
1971 års röseundersökningar i Botkyrka
Hemmendorff, Ove
Fornvännen 1973, 74-80
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1973_074
Ingår i: samla.raa.se



197x å r s röseundersökningar i Botkyrka 

Av Ove Hemmendorff 

Stockholms tillväxt har under de senaste 
åren medfört omfattande arkeologiska un
dersökningar i Botkyrka sn, Södermanland. 
Här byggs en förstad för 45 000 invånare. 
Socknen kan grovt beskrivas som ett jord
brukslandskap genombrutet av i öst-västlig 
riktning gående bergsryggar. På dessa finns 
enligt fornlämningsregistret ca 120 rosen 
och enstaka stensättningar registrerade. 
Vid exploateringen har man anlagt skolor 
och bostäder, bl. a. jiå bergsryggarna för 
att skilja dem frän den tyngre trafiken. 
Härigenom har denna, annars ofta sko
nade fornlämningskategori berörts. 

De största rösena, ujjp till 25 m i diam. 
ligger spridda över en 5 km lång bergs
rygg, som sträcker sig frän sjön Aspens 
nordspets till Albysjöns strand i öster (fig. 
1). På de västra delarna av bergsryggen, 
kallade Asjiberget och Klockareberget, un
dersöktes hösten 1971 i riksantikvarieäm
betets regi fornlämningarna nummer 18, 
19 och 20 enligt riksantikvarieämbetets 
fomlämningsregister till ekonomiska kar
tan fcir Botkyrka sn.1 De bestod av tre stora 
rosen och två stensättningar samlade inom 
en sträcka av 350 m. Deras höjdlägen gav 
flera av dem en nära nog milsvid utsikt, 
främst ät söder. Vegetationen på berget ut
gjordes huvudsakligen av tallar och små
buskar. 

Två av de undersökta anläggningarna 
(fornl. 18 och 20: A3) utgjordes av flacka 
röseliknande stensättningar utan jordfyll
ning. Den ena dolde ett benlager i en 
bergsskreva. Den andra innehöll bara en 
solfläck. De tre återstående anläggning
arna var rosen med 11-22 m diam. Det 
största (20: A2) var ursprungligen lagt 

kring en bergklack, men hade rasat ut åt 
sidorna. Stenfyllningen dolde rester av en 
enskiftad krets av meterstora raksidiga ste
nan Innanför denna krets påträffades ett 
sotfärgat lager med brända ben, sannolikt 
av en kvinna, ca 20-40 år gammal.2 

Ca 30 m öster om detta röse, och med 
samma magnifika läge intill den branta 
sydsidan av berget, läg ytterligare ett röse 
(20: Ai), diam. u - 1 3 m, höjd 1,8 m (fig. 
2). Detta var väl samlat och hade en mar
kerat välvd profil, fränsett en mindre grojj 
i toppen, fylld med sentida bråte. Fyll
ningen dolde dels några meter av en sten
krets av samma slag som i föregående röse, 
dels en välbevarad kallmur innanför 
denna (fig. 3). Muren var lagd i flera skift 
och vinklad på flera ställen, vilket tydli
gast framgick i dess bottenskikt. Den torde 
ursprungligen ha haft en svagt åttkantig 
form med 3-5 m långa sidor. 

Innanför kallmuren och nägot öster om 
mitten läg på rosets botten ett svärd av 
brons med bruten klinga (fig. 4). Klingan 
är totalt 42 cm läng, försedd med mitt-
vulst och har vid fästet haft fem nitar, var
av nu tre återstår. Svärdsknappen är oval 
och har välvt mittparti. Dess undersida är 
ornerad med runtom löpande linjer.3 I 
svärdets närhet och överhuvudtaget innan
för kallmuren fanns inga sjiår av stenkista 

1 Undersökningen leddes av til. kand. A. Bennett 
ined biträde av fil. stud. O. Hemmendorff. 
2 Alla benbestämningar utförda av Rolf Jonsson, 
SHM. 
:l Inuti svärdsknappen läg en bit förkolnat trä, 
av ing. E. Äberg, Uppsala, bestämd till tall (Pinus 
Silvcstris) och således troligen härrörande från ve
getationen pä berget. 
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Fig. i. Norra Botkyrka med Mälaren 15 m över 
nuvarande nivå, motsvarande vattenståndet vid mel-
lersta bronsaleler. Fylld eiikcl undersök! röse eller 
enstaka stensättning med tornläniningsnummer. 
Ofyllel cirkel - oundersökt röse eller enstaka sten
sättning. Det streckade området markerar lägel 
för Hallundaboplatsen. Skcppsfiguren markerar 
läget för hällristning. — North Botkyrka; the figure 
shows the water level of Lake Mälaren in the 
Middle Bronze Age, 15 m above the present level. 
Black circle = cairn investigated 01 separale stonc-
setting with prehistoric settlement remains number. 
Rings = cairn or stone-setting not investigated. The 
hatchiel area indicates the site of the Hallunda 
settlement. The ship figure Indicates the site of a 
rock-carving. 

Fig. 2. Röse 20: Ai var beläget pä bcrgskanten med 
utsikt åt söder. Foto G. Äberg. — Cairn 20: Ai was 
situated on the rock edge, facing south. 
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Fig. 3. Röse 20: Ai med fynd, rest av cnskittad stcn-
krels eich vinklad kallmur markerade. Den punkt-
slreckadc linjen understryker murens vinklingar. — 
Cairn 20: Ai with finds, remains of a one-layer 
stone circle and angular dry wall indicated. The 
dot-and-dash line accentuatcs the angles of the wall. 

eller brandbegravning. Utanför muren i 
sekler fanns däremot två begravningar av 
betydligt yngre datum. Den ena bestod av 
en samling brända ben och skärvor av ett 
lunnväggigt zickzackbandornerat lerkärl. 
Den andra utgjordes likaså av brända ben 
och keramikskärvor, men dessa var av grovt 
oornerat gods. Tillsammans med de sist
nämnda läg ocksä en halv röd glasfluss
pärla. 

Helt skild från dessa begravningar var 
i rosets västra del en stämj)clornerad hals
ring av brons nedstucken mellan stenarna 
j)å kallmurens utsida (fig. 5). Halsringen 
är gjord av en rund bronsten med ena än
den omböjd till ögla, den andra till hake. 
Mittjaartiet är uthamrat till en närmast 
rektangulär j>latta, ca 9 cm lång och drygt 
1 cm bred. Plattan är på ovansidan deko
rerad i fyra parallella bårder. Stämplarna, 
räknade inifrån och ut, är cirklar. S-figurer 
med upphöjda punkter, ett nätverk av tri
anglar och romber samt ytterst åter cirklar. 

Det tredje roset (fornl. 19) var, liksom 
det först beskrivna, ujjpbyggt kring en 

Fig. 4. På bollen av röse 20: Ai läg ett bronssvänl 
med bruten 42 cm läng klinga och oval fästeknapp. 
Foto N. Lagergren, ATA. — At the bottom of cairn 
20: Ai was found a bronze sword with broken blade, 
42 cm long, anel oval pommel. 
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Fig. 5. I utkanten av röse 20: Ai påträffades cn 
vendeltida bronshalsring. Ca 3/4. Foto N. Lager
gren ATA. — On the outer fringe ot cairn 20: Ai 
was found a bronze neck ring dating from the 
Vendel period. 

bergklack och delvis utrasat (fig. 6). Frän 
dess norra del utgick i rakt nordlig rikt
ning en 4 m lång rad av tätt lagda, ca 
0,2 m stora stenar. Stenraden, som slutade 
tvärt ute på den kala berghällen, var före 
undersökningen delvis dold av mossa och 
torv. Anslutande stensträngar och ingångs-
liknande arrangemang har observerats i 
samband med högar och rosen med dolda 
stenkretsar.4 Rosets stenfyllning dolde tre 
koncentriska kallmurar med 0,5-0,75 m av
stånd mellan murliven (fig. 7). Även dessa 

* A. Hyenstrand, Gravformcr och symboltccken un
der yngre bronsålder, Fornvännen 1968, s. 187 och 
där anförd litteratur. 

Fig. fi. Det delvis utrasacle röse 19 med inre kallmu
rar, anslutande stenrad och hengömmor markerade. 
— Cairn 19, partly demolished, with inner dry 
walls, with an adjoining stone row anel beine reecsses 
marked out. 

murar tycktes vinklade, dock mindre mar
kant än i föregående röse. De var till stor 
del upplagda av skarpkantat, sannolikt eld-
påverkat och slaget stenmaterial. Central-
begiavningcn innanför den inre kallmuren 
bestod av ett lager brända ben, sannolikt 
av en ca 40-60 år gammal individ. Mellan 
den inre och den yttre muren fanns i sekler 
ytterligare ett lager brända ben, sannolikt 
av en vuxen kvinna. I detta benlager låg 
två bronsbladsfragment och en dubbel-
knapp (fig. 8). Bronsbladen har en låg 
mittås längs ena sidan, men är svåra att 
närmare bestämma. Dubbelknappen har 
mittspröt, vilket avslutas med en liten 
jrlatta ornerad med koncentriska cirklar. 
Mittsprötet är försett med en i spiralvind
lingar löpande linje vilken fortsätter ut på 
den mellersta skivan. Bottenjilattan är bara 
fragmentariskt bevarad. 

Dnbbclknappar med mittspröt uppträ
der under mellersta bronsålder. Den ringa 
storleken hos detta exemplar, 1 = 25 mm. 
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78 Ove Hemmendorff 

Fig. 7. Detalj av kallmurarna i röse ig:s östra del. 
Foto L. Gullmert. — Detail of the dry walls found 
in the east part of cairn 19. 

talar snarast för en datering av denna be
gravning till per III.5 

Svärdet i det andra roset är närmast av 
per Il-typ och torde ha tillhört en central
begravning. Avsaknaden av stenkista i roset 
behöver ej utesluta möjligheten av en trä
kista, t. ex. urholkad stock, vilken utan täck-
hällar orkat bära den överliggande stenmas
san. När kistan brustit har stenar rasat ned 
och demolerat svärdet. 

Av de två sekundärbegravningarna i ro
set med svärdet kan den med glasflusspär-
lan knappast dateras närmare än till yngre 
järnålder. Den zickzackbandornerade ke
ramiken i den andra begravningen tillhör 
Sellings typ A III. Den förekommer i syd
västra Finland och i Mälarområdet från 
mitten av 800-talet till goo-talets andra 
hälft.» 

Halsringen är närmast av en typ som 

jjå Gotland uppträder under sen folkvand
ringstid. Den föreligger i grav- och depä
fynd i knappt tjugo hela och fragmenta
riska exemplar. Två av dessa ringar är 
stämpelornerade.7 En skelettgrav i Saltuna 
jiå Bornholm innehöll en rikt stämpelor
nerad ring av denna typ samt en näbb-
fibnla, vilken daterar graven till 600-talet. 
Ringen läg som ett diadem runt den dödes 
huvud.8 Sophus Muller uppger att sam
manlagt fyra sådana halsringar är kända 
från Bornholm och Själland.9 Åtminstone 
en av de själländska, ett opublicerat grav
fynd från Stengaarden, Gentofte, Köpen
hamns amt, har en enkel stämpelornamen-
6 E. Baudou, Die regionale und chronologische Ein-
teilung der jungeren Bronzezeit im Nordischen 
Kreis 1960, s. 87. 
6 D. Selling, Wikingerzeitlicbe und Fruhmillelal-
lerliche Keramik in Schweden, 1955, s. 140. 
7 B. Nerman, Die Völkerwanderungszeit Gotlands 
KVHAA Monografier, 1935, s. 71. 
" E. Vedel, Bornholmske unders0gelser, Aarbeger 
1890, s. 21 . 
9 S. Muller, Ordning af Danmarks Oldsager. Jern-
alderen, 1888-95, s. 58. 
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tik. Halsringen från Botkyrka har dock sin 
närmaste motsvarighet i ett lösfynd från 
Halikko-Mustamäki i sydvästra Finland.10 

Denna består ocksä av en rund ten av 
brons, på mitten breddad till en närmast 
rektangulär platta. Den finska halsringen 
bär liksom den frän Saltuna jjå Bornholm 
en stämjjelornering i jiarallella bårder av 
trianglar och smä tvärstreck. Kivikoski 
ujjjifattar den som ett estniskt arbete frän 
tidig vikingatid. Halsringen frän Klockare
berget i Botkyrka har en stämpelornering, 
mycket typisk för smyckeföremål frän ven
deltid.11 

Till diskussionen om de inre kallmu-
rarna i bronsålderns rosen12 kan fogas föl
jande iakttagelser rörande dessa rosen. 
Röse 19 läg till största delen jaå östra sidan 
av cn bcrgklack, som utnyttjats för att 
skenbart ge roset en större höjd. Därige
nom lutade rösebottnen huvudsakligen åt 
öster. De två yttersta kallmurarna fanns 
bara som cirkelbägar i de lägsta delarna 
av roset, medan den inre muren utgjorde 
en i det närmaste sluten cirkel. Alla tre 
var högst och bäst byggda i de lägsta, östra 
delarna av roset och extra kraftiga i bergs
skrevor. De torde därigenom ha fungerat 
som stödkonstruktioner, vilka hindrat sten-
fyllningen att rasa ut åt sidorna. De har 
sannolikt inte utgjort kallmurade sidor jiå 
ett röse som successivt byggts ut, eftersom 
det inre trycket jiå murarna i dessa lägsta 
jjartier skulle ha orsakat att murarna ti
digt skulle ha rasat ut istället för att som 
nu vara i det närmaste helt intakta och 
delvis synliga redan i rosets yta. 

10 E. Kivikoski, Aus der Eisenzeit der Gegend von 
Salo, Suomen Museo 1941, s. 25. 
11 N. Äberg, Den historiska relationen mellan folk
vandringstid och vcndeltid, KVHAA Handlingar 
82, 1953, s. 119. 
12 Ä. Hyenstrand, Dolela kallmurar. Nordsvensk 
forntid, Skytleanska samfundets handlingar 6, 1969, 
Jfr även E. Nylén, Gotlands murade rosen och 
bronsålderns tjärrhandel. Gotländskt Arkiv 1959. 
13 K. C.. Selinge, Fornlämningar i gränsbygd, 
Fynd 1966, s. 15. 
u C. F. Meinander, Die Bronzezeit in Finnland, 
Finska Fornminnesföreningens Tidskrift 1954, s. 
104. 

Fig. 8. I röse ig:s söelra gravgömma låg en dubbel
knapp, 25 mm läng. Foto Anthony Robertson-
Pearce, RAÄ. — In the southern grave recess of 
cairn 19 was found a double button, 25 mm long. 

Kallmuren i reise 20: Ai, där berggrun
den var i det närmaste plan, torde genom 
sin höjd inte ha kunnat stå någon längre 
tid utan en stödjande slenfyllning på ut
sidan. Med en sådan bör dock kallmuren 
ha medverkat till att ge roset både stadga 
och höjd. 

Den konstruktiva aspekten bör dock ej 
utesluta att de avsiktligt dolda kallmn-
rarna haft en annan innebörd. 

Vinklade kallmurar i dolt läge är ett 
tillskott till bronsåldersrösenas registrerade 
konsiruktionsdetaljer. Från Västsverige har 
dock mängkantiga rosen med kallmurade 
sidor rajjj)orterats1:! och i Finland finns 
dolda, fyrsidiga kalhnnrar belagda.14 

Bottnarna i dessa rosen tycks ha beretts 
genom att ett par dm tjockt skikt av morän-
grus lagts jjå berget. I de två stensättning
arna var också bottnarna beredda, men här 
av ett tunt lager mylla och skärvstenar. 
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Detta material fyllde ocksä UJJJJ de när
maste skrevorna kring stensättningarna. 
Liknande iakttagelser har gjorts bl. a. i 
Finland15 och i Södertäljetrakten1» och 
understryker den omsorg som ägnats an
läggandet av dessa byggnadsverk. 

De övriga av Riksantikvarieämbetet un
dersökta gravarna i detta rösesträk är fyra 
röseliknande stensättningar vid Skarp
brunna (fornl. 87), vilka innehöll inre sten
kretsar, i ett fall kallmurad. Fynden ut
gjordes av brända ben, en krukskärva och 
en fragmentarisk bronskniv frän mellersta 
bronsåldern.17 I samma rösesträk, vid Alby, 
undersöktes fyra rosen och en röseliknande 
stensättning (fornha 97-100). Rösena var 
15-20 m i diam. och innehöll koncentriska, 
vinklade kallmurar och mittkonstruktio-
ner. Fynden utgjordes av brända ben och 
sj^etsar av sten men medger ingen närmare 
datering.18 På bergssluttningen nedanför 
Albyrösena undersökte Stockholms Stads
museum fyra stensättningar (fornha 167-
170), av vilka en hade markerad kantkedja 
och gav fynd av bronsfragment och brända 
ben. Trolig datering bronsålder.19 

En översikt av de undersökta bronsål-
derslämningarna i Mellansverige har gjorts 
av Baudou.-0 Där framgår att de sakkun

nigt undersökta rösena är fä, och de med 
daterande fynd ännu färre. Sedan dess har 
dock bilden delvis förändrats genom de se
naste årens livliga utgrävningsverksamhet, 
speciellt i Storstockholms närhet. 

De här redovisade röseundersökningarna 
i norra Botkyrka är ett bidrag till vår kun-
skaji om de mellansvenska bronsåldersröse-
nas uppbyggnad och datering. Samtidigt 
är de ett komplement till övriga bronsål-
derslämningar i Botkyrka, t. ex. Hallunda-
boplatsen21 och den nyupptäckta hällrist
ningen vid Slagsta.22 

1!i C. F. Meinander, 1954, s. 96. 
18 Ä. Hyenstrand 11)69, s. 124. 
17 Riksantikvarieämbetet (RAÄ) Rapport 1970 A2, 
Arkeologi i Sverige 1969, 1 RAÄ:s uppdragsverk
samhet. 
18 RAÄ Uppdragsverksamheten, Ärsl>crättclsc 1968. 
Dessutom cn bild i KVHAA årsbok 1969, s. 111. 
10 RAÄ Rapport 1970 Ai , Arkeologi i Sverige 
1968. 2. Övriga institutioner; RAÄ Rapport 1970 
Aj . Arkeologi i Sverige 1969. 2, Övriga institutio
ner. 
20 E. Baudou, Forntida bebyggelse i Ångerman
lands kustland. Arkiv för Norrländsk Hembygds-
forskning 1968, s. 62. 
21 H. Jaanusson, Bronsåldcrsboplatscn vid Hal
lunda, Fornvännen 1971. 
-'- D. Damell-Ä. Hyenstrand, Hällristningen vid 
Slagsta i Botkyrka, Fornvännen 1972. 

Excavations of Cairns at Botkyrka in 1971 

In the jiarish of Botkyrka, some 20 km 
south-west of Stockholm, a number of ar
chaeological investigations have been car
ried out över the past few years in connec
tion with the building of a satellite town. 

Traversing the area there is a mountain 
ridge, 5 km in length, in which about 30 
cairns and separate stone-settings have 
been found high up on the hills. In the 
autumn of 1971, five of these sites—on 
Aspberget and Klockareberget—were in
vestigated. One large cairn jjroved to con
tain three concentrically built dry walls 
and two cremation graves. In one of the 

latter was found a double button, which 
can be dated to Period III of the Bronze 
Age. Another large cairn contained a high 
angular dry wall, and in it was also found 
a bronze sword from Period II, jirobably 
jilaccd there at an inhumation burial. On 
the other fringe of the cairn were found 
two cremation burials from the Late Iron 
Age and a stamp ornamented neck ring 
from the Vendel period. 

In cairns situated in the same ridge and 
investigated earlier have been found dry-
walled stone circles and occasional finds 
from the Bronze Age. 
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