, med fint
lagd kantkedja. Fyndmaterialet bestod i första hand av brända ben av både människa och
djur, ett obestämbart benkamsfragment, fragment av bränd lera samt 12 st järnnitar av olika
längd, vissa med rombiska brickor. Graven kan via brickorna daternas till vendel-vikingatid.
A120 låg högre upp på sluttningen och verkade till en början vara en mindre rektangulär
stensättning. Det visade sig dock vid framrensningen att det som syntes ytligt bara var en
del av en betydligt större anläggning bestående av en 9x4 m rektangulär kantkedja kring två
markfasta block (fig. 5). Vid blocken framkom två urnebrandgropar samt flera
oregelbundna stenpackningar samt två stenrader som möjligen utgör en eventuell
cellindelning. Fynden från de bägge urnebrandgravarna bestod av bl a pärlor (en tredelat
segmenterad och silverfolierad glaspärla samt två blå segmenterade glaspärlor), keramik,
brända ben samt en torshammarring vilket daterar gravarna till vikingatid. Alla analyser är
ännu inte klara, men av fyndmaterialet (pärlor, nitar och torshammarring) bekräftar
hypotesen att dessa och de övriga gravarna på RAÄ 35 är anlagda under yngre järnålder.

	
  
Fig 5. Lodfoto över anläggning A120. Vit pil visar norr. Foto: Stefan Östlund.

Samtliga anläggningar som undersökts har bidragit med viktig information, men mest
intressanta är ändå de manipulerade och modifierade gravarna A8000 och A7000, samt i
viss mån A120. Frågor vi är intresserade av i projektet är hur man förhållit sig till platsens
förflutna, hur kristenheten artikulerats rumsligt och materiellt i förhållande till äldre
lämningar (exempelvis äldre gravar och dess platser). Om den preliminära dateringen av
ombyggnaderna av de två förstnämnda anläggningarna håller kan de ge oss viktig
information om hur man på just denna plats hanterat övergången till kristendom. Själva
området, med Gullån och dess ’bro’ samt närheten till Vallentunasjön har säkert haft
skiftande betydelser under olika tider. Här har människor passerat, levt och dött och det vi
vill arbeta vidare med inom ramen för seminariegrävningarna är just platsen Broby. Denna
övergripande målsättning är intimt sammankopplad med de strategier vi valt att använda
inom seminariegrävningarna. Det rör allt ifrån val av undersökningsobjekt, provtagning,
dokumentation, hur vi gräver och med vilka redskap. Det är av största vikt att detta löper
som en röd tråd genom arbetet. Det är därför viktigt att redogöra förhållandevis grundligt
för Brobyprojektets teoretiska utgångspunkter och hur de förhåller sig till andra
angreppssätt.
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Projektets	
  övergripande	
  målsättningar	
  
Det har sagts att ”om man gräver med huvudet får man lera mellan öronen”. Med det vill
man antyda att fältverksamhet är mer av ett hantverk än en intellektuell syssla. Det är nog
sant att det finns många avancerade teoretiska perspektiv som är svåra att koppla till en
faktisk fältsituation eller arkeologiskt material. Däremot finns det ingen arkeologi helt utan
teori. Möjligen finns det i varierande grad ogenomtänkt arkeologi. Att gräva utan att
reflektera är dock i princip en destruktion av vårt kulturarv eftersom det inte finns någon
möjlighet att göra om utgrävningen efteråt. Man måste därför från början ha klart för sig
vilken typ av information man är ute efter. Det i sin tur avgör val av objekt att gräva och
vilka metoder man använder samt vad man tar prover på och dokumenterar.
  

En	
  fråga	
  om	
  perspektiv	
  
Brobyprojektet baseras på en övergripande utgångspunkt som betonar process, utveckling och
materialitet som vi försöker nå genom att studera platsen Broby nedifrån-och-upp istället för
det mer traditionella uppifrån-och-ned. I korthet innebär det att vi är intresserade av hur
kristnandeprocessen artikulerades i Broby med dess specifika förutsättningar, snarare än att
tolka det vi gräver fram utifrån en gängse generell teori om hur kristnandet i allmänhet gick
till. En klassisk generell variant är att koppla religionen till makt och att processen är en del
i det tidiga nationsbyggandet och centraliseringen av makten. Det är inte nödvändigtvis
felaktigt, men är kanske ändå lite torftigt. Ur ett övergripande perspektiv är det lätt att
identifiera likheter och mönster mellan olika platser och regioner. Ser man exempelvis hela
Mälardalen som en region kan man identifiera vissa sammanhang som uppträder på flera
olika platser under sen vikingatid och tidig medeltid. Fördelen med ett ovanifrån-perspektiv
är att man kan identifiera mönster som inte alltid är tydligt på lokal nivå. Problemet är dock
att man lätt skapar generella typiska modeller om hur det ’brukar’ gå till och bortser från
det som inte stämmer eller de platser som inte passar in i mönstret. Ibland kan det vara så
att ett enda specialfall får agera modell för en hel region, i andra fall handlar det om en
generaliserad modell som egentligen inte finns representerad till fullo på någon specifik
plats alls.
Det finns en pågående diskussion inom humaniora och samhällsvetenskap om vad som
är mest rätt och riktigt i fråga om skala och grad av generalisering. Övergripande perspektiv
kan ofta presenteras i siffror och tabeller och kan därmed verka mer objektiva, medan
småskaliga perspektiv ofta ses som subjektiva och diffusa. I praktiken är det dock inte så
enkelt att det finns en motsättning mellan att se saker ’ovanifrån’ respektive ’underifrån’.
Det är inte två sidor av samma mynt utan är snarare samma sida av samma mynt. De stora
strukturer och processer vi ibland arbetar med i arkeologi (neolitisering, kristnande etc) är
inte några osynliga krafter som styr människors tankar och handlingar. De uppstår när
människor delvis oberoende av varandra utför liknande handlingar. Kristnandeprocessen
finns inte som en allmän kraft eller struktur, men varje gång någon ber till Gud, går i
kyrkan eller begraver sina döda enligt kristen sed skapas och återskapas ett sammanhang.
Det är en strukturerande process, vilket bygger på att konkreta handlingar som utförs lokalt
inte är helt frikopplade från världen utanför, men är heller inte styrda av ’strukturer’. Det vi
kallar struktur är snarare både medium och resultat av handling som sociologen Antony
Giddens uttryckt det. Varje plats speciella omständigheter kommer alltid vara en viktig
faktor i denna strukturerande process och det är just utifrån dessa förutsättningar vi jobbar
för att nedifrån-och-upp få en djupare förståelse för vad kristnandeprocessen kan ha
inneburit och uppfattats av de som genomförde den under sina dagliga liv i Broby.
För att arkeologiskt kunna spåra denna utveckling utgår vi i första hand från de lokala
spår vi faktiskt gräver fram och låter det lokala materialet i hög grad påverka vår bild av
förloppet. Perspektivet innebär att vi inte tar till något ’facit’ för att förstå vad vi gräver.
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Istället försöker vi undvika att jämföra med skrivna källor eller liknelser med andra platser.
Medan man i förhistorisk arkeologi ofta använder etnografiska analogier med nutida
småskaliga samhällen är järnålders- och medeltidsarkeologin av tradition präglad av mer
eller mindre samtida, men ofta senare, texter. Dessa får ibland utgöra utgångspunkten för
varför man gräver, exempelvis för att återfinna en nämnd plats eller byggnad. I andra fall
tolkar man vad man hittar genom texternas beskrivningar. Anders Andrén har dock
påpekat att ting och text är två väldigt olika källmaterial och att de ofta är sprungna ur
radikalt olika förhållanden vilket gör att man inte kan förvänta sig att de stämmer överens.
På sätt och vis kan man säga att de är resultat av olika världar som kan vara mycket svåra
att förena. Ett exempel i Broby är runstenarna som nämner resor och dödsfall i Jerusalem
och Grekland (appendix 2) medan mynten i de samtida gravarna i huvudsak kommer från
brittiska öarna. Är bägge källor likvärdiga i fråga om vilka kontakter man hade med
omvärlden? Om man låter utföra isotopanalyser på de begravdas ben och tänder kanske vi
får ytterligare en annan rumslig koppling. I arkeologins vagga och under den
kulturhistoriska epoken har dock texterna tenderat att dominera i tolkningen och så att säga
fått bestämma. Att bruka skrivna källor blir på så vis även det ett uppifrånperspektiv – en
form av ’samtida analogier’. I Broby söker vi dock inte efter “förklaringar” eller jämförande
exempel till de fenomen vi gräver, utan vi strävar efter att jobba arkeologiskt och i första
hand utgå från det material vi faktiskt gräver upp. Texterna på runstenarna är här ett
specialfall, de är lokala på samma vis som gravarna vi gräver, men vi kan inte för den skull
ta deras utsagor som faktiska beskrivningar av en verklighet. Självklart kan inspirationen till
hypoteser och tolkningar komma både från etnografiska analogier, texter och samtida
fenomen, men skillnaden är att de inte används som förklaringar eller att de får styra
tolkningen. Det är viktigt att det material vi gräver fram får möjlighet att påverka våra
tolkningar och hypoteser om platsen och dess historia.
Spelet mellan förförståelse och möte med ett material är dock aldrig rättframt. Det är ju
knappast möjligt att tolka något förbehållslöst ’som det är’. Timothy Taylor har diskuterat
dilemmat på följande vis: ”... i alla försök att tolka något måste jag ha bestämt att det finns
något att tolka. Vill jag undersöka betydelsen av en grav har jag redan genom att kalla det
en "grav" skapat mig en idé om vad jag kommer att finna”. Det gäller att medvetandegöra
denna låsning eller begränsning i tolkandet av vad vi ser. Varför är detta så viktigt? Jo,
Taylor tillägger att: ”Detta innebär att möjligheten att förstå något nytt och överraskande har minskat
dramatiskt”.
Detta är en kärnpunkt i all arkeologi. Om vår verksamhet skall vara meningsfull kan ju
inte våra samtida värderingar begränsa förhistoriens möjliga annorlundahet alltför mycket.
Ett av syftena med arkeologi är ju att på olika vis kunna närma oss hur det såg ut under en
viss tidsperiod och plats. Även om man kan diskutera begränsningar i grad av autenticitet
och att olika personer i förhistorien till viss del säkert hade olika uppfattningar om vad som
egentligen hände finns trots allt spår av olika handlingar som gör att våra tolkningar inte är
gripna ur luften. Vi måste dock förutsätta att livet under olika epoker i vissa delar varit
annorlunda än dagens många olika kulturer och traditioner. Att finna vägar att närma oss
denna möjliga annorlundahet är en av arkeologins klassiska utmaningar som aldrig blir
inaktuell.
Ett lokalt underifrånperspektiv är lite mer komplicerat än ett traditionellt generellt
perspektiv, men handlar om att försöka få fram en annan typ av information ur materialet.
Detta kan i det långa loppet fördjupa både vår förståelse för allmänna processer som
kristnandet, men även hur relationerna kunde se ut mellan människor och ting och den
lokala miljön. Synsättet gör inte anspråk på att vara bättre än, eller ens motsätta sig ett
traditionellt ovanifrånperspektiv, men är en strategi och analysmetod som gör det mer
meningsfullt att gräva ut ytterligare gravar och andra anläggningar från järnåldern.
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Materialitet	
  och	
  processer	
  
Projektets betoning på materialitet bygger på de senaste årens intresse för det materiellas
sociala betydelser. Begreppet materialitet syftar till det mesta av fast form och skiljer sig från
exempelvis materiell kultur i det att det inte är begränsat till ting skapade av människan.
Tidigare har man något ensidigt tolkat förhistoria utifrån en mänsklig utgångspunkt där det
materiella bara ses som redskap, symboler och verktyg efter människans gottfinnande. I ett
nymateriellt perspektiv lägger man större vikt vid att det materiella också har en roll i
sociala processer – dvs att de inte alltid är styrda av människor eller att vi inte alltid är
medvetna om vilken roll de egentligen spelar. Istället för att se världen som bestående av
kunskapsvarelser och ting som skall förstås, menar man att världen snarare skall ses som ett
nätverk av människor och ting som ömsesidigt påverkar och samspelar med varandra.
Tanken är inte att det materiella har en egen inneboende drivkraft utan pekar snarare på det
enkla faktum att allt vi gör och tänker är relaterat till olika materialiteter (inklusive våra egna
kroppar). Ett exempel är våra traditioner och ideologier som ju är mänskliga skapelser, men
de är sprungna ur, och beroende av, vår materiella omvärld.
En intressant aspekt av detta synsätt är hur dessa mänskliga-materiella relationer ofta får
oförutsedda och oplanerade effekter i det långa loppet. Att exempelvis anlägga en ’bro’
under perioden för kristnandet har säkert praktisk grund som till viss del säkert även var
ideologisk i termer av makt och status. Det är dock en högst påtaglig process. Själva
konstruktionen kräver viss typ av material, av vilket somligt finns lokalt, annat måste
transporteras till platsen. Det kan även finnas behov viss kunskap, erfarenhet eller färdighet
för att lyckas med konstruktionen. Det intressanta är dock inte själva objektet (bron) i sig
eller vad den kan tänkas ha symboliserat utan snarare vad som föranledde anläggandet och
hur den senare påverkade det lokala livet på platsen. Troligen brukades bron säkert till en
början som planerat, men med tiden då andra broar byggs, när den kanske inte fungerar
längre, eller blivit onödig för sitt primära syfte, finns den ändå kvar. Det blir ett objekt man
måste förhålla sig till. Ett exempel är den tidigmedeltida gravgården som grävts ut på ängen
vid vägen (RAÄ 620). Att den placerades just där kan ha att göra med att just bron fanns
där innan. De stora stenfundamenten vid gravgården kan kanske även de relateras till bron
och de handlingar den ’drar till sig’. På sätt och vis är ju även vi själva en del i raden i denna
långa verksamhetshistoria då vi valt att lägga vår utgrävning på platsen.
Man kan sammanfatta det materiella perspektivet med att det inte är orsakerna till att
man byggde bron vi vill åt, inte heller varför den hamnade just där och hur den kan ha sett
ut, utan snarare vilka effekter den förde med sig. Samma perspektiv använder vi på de
gravar vi gräver. Vi undersöker dem inte i första hand för att kunna datera dem exakt eller
beskriva dem i detalj, på det viset liknar de nog i hög grad många andra liknande
undersökta gravar i regionen. Det vi är intresserade av är hur man har behandlat, modifierat
och relaterat till dem efteråt. Genom att studera hur man har förhållit sig till äldre, hedniska
gravar kan man få en fördjupad förståelse för hur själva kristnandeprocessen gick till i
praktiken.
  

Händelser	
  och	
  utveckling	
  i	
  Broby	
  bro	
  
I Brobyprojektet är vi alltså främst intresserade av de lokala processerna, hur livet på
platsen utvecklade sig. Hur kom det sig att individuella gravar anlades just där de ligger?
Hur förhöll man sig till dessa under århundradena som kom efter? För att förstå en process
kan det på sätt och vis ofta vara intressant att studera just brotten, när något slutar fungera
eller när utvecklingen byter riktning och får oförutsedda konsekvenser. Det är ofta i sådan
ögonblick vi kan få en inblick i hur processen egentligen var tänkt att fungera.
I Broby är två av objekten vi hittills grävt exempel på just detta. A8000 som på ytan såg
ut som en rektangulär stensättning eller byggnad visade sig vara en märkvärdig
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konstruktion som vi ännu inte vet vad det är. Men det är intressant att den täcker en vällagt
rund stensättning. Varför har man valt att använda just denna plats? Det verkar uppenbart
att man varit medveten om de tidigare gravarna; den runda stensättningen är medvetet
manipulerad; gravklotet har flyttats och man har istället grävt ned en stor sten rakt in i
gravens mittpunkt. Det är förstås även möjligt att man bara upplevde gravens stenpackning
som ett bra stöd för att hålla stenen stabilt på plats. Med tanke på hur väl den nya
konstruktionen är anpassad till den äldre stensättningen är det kanske rimligare att se
händelsen som anknytande. Det kan vara ett medvetet försök att förstöra den gamla
hedniska graven för att sedan täcka den med en ny typ av konstruktion eller ett för oss
något burdust sätt att knyta an till äldre traditioner/individer. Genom att studera förloppet i
detalj och klargöra hur de olika händelserna förhåller sig till varandra i tid och rum kan vi
förhoppningsvis nå en djupare förståelse för utvecklingen i Broby.
Även anläggningen vid vägen (A9000, RAÄ 42:7) innehåller intressanta detaljer. Det kan
även här röra sig om en grav från äldre järnålder som man senare har byggt om och använt
som bas för minst en kistbegravning med kristna förtecken. Även i detta fall har man i så
fall gått in i en äldre grav och grävt ned ett större block o stenpackningens mitt. Det kan
tolkas som ett mindre destruktivt förhållande till ett hedniskt förflutet, men visar det sig att
anläggningen är en äldre grav som förstörts tyder även det på ett liknande förhållande som i
A8000. En annan möjlig hypotes är att graven i fråga är anlagd enkom för begravningar
under kristen tid. Bruket av en gammal form kan då tolkas som en arkaisering, alltså ett
medvetet försök att förhålla sig till äldre hedniska traditioner genom att gravens utseende
liknar en äldre järnåldersgrav, men att man begravt den döde på kristet vis i en kista.
På åsen på andra sidan Gullån finns en annan stensättning (RAÄ 47:1) med liknande
dimensioner som A7000. Denna är inte undersökt, men det vore förstås intressant att se
om även den har lika komplicerad biografi. Det är lätt att se dessa två monument som
relaterade på något vis. Om 42:7 skulle visa sig vara en helt igenom kristen grav, kanske den
istället imiterar en äldre grav på andra sidan bron? Det skulle också vara ett sätt att förhålla
sig till platsen och sin historia. Överhuvudtaget verkar det finnas en växelverkan mellan den
östra och den västra sidan av ån. Det finns äldre järnåldersgravar i öst på RAÄ 36 och
troligen yngre järnåldersgravar i väst på RAÄ 35. Sedan tillkommer gravgården på den östra
sidan igen i nära anslutning till den då nyligen anlagda bron. Man kan diskutera detta i
symboliska termer, men kanske är det mer fruktbart att diskutera det i termer av relationer,
dvs hur både äldre monument (gravar), senare konstruktioner (bron) och naturliga aspekter
som ån alla kan utgöra betydelsefulla delar för den lokala utvecklingen i Broby. Hittills är
detta resonemang bara hypoteser, men de tjänar till att belysa arbetssättet och de teoretiska
ingångar som projektet utgår ifrån.
Vi kommer under tre år att fortsätta gräva fler objekt för att studera hur man på olika vis
förhållit sig till äldre anläggningar. Tanken är att vi utifrån detta skall kunna få en djupare
förståelse för hur kristnandeprocessen på just denna plats gick till. Om den sedan har
vidare bäring för ett större område är en senare fråga att utreda. Under 2015 års fältarbete
kommer vi undersöka två stensättningar på RAÄ36 som ligger närmast gravgården. Tanken
med detta är att undersöka om även dessa gravar påverkats vid anläggandet av gravgården.
Vi kommer även öppna upp ett par till synes tomma ytor i gravfältets centrala område. I
detta fall är vi intresserade av att undersöka om det finns andra spår av senare ritualer även
utanför gravarna.
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Fältarbetets	
  praktik	
  och	
  metod	
  	
  
I Broby försöker vi, liksom alla andra arkeologiska utgrävningsprojekt, att upprätthålla en
tydlig koppling mellan målsättningar med teoretiska perspektiv och hur och vad vi gräver.
Detta får konsekvenser ända ned till grävsleven. För dig som gräver är det viktigt att alltid
ha klart för dig varför du gräver just denna provgrop eller kontext på just denna plats och
vad du förväntas att finna just här. En rutinerad fältarkeolog kan alltid anpassa sin
grävteknik och hastighet (noggrannhet) beroende på vad syftet är. Om vi exempelvis i
första hand gräver provgropar för att finna anläggningar kan vi gå igenom ploglagret
snabbt. Ibland väljer man t o m att bana av det helt med maskin eller skotta upp det med
spade. Det säger sig självt att man med sådana metoder inte finner de minsta fynden.
Arkeologi handlar dock inte bara om fynd; på sätt och vis handlar det oftare om stratigrafi
och olikfärgad jord, vilket ibland kan säga oss mer om livet under förhistorien än vad
ytterligare några krukskärvor eller flintor skulle kunna. Eftersom vi sällan kan gräva allt
med högsta noggrannhet måste vi göra prioriteringar i fält. För att gräva ’rätt’ är det därför
viktigt att alltid ha klart för sig vad det primära syftet är med just den grop eller kontext du
för närvarande gräver och anpassa hastighet, metod och dokumentation efter det. Ett
grundläggande ’problem’ för all fältarkeologi är att vi aldrig på förhand kan veta vad vi
kommer att finna. Ibland ser vi inte det viktiga förrän vi grävt bort det. Detta faktum är
inte mycket att göra åt även om man kan få lite hjälp på vägen genom exempelvis
markradar eller provstick med geologspjut. Har man dessutom en hypotes om vad man kan
förväntas finna kan man oftast snabbare identifiera spåren innan man grävt bort dem.
   En utmaning för varje fältarbete är att försöka skilja på vad som är nytt och vad som är
gammalt samt inte minst på vad som skapats via olika naturliga formationsprocesser och
vad som är spår av förhistorisk verksamhet. Innan man sätter spaden i marken är det
därför centralt att man tar sig tid att studera platsens brukshistoria. Gammalt kartmaterial är
ofta informationsrikt; har man tur kan man förutom moderna kartor även finna
skifteskartor och annat som sträcker sig flera hundra år tillbaka i tiden (se appendix 3). I
dessa kartor kan man ofta se spår av bebyggelse som nu är borta samt hur marken har
använts vilket kan förklara varför stratigrafin ser ut som den gör. Att ’läsa’ landskapets
historia och mikrotopografi är också viktigt för att förstå vad som hänt på platsen och hur
detta påverkat lagerföljd och spåren från förhistorien.
  

Lager,	
  stick	
  och	
  kontext	
  
Generellt sett finns det några olika strategier att gräva efter. Man kan välja mellan att gräva
efter kontext, i lager eller i stick. Vanligast inom förhistorisk arkeologi är lager eller
stickgrävning. Gräver man i lager skiljer man fynden från de olika lagren åt. Om lagren är
svåra att utskilja eller om man vill uppnå en finare dokumentationsnivå kan man välja att
skilja på fynd på olika nivå i samma lager. Dessa stick bygger ofta på ’lagom’ indelningar på
exempelvis 10cm, vilket ger 5 olika stick på ett 0,5m djupt jordlager. En annan metod är
olika varianter av den sk single-context metoden, vilket i korthet går ut på att man försöker
dokumentera spåren av enstaka händelser för sig. Ett sådant förfarande är ofta nödvändigt
när man gräver komplexa miljöer som exempelvis medeltida stadslager. Från början är det
en metod med viss aspiration på objektivitet; genom att betona kontext istället för objekt
eller lager menade man att det var möjligt att minska det subjektiva momentet i fält. Den
resulterande Harris-matrisen av olika mer eller mindre relaterade händelser är även den ett
sätt att grafiskt framställa det utgrävda som en slags objektiv representation. Det är dock ett
utmärkt sätt nå en högre upplösning på informationen än vad man vanligtvis får genom att
gräva stick eller lager. Ett exempel på en vanligt förekommande anläggning som innehåller
flera olika kontexter är stolphål. För att sätta ned en stolpe behöver man gräva en grop,
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nedgrävningen är en kontext, stolpen man sätter ned är en annan, en tredje kontext är
igenfyllningen runt stolpen. Har man stenskott stolphålet är det en egen kontext osv.
I Broby använder vi en förenklad variant av single-context. Valet är ju ganska självklart
då det är händelser vi är ute efter snarare än att dokumentera objekt. Dock blir det onödigt
omständligt att dokumentera varje del av en och samma händelse som olika kontexter, det
ökar knappast förståelsen för vad som hänt på platsen. I exemplet med stolphålet ligger
händelserna nära varandra i tid, men vi kan även finna spår av att dragit upp stolpen efter
en längre tid (se fig. 16). Den jord och sand som fyller igen hålet utgör en signifikant egen
kontext som vi bör skilja från de andra. Ett annat exempel är den stora sten som grävts ned
i den äldre runda stensättningen i A 8000. Rent strikt skulle man kunna skilja ut en kontext
som består i att flytta på gravklotet, nästa kan ha varit att gräva ett hål för stenen, sedan
ytterligare en kontext där stenen stadgas så den står stadigt med mer sten och till slut dess
relation till den andra större sten som placerats vid sidan om. Istället väljer vi att se
manipulationen av den tidigare graven som en kontext där samtliga moment tillsammans
utgör en och samma händelsesekvens.
I vissa situationer gräver vi också i stick. Ett exempel kan vara själva gravgömman som
kan grävas i 10-20cm rutor några cm i taget. Detta kan vi göra för att få en bättre bild över
hur benfragmenten fördelar sig över ytan och om det kan säga något om hur det som till
slut hamnade i graven är komponerat. Det finns många exempel på hur kremationsgravar
kan bestå av noga utvalda delar av kremationsbålet och en detaljerad bild över benens
spridning kan ge viktig information till tolkningen.

Något	
  om	
  jord	
  och	
  färg	
  
Många upplever det besvärligt att beskriva jordart och färg i fält, viket kanske mest beror
på att våra vardagsord inte riktig fungerar i arkeologiska sammanhang. ’Jord’ används
exempelvis inte som term när vi registrerar lager och fyllning. Det vi till vardags kallar jord
är egentligen oftast sand med humöst inslag, dvs organiskt material i olika grad av
nedbrytning. De olika jordarterna bestäms av kornstorleken enligt tabellen nedan.
Ler	
  
<0,002mm  

Silt	
  

Sand	
  

Grus	
  

(fin/mellan/grov)  

(fin/mellan/grov)  

(fin/mellan/grov)  

0,002-‐0,06mm  

0,06-‐2mm  

2-‐60mm  

Sten	
  

Block  

0,06-‐0,2m  

>0,2m  

  
Tabell  1.  Kornstorlek  enligt  SGF  1981  (reviderat  2004).    

  
I äldre litteratur förekommer även begrepp som mo och mjäla vilka numera ersätts med ’silt’.
Ett annat exempel på en problematisk term är ’lera’ (ler) som mindre ofta än vad man kan
tro framkommer vid arkeologiska undersökningar. Det som vi i dagligt tal benämner ’lera’
är oftast vattensjuk silt. Även om man i arkeologi vanligtvis beskriver lager i termer av
jordart förekommer ibland även beteckningar på jordmån. Det senare är beskrivande
termer för olika skikt i de övre lagren av jorden; exempelvis talar man om grässvålen,
markytans första skikt som består av gräs och rötter. Under detta kommer oftast ett skikt
som kan kallas matjord eller ploglager. Längst ned finns ofta sand eller lera som kallas alv.
Alven är avlagrad under istiden och innehåller i regel inte något kulturellt material eftersom
inga människor (vad vi vet) fanns vid dessa breddgrader vid den tiden. Det finns dock
exempel på överlagring där vatten eller vind påfört ett sand- eller gruslager ovanpå ett äldre
kulturlager. Detta skikt kan lätt missuppfattas som att man nått alven. Man bör därför alltid
avsluta sin provgrop med att snabbt gräva lite mer för att vara säker på att man nått botten.
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Eftersom de flesta områden där vi gräver provgropar är åker eller ängsmark och därmed
har varit plöjd innebär det att den mesta jorden ovanför alven är omrörd. Fynden ligger
inte in situ utan äldre föremål kan ligga ytligt medan modernt material kan hamna ganska
långt ner. Att jorden är plöjd innebär även att alla spår av anläggningar (gropar, stolphål,
rännor etc) är borta i detta skikt. Det är först när man kommer under ploglagret som dessa
kan avteckna sig som mörka fläckar. Fläckarna kommer antingen av att organiskt material
som stolpar har förmultnat eller att man vid ifyllandet av en grop fyllt på med humös sand i
botten. Längst ned återfinns den sterila sanden eller leran som kan vara ljusgul eller ljusgrå i
färgen, ibland med mörka prickar och fläckar. Prickarna kommer av insekter och rötter
som fört upp och ned material från olika lager. Ofta ser man även mörkare spår av
djurgångar och repor av plogen som gått ned för lång.
Att beskriva färgen på jorden i olika lager brukar också upplevas som komplicerat i
början. Färg är ju delvis något subjektivt och den påverkas mycket av ljusförhållanden och
fuktighet. Till hjälp kan man ha en Munsellkarta, en färdigdefinierad mall där olika nyanser
har ett unikt nummer, men i de flesta fall behövs inte den typen av noggrannhet. I stort
handlar det om olika nyanser av brunt. Beteckningen ’svart’ används exempelvis nästan
uteslutande för mycket kolhaltig jord, riktigt mörk jord är oftast mörkbrun, inte svart. På
samma vis är sällan något vitt i naturen, riktigt ljus jord är oftast i någon nyans av grått.

Fig 6. Två parallella rännor avtecknar sig tydligt mot den gula sanden. De mindre ’avstickarna’ är sannolikt
djurgångar som kommer av att sorkar och andra gnagare råkat få med sig mörkare jord när de grävt sina
gångar.

Att	
  tolka	
  det	
  man	
  ser	
  
Vi människor tenderar att lättare upptäcka saker som följer ett organiserat mönster, vilket
innebär att vi har svårt att se halva eller trasiga strukturer som inte har någon tydlig form.
Paradoxalt nog tenderar vi även att förenkla verkligheten och strukturera även det otydliga
och diffusa. Arkeologiska spår är ofta oformliga på grund av naturliga och kulturella
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formationsprocesser och det kan ibland vara svårt att dokumentera vad man faktiskt ser
och inte vad det ’borde’ se ut som eller vara. Ett exempel på detta illustreras bland annat av
Joan Geros studie av arkeologers beteende i fältarbetet. Hon har främst fokuserat på
skillnader mellan män och kvinnor och studerat både hur de tolkar och hur detta uppfattas
av andra. Ett intressant fenomen hon identifierade var att männens planskisser ofta var
distinkta med klara tydliga avgränsningar av mörkfärgningar medan kvinnornas tenderade
att vara mindre tydliga och oformliga (och sannolikt bättre överensstämmande med
faktiska förhållanden).

Fig. 7. Geros exempel på en planritning av Juan (t.v.) respektive Liliana (t.h.). Juans visar tydliga
mörkfärgningar medan Lilianas är mer ’tveksam’ och mindre tillrättalagd. Notera även att två av
Juans möjliga anläggningar återfinns i ett hörn respektive en kant av provgropen.

Det är inte helt självklart vilken nivå man bör lägga sig på vid dokumentationen.
Naturligtvis skall man sträva efter att i största möjliga mån beskriva ’som det ser ut’. Men
oavsett hur objektiva vi än försöker vara är en ritning alltid en tolkning av något och oftast
är det bättre att inte ta med uppenbara störningar som exempelvis djurgångar. Förvisso är
mycket av det arkeologiska visuellt, vi registrerar mestadels vad vi ser, men man bör även
vara uppmärksam på andra mer subtila skillnader. Exempelvis kan spår av anläggningar och
aktivitet visa sig genom att jorden är olika hård packad. Exempel på detta kan vara
hyddbottnar eller rester av lertegel (i medelhavsområdet). Även lukt kan i vissa fall vara
signifikant.
Laborativa metoder kan här vara till stor hjälp för att registrera det vi inte ser. Via
markkemiska analyser kan man exempelvis identifiera äldre markhorisonter via dess pHvärde, även analyser av fosfater och lipider kan ge viktig information när vi försöker skilja
olika kontexter åt och identifiera spår av handlingar i jorden. Ett exempel är de
rektangulära stenkretsarna i den stora stensättningen (RAÄ 42:7). Markkemiskt kan man
identifiera skillnader i jord utanför och innanför stenramen och på så vis styrka huruvida
det är en nedgrävning eller ej.

Att	
  gräva	
  en	
  provgrop	
  
Provgropar är något man oftast använder i arkeologiska utredningar och förundersökningar
för att få en uppfattning om vad som finns under jorden. I exploateringsarkeologi brukar
man ofta först bana av det omrörda ploglagret med grävmaskin och gräva resten för hand.
Arkeologi II-studenterna kommer dock att inleda fältperioden med att gräva provgrop för
att lära sig grundläggande teknik och få pröva på sektion- och planritning. Naturligtvis har
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vi lagt dessa gropar på väl valda områden där vi hoppas att det finns intressanta spår att
finna. I år kommer vi gräva på en plats i åkern vi där vi misstänker att en bosättning kan ha
legat.
Provgropar brukar ofta grävas 1x1m stora, men undantag förekommer när
omständigheterna påkallar det. I Broby kommer vi oftast gräva 1x2m för att kunna täcka
lite mer yta (det är ganska lätt att missa anläggningar med små titthål på endast en
kvadratmeter). För att skapa en rektangel utgår man från en punkt och med hjälp av
tumstock mäter man fram de andra tre hörnen som markeras med koordinatpinnar. Lättast
är att grovt mäta upp 1m mellan pinnarna och sedan kontrollera genom att mäta upp
diagonalen att gropen verkligen är rätvinklig. Diagonalen får man fram genom Pytagoras
sats och för en 1x1m kvadrat är diagonalen 1,41m (för 1x2m är den 2,24m). Tänk på att
mäta utifrån pinnarnas inre hörn vilket ger den faktiska ytan som grävs. När de fyra
hörnpinnarna är i rätt läge hugger man upp kanterna av grässvålen (om sådan finns) med
spade ca 5-10cm ned. Man vill kunna lyfta större kokor av grässvålen för att efter att
gropen är färdiggrävd och dokumenterad kunna fylla igen den och återställa grässvålen på
ytan. För att kunna lyfta kokorna behöver de oftast delas in i mindre rutor á ca 20x20cm
(fig. 8).
Förutom att hålla ögonen öppna efter fynd när du börjar gräva i provgropen är det
några andra saker man bör förhålla sig till. Var t ex noga med att hålla profilkanterna i
gropen raka och lodräta, de behöver ofta justeras några centimeter då och då under
arbetets gång. Detta är viktigt för att inte kanterna gradvis skall börja slutta inåt och
därmed göra gropen trattformad och ytan allt mindre ju längre ner man kommer. En annan
viktig sak är att sträva efter att gräva plant och hela tiden hålla gropen ren från lös jord.
Detta är extra viktigt eftersom det är först när gropen är plan och rensad som man kan
upptäcka anläggningar, fynd eller övergången till ett nytt lager. Av samma orsak bör man
aldrig sitta så att fötterna hamnar i gropen och stör sikten eller förstör lagerföljden.

Fig. 8. Grässvålen lyfts bort i lagom stora kokor (ca 20x20cm). Ofta lägger man jorden på en
presenning eller plast för att all jord sedan skall kunna läggas tillbaka.

Ha för vana att alltid ha en grävdagbok vid sidan av och anteckna allt av intresse som
framkommer under grävarbetet. Rita gärna små skisser som markerar eventuella
mörkfärgningar eller i vilket hörn fynd och annat kom ifrån, det kan visa sig ovärderligt när
man skall tolka spår på en djupare nivå i gropen. Ett vanligt fenomen är exempelvis att
anläggningar bara framkommer delvis i kanten eller i ett hörn av provgropen. Det gör att vi
sällan har en full överblick över anläggningen och kan lätt missa den. Det är därför viktigt
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att regelbundet lyfta huvudet ur gropen, sträcka på sig och studera den ur olika vinklar,
samt inte minst, se vad grannen har hittat i gropen bredvid! Kanske det finns ett spår av en
ränna som, om den följer samma sträckning, borde korsa din egen grop i ett hörn.

Fynd	
  och	
  artefakter	
  
Ett fenomen som man som nybörjare råkar ut för är problemet att se något för första
gången. Fynden är ju ofta små och exempelvis keramikskärvor är ibland mörka i färgen och
svåra att urskilja från jorden. Dessvärre tenderar ögonen och hjärnan att ’ställa in sig’ på att
se vissa typer av föremål och färger och har problem med att identifiera ofullständiga eller
endast delvis synliga strukturer. Eftersom de vanligaste fynden som flinta, ben, keramik,
bränd lera ser olika ut i färg och form är de lätta att missa om ögonen inte är inställda på
dem. Ofta består svårigheten i att finna det första flintavslaget, därefter har man större
förutsättningar att finna flera. Det är därför bra att regelbundet ta en vända och se vad de
andra funnit i form av anläggningar och fynd.
Keramiken (fig. 9) kan se ut på många olika sätt och är kanske det svåraste att se för en
nybörjare. Keramik kan vara tjock eller tunn och växla i färg från nästan vit till svart men är
oftast gråbrun till svagt orange. Oputsad brukskeramik är ofta grå och kan vara svår att se
när den ligger i jorden. Det som ofta avslöjar den är de släta ytter- och insidorna. Det är
dock inte ovanligt att keramiken spaltats upp och därmed bara har en slät sida. Det brukar
dock vara ganska enkelt att se vad det handlar om genom att studera brottytorna.
Majoriteten av all keramik har nästan alltid synlig magring i form av små korn, vilket skiljer
den från exempelvis olika typer av naturlig lera eller ’lersten’.

Fig. 9. Exempel på förhistorisk keramik (foto: GAM).

Den brända leran (fig. 10) skiljer sig från keramik genom att den ofta förekommer som små
klumpar, samt att den sällan har släta ytor eller spår av magring. Bränd lera är oftast en
biprodukt av förhistorisk aktivitet. Det kan exempelvis röra sig om lerklining (lera som
applicerats på ett flätverk i väggar) som endast bevaras om huset har brunnit. Har man tur
kan man faktiskt se spår av flätverket i form av kvistintryck i den brända leran. Lera kan
även komma att brännas på andra sätt, exempelvis vid en härd eller i samband med metalleller glastillverkning. Bränd lera uppträder oftast i form av små fragment från några
millimeter till ett par centimeter. Den kan oftast skiljas från modernt tegel som är mer
orange i färgen och mycket hårdare bränt.
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Fig 10. Till vänster: Exempel på bränd lera (foto: GAM). Till höger: experiment med lerklinad vägg
(Foto: Vitlycke museum).

Flintan (fig. 11) brukar vara lättast att se. Den kan visserligen se väldigt olika ut och vara
alltifrån vit, grå, brun, gul till svart i färgen, men den sticker ofta ut från jorden på ett helt
annat sätt än exempelvis keramik. Fynd av flinta behöver dock inte alltid innebära spår av
mänsklig aktivitet. Många flintor är naturliga på det viset att de ’slagits’ av plogen, krossats
eller frostsprängts. Huvudprincipen är att vi bara sparar på de flintor som visar tydliga spår
av kulturell påverkan oavsett om det rör sig om biprodukter eller regelrätta verktyg. Det
kan vara värt att påpeka att flintorna under järnåldern ofta är mycket grövre tillhuggna och
verkar mest vara av karaktären av engångsverktyg än stenålderns betydligt elegantare
redskap. En ytterligare kategori av indirekt kulturpåverkad flinta vi registrerar är fragment
av bränd flinta. Ytan på bränd flinta är ofta krackelerad och färgen går från vit mot blåaktig.

Fig. 11. Exempel på flintavslag i olika form och färger (foto: GAM).

Ben (fig. 12) är också relativt lätt att finna. Även denna kategori finns i två huvudkategorier
av bränt och obränt. Rent principiellt kan man säga att obränt ben bevaras sämre medan
brända ben är betydligt motståndskraftiga även trots lågt pH i marken. I ytliga lager och i
provgroparna ligger det närmast till hands att vi påträffar obrända djurben, vilka i de flesta
fall troligen är av yngre datum, men samlas ändå in för osteologisk analys. Brända ben är i
regel vita till färgen och ganska lätta att känna igen. Fragmenten är ofta inte större än 1-2
cm och ytan kan vara allt från porös och ganska skör till hård och nästan glasartad.
Skillnaden i struktur och även färg beror på vilken temperatur benen upphettats till. Ibland
förekommer kalkavlagringar som bildats runt vissa växters rottrådar som ibland kan vara
förvillande likt brända ben. Ben kan dock ofta lätt skiljas ut genom de porer eller kanaler
som finns i de flesta däggdjursben.
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Fig. 12. Brända ben (foto: GAM). I bilden t.h. syns porerna i benet.

Till dessa ovanstående vanliga kategorier av förhistoriska fynd kan många andra tilläggas
beroende på vilken region och tid man gräver. På boplatsytor kan man finna allt från
guldgubbar, kvartsavslag till skörbränd sten samt inte minst sk recenta fynd som modern
keramik, tegel, järnskrot mm. Den sista kategorin av moderna fynd har oftast ansetts vara i
vägen och ett störningsmoment, men på senare tid har vikten av denna kategori fynd
uppmärksammats inom den sk nutids- eller samtidsarkeologin. Moderna fynd kan säga oss
mycket om platsens mer nutida brukshistoria, men även historier ur vårt nära förflutna som
inte är hågkommet eller nedskrivet. Dessa moderna rester har dock inget skydd i
lagstiftningen på samma vis som fornfynd har och arkeologer har ingen skyldighet att samla
och registrera dem. Inom Brobyprojektet spar vi i princip inte på material från de sista
hundra åren, detta dels för att det skulle vara alltför omständligt att processa och lagra, dels
för att projektet för närvarande inte har något uttalat samtidsarkeologiskt syfte. Den kanske
främsta orsaken är dock pedagogisk och praktisk eftersom det förhistoriska och tidighistoriska materialet är tillräckligt komplext att hantera. Detta är dock ett förhållande som
med tiden kan komma att förskjutas mot ett större intresse även för modern materiell
historia.

Fig 13. Olika typer av ’recenta’ fynd, glas, kapsyler och en strålkastare (Foto: Maria Persson).
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Hantering	
  av	
  anläggningar	
  och	
  kontexter	
  
Anläggningar är de spår vi kan identifiera som rester av förhistoriska aktiviteter. Det kan
vara en grop, en grav, en härd, ett stolphål eller ränna mm som bedömts som förhistorisk.
Många anläggningar är ofta indirekta. Om vi undantar härdar, kokgropar, gravar och andra
mer komplexa anläggningar, indikerar exempelvis ett stolphål resterna av en rest stolpe.
Ibland består anläggningarna helt eller delvis av sten, men de flesta enkla anläggningar visar
sig bara som regelbundna mörkfärgningar i alven. Problemet är ofta att det är svårt att veta
på förhand vad man har att göra med. Våra vänner gnagarna och andra smådjur har under
årens lopp grävt sina gångar och byggt bo. Påfallande ofta har de grävt igenom
anläggningarna och gjort dem oformliga då de för med sig dess mörkare jord i sina gångar.
Med tränat öga brukar det dock oftast gå relativt lätt att skilja på vad som är kulturellt och
vad som är naturligt.
Huvudregeln när det gäller anläggningar är att de först friläggs i ytplan innan man går
vidare med dem (vilket ofta innebär att provgropen behöver utvidgas med ett antal
decimeter i någon riktning). Att frilägga är centralt eftersom man gärna vill veta så mycket
som möjligt om anläggningen för att kunna bedöma ett lämpligt ingrepp. Misstänker man
att anläggningen är ett enkelt stolphål brukar man testa hypotesen genom att snitta det.
Man gräver helt sonika ut häften i en halvcirkelformad ’amfieteaterliknande’ grop som gör
att vi kan studera nedgrävningen i profil (se fig. 14b). I vissa arkeologiska Tv-program som
exempelvis Time Team, gräver man dock ofta anläggningar kontextuellt. Man gräver helt
enkelt ut hela eller en halva av anläggningen så dess ursprungliga form blir tydlig. Ett
kontextuellt grävt stolphål resulterar ofta i en grop i sanden där hela dess innehåll av
mörkare jord grävts bort (fig. 15a). Denna form av grävteknik ställer dock höga krav på
arkeologens skicklighet att kunna avgöra när anläggningen faktiskt slutar och processen är
ofta tidskrävande.
Oavsett vilken metod man använder brukar formen (eller i arkeologiska termer:
profilen) på anläggningen kunna avslöja om det rör sig om spår av förhistorisk aktivitet
eller ett naturligt fenomen som exempelvis djurgång/håla eller rot från ett träd. Mer
komplexa anläggningar kan man välja att endast snitta en tårtbit av vilket ger två profiler att
studera (fig. 14a). I bland väljer man även att fortsätta att gräva i plan (hela anläggningen
eller ett snitt av den). Vilken metod man väljer beror helt på omständigheterna och vad
som man tror ger mest information.

Fig. 14. Exempel på en stenpackning ur vilken en fjärdedel grävts (a) samt ett snittat stolphål (b).
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Fig. 15. (a) Exempel på ’kontextgrävt’ stolphål (med stenskoning) samt en snittad ’grop’ (b).

Fig. 16. Schematiska exempel på olika typer av stolphål.

Att	
  gräva	
  gravar	
  
Utöver provgroparna och vissa avbanade ytor gräver vi framförallt gravar i Broby. Dessa är
normalt sammansatta anläggningar som kan bestå av en mängd olika kontexter. De har ofta
en överbyggnad och en nedgrävning vilket i linje med stolphålsexemplet omfattar olika
händelser och kontexter. De senaste åren har man även uppmärksammat att många gravar
inte alltid är resultatet av en begravning eller händelse. Joakim Goldhahn har exempelvis
visat hur det stora Kiviksröset har använts i omgångar under flera hundra år för olika
begravningar av minst åtta individer. Ett annat exempel är Terje Gansums omtolkning av
Osebergsgraven. Han kunde via jordens stratigrafi påvisa att högen i själva verket stått
öppen en tid och endast täckt halva skeppet innan den fick sin nuvarande form. Detta
fenomen gäller långtifrån bara stora monumentala gravar, man har upptäckt både
tillbyggnader och manipulationer av även mindre anspråkslösa anläggningar som enkla
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jordbegravningar och stensättningar. Ett nyligen grävt bronsåldersröse på Hisingen i
Göteborg visade sig exempelvis bestå av flera mindre gravar som vid ett senare skede
byggts samman till ett större röse. Liknande tillbyggnader och modifikationer har vi ju även
noterat bland de gravar vi grävt i Broby. Det är därför viktigt att vi ser gravarna som
sammansatta objekt och är uppmärksamma på spår av olika händelser utöver den primära
gravläggningen.
I Broby gräver vi både skelettgravar och olika typer av kremationer. Benen är
naturligtvis utgångspunkten för analyser av den begravdes kön, ålder och annan intressant
information (genetik, isotoper mm). Utöver det kan dock också benens spridning och läge
ge viktiga ledtrådar för tolkningen av begravningen. Mindre depositioner av ben kan
representera specifika aktiviteter och därmed kopplas till händelser som skett i samband
med uppförandet av konstruktionerna eller efter att gravkonstruktionerna skapades.
Depositionerna kan bestå av enstaka obrända eller brända benfragment eller inte sällan
tänder. Ett exempel på en speciell händelse är en enstaka kotand som hade placerats
ovanpå en av kistbegravningarna i den tidigmedeltida gravgården. Sådana iakttagelser kan
vara mycket intressanta för att nå en djupare förståelse för begravningsritualer och hur
övergången till kristendomen kunde ta sig uttryck i Broby. För att säkerställa att vi inte
tappar viktig information i fält gräver vi alltid förekomster av ben i gravarna tillsammans
med osteoarkeologiska studenter och doktorander.
Skelettgravar dokumenteras noggrant med foto, ritningar och digital inmätning. Innan
man samlar in benen bör hela skelettet friläggas så att man kan få en uppfattning om
kroppens läge i graven. Speciell hänsyn tas till de delar av skelettet som är viktiga för könsoch ålderbedömning, vilka bör plockas fram försiktigt. Detta gäller t.ex. käkdelar (och
tänder) samt bäckenregionen. Det sätt som kroppen har förmultnat kan också ge
intressanta indikationer om kroppen varit svept eller begravts i en kista. Vissa kan ben
hamnar i olika läge beroende på om kroppen förmultnat i tomrum (kista), om den lagts
direkt i jorden eller svepts in i tyg eller skinn. Bevaringsförhållandena påverkar i hög grad
möjligheterna att göra sådana osteologiska observationer och i vissa fall kan det bara göras
direkt i fält innan skelettet plockas upp. Om grävningen av ett skelett drar ut på tiden - över
flera dagar - är det viktigt att försöka skydda benen så att de inte torkar för snabbt. Låt de
delar som inte undersöks vara täckta av t.ex. plast. Försök undvika att skelettet ligger lång
tid i direkt solljus då en snabb torkning kan leda till sprickbildning.
Kremationer och bålrester är även de viktiga att gräva och dokumentera i detalj. Om ett
brandlager påträffas bör det undersökas omsorgsfull och helst bör benen samlas in i
mindre ”rutor”, t.ex. 20x20 cm och om det är tillräckligt kraftigt även i olika stick. Det är
värdefullt om man kan fotografera detaljer i brandlagret som visar hur benen ligger. Denna
finare dokumentationsgrad kan ge viktig information om det påträffade brandlagret ligger
på platsen för bålet eller om det flyttats till platsen. Man kan även samtidigt få en
uppfattning om hur kremeringen har gått till. Är alla fragment lika brända? Representerar
resterna en hel människa eller finns det endast valda delar? Finns det hela djur eller bara
delar av dessa? Vilka djurarter finns med?
Brända såväl som obrända ben läggs i fyndpåsar. Om en osteolog gjort en preliminär
bedömning av fyndet kan man notera det på påsen. Om benen är fuktiga är det bra benen
hinner torka innan påsarna försluts och det är alltid bra att sticka några andningshål genom
påsen så att det inte bildas kondens. Påträffas mindre koncentrationer av flera ben inom ett
begränsat område kan de placeras i samma påse. Sköra ben bör packas omsorgsfullt för att
klara transporten till laboratoriet. De kan exempelvis läggas i en papplåda omgiven av jord
för att de inte ska ramla sönder. Detta avgörs från fall till fall i samråd med osteologerna.
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Generellt	
  körschema	
  för	
  gravundersökningar	
  
För att säkerställa att vi inte missar viktig information är det bra att veta vilken ordning
olika moment ska utföras. Nedan följer något vi kan kalla ett körschema för hur man går
till väga när man gräver en gravanläggning:
Beskriv anläggningen
Det första du ska göra när du står inför att börja undersökningen är att beskriva
anläggningen. Var ligger den på gravfältet? Hur ser den ut före avtorvning? Form? Storlek?
Synliga stenar? Storlek på stenar? Växtlighet på anläggningen, sly/träd/buskar etc?
Fotografera och mät in synliga egenskaper med totalstation eller GPS.
Bestäm profil
Om anläggningen ska grävas med profil bestämmer ni nu hur den ska ligga. Profilen kan
vara stående under hela undersökningen eller plockas ned i takt med att ni gräver det lager
den hör till, så kallad löpande profil. Fördelen med detta är att det blir tydligare att följa
lagren och att lagren inte ”bryts av” på samma sätt som om profilen rivs sist. Fördelen med
att ha profilen stående under hela undersökningen är att man kan ”gå tillbaka” och se hur
stratigrafin egentligen såg ut, iaf de delar som hamnat i profilen.
Torva av och rensa fram anläggningen
Rensa fram och avgränsa anläggningen (utan att gräva), se till att ni har koll på dess
utsträckning och om det finns utlöpare, exempelvis sten eller annat som inte direkt ingår i
anläggningen, men som ändå kan tänkas höra till. Torva av om den är gräsbevuxen. Notera
om det finns fynd även i detta ytliga lager.
Börja gräva
Gräv anläggningen på ett strukturerat och metodiskt sätt. Följ lagren i bakvänd ordning,
dvs gräv det yngsta först. Försök gräva plant över större ytor samtidigt så ni får en god
överblick och kan tidigt se underliggande kontexter. Var dock uppmärksam på att lager
sällan är plana som i en smörgåstårta. Återkoppla regelbundet till den undersökningsplan
som finns för varje enskild anläggning vi gräver. Här har vi angivit vilka moment som
måste utföras, inklusive provtagning, och vad vi speciellt är intresserade av att undersöka.
Planeringen och ordningsföljden är viktig då exempelvis prover måste tas innan en kontext
är bortgrävd.

Fig. 17. Exempel på två typer av stående profiler (enkel- samt kryssprofil).
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Dokumentation	
  i	
  fält	
  
Under fältarbetet förvaras registreringsformulären under var sin avdelning i
dokumentationspärmen och skall helst aldrig plockas ur. Fältdokumentationen består av
fyra olika formulär:
- Provgropsregistrering
- Kontextblankett
- Fotolista
- Provtagningslista

Provgropsregistrering	
  
Varje provgrop vi gräver skall dokumenteras enligt ett gemensamt system och har alltid ett
unikt ID-nummer från intrasis (programmet vi använder för inmätning och registrering, se
s 36). Utgångspunkten är oftast en 1x1m stor ruta som vi gräver i botten en bit ner i den
sterila sanden eller leran. Ibland behöver den dock utvidgas för att frilägga möjliga
anläggningar och regeln är att om utvidgningen är mindre än 50cm räknas den till samma
provgrop, är den större än 50cm får den ett nytt provgropsnummer. Varje provgrop
kommer att ha en egen provgropsblankett i en pärm. Registreringsformulären lämnas kvar i
pärmen i nummerordning och fylls inte i förrän gropen är färdiggrävd.
Eftersom en grop kan ta rätt lång tid att gräva är det viktigt att kontinuerligt anteckna
och skissa i ett kladdblock vid sidan om. Man kan anteckna allt ifrån skillnader i jordens
hårdhet och färg, till om vissa områden eller lager innehåller fragment av kol eller annat.
Notera gärna var och på vilket djup speciella fynd framkommit mm. Anteckna allt som kan
vara av intresse. Denna dokumentation kommer ni sedan att använda när ni fyller i
registreringsformulären.

Förklaringar	
  till	
  de	
  olika	
  punkterna	
  i	
  formuläret:	
  
1. Den första raden innehåller grundläggande uppgifter om landskap och socken och
gropens id-nummer. Här fyller du även i RAÄ-nummer på objektet/området det gäller,
provgropens slutgiltiga dimensioner samt datum och din signatur.
2. Nästa steg omfattar hur kontexten är grävd (med skärslev, spade, fyllhammare eller med
maskin), i vilken grad den är utgrävd (totalt, halv, delvis) samt om jorden sållats.
3. Fynden redovisas. Gärna hur de är insamlande, om de framkommit vid fingrävning eller
de hittats vid sållning. Eftersom fynden i de flesta fall kommer från ploglager och därmed
inte är in situ kommer vi i de allra flesta fall samla fynd av samma kategori (keramik, ben,
flinta etc) i var sin fyndpåse vilka även får samma fynd-ID. Undantag kan göras om de går
att knyta till en speciell kontext (kulturlager eller stolphål). Fynden skall förstås beskrivas
(avslag, bronslur, keramikfragment etc) samt vilka lager de kommer ifrån. Ni kan även ange
om gropen innehållit mycket recenta fynd eller kanske antal bitar flinta som inte visar spår
av att ha varit slagna och därmed inte plockas med in bland övriga fynd.
4. Lagren skall beskrivas i följande ordning: färg, eventuellt humöst innehåll, jordart (ler, silt,
sand, grus), samt om det förekommer sten eller andra inslag (t ex kolfragment). Ni mäter
från markytan (i centimeter) nedåt och beskriver jordens färg och art samt om vissa lager
innehåller exempelvis kol eller är ’grusigt’, etc. Exempel:
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0-23 Mörkbrun humös sand
23-26 Brun humös sand med inslag av kol
26-30 Ljusgul humös silt
Det sista måttet (30) anger gropens maxdjup och visat att man gävt några centimeter ner i
den sterila leran/sanden för att utesluta eventuella överlagrade spår.
5. I rutan för stratigrafiska observationer kan ni förtydliga och beskriva lagren mer i detalj –
speciellt iakttagelser som inte fångas av det blanketten tar upp. Exempelvis om det skiljer
sig mycket mellan de olika profilväggarna eller kanske att fynden gjordes främst i
övergången mellan lager 1 och 2. Man kan anteckna om det finns en kol- eller sandlins vid
en viss nivå mm.
6. Notera vilken typ av prover som tagits (14C, makro, fosfat, dendro) samt dess IDnummer.
7. Övriga kommentarer. Annat av intresse. Om provgropen innehåller en anläggning skall
dess nummer anges här. På baksidan skall ni rita minst en sektionsritning och en
planritning i skala 1:10. Ni kan även lägga till skisser över något speciellt som inte gått att
uttrycka i beskrivningarna.
8. Notera om något i gropen även ritats på film (plan/sektion) och fotograferats (ange
fotonummer).
9. På baksidans millimeterrutnät ritar ni minst en sektion och en planritning över en grop
samt eventuella anläggningar (ex: stolphål).
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Provgropsblankett
Registrering av provgropar och dess innehåll
RRRE
Lskp

Sn

Raä

Up

Täby

Typ

Id. nr

Djup

Datum

Spade

Storlek undersökt del (%)
Fyllhammare

Maskin

Tot

Halv

Delvis

Fynd: (ID, typ och antal, vilka lager de kommer ifrån)

Lagerbeskrivning: (färg, jordart, inslag etc)
  

Stratigrafiska observationer:
  

Prover
  

14C……..............    

Makro…………  

Fosfat……………  

Dendro………………  

Annat  ………………  

Övriga kommentarer:
  

	
  
Annan dokumentation

  

Sign

Provgrop

Undersökningsmetod
Skärslev

Mått

Ritfilm….......

Foto nr………………………………
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Sållad?

Kontextblanketten	
  
En anläggning kan vara en grop, en grav, en härd, ett stolphål eller ränna mm som
sannolikt kan bedömas som förhistorisk. Ibland kan den bestå av flera olika mindre
delanläggningar som tillsammans utgör en sammansatt konstruktion, medan det i
provgroparna oftast rör sig om enkla spår av förhistorisk aktivitet (stolphål).
Kontextblanketten fylls i för varje kontext ni gräver i en större anläggning. Det kan handla
om ett lager, ett stolphål eller ett senare ingrepp i en äldre struktur. Eftersom en viktig
målsättning med grävningarna är att identifiera olika händelser i både uppbyggnadsfasen
och senare manipulationer är det viktigt att vi dokumenterar detta noggrant.
1. Den första raden innehåller grundläggande uppgifter om landskap och socken.
Här fyller du i RAÄ nummer på objektet det gäller, vilken typ av kontext det handlar om
(ex stolphål), dess dimensioner (djup och diameter), om den ingår i ett större sammansatt
objekt (ex en grav), samt datum och din signatur.
2. Nästa steg omfattar hur kontexten är grävd (med skärslev, spade, fyllhammare eller med
maskin) samt i vilken grad den är utgrävd (totalt, halv, delvis eller ej undersökt).
3. Fynden skall redovisas. Dels på vilket sätt de är insamlande, om de är handplockade vid
grävning, från sållet eller om det rör sig om fynd som framkommit vid rensning av en yta.
Fynden skall förstås även beskrivas (avslag, bronslur, keramikfragment etc). Anteckna
vilken nivå och kontext de är funna i etc. Ex:
Ett flintavslag vid 23cm och två bitar keramik vid 28cm djup i anläggningens botten. En kollins
var synlig längs stolphålets NÖ sida.
4. Här beskriver ni kontextens jordart (ler, silt, sand, grus, sten), färg samt om det
förekommer sten (enstaka, skoning, packning). Anteckna allt av intresse som rör
stratigrafin. Ibland finns det inslag av något i jorden, exempelvis kolfragment. Ange detta
som sparsamt förekommande (5-15 %), rikligt (16-50% ) eller dominerande (>50%).
Exempel:
Mörkbrun humös sand med inslag av bränd lera. Ett antal skörbrända stenar återfanns i
stolphålets mitt mellan 24-28cm.
5. I fritextrutan kan ni förtydliga och beskriva kontexten mer i detalj – speciellt iakttagelser
som inte fångas av det blanketten tar upp. Försök om möjligt att tolka kontexten (fortsätt
på blankettens baksida om utrymmet inte räcker). I de tre rutorna till höger relaterar ni er
kontext till andra lager och enheter som det är i direkt fysisk kontakt med (över eller under).
6. Notera vilken typ av prover som tagits (14C, makro, fosfat, dendro) samt dess IDnummer.
7. Notera om kontexten ritats på film (sektion och/eller planritning) samt om den
fotograferats (ange fotonummer).
8. På baksidans millimeterrutade fält kan ni skissa och eller rita sektioner och planer.
Använd skala 1:10. Behöver ni mer plats får ni använda ritfilm.
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Kontextblankett:
Registrering av enheter och dess stratigrafiska relation till andra enheter och lager
RRRE
Lskp

Sn

Raä

Up

Täby

Typ

Id.
nr

Djup

Undersökningsmetod
Skärslev

Spade

Diam.

Ingår i

Datum

Sign

Storlek undersökt del (%)

Fyllhammare

Maskin

Tot

Halv

Del

Ej und

Fynd

Fyndinsamling

  

Handplock

Jordmån och jordart

Sten – skoning - packning

Jordmån: ………………………………

Stensstorl

Antal

Skärvig

Skörbr

Såll

Rundad

Rensfynd

Skarpkantad

Ler … Silt…..Sand…..Grus….. Sten…...

Beskrivning: (form, innehåll, material, färg). I matrisen anger ni kontextens relation till
andra enheter. Försök även tolka/bedöma den undersökta kontexten.
  

  
  
  

Prover
  

14C……..............    

Makro…………  

Annan dokumentation
  

  

Fosfat……………  

Ritfilm….......

Dendro………………  

Annat  ………………  

Foto nr………………………………
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Fotodokumentation:	
  
Allt av intresse, eventuella anläggningar, sektioner, fynd etc fotograferar vi med
institutionens kameror. Varje bild måste ovillkorligen beskrivas i fotodokumentationen för
att det skall vara möjligt att skilja olika gropar och anläggningar från varandra. Ni får gärna
fota med egna kameror, men bara som komplement, all viktig fotodokumentation måste
göras med någon av projektets kameror. Börja med att plocka undan hinkar och skräp och
sträva efter att hålla en rak horisont. Använd gärna en tumstock eller dylikt som
storleksreferens i bilden. Innan du fotograferar ett snitt eller en provgrop måste man rensa
ytan från lös torr jord och annat småskräp. Detta gör man genom att metodiskt skrapa lätt
med skärsleven över ytan från ena kanten till den andra i samma riktning. På detta vis får
man en slät yta där gränserna mellan olika mörkfärgningar framträder tydligt. Processen
bör gå ganska snabbt så att ytan hinner fotograferas innan jorden torkar på nytt. Tänk även
på hur skuggorna faller på det som skall fotograferas; ibland får man vänta tills solen gått i
moln eller få hjälp med att skugga området.
  
Kamera 1
Bild

Objekt

datum

sign

01

PG 234, möjlig anläggning, djup 23cm, från VSV

7/5

FF

02

Anl 8003, sektion från Ö

7/5

FF

03

A 9000, översiktsbild, från NV

7/5

FF

04

A 9000, översiktsbild, från SÖ

7/5

FF

05

A 9000, översiktsbild, från SÖ

7/5

FF

06

PG 10115, ovan SÖ

9/5

FF

07

PG 10104, ovan NO

9/5

FF

08

PG 10115, 10104, från sö

9/5

FF

09

PG 10115, 10104, från NV

9/5

FF

10

PG 10104, sektion, NNÖ

9/5

FF

11

PG 10104, ovan

9/5

FF

12

PG 10104, ovan

9/5

FF

13

….

  
Tabell 1. Exempel på en fotolista.
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Fyndpåsar	
  
Det är viktigt att ni så snart ni lagt ett fynd i en fyndpåse genast fyller i alla nödvändiga data.
Använd bara blå kulspetspenna och var noga med att skriva på den ’vita’ sidan av påsen. På
de tre raderna skriver ni följande:
UP.	
  Täby	
  sn.	
  	
  RAÄ	
  xx	
  
F.	
  xxxxxx	
  	
  	
  
P/A.	
  xxxx	
  
Typ	
  av	
  fynd,	
  	
  	
  	
   Sign,	
  	
  	
  	
   Datum	
  

UP står för Uppland, F är fyndnummer från intrasis,
P och A är förkortning för Provgrop respektive
Anläggning. Ha för vana att ha en gemensam stor
fyndpåse för provgropen/anläggningen, i denna
lägger ni de korrekt ifyllda mindre påsarna med fynd.
I slutet av varje dag lägger vi alla fyndpåsar i en
speciell fyndhink. Fyll aldrig i en fyndpåse på
förhand innan ni hittat fynd att lägga i den. Lägg
heller inga fynd i påsar innan de har ’godkänts’ eller
om ni är säkra på att det är ett material värt att spara.
Möjliga ’kandidater’ till fynd kan tillfälligtvis läggas
vid sidan om gropen eller i en skopa och gå igenom
dem med lärare vid lämpligt tillfälle. Känsliga fynd kan läggas i små papplådor. Tänk på att
låta keramiken ’andas’, dvs ha alltid en glipa öppen på påsar med keramik och undvik att
exponera dem för solen. Keramik från jorden innehåller mycket fukt som kondenseras i en
stängd påse och kan i värsta fall lösa upp den.

Ritningar	
  
I vissa lägen kan det vara lämpligt att, utöver
skisser på blanketternas baksida, även rita
sektion och planritningar på millimeterfilm. Av
tradition brukar man använda skala 1:20, men
storleksförhållandet avgörs främst av vilken
noggrannhet man vill ha på sin dokumentation.
Plan- och sektionsritningar av anläggningar och
kontexter gör vi oftast i skala 1:10 (1m i
verkligheten blir 1 dm på ritningen). Var noga
med att använda vattensäker blyerts när ni ritar
på film. Vanligtvis brukar man samla olika sektionsritningar på samma A3-film och
planritningar på andra. Tänk på att lämna plats för eventuella utvidgningar och följ alltid
checklistan i mallen för ritningar (se nästa sida). Liksom fyndpåsarna skall varje ritfilm
märkas i nedre vänstra hörnet med följande uppgifter:
UP.  Täby  RAÄ  nr.  
Anl  nr,  ID-‐nr  
Typ  av  ritning  (plan/sektion),  Sign,  Datum  
Ange  även  vilka  kontexter  som  ritats  (ID-‐nr)  
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Enklast är om man är två vid ritningen; en som ritar och en som mäter. Gäller det en
planritning utgår man från en tumstock som läggs längs en av kanterna från vilken man
vinkelrät med en annan tumstock
mäter in några väl valda punkter i
kanten av det som skall ritas in.
Efter att ett lagom antal punkter
prickats in på ritfilmen kan man
fylla i mellanrummen på frihand.
Vid sektionsritning spänner man
upp ett snöre mellan två pinnar
som görs vågrät med hjälp av ett
speciellt vattenpass som går att
hänga i snöret. En tumstock läggs
längs snöret och man mäter djupet
från
snöret
(ej
markytan)
exempelvis var 5te centimeter (se
bilden till höger).
Fig. 18. Inmätning av sektion: observera den liggande
tumstocken och det röda vattenpasset på snöret.

	
  
	
  
Exempel	
  på	
  mätpunkter:	
  
  
Vågrät  tumstock:    0      

5  

10    

15  

20  

25  

30  

35  

Lodrät  mått:                      0  

2  

4  

7  

6  

4  

2  

0                  

          

  
  
Skalor:	
  Här  är  en  liten  omvandlingstabell  för  de  vanligaste  skalorna.  
  
   Skala        I  verkligheten          På  ritningen  
     1:10                    
   1:20                    
   1:50          

  
  

  

1m  
              
10cm  
1m               
5cm  
1m                                2cm  
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Olika	
  typer	
  av	
  ritningar	
  
Översiktsplan	
  (situationsplan/schaktplan)	
  
Visar    platsen  i  grova  drag  där  nya  grävenheter  successivt  ritas  in    

Planritning	
  
	
  
Checklista:  
Förutse  ev  utvidgningar      
PG  nr  	
  
Anl  nr    
Skala    
Norrpil    
Ev.  snitt    
Nivå/djup    
Markera  ev  snitt    
Alla  olika  typer  av  jord    
beskrivna  i  legend    
  

Sektionsritning	
  1	
  	
  
  
Checklista:	
  	
  	
  
Förutse  ev  utvidgningar    
PG  nr,      
Anläggnings  nr    
Skala    
Alla  olika  typer  av  jord    
beskrivna  i  legend    
  
  
  
  

Sektionsritning	
  2	
  
Checklista:	
  	
  	
  
PG  nr        
Anläggnings  nr      
Skala    
Nivå/djup  till  snittnivån    
  
  
dc  
d  
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Digital	
  inmätning	
  och	
  registrering	
  
Precis som vid exploateringsundersökningar använder vi oss av digital teknik för inmätning
av fynd, lager, provgropar och kontexter. I fält kommer vi att ha en totalstation och en
precisions-GPS för detta ändamål. Totalstationen är något noggrannare medan GPS är mer
lätthanterligt och kräver inte att man först etablerar den mot kända koordinatpunkter i
terrängen. Införandet av GIS (geografiskt informationssystem) i arkeologin har till viss del
ersatt äldre metoder där man var tvungen att ibland flytta fasta fixpunkter till grävplatsen
och skapa ett eget koordinatsystem där översiktsplaner fick mätas in och ritas för hand med
hjälp av avvägningsinstrument. De digitala instrumenten har dock inte helt ersatt
handritning i fält, det är till exempel fortfarande vanligt att både anläggningar och sektioner
ritas för hand.
I Broby kommer den digitala informationen som mäts in bearbetas och analyseras i GISprogrammet Intrasis, som utvecklats av Riksantikvarieämbetet. Härifrån kommer vi göra
utskrifter av planer och anläggningar vilket underlättar och snabbar på arbetet i jämförelse
med handritning. Vi kommer att ha en skrivare med i fält för att snabbt kunna uppdatera
dokumentationen
och
kontrollera
inmätningarna. Hur olika mätinstrument
fungerar varierar mellan märken och
modeller vilket inte gör det meningsfullt
med en detaljerad guide. Det finns dock en
del saker gällande hur själva mätningen går
till som är bra att ha i huvudet:
Intrasis bygger på bokstavskoder och
siffror. Siffrorna är löpande och skapas
automatiskt av systemet. Det är alltså inget
som man själv bestämmer utan vad t ex ett
fynd kommer att få för fyndnummer beror
på var i nummerserien man för tillfället är.
Vid inmätningen i fält använder man både
en bokstavs- och sifferkod som sedan talar
om för programmet vad det är för typ av
objekt som du mäter in, det vill säga en
punkt, en linje eller en polygon, och även
vilken relation det du mäter in har till andra
redan inmätta objekt. På nästa sida finns
några enkla exempel på hur det kan se ut.
Fig. 19. Ibland kan arbetsplatsen vid flyttning av
fixpunkter vara minst sagt olämplig. Här fanns
undersökningsplatsens närmaste fixpunkt mitt på
den högtrafikerade infartsleden till Norrköping.

	
  
Exempel:	
  
Låt oss säga att du har hittat en järnkniv i jordmanteln till en grav. Jordmanteln är redan
inmätt som ett lager och har fått nummer 103 i databasen. När du nu tar GPS:en eller
totalstationsprismat för att mäta in fyndet behöver du skriva in koden. Det punktnummer
som visas på skärmen är 204. Till denna information läger man även olika koder för t.ex.
material, typ av geoobjekt, typ av prov osv. Det första tecknet är alltid en siffra vilken följs
av en eller två bokstavskoder. I fallet med järnkniven blir koden du ska skriva in:
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1FJ204.103  
1  =  punkt  
FJ  =  koden  för  fynd  och  att  materialet  är  järn  
204  =  punktnummer  (dvs  det  löpnummer  Intrasis  räknat  upp)  
103  =  knyter  ihop  ditt  fynd  med  lager  103  det  framkom  i.    
  

Den första koden avser vad det är för typ av objekt du har mätt in. Utöver ’1’ används
även ’2’ och ’3’. För att göra polygoner (t.ex. lager och anläggningar) används koden 2 och
för att mäta linjer (ex. sektioner) använder man 3. En polygon kan enligt samma logik som
i exemplet med kniven kunna heta: 2AL204.103 och en sektion: 3C204.103
Den andra bokstavskoden som följer efter 1, 2 och 3 har att gör med vilken typ av objekt
man mätt in. I det första exemplet med kniven blir det ’F’ för ’fynd’, medan de andra
exemplen kodas med ’A’ för ’arkeologiska objekt’ respektive ’C’ för ’sektion’. Dessa koder
är alltid de samma enligt följande:
A  =  arkeologiska  objekt  
O  =  område  
G  =  grävenhet  (t.ex.  en  provruta)  
T  =  topografiska  objekt  (t.ex.  ett  markfast  block)  
P  =  prov  
F  =  fynd  
C  =  sektion  

Den tredje koden är kopplad till den andra. I exemplet med kniven blir det ett ’J’ för ’järn’.
I det andra exemplet som rör jordlager blir det ett ’L’ för ’lager’. Det tredje exemplet följer
dock inte mallen och den tredje koden utlämnas i detta fall då det inte finns någon
bestämning till ’sektion’. Den tredje bokstavskoden varierar och anpassas till olika projekt.
Nedan följer några av de vanligaste kombinationerna vi kommer att använda i Broby:
AL  =  lager,  AS  =  sten,  AG  =  grav,  AP  =  stolphål  
OS  =  schakt,  OX  =  störning,    
TS  =  topografisk  sten,  dvs  ej  flyttad  av  människa,  TB  =  block  
PM  =  Makro,  PK  =  Kol,  PF  =  Fosfat,  PX  =  Fotokryss  
FJ  =  järn,  FB  =  ben,  FS  =  sten,  FC  =  kopparlegering,  FA  =  silver,  FK  =  keramik,  FL  =  bränd  lera,  FH  =  
harts  

En fullständig lista över koder finns i den mätbok som följer med varje mätinstrument. I
denna ska ni skriva upp kod, vad ni mätt och er signatur. Här kan ni skriva om ni råkar ha
mätt fel och om någon punkt eller polygon skall tas bort.
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Rapportarbetet	
  
Efter att fältarbetet är avslutat följer nästa steg i arbetet på institutionen. Uppgiften består i
att varje grupp sammanställer fynd och dokumentation från det objekt ni har grävt och
skriver en kort rapport över arbetet. Dessa kommer sedan att ligga till grund för den
sammantagna delrapporteringen av fältarbetet. Arkeologiska rapporter är strikt
formaliserade och följer en generell mall som man inte ska avvika ifrån. De innehåller
exempelvis alltid följande punkter: kort bakgrund, topografi och fornlämningsmiljö,
undersökningsresultat och tolkning, anläggningsbeskrivningar, redovisning av fynd samt
tekniska och administrativa uppgifter (ni kommer att få en mall att utgå ifrån). Utöver detta
arbete skall varje grupp även förbereda en kort presentation av sitt arbete på ett
slutseminarium på institutionen.

I korthet går rapportarbetet ut på följande moment:
Bearbetning av digitala mätdata: Ni kommer få alla inmätta data från Intrasis för att
framställa planer och illustrationer i ArcMap.
Provtagning: Eventuella prover tas från fynden. Detta bör av uppenbara skäl göras innan
fyndtvätten.
Fyndhantering: Fynden ordnas upp och läggs i olika askar och påsar beroende på
föremålskategori. Fyndbeteckningen kontrolleras mot fyndlistan. Alla fynd rensas från
jordrester med pensel eller mjuk borste.
Fyndanalys: Med hjälp av sk komparanda, dvs publicerade bilder och skisser försöker vi
typ- och funktionsbestämma alla diagnostiska fynd och om möjligt datera dem.
Fyndregistrering: fynden sammanställs i en enkel tabell som innehåller antal och vikt.
Digitalisering av ritningar och blanketter: All dokumentation skall scannas, eventuellt
kan vissa ritningar renritas vid behov.
Digitalisering av fotolistor: fotolistorna digitaliseras i ett word- eller exceldokument
Sammanställning av provgrops- och kontextformulär: Alla uppgifter formaliseras efter
en given mall och skrivs in i ett worddokument.
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Att	
  diagnostisera	
  fynd	
  
Med hjälp av sk komparanda, dvs publicerade bilder och skisser av föremål och
artefakter, försöker vi typ- och funktionsbestämma alla diagnostiska fynd och eventuellt
datera dem. Keramiken kan man bestämma
mer eller mindre exakt med hjälp av
exempelvis dess färg, godstjocklek och
magring. Råkar skärvan dessutom komma
från mynningen eller botten kan man ofta få
fram form och diameter. Har dessutom
fragmentet spår av dekor kan man ofta
datera det relativt noggrant.
Bland flintan kan man ofta datera delar
eller hela redskap som exempelvis tvärpilar,
skrapor, sticklar. Vissa av dessa kan
bestämmas ganska detaljerat, medan andra
får en grövre datering (mesolitisk, neolitisk
etc). Det finns komparanda för de mest skilda typer av föremål från glaspärlor till
kritpipor, men naturligtvis kan de inte användas slaviskt. Det finns oftast en relativt stor
regional och stilistisk variabilitet hos de flesta material (se exempel i litteraturlistan).

Fig. 20. Jämförelse mellan söljan från A9000 (tv) och ett exempel från period IV:2 (th) från
Almgrens typologi i Die ältere Eisenzeit Gotlands (1914: Taf. 15). Efter rengöring och konservering
går det tydligt att se den fog som finns i ena hörnet av ramen. Söljan kan på detta vis dateras till
100-200 e.Kr.
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Appendix	
  1:	
  Fmis	
  beskrivningar	
  av	
  gravfälten	
  i	
  Broby	
  	
  
  
  

  
  
  
Täby  34:1  
Gravfält,  100x80  m  (N-‐S),  bestående  av  30  fornlämningar.  Dessa  utgöres  av  20  runda  
stensättningar,  2  triangulära  stensättningar  och  8  resta  stenar.  De  runda  stensättningarna  är  5-‐8  
m  diam  (11  är  5-‐6  m,  9  är  7-‐8  m)  och  0,2-‐0,5  m  h.  Övertorvade  med  i  några  fall  enstaka  stenar  i  
ytan,  0,1-‐0,3  m  st.  En  (6  m  diam)  har  mittsten(?)  i  ytan,  0,3  m  st.  Ca  fem  stensättningar  har  i  
mittpartiet  gropar,  1-‐1,5  m  diam  och  0,2-‐0,3  m  dj.  De  triangulära  stensättningarna  är  6  m  i  sida  
(NV-‐Ö-‐SV  respektive  SSÖ-‐SSV-‐NNÖ)  och  0,2-‐0,3  m  h.  Övertorvade.  En  har  kantkedja,  0,3  m  h,  av  
0,3-‐0,7  m  l  stenar,  den  andra  antydan  till  dylik.  Två  till  tre  hörnstenar,  0,4-‐0,7  m  st  och  0,3  m  h.  
De  resta  stenarna  är  0,4-‐0,7  m  h,  0,4-‐0,7  m  br  (NÖ-‐SV  till  ÖNÖ-‐VSV  samt  NNV-‐SSÖ)  och  0,2-‐0,4  m  
tj.  De  resta  stenarna  samt  en  triangulär  stensättning  är  belägna  i  gravfältets  övre  NV  del,  en  
triangulär  stensättning  är  belägen  längst  i  NÖ.  
  
Täby  35:1  
Gravfält,  110x25-‐55  m  (Ö-‐V),  bestående  av  ca  30  fornlämningar.  Dessa  utgöres  av  7  högar,  22  
runda  stensättningar  och  1  rektangulär  stensättning.  Högarna  är  6-‐10  m  diam  (4  är  6  m,  övriga  7,  
8  respektive  10  m)  och  0,6-‐1,5  m  h.  I  ytan  enstaka  till  talrika  stenar,  0,2-‐0,4  m  st.  De  mindre  är  
tämligen  flacka  och  stensättningsliknande.  De  runda  stensättningarna  är  3-‐8  m  diam  (ca  5  är  3-‐4  
m,  11  är  5-‐6  m  och  7-‐8  m)  och  0,2-‐0,5  m  h.  Övertorvade  med  i  ytan  enstaka  stenar,  0,2-‐0,3  m  st.  
Minst  en  (5  m  diam)  har  delvis  kantkedja,  0,2  m  h,  av  0,2-‐0,3  m  l  stenar.  Den  rektangulära  
stensättningen  är  ca  4x3  m  (NNÖ-‐SSV)  och  0,2  m  h.  Övertorvad.  Delvis  kantkedja,  0,1  m  h,  av  0,2-‐
0,3  m  l  stenar.  I  VSV  är  en  hörnsten,  ca  0,4  m  st.  Delvis  oklar  begränsning.  De  största  högarna  är  
belägna  längst  i  V,  de  mindre  tillsammans  med  den  rektangulära  stensättningen  i  gravfältets  
mittparti.  
  
Täby  36:1  
Gravfält  170x90  m  (NV-‐SÖ)  bestående  av  41  fornlämningar.  Dess  utgöres  av  3  högar,  29  runda  
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stensättningar,  5  rektangulära  stensättningar,  1  närmast  kvadratisk  stenkrets,  2  resta  stenar  och  
1  terrassering.  Högarna  är  8,9  och  13  m  diam  och  0,8-‐1,5  m  h.  Enstaka  till  mycket  talrika  stenar  i  
ytan  0,2-‐0,6  m  st.  En  (av  typ  jordblandat  röse)  har  rest  mittsten  1  m  h,  0,6  m  br  (N-‐S)  och  0,3  m  dj,  
omkullfallen  åt  Ö,  samt  sannolikt  en  utbyggnad  åt  SV,  oregelbunden  ca  5x5  m  och  0,3  m  h.  Den  
största  högen  har  svagt  konkav  slänt  eller  möjligen  brätte  1,5  m  br  och  ca  0,2  m  h.  Den  minsta  
högen  har  möjligen  rest  mittsten  1,5  m  l,  0,5  m  br  och  0,2m  dj,  nu  helt  omkullfallen  samt  säker  
kantkedja  0,3  m  h  av  0,3-‐0,7  m  l  stenar.  De  runda  stensättningarna  är  5-‐13  m  diam  (ca  26  är  5-‐6  
m,  2  är  7  och  1  är  13  m)  och  0,2-‐0,4  m  h.  Övertorvade  med  i  ytan  i  regel  enstaka  stenar  0,2-‐0,4  m  
st.  Två  (5  m  diam)  har  rest  mittsten  0,3  m  h,  0,3-‐0,4  m  br  och  0,2-‐0,3  m  dj.  Minst  fyra  (5-‐6  m  
diam)  har  i  ytan  mittstenar  0,3-‐0,4  en  synlig  storlek.  Ca  8,  inkl  den  största,  har  kant.  
  
Täby  42:7  (Anl  1000)  
Stensättning  rund,  12-‐13m  i  diameter  och  ca  0,5  m  hög,  övertorvad  med  i  ytan  talrika  stenar,  0,3-‐
0,8  m  st,  flertalet  möjligen  uppkörd  odlingssten.  VSV-‐NNV  synlig  tydlig  kantkedja,  0,2-‐0,3  m  h  av  
0,6-‐1m  stenar,  kanten  för  övrigt  otydlig  pga  belamring  av  vegetation.  Nästan  hela  fornlämningen  
är  påförd  ris  och  odlingsstenar  vid  S  delvis  grova  och  från  sen  tid.  Tätt  beväxt  med  buskar  och  sly  
av  rönn,  hägg  och  fläder.  Nu  otydlig,  men  säker  fornlämning.  
  
Täby  45:1  
Gravfält  30x20  m  (NV-‐SÖ)  bestående  av  ca  7  fornlämningar.  Dessa  utgöres  av  2  runda  
stensättningar  och  5  rektangulära  stensättningar.  De  runda  stensättningarna  är  4  resp  8  m  diam  
och  0,2-‐0,5  m  h.  Övertorvade.  De  rektangulära  stensättningarna  är  4-‐6x3-‐4  m  (närmast  N-‐S  och  
V-‐Ö)  och  0,3-‐0,4  m  h.  Övertorvade.  Delvis  kantkedja  0,2  m  h  av  0,3-‐0,4  m  l  stenar.  Ett  par  har  
vardera  en  rest  hörnsten  0,3  m  h  och  0,3  m  br.  Den  största  runda  stensättningen  har  i  mitten  en  
grop,  2,5x1,5  m  (NNV-‐SSÖ)  och  1,2m  dj,  från  vilket  det  leder  ett  schakt  mot  Ö  0,4  m  br  och  0,7  m  
dj.  Bevuxet  med  några  lövträd  och  en  del  sly.  
  
Täby  47:1  
Gravfält  50x25  m  (NNV-‐SSÖ)  bestående  av  ca  10  fornlämningar.  Dessa  utgöres  av  runda  
stensättningar  3-‐12  m  diam  (5  är  3-‐4  m,  4  är  5-‐6  m  och  1  är  12  m)  och  0,2-‐0,5  m  h.  Övertorvade  
med  i  ytan  enstaka  stenar  0,2-‐0,4  m  st.  Den  största  har  grop  i  mitten  8  m  diam  och  0,3  m  dj,  ett  
par  av  de  övriga  är  ngt  kantskadade  och  ojämna.  Några  är  svagt  välvda.  En  del  odlingssten  är  
påfört  gravfältet  i  NV  kanten.  I  Ö  tangeras  gravfältet  av  en  mindre  nu  igenvuxen  uppfartsväg.  
Bevuxet  med  enstaka  björkar.  
  
Täby  48:1  
Gravfält  110x75  m  (ÖNÖ-‐VSV)  bestående  av  40  fornlämningar.  Dessa  utgöres  av  2  högar,  35  
runda  stensättninar  och  3  rektangulära  stensättningar.  Högarna  är  6-‐7  m  diam  och  0,7-‐0,8  m  h.  I  
ytan  talrika  stenar  0,2-‐0,4  m  st.  De  runda  stensättningarna  är  3-‐7  m  diam  (ca  15  är  3-‐4  m,  18  är  
5-‐6  m  och  2  är  7  m  )  och  0,2-‐0,5  m  h.  Övertorvade  med  i  ytan  enstaka  till  talrika  stenar  0,2-‐0,3  m  
st.Ca  5  har  delvis  kantkedja  0,2-‐0,3  m  h  av  0,3-‐0,5  m  l  stenar.  Flera  av  de  större  är  tämligen  
välvda  och  högliknande.  De  rektangulära  stensättningarna  är  5x3  till  7x4  m  (närmast  N-‐S).  Delvis  
kantkedjor  0,2-‐0,3  m  h  av  0,3-‐0,5  m  l  stenar.  Delvis  otydliga  till  formen.  Högarna  har  gropar  i  
mitten  1-‐2  m  diam  och  0,2-‐0,3  m  dj.  Ytterligare  minst  fem  av  de  övriga  fornlämningarna  är  yt-‐  
och  kantskadade  av  materialtäkt.  På  krönet  i  NÖ  är  en  kvarngrund  som  sannolikt  skadat  och  
täckt  över  ytterligare  fornlämningar.  Gravfältet  är  belagt  med  en  del  skrotsten.  
  
Täby  175:1    
Gravfält  175x20-‐60  m  (NÖ-‐SV)  bestående  av  ca  20  fornlämningar.  Dessa  utgöres  av  runda  
stensättningar  4-‐11  m  diam  (ca  5  är  4  m,  6  är  5-‐6  m  8  är  7-‐8  m  och  1  är  11  m)  och  0,1-‐0,3  m  h.  
Övertorvade  med  i  regel  inga  eller  enstaka  stenar  i  ytan  0,1-‐0,2  m  st.  Den  största  har  i  mittpartiet  
en  oregelbunden  ansamling  3  m  diam  och  0,3  m  h  av  0,3-‐0,6  m  st  stenar.  Minst  ett  par  har  
troligen  mittstenar  i  ytan  0,3-‐0,4  m  st.  Ett  par  har  gropar  i  mittpartiet  ca  1,5  m  diam  och  0,2  m  tj.  
En  anläggning  i  gravfältets  V  del  har  möjligen  en  fyllning  av  0,3-‐0,7  m  st  stenar  vilken  avlagts  
kring  ett  mittblock  1  m  st  och  0,5  m  h,  men  som  nu  är  gles  och  kringspridd.  Dock  osäker.  Flertalet  
anläggningar  är  otydliga  och  svåravgränsade  då  de  genomgående  är  mycket  flacka,  ett  mindre  
antal  är  dessutom  kant-‐  och  ytskadade.  Gravfältet  är  bevuxet  med  spridda  björkar  med  inslag  av  
gran  och  nyponbuskar.  
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Täby  363:1  
Stensättning,  rund,  6  m  diam  och  0,3  m  h.  Övertorvad  med  i  ytan  talrika  stenar  0,2-‐0,4  m  st.  
Bevuxen  med  en  del  sly.    
  
Täby  620  (Gravgården)  
Gravfält,  ca  110x25  m  (ÖNÖ-‐VSV),  delundersökt,  bestående  av  ca  20  flatmarksgravar.  Enligt  äldre  
kartmaterial  och  runstenstext  har  gravmarkeringar  tidigare  funnits  på  platsen,  bl.a.  en  större  hög  
i  områdets  VSV  del.  Vid  arkeologiska  forskningsundersökningar  åren  2007-‐2010  har  14  
skelettgravar  och  1  brandgrav  undersökts.  Av  skelettgravarna  har  10  haft  kistor.  Bara  2  av  de  
undersökta  gravarna  är  kvinnogravar.  En  grav  är  en  spädbarnsgrav.  Samtliga  gravar  ligger  i  
närmast  Ö-‐V  riktning,  med  huvudet  i  V.  Gravfynd:  järnpilspets;  kistspik;  skifferbryne;  bronsring;  
järnknivar;  8  silvermynt  från  tiden  991-‐1024  vt;  glaspärlor;  och  silverring.  Utöver  gravarna  har  
flera  stolphål  påträffats.  Två  gravar  C14-‐daterade  till  1020-‐1160  vt.  Gravfältet  tolkas  som  en  
tidigkristen  begravningsplats  från  tidig  medeltid  över  "Jarlabankeätten".  (Raä  dnr:  3.4.2-‐1233-‐
2011).	
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Appendix	
  2:	
  Runstenarna	
  i	
  Broby	
  
	
  

U135:  Tillhör  stilgrupp  Pr2  som  dateras  till  ca  1020–1050  e.  Kr.  Korsmärkt.  Texten  
lyder:  “Ingefast	
  och	
  Östen	
  och	
  Sven	
  läto	
  resa	
  dessa	
  stenar	
  efter	
  Östen,	
  sin	
  fader,	
  och	
  de	
  
gjorde	
  denna	
  bro	
  och	
  denna	
  hög".	
  	
  
  
U136:  Tillhör  stilgrupp  Pr2  som  dateras  till  ca  1020–1050  e  Kr.  Korsmärkt.  Texten  
lyder:  "Estrid	
  lät	
  resa	
  dessa	
  stenar	
  efter	
  Östen,	
  sin	
  man,	
  som	
  drog	
  till	
  Jerusalem	
  och	
  dog	
  
borta	
  i	
  Grekland."	
  	
  
  
U137:  Tillhör  stilgrupp  Pr2  som  dateras  till  ca  1020–1050  e.  Kr.  Korsmärkt.  Texten  
lyder:  "Östen	
  och	
  Estrid	
  reste	
  stenarna	
  efter	
  Gag,	
  sin	
  son."	
  
  
U139:  Fragment.  Tillhör  stilgrupp  Pr2  som  dateras  till  ca  1020–1050  e.  Kr.  Korsmärkt.  
Texten  lyder:  ”...ristade	
  runorna...(Gud)	
  hjälpe	
  hans	
  (ande).”	
  
	
  
U140:  Fragment.  Inte  stildaterad.  Texten  lyder:  ”Jarlabanke...	
  Han	
  dog	
  i	
  Grekland.”	
  
  
U150:  Inte  stildaterad.  Texten  lyder:  "Jarlabanke	
  och	
  Fastvi	
  läto	
  resa	
  stenarna	
  efter	
  [Sven,	
  
sin	
  son...]"   Texten   inom   klamrar   är   kända   från   en   avritning   som   gjordes   på   1600-‐talet,  
sedan  dess  har  stenen  blivit  sönderslagen  och  den  undre  delen  saknas.    
  
U151:   Tillhör   stilgrupp   Pr3–Pr4   (ca   1050–1100   e.   Kr).   Korsmärkt.   Texten   lyder:  
“Torbjörn	
   och	
   Ingetora	
   lät	
   resa	
   denna	
   sten	
   efter	
   Igul,	
   sin	
   fader,	
   och	
   Ärenvi	
   efter	
   sin	
   man	
  
och	
  efter...”	
  

  
Foton  på  runstenarna  och  avskrift  av  innehållet  finns  återgivet  i  Runriket	
  Täby-‐
Vallentuna	
  –	
  en	
  handledning  av  Rune  Edberg  mfl.  Finns  att  ladda  ner  som  pdf  från	
    
Stockholms  Läns  museums  hemsida.  
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Appendix	
  3:	
  Historiska	
  kartor	
  

(tagna  jämte  bildtexter  från  Andersson  2011)  
  
  
  
  
  

  
Konceptkarta  från  1724.  Denna  karta  är  underlag  för  den  renritade  kartan  från  samma  
år  (visas  här  under).  Notera  att  platsen  för  undersökningen  heter  Brobacken  och  hyser  
flera  gravsymboler  samt  2  runstenar.  Symbolerna  beskrivs  som  ättebackar.  Kartans  
utsnitt  är  förstorat,  därav  dålig  upplösning.  
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Renritad  karta  från  1724.  Notera  att  endast  den  största  gravsymbolen  har  behållits  på  
denna  karta  och  1  runsten.  Kartritaren  har  dock  gjort  tillägget  ”Runstenar  och  
ättebackar  på  detta  ställe”.  Kartans  utsnitt  är  förstorat,  därav  dålig  upplösning.  
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Karta  från  1787.  Notera  att  en  del  av  gravgården  ej  är  odlad.  Kartans  utsnitt  är  förstorat,  
därav  dålig  upplösning.  
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