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Gravfältet har ca 20 gravar. Det är 4 högar, 12 runda och en rektangulär stensättning samt två så kallade treuddar, tresidiga
stensättningar med insvängda sidor. Treuddar uppträder ofta
på gravfält, som är från yngre järnålder tillsammans med stora
högar. De anses speciella och saknar ibland gravinnehåll. Den
ovanliga formen kan kanske ha en symbolisk betydelse.

I Komötets östra del ligger även ett gårdsgravfält (RAÄ 64) med ca 10 gravar, varav 3 högar
och 6 stensättningar. På höjden norr om gravfält 63 finns ett tiotal stensättningar som kan
dateras till äldre järnålder eller yngre
bronsålder (1000 f Kr – 550 e Kr).

Gravfältet bör ha tillhört bebyggelse som funnits på platsen under den yngre järnåldern
innan den medeltida gården Stora Ängby,
skriftligt belagt först 1315, tillkom. Från den
förhistoriska gården har de levande haft
ögonkontakt med de döda i gravarna här på
höjden, en symbolisk placering!

1939 röjdes gravfälten 63 och 64 och 2 av gravarna, nr 17 och 22, undersöktes och återställdes. I högen nr 17, låg troligen en kvinna begravd med bland annat pärlor som gravgåvor.
Hon hade bränts och hennes ben låg samlade
i ett lerkärl. Sannolikt är alla gravarna brandgravar.

När den döda bränts
på bål trodde man att
själen kunde fara till
dödsriket.

Burial Site

In front of you there is a Late Iron
Age cemetery with about 20 graves of which 4 mounds, 12 round
and 2 triangular stone-settings.
The cemetery once belonged to a
farm, transformed during medieval time to the estate Stora Ängby.
The graves are probably cremation
graves. In the east part of Komötet
is a smaller cemetery with about
10 graves and on the hill in the
north there are some much older
graves. Two of the graves (nr 17
and 22) have been excavated. In
one of them a woman was buried.

Fornlämningen är lagskyddad. Länsstyrelsen I Stockholms län,raä Bromma nr. 2

Bromma Hembygdsförening www.brommahembygd.se

Stockholms Stadsmuseum www.stadsmuseum.stockholm.se

Här i skogspartiet framför nr 17 – 22 dig ligger
ett gravfält från yngre järnålder (550 – 1050 e Kr).
Platsen benämns som "Komötet".

