Gravarna är brandgravar, dvs de döda har bränts
på bål. Därefter har benen samlats ihop och lagts
i en kruka eller träask, ibland med någon personlig gravgåva. Över detta har jord och sten lagts.
Dessa gravar kallas stensättningar vilka främst

innehåller sten eller högar som främst innehåller
jord och oftast är något högre. En av gravarna, nr 8,
undersöktes 1939. I graven fanns ett brandlager,
skärvor från ett lerkärl och några järnspikar.

Det nu rivna Björklundstorpet (Båtsmanstorp på kartan). Foto från 1950-talet. Bromma hembygdsförenings arkiv.

Du är

här!

Inom gravfältet, ca 100 m öster om Bällstavägen, finns en sentida ristning
på en häll. Den innehåller ett cirkelornament, en ofullständig människofigur och bokstäverna IOGT. Det senare har koppling till det nu rivna
torpet Björklund intill Bällstavägen där en terrass och en trappa finns
kvar på gravfältets norra sida. Torpet, byggt i slutet av 1700-talet, var en
tid samlingslokal för NTO (Nationaltemplarorden), en nykterhetsorganisation vid sidan av IOGT (International Order of Good Templars).

English

The cemetery belongs to a former Iron Age farm situated where today
Stora Ängby manor is located. This Iron Age cemetery has 68 graves.

Bällstavägen har samma sträckning som en gammal väg
som gick från Bällsta bro till ett färjeläge vid Tyska Botten.
Vägen anlades omkring 1675 och drogs fram tvärs över
gravfältet, vilket troligen förstörde några av gravarna.

Gravfältet har hört till den eller de järnåldersgårdar,
som kan ha legat på platsen för nuvarande Stora
Ängby slott.

The cemetery has 11 mounds, 46 round
stone-settings and some oval, rectangular,
quadratic and triangular stone-settings.
1939 grave no. 8 was excavated with
finds of some shards, nails and burnt
bones. The dead persons were usually
cremated and the graves were then
raised over the pyre.

The road Bällstavägen divides the
cemetery in two. Some graves were
destroyed, when the road was built
around 1675. Near the cemetery there
is a terrace and some steps from the
now disappeared Björklund’s croft
from the end of the 18th century.
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På ömse sidor om Bällstavägen i Björklunds hage ligger detta gravfält från
järnåldern, ca 500 f Kr – 1050 e Kr (RAÄ 62 i Bromma). Här finns 68 gravar,
bl a 11 högar och 46 runda stensättningar. Dessutom finns enstaka ovala, rektangulära, kvadratiska och triangulära stensättningar. Gravfältet har många
och delvis tydliga gravar med synliga konstruktionsdetaljer som kantkedjor,
en yttre begränsning av lagda stenar.

Fornlämningarna är lagskyddade. Länsstyrelsen i Stockholms län, RAÄ 62 i Bromma
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