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Bilaga. 

ARKEOLOGLSKA UNDERSOKNINGAR I SODRL4 SPANGA 
SOMMAREN 1951. 

En preliminär redogörelse utarbetad av Illatrgarcta Biörnstad. 

I det lav ~Stockholms istald nyli,gen inikorporerade [stidra ,Sp&nga håller .en 
ny bebyggelse på att  vaxa fram. Det ar det s. k. Vällingbyområdet, Stockholms 
nyaste förstad. Den momderna 5ebyggelsen kommer här  delvis a t t  gå fram 
över gravfält och ibyggnad'srester från förhilstori,sk tid. E n  del av 'dessa forn- 
minnen var kända sedan gamm,alt. Resdan i redogörel'sen för den första inven- 
teringen av fornminnesbeståndet i detta område upptogs gravfälten vid Väl- 
lingby och Hiisselby samt (det stora rösek på Grimstah,en. Vid en isenare h- 
venteiang tillkom g r a ~ f d t e t  på södra sidan av Grim,stahöjmd,en. Nar 'det på 
1940-talet blev aktuellt med en bebyggelse av området upptog Stockholmsstads- 
pl'aneklontor förhandlingar mad Stockholm~s st~d'smwseum. Overlä,ggningarna 
ledde till, att gravfalt,en vi,d Vällingby och Grimsta helt och hållet skuiile 
borttagas, medan :störs ta 'delen ,av H$ss,elbygravfal tek skultle bevaras och ingå 
i .ett parkområde. 

D e  ,ark,eologiska andemGkningarna, som Sta,dsmuseet med anledning ,av 
ovannamnsda avgörande utföride under sommaren och hösten 1931 omfattade 
följa.ktligen <d,e två gravfalken vi,d Grimista 'och Vallingby ,samt en mindre del 
av H&lselbygravfalteit. Under utgravningarna,~ gång framk,om dessutom res- 
tlerna av ,en förhistorislk gårdsanläggning vild Hasselbygravfaltet. Samman- 
lagt h,ar undei~ökts  intle min'dre an 106 fornlämningar, av vilk'a enldast 53 var 
kända vid utgrävningarnas början. Denna utökning av fornminnesbeståndet 
till d~et dsubbla, som utgrävningarna ledde till, förefaller vara allmängiltig åt- 
min~stone för Spångas idel. 

De undersökta gaavfalten var belägna på två höjldsträckningar p% öm'se 
 sidor om den stora vägen från m stock ho lm till Hbstehby. På 'den östra delen 
av den norra bergsryggen låg Vällingbygravfaltet ialJ~del~~s intill #den sentida 
bebyggelsen i Vallingby. Atskilliga fornlämningar visade spår av skadegörelse 
och mycket tyder på a t t  gravfal'tet u~sprungligen omf'aiht.at fler fornlämningar, 
som blivit fömtör'da. 

Längre åt väster vidtar sedan hassel by grav falt et^, som delas i två hälfter av 
en liten sänka i bergsryggen. I d'enna sanka  påträffade,^ den förut omnämnlda 
~;åadlsanlaggninlgen. 

P å  an,dra si'dan som Häss~elbyvagen ligger en annan hö)dsträckninig, alldelels 
intill Grimsta gård. P å  denna h'öjld låg på  den hö,gsta punkten en etor sten- 
sättning, och på den sydöstra 'sluttningen n%got hundratal meter från stensatt- 
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1. Brons&ldersgraven vid Grimsta. 

ningen var gravfsltet belaget. Steiisat,tningen och gravfältet visade sig vid 
utgravninlgen vara från .hlelt skilda epoker. Den atora st,ensattningen var sedan 
gammalt känd, vilket &r mycket nat,urligt eft.ensom fornla.mningen framt.raidde 
tydligt ,och de:ssutom h'alde ett dominerande läge på iioppen av bergsryggen 
(bild l). Den var 13 m i diamet'er ooh delvis fGrs,edd med en kraftig kant- 
kedja. Förutom brant& ben !som Jåg ,utsprid.da över hela gra.ven påträffades 
en dubbelknapp och .en liten kniv, b~åda föremallen av .brons (bild 3).  Dubbel- 
knappen ar  av en ky.p isom förekmom under bronsål~dern~s fjärdme period och ger 
oes möjlighet at t  tidfikta f,ornlamningen .till tid,en cirka 1000-500 f.Kr. Denna 
gcav ar  följaiktligen en av 'de allra äldsta som hittills utgrävts inom Stockholm,s- 
området. 

Intill  etensättningen iakittlogs en avplanatd yta av rektm~gul~ar form. Vird ut- 
gravninlgen framkom har några stensättningar mmeJd stensatta gropar. I något 
fall imlehödl groparna iskörbrk,d,a stenar. Fynden utgjo~des i övrigt av  ler- 
karlsskarvor, elagg och brända :ben. TTilk'et andarnål anlaggningen tjiinat ar för I 

narvarand)e omö jl@ at t  avgöra. l 

Gmvfaltet vid Grim'sta .bestod av 11 sten~säitningar, som i den :starka slutt- 
ningen avtecknade isig a'om små agga förhöjningar. Av fornlämnin,garna visade 

l 
sig nio vara skelettgravar, medan de två andras karaktär ar oklar. I fem gravar 
var skeletten relativt val besarade, i .två påträffades endast delar av tänrderna 
och i de åte~stiien~de två kunde icke iakttagas n&gra rester av  :skele,tt.en. Att 
dema senare ändå har varit skel'ettgravar kan man sluta sig till på grnnd av  
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2 .  Den s. k. Kungshogen p& gravf&ltet vid Valiingby. I 

deras likhet med de övriga. De döda hade placerats i kistor eller ramar av 
tra. Dessa var emellertid helt försvurna och endast de  långa spikama som 
hållit ihop dem vittnade om at t  #de en @ng funnihs. Ki,storna hade gravts ned 
i den ur'sprungliga pinnmobottnen, och för .att de  ek.ulle stå horisontellt hade 
man i flera fall varit tvungen att delvie gräva in dem ;i sluttningen. O v q å  
kistan fanns ofta en istensattning och i denna avtecknade sig en avling för- 
djupning som markerade v,ar kistgropen var belagen. 

Fynden i gravarna var mycket fåhliga. I flera, fall hade ,de döda fått med 
sig en kniv av järn, i len grav patraffades en rund bronsbriaka och i en annan 
en del av ett isilvemynt. En,dast en grav gav fynld som e r b j d e r  ,ett större 
intreme. Det var gravfalt'etis istönsia fsornlamning. Den hade ,en diamet,er av  
8 m moch var f'örse'd'd med tydl.iga kantstenar på ,slutitningesid.an. Und,er et~t ,tjockt 
mullager blottades i fornlämningens mitt en oval etensahtning cirka 2 X 4 ni 
och under (denna låg en kilstgrop, eom v.ar orienterad i riktning ONO-TVSV. 
Av skelettet var enidaist delar av t:änderna bevarade. Dessas läge vi>sade atk 
den döde legat mled huvu'det åt UNO. Ovanfsör huvudet påiraffadee en mangcl 
jarmtift, som tydligen harröride f r h  ett ekrin. För övligt utgjor'des fynrden av 
en jarnkniv, två ytterst fragmentariska föremal av järn, en liten bronsklump 
samt ett helt silvermynt och en (del av lett. Silvermynten ar mycket slitna och 
det ar tvivehktigt om ~d'e nagonsin kan bestammas med full visshet. I norra 
delen av fornlämningen hitta'des en cirka tio cm lång jiirnten, o& inkilat intill 
ytternidan av en av dle yttersta &enarna ,i ~iens~atkningen påträffades 'ett före- 
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mål av bronsplåt cirka 15 X 15 cm (bild 4) .  Detta föremial a r  försett med 
en tvärställd ögla och har förmo,dligen haft ännu en likadan. Det tmde 
ha använts som flöjel eller standar ,av något slag. Båda sidorna är  de- 
korerade dlels med figurfram~stal;lningar,  dels med en 's. k. valknut, ornamentala 
bårder 'och bandflatningar. Figurerna förestdler i tvtå fall e n  ryttare till hast. 
Den ena ryt.t.aren håller etit #värmd i den ena handen ooh en fågel i den an,dra. 
E n  annan bild visar len hajst och nnder hästen en  man med utsträckta händer; 
int,ill 'den hölgra hmden ar  en fågel ,avbiltd8a,d. F'öremålet ar helt unikt i sitt 
sl.ag ,och någon närmare tolkning %r det ännu för tidi,gt at t  ge. Kanske kan ett  
studium av nordisska och e ~ r ~ o p e i s l a  ~bi~l'dfram~stallningar ge ledning för be- 
dömningen av 'detta fyn,d. I Riksby, endast ett par km från Grimsta, finns en 
bildristnin,g med figurer som visar släktskap med gr im stas tand aret^.^ 

Alla skelet+t8gravarna på Grimst+agravfältet låg ori,enterad,e i riktningen v-O 
eller VSV-ONO. I s ju  gravar var skeletten så val bevaradle a'tt man kun,de 
ange ,dera.s läge, isom i fem fall var mejd huvu,d,et ;åt V eller VSV. D'e två andra 
hade huvudena åk ONO. Gravskicket förefallmer ha rönt stark !@verikan från 
kristna sedvänjor ,ooh aven skelett,ens inriktning föaefldler vimd första påseen- 
det ha Överensstämt med det  k r i sha  bruket a t t  1aigg.a graven i riktningen O-V. 
Men såsom från flera håll framhållits2 torde vikingatidens väderstreck ha  varit 
förskjutna 45" &t öster, s å  att norr låg å t  vårt nordöst o. s. v. D,enna !skillnad 
ekulle bero på a t t  man födade &ter, dar isolen gick upp vid vintlersolsrtandet, 
medan vårt öster i stallet a r  idär solen går upp vid ada.gjamningen. Om 'denna 
teori ar rikt.ig låg Grimsta.grava.rna niirmast i en  riktning, som m0tsvara.r vårt 
X-S, vilket 1d.ock iake behöver b,etyda, a6t d e  &r htedniska. G r a ~ a r n a  kan d,ate- 
ras ,t-ill övergångstiden ,mellan hednilsk ,och :kristen tid, <d. v. is. 1000-talet e. Kr. 

Fornlämningarna på Vällingbygravfaltet fördelade sig ganska jämnt över 
hela ,den ,östra ,d,elen av b'erget. Men aven i nondsluttningen, dar mm annars 
inte gärna ville lagga sina ,döda, f'anns flera grav höga.^ och stensättningar. På 
fornminneaområdet fanns ,dessutom två @tora stenblock, och delvis inkilade 
mellan fd,em låg två mindre sit>enar med runda fördjupningar, is. k. skålgropar. 
Sådana :> alvkvarnar)) före$lommer ibland på förhistoriska gravfält. De  har 
tolk,ak som offersienar och har anidma till vår ii'd haft folkmedicinsk a.nvan,dning. 

Huvu,d~del,en av stenlsattningarna l%g p& 'den norra delen av gravfalmtet, men 
de återfanns ock& mellan högarna över hela dsen övriga delen av gravbacken. 
Formen var oftast rund, men 'det fanns också istensathingar meld triangular 
och rektangulär form. Endast en var försed~d med kantke~dja. ~St~ensiittningarna 
bestod av ett eller flera lager av i allmänhet ganska små .stenar, mellan 10 ,och 
40 cm i diameter. De täckte brand,gravar och svartjordslagret låg direkt på 
pinnmogrunden. Stensättningarna har endast använts för en begravning. 

Högarna var i allma.nhet mer komplioerade till isin uppbyggna.d an sten- 
sättningarna. De var uppbyggda av matjordsblandaid sand och sten. Stenma- 

Denua ristning finns avbildad i sStockholmstraktens natur- och  kulturminnen^^ sid. 75. 
Weilbull, L., De gamla nordbornas v&d.erstreckwbegrepp. Scandia 1928, och Ekblom, E., 

Den forntida nordiska oiienteringen, Fornvannen 1938. 
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terialet varierade mycket i storliek, Erån knytnavstora 'stenar till (block med en 
diameter av intill 1 m. särskilt ,karakt4eristiskt för högarna var det sat t  på 
vilket gravbyggarna utnyttjat trerrihgen. Gravarna var ofta anrlalgda uppe på 
små bergknallar eller i slutitningar, varigenom effekten förhöjdes. De såg 
större och mer imp~neran~de ut än de i själva verket var. 

I en av högarna påtriiffades en kiistgrop. Graven har sannolikt innehålht 
ett obrä,nt li'k. Denna grav var .till sin uppbyggnad mycket lik gravarna vid 
Grimlsta. Likeom i 'dessa påträffades iind,er ,griistorven en stensättning och i 
clenna en fördjupnin,g (dar kistgropen var belaigen. Även fynden var snarlika. 
De utgjordes av spikar till ki.stan, en kniv och de~su tom ett el~d,stål. Eiistgro- 
pens orient.erin~g i riktningen NO-iSV var ungefär densamma som i Grimsta. 
-%v :skelettet v'ar ingenting bevarat. Alla övriga gravar vi,d Vällingby var brand- 
gravar. 

Bottnen i fornlämningarna utgjo.rdes i allmanhet av pinnmo och i denna 
botten fanns i några gravar nedgrävda gropar, som var fyllda med svartjord 
och iskörbrand'a stenar. För övrigt gjoiides inga fyn'd i ,delss,a gropar, som val 
får  satt,as i samban~d med någon eorts offermålrtider eller kanske ioildninig- 
ställande av förning å t  den ,döde. 

I mot'sats Bill stensättningarna vis.ade det sig a t t  högarna använts för f1,era 
gravläggningar. I många hötgar påträffades namli,gen Bera isvartjordslager 
med brända ben. Vart och ett av dessa lager .behtöver naturligtvns inte m d r a  
en gradaggning utan (de brända benmen kan i ,stal(let härröra fr5.n matgåvor i 
form av kött,, ,som den döde fått med sig och som på en annan pbhs i 
högen an själva graven. Vilka svartjorchl-er som ar 'de egentliga gravgöm- 
morna k,an avgöras f ö ~ s t  nar b,enmaterialet blivit vet,enskapligt unldersökt. 

E n  av högarna på Va.llingbygïavfaltet innehåller dock med säkerhet flera 
olika gravar. Det är den stömt.a av alla högarna, i ,den folkliga tramdit'ionen 
kallad »Kungshögen» (bild 2) .  Den låg på gravfältets högsta 'del med ut- 
sikt mot Beckom,berga, R,åck~ta och Grimsta. Högen var 16 m i diameter och 
2 m hölg. Tyvärr var 'den skada~d i den össt'r,a 'delen av ,ett s en tda  förisök att 
grava in en kallare i h'ö'gen. Under en tjock jordmantel blottaldes ,ett central- 
röse av delvis myoket stora istenar. I de övre delarna lav 'de,tta påträffades två 
svartjordslager med bra.nda hen, nitar och spikar av järn och i (det ena dess- 
iitlo'm ett lerkärl och len s .  k. t ~ r s ~ a m m a r r i n g .  Nar den övre 'delen av central- 
röset ,avlägsnats framkom ett tredj,e svartjordslager och omedelbart unlder 
detta let,t tunt lager av rödbran,d sand. I avartjoildslagret hittades slagg. 
Cnder dessa lager, som sträckte sig över en stor  del av fornlämningens syd- 
rastra del, påtraffades tre obrända skelett, varav ett låg diilekt på berget i 
iiordsydlig riktning me!d huv,ndet å t  norr, et.t annat var orien.t.erat i rik,tmingen 
ONO-VSV med huvu'det åt ONO, me,dan det tredje v.ar helt tilltrasslat och 
omöjligt att ange riktning på. *Skeletten var mycket (daligt bevaralde och av- 
tecknade sig ib1,and endaist som en ljus färgning i jorden. Under bröstkorgen 
p& det andra skelettet påträffades en rund ring av hartstatning, som tydligen 
Iiört till ett barkkarl, och intill1 ett  av sk,elett,en låg en kniv av järn. För övrigt 
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3. Fynd fr8n Grimsta och Vällingby, o, bronskniv och dubbelknapp fran bronsbldersgraven 
bild L ,  b kam av ben fran romersk jarnblder (Kr f.-400 e. K.), c spelbrickor av ben och 
d lerk&rl fr&n vikingatiilen (800-1060) samt e amuletter i form av eldst8lsliknande järn- 
ringar och miniatyrskaror, nedlagda i en vikingatidsgrav vid Vallingby, n-c hel skala 

övriga cirka halv skala. 

fanns det en mängd bitar #av hartstätning utispridda runt !omkring islkeletten. 
Slutligen fanns de t  i högens nordvästra del ytterligare et t  svartjoiid~slager, som 
låg direkt p& berget. Det  innehöll e t t  lerkarl som tjänstgjorde som behållare 
för d e  brända benen. 

H u r  skall man uppfatta denna hög? Det förefaller som om det från 
början funnits två gravar på platsen, en brandgrav och en skelettgrav. Ovan- 



4. Standar eller fliJjel av brons fr$n Grimsta. Nastan natiirlig storlek. 

på högen över den silstnamnda gravgömman har varit tant ett 'bål, till vad 
andamal ar  omöjligt at t  avgöra. Området mellan de tv% gravarna har sedan 
fyllt6 ut och det  stora centralriket ;byggts upp, varpå de tv% brandgravarna an- 
lagts och högen fått sitt  lutg giltiga utseende. Härav skulle alltrså följa, att de 
undemta gravarna ar aJ'dst, men om 'deras inbördes förhållandme i tid kan ingen- 
ting sagas. Av de övre gravarna kan åt.minstone den ena klart dateras till 



vikingatitden på grund av torshammarringen. Lerkärlet mohsager icke en sa- 
dan datering. Men ingenting hindrar, att också den undre brandgraven är från 
vikingat'iden. Lerkärlet, som påtraffa'des i ,detta ,svartjordslager, var mycket 
grovt ,och dåligt brant. Kärlet hade flat (botten. Denna enkla lerkarletyp ar 
,svår (att tidfa:st-, men den kan lika gärna tillhöra vikingatiden som någon 
annan period av yn~gre järnåldern. Skelettgraven erbjuder större svårigheter. 
Det för.sta intryck'et man får av (denna gravläggning ar, att den förefaller vara 
gjord utan omsong. Skeletten Jigger i olika riktningar, och några stenramar 
omkring ,dem firns inte. Däremot kun'de man ilakttaga, att ovanpå det ena 
skelettet .låg tre st'ora istenar, som likaom fjättrade den iiii.de. Har man frukta.t, 
att dsen ,döde skulle gå igen? Var det brotbslingar som begravts hal-? Det'ta 
sista antagande motsäges emellerti'd av d.et faktum, att graven ligger på grav- 
fältek me'st centrala och högst ;belagna plats, vilken borde ha förbehållits 
en förnam person. E n  närmare ,datering ar praiktiskt taget omöjlig att göra med 
ledning av fyn'den. Hartstatninigar har visserligen ansetts tiU.h,ör;a alsdre ~ a r n -  
ålder (cirka 500 f. Kr. - cirka 400 e. Kr.). Men Spångaundersökningarna ha,r 
visat at t  hartfitatade kan1 anvä.nts ,aven under vikisngatiden. Det ar ii11 och med 
tvivelaktigt om kärlet hör samman med ,skelletten. Dess placering under den 
döde ar onekligen egendomlig. Som framgått, ar det inte mycket man med 
säkerhet kan saga .om denna grav. Den ,ger b8ara anledning till frAdgoï, !som 
annu inte kan ibesvaraa. 

M,ed ett undantag ar alla gravarna på Vallingbygravfa.ltet brandgravar, vil- 
ket gör, att fyndmen i ldlmanhet ar mycket torftiga. Vad ,elden inte lyckats 
fömtöra har den l'ånga tiden i jorden helt eller delvis förintat. Några rika 
gravar har det em,ellertid inte vlarit. Liksom på övriga ,gårds- 'eller bygravfält 
från jarn~alldern har  de varit myaket sparsamt utru~stade. D.e vanligaete fyn~den 
utgjordes av lerkärl eller delar av !sådana, ofta anvan,da som behhlhre för 'de 
brända benen. Lerkärl förekom i nästan alla gravar. I allmänhet var det oorne- 
rade karl med raka sidor och fl,ah bottnar, någon g h g  var :sidorna svagt ut- 
svängda och kärlen ftinsedda med ,en antydan till hals. Godset ar ofta mycket 
grovt och så ,dåligt b ~ ä n t ,  att hela kmär1 srnulams sönder till grus. En1da:st tre 
lerkärl lav större intresse påtraffa'dels, varav det ena a r  ofnllstän,digt. Det siet- 
namn,da a r  av finsilammat, mycket hårdbränt go,ds och har va.rirt försett, med 
en hank av eamma typ som finns på de frisilska kannorna fïAn Birka. Till 
färgen ar ,det ;Ljust brunt. I samma grav fanns även en liten skål med rund 
botten, aven iden av mycket god kvalitet. Färgen var i detka fall n,ågot rödaktig. 
Skhlen, eom var dekorerad med v%glinjer, har nana sla~ktin~gar i Birkafyndea. 
Även det tredje karleit hade ,d,ekor av våglinjer, men för övrigt a r  likheterna 
inte stom. Detta lerkärl a r  nämligen dubbelkoniskt och har flat botten (bild 
3).  God~set är heller inte så hårdlbraiit Isom hos de föregående. De tre kärlen 
skiljer sisg i kvalitet (så avgjort från Ide övriga på gravfähet, aA.tit man sannolikt 
får antaga, at t  de inte a r  gj,orda på platmsen. Derais datering till vikingatiden 
ar fullt klar, men en närmare bestämning ar svår att göra. 

I sex gravar påhraffades hartstatnlin'g, som troligen härrör från slvepta bark- 
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karl.' I hart'statningen kunde iakttagas avtryck av sömmen, som hållit ihop 
kärlet. Hartstahajde karl har ansettus tillhöra aldre jarnålder och möjligen folk- 
vandringstid d. v. s. tiden cirka 500 f. Kr. - 600 e. Kr. Detta galler dock 
icke på Vällingbygravfaltet. Dar förekommer de i klar vikingatidsmiljö. Den 
s. k. Kungshögen liksom två andra fornlamningar innehöll hartstatning. Dessa 
gravar har emellertid inte lämnat några diaterande föremail till vår hjälp. 
Annorlunda ar det med grav 33, en triangulär stensattnin~g, i vilken ett harts- 
tätat karl itjansbgjort som benbehållare. Bland de bnända benen påträffades 
två delar lav förstarkningisskenor till1 kammar. B%da hiar en genomskärning 
med den största, höjden på mitten. Den ena ar mycket smal med en dekor al- 
krysstreckning (och vertikala linjer, den andra ar dekorerad med fyra kon- 
centriska cirklar. Kamdelarnas genomskärning ger oss en möjlighet att datera 
dem till tiden efiter cirka 600 e. Kr. En cdatering +dl vikingatid av åtminstone 
det krysetreckade fragmentet förefaller troli~g. I en annan grav påtraffades 
hartstätning tillsammans med en mängd nitar och nitfragment av jarn samt 
spelbrickor av ben av den stora höga typ, aom förekommer under vendel- och 
vikingatiden. Slutligen hitdades hartstätning i en grav tillsammans med en 
miniatyrskara av jarn, alltså i vikingatidsmiljö. Av sex fornlamningar med 
hartstätning har således tre kunnat tidfastae tilii vendel- eller vikingatiden, 
600-1060. 

Av benföremål förekom två grupper, spelbrickor och kammar. ~Spelhrickor 
(bild 3) hittades endast i tv& gravar. E n  var ornerad med koncentriska. cirklar. 
Alla var försedda med endast ekt hail i unldersidan. H%len ar m~jligen avsedda 
för brickans placering p% spelbraidet. Kammar var förhållandevis vanliga och 
förekom i icke mindre an tio gravar. Den lilla kammen på bild 3 ar gjord 
i ett etycke med reliefornering p% överstycket.. Den tillhör en typ, som brukar 
tidfästas till romersk järnålder (Kr. f. - cirka 400 e. Kr.) och är d e d e s  det 
äldsta fyndet från  hela gravfältet. De övriga sex bestämbara kammarna iicll- 
hör vikingatiden eller möjligen vendeltiden. De ar ornerade med koncentriska 
cirklar och linjer, i tv% fall förekom krysstreckning. Den allra senaste Gr för- 
modli~gen en dulbbelaidig kam, isom kan dateras till 1000-halet. 

Bronsföremål var myckert ovanliga i gravarna, vilket ytterligare förstärker 
inirycket av torftighet och framför allt försvårar dateringen, eftersom just 
bronsföremål brukar vara la.ttförämderli,ga och därför tidstypiska. Endast i 
sju fornlämningar hittades bronsföremål, och i tre var de så fragmentariska, 
att de icke kan bestämmas. I en av gravfaltets största högar, som visade sig 
vara en mlansgrav, fanns förutom en del obestämbara fragment aven ett T- 
formigt ändbeslag till ett isköldhandiag av en typ, som i flera exemplar före- 
kommer i Birkafynden, dar de närmaste motsvarigheterna ligger i 800-talsgra- 
var. De flesta bronsföremålen påtraffades i en grav på backens sydsluttning. De 
iitgjordes av en kort kedja, ett Eragmentariekt nålhus, tvA örslevar och en liten 
ring, vid vilken örslevarna förmodligen varit fasha. Graven var alltuså en kvinno- 
grav. Av egentliga emycken av brons påtraffades endast ett spänne av en 
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ganska ovanlig typ, som dock förekommer i Birkafynden i sex exemplar, samt 
några brompärlor. 

E n  ovanligt framtiladande grupp av fornsaker på Viillingbygravfaltet ar  
kultföremålen. Till dessa räknar jag helsringar med vidhängande tomham- 
mare eller ringar samt skäror och eldmstål i miniatyrform (bild 3).  Halsringar 
med s. k. Tors- eller Odenssymboler hittades i icke mindre än åtta gravar. De 
låg alltid i själva gravgömman, ofta var de nedllagda i gravurnan. De cym- 
boliska eldstålen och miniatyrskärorna hade inte samma karaktär av gral-- 
gåvor. I flera fall påträffades Ide nämligen i utkanten av fornlämningen, van- 
ligen under en sten, som syntses ovan grästorven. De kan vara ditlagda isom 
en offergåva i samband med gravlaggningen eller vid senare tillfallen. 

De övriga fynden i Vällingby utgjordes av pärlor av glas och glasfluss samt 
en mängd föremål av jarn t. ex. en skära, en sax av ullsaxtyp, hiistbroddar samt 
spikar och nitar. Dessa nitar kan ha tillhört båtar eller delar av {biitar i vilka 
de döda bränts. 

Av de 44 fornlämningarna på Vällingbygravfaltet kan 15 mad nagorluada 
säkerhet datems till vikingatiden, en till romersk järnålder och resten kan 
icke tidfaistas alls. Huvuddelen av gravfältet har troligen anlagts under yngre 
jäxnåldern (cirka 400 e. Kr. - 1060 e. Kr.).  Men den reliefornerade kammen 
tillhör en aldre tid och det Sr därför möjligt, att den yngre järnålderns grav- 
fält förstört ett aldre gravfält på platsen. I så fall måste en avsevärd tid ha 
förflutit innan det yngre gravfältet började anläggas, så at t  det aldre fältet 
hunnit falla i glömska. Sannolikt har åtskilliga fornlämningar förstörts, när 
Vällingby atorgård, som låg omedelbart öster om gravfältet, under 1700-talet 
utvecklades till en hel by. 

Som förut omtalats var Haeselbygravfaltet uppdelat i två mindre delar, gom 
lag p& sin sida om en liten dalsänka (kartan bild 5 ) .  Det västra gravfältet 
r a r  känt redan när den första inventeringen av området företogs, medan det 
ö8stra först upptäcktes vid röjningsarbetena för den nya bebyggelsen. Dessa 
sistnämnda fornlämningar låg nämligen i mycket risig baraskog och vas del- 
vis tackta av ogenomträngli'ga törnsnår. Det östra gravfältet besto~cl av sam- 
manlagt 13 fornlämningar, varav {tre högar och resten stensättningar. Högarna 
var uppbyggda på samma sätt som i Vällinlgby. Två av dem var försedda med 
tydliga kantkedjor. Däremot var stensattningarna uppbyggda p& ett annat 
sätt i Hässelby; dels var det stora stenflak med rund eller rektangulär form, 
bestående av delvis mycket stora stenar, upp till 1 m i diametAer, (dels (be- 
stod foralamningarna endast av en rund ring av stenar med joildfyllning emel- 
lan. Två av hihgarna på detia gravfält lämnade daterande föremål. De var 
båda brandgnavar med ett lerkärl som benbehållare, och i båda lerKarlen hit- 
tades en torshammarring av jarn, i det ena dessutom en del av ett samanidisk-t 
silvermynt. I den andra graven patraffades två handtag till ett skrin och et t  
s.tort antal nitar, som troligen hört till detta samt en t ä r n i ~ n ~ ~ f o r m a d  bronsvikt 
med tre små cirklar på vaidera av 'de etöxre ytorna. 

E n  av stensattningarna visade sig vara av ett speciellt intresee på grund av 
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sin rikedom på lerkärl. Inom er1 vällagd kantkejdja fanns inte mindre ar1 f e n ~  
sval-tjordslageï och i dessa och under ste'narna i kantke<djan hittadeis på ni(o 
ställen .anhopningar av le,rkiirlsskiirvor. I en grop i pinnmo~gruii~den påträffa- 
des en män8gd hartstatning. Ovriga fyncl ntgjordes a r  en holkyxa av järn, nitar 
och obestämbara järn- och bronsförembl. Fornlämningen var till sin typ helt 
ensamstående på gravfiiltet. 

Det västra gravfiiltet underrsöktes en'dast delvis. Fornlämningarna var har 
av en mycket enhetlig typ, amå, i allmänhet mycket låg,a högar uppbyggda 
av sten och jord. Ibland (hade man använt skörbran~da stenar som utfyllnad. 
På htminstone två av gravlarna h'ade ståtit remsta stensar. Direkt på den ursprung- 
liga marken lag ett svartjoiclslager, ibland en.dast ett lager av brända ben. 
Fynden i dessa gravar har cn ovanligt enhetlig karaktär och b'estår av brända 
ben, 1erkärli;ekä~rvor piirlor av bron,s, glas eller glasfluss, delar av kammar, 
Fragment av järn och brons, ett spänne a\: brons eamt en h5stbro7dd och ett 
betsel. Bronsspannet. Sr troligen frall nggot av århundradena narma,st e.fter 
Kr. f.  Bland bronsfragmenten pbträffndes en b i t  av ett litet likarmat spänne 
sannolik+ frbn Ci00-talet samt ett eld,skatla t Iragment av ett rektangulärt beelag 
rned inläggningar a v  granater eller färgat glas. Detta 'beslag tillhör förmodligen 
också vendeltiden (cirka 600-800 e. Kr.) .  Beklet  ar av vikingat,idrstyp (cirka 
800-1060 e. Kr.).  Vid en jamförelse mellan Vallingbygr,avfaltet och västra 
Hässelbygravf5ltet liiggcr rnaii fr;tmför allt märke till a t t  på det senare saknas 
(le mängder av nitar, soin var ut.märkande för gravarna på Vällingbyg~avf~ltet.  
Denna jiirnrikedom brukar anses tillhöra en sen ,del ,av järnå1,dern och man 
lranner s ig onekligen frestad at t  ~tppfatta 'denna brist på järnföremål som ett 
tecken på att  det viktra gravfältet icke a n ~ ~ a n t ~ s  ~ n , ~ e r  vikingaltilden. Detta a,n- 
tagande ,st<ö,des #därav a t t  man k,an spara en bestämd ordningsföljd i gravfaltet-s 
utbyggnad. Den äldsta daterade graven hade lagts högst upp på berget, sedan 
följde vendeltidsgravarna p5 en nggot lägre iiivå, och den enda dateringsbara 
vikingatidsgraven 1,Sg ,allra längst ned i utkanten av gravfältet. Eftersom ,det 
östra gravfaltet innehöll vikingatiBdsgra\rar, lskiille man vilja antaga, a t t  det an- 
la,gts som en fort'sattning på det föregående. Möjligen kommer en fullstamdig 
un'dersölkning av det västra gravfaltet at t  ge klarare beske,d om desaa spörsmAl. 

Melbn ,de båda gravfälten vid Hasseliby ~ipptäckters grun~de~rna till aitmin.s- 
tone fyra hus. Hw A låg närmast ,de nnvarande hkrarna och skildes från 'de 
andra husen a r  en liten bergsrygg (bild 5 ) .  Huset var anlagt på sluttande 
mark, ooh för att  uppväga terrängens lutning hade man !byggt en låg mur 
av sten på de sid,or, ,som låg lägst, meld,an grunden på den östra sidan entdast 
bestod av en enkel r,ad av stenar. Lutningen inuti hu'set h'a'd'e eliminerah 
genoni att  man fyllt nt de lägsta delarna rned sten och lerblandat grus. Södra 
delen av husgrunlden var s;kacla,d, varför husets form icke klart framtradmde. 
Mycket tyder på a t t  hulset haft formen av en sexhörning. Sannolikt har det 
varit byggt 'av ligga'nde timmer i knuttimringsteknik. Enldast då blir konstruk- 
tionen av grunden fullt förståelig, efters'om ett hits me'd liggansde timmer 
fordrar. en h'oric;ontti.l grund. Ilen sexk'antiga formen h'ar upp8delat de bada l h g -  



sidorna ooh på så satt haqr man unldvikit alltför laånga avs'tånd mel18an knutarna. 
Huset, har brunnit, och därvi'cl h,ar tydligen den västra viiggen fallit nedåt 
sluttningen. Har  piitraffades nämligen en mängd håndbrand lerklining med 
triangulärt genomsnitt. Denna klining har aailnolikt tjänat som tätning mel- 
lan stocliarna och styrker teorin att  hnset varit timrat och 'att det brunnit. 
Inut i  huset fanns fyra tydliga stolphål ooh några tvivelaktiga. De &ten- 
<.;atta men av sa litet form& altt stolparna knappa.st k,an ha haft nagon ba- 
rande funktion i huset. De  'skulle ,daremot kunea tiink,as ha  tillhört någon 
sorts biisindelning. Flera fak4orer tyder niimligen på at.t huset varit ett fahuls. 
Dels ar fynden myckeit fåtaliga. De iitgjo,rldes endast av tre knackatenar, en 
del av en brynjsten, ett  f å h l  lerkärlsskärvor, nagra jä.rnföremå1, en glaaflnss- 
pärla c;a.mt djurben. Dei1.s verkar ,det inte som om hus L4 haft nagon egentlig 
h a ~ d .  Vi.sserligen pgtraffa,des på ett par stallen sva~t j~ord  och ekörbrända ste 
nar. Men (desisa härdar t ,yck~ ha haft en mer tillfälli~g karaktär. E n  rnot,svarig- 
het till dett,a hus har gravts ut i Linta i Bromma. Även dett,a var la,gt. i slut:t,- 
ning och fynden var lik,som i Hisselby mycket. fiitaligu. 

Nordöst om hus A, på andra sidan om den förut omnamnda bergsryggen, 
låg grunderna till atminstone tre hus (bild 5). Två av dessa (bild 6) skar in 
över varandra och har tydiilgen ~ ~ t ~ i , t  i f,unkti,on under olika titder. Det  yngk3tla, 
hus B, framtmradde tydligaet. Det var rekt,angiilart, cirka 8 X 16 m. Gmnden 
hesltod av en enkel stenrad, utom i det syclvä,stra hörnet dar markytan läg 
1Mgre. För att  iitjä,mna markens lutning hade grnnden har byggts upp av tv& 
lager sten. Aven detta hiis kan antagas Ila yarit byggt a,v liggande timmer. 
Ilet sydvä(stra hörnet markerade6 av en stor arskriideshög. Hsuset har haft 
joïd~olv.  Hä.riden låg mitrt i huset ocll var från början markerad av en ïektari- 
gulär ram av #stenar. Sa srniiningom tycks eme1lerti.d området mellan 'dessa 
stenar ha fyl1t.s iit .av $01 ocih ,skörbrända stenar. Därför har man byllt p$ 
sand ova,npå härden och sedan f0rtsat.t a t t  elds uppe på dett'a sandlagel*. ~SGder 
om hiirden fanns en grop, fylld med skörbrända stenar och kol, tydligen ~ J I -  

rand som nv.stjalpningijplats för anvan'da koksitenlas. Dessutom påträffade6 
srart'joiid och skörbrända stenar p% ett par andra stallen. Dess,a fyn,d härrör 
troligen från mei. tillfälliga e1,dplatser. Från centralhanden utgick ~ten~strangai. 
täckta. av flata stenar. Möjligen h'ar det  varit någon soilts bänkar. 

Hus  C har omfattat södra delen av hus R ooh dessutom omradet närmast 
söder om detta senare hus. Dess hu~~udsakliga utstrackning markerades avstolp- 
halen b-e. Des+sa h,ade en di,ameter av 21)--30 cm och liar alltså uppburit e% 
kraftiga stolpar att  demsea far lantamgas ha haft en bä.ran~de funktion. Hus  C 
har troligen haft en annan kon~struktion iin hue B, vans väggar av liggande 
tiirimer burit t)ake,t. I h ~ ~ s  C har taket burits av en ås, som vilat p% stolpraden 
i husets mitt. Att hixs C ar  äldre an B fir~mgår klart, av atit aveikrä~deshögeil 
fran idet senare huset Lmt.at,s ut över resterna av hus C. Om husens konstrnk- 
tion var sådan som antagits, skul1,e vi för förstma gången ha funnit 'en direkt 
övergang fran den äldre hustypen med takbarande st'olpar till det tak,ba.rande 
timmerhil~set. 



Fynden i dessa hus daterar dem till vikingat,ideii (cirka 800-1060 e. Kr.).  
.En del a r  I ~ n d e n  Sr al- samma kmaraktar som vikingat,idens gravfynd, t. ex. par- 
lor a~ glas och gla.sf18iiss, dela,r av kammar, underdelen +il1 en dubbelsktalig oval 
spiinnbuckla, cbt symboliskt eldstål a r  brons, en liten profilerad bronaring 
och mer eller inindre fragmentariska, jiirnföremiil. Men de allra flesta fynden 

' 

%r a r  en annan karaktär. Det ar de enkla bruksföremalen, som hör samman 
med vardagens sysslor p& en gård. H i t  hör knackstenar och b rydenax ,  .ilelar 
av mitt.h&lsförsedda runda föremål a v  briind lera-, t.roligen anvanda m m  va\-- 
tyngdel-, l>illspetsar med tånge och naturligtvi's skiir~.or av lerkiirl. B l a d  fyn- 
(len finnis ,ockls;A en s. k. islägg, d. v. s .  ett. glattslipat ben, som ,anviintu soni 
en sorts skridsko. Att anva.ndningen al- dylika skridskor har gamla anor 
fi.amgår av Snorres »Konungasagor*. I Sigiir.cl J;oi.sa.lafars, Ostens ocih Oluis 
saga. berattas det om ,konung Osten, ,att han ansag sig vara sanskilt akicklig 
i att  g& på islaggar, vilket hans broder Sigiird $orsalalar dock icke tyokte 
vara nagon »hövdingelik och nyttig idrott)). 

I husgrunderna p&t.raffatdes ,stora mängder djui.ben. E n  ~n~deiisögning air 
desea ger en god uppfattning om maksedeln. De ,djur, .som finns represente- 
rade i benmateria,let, a r  lsalv och nötkreatur, ,spadgris 'och gris, far, hare, höns 
och häst. Dessi~tom påt,rait'fades strömmingsben. Hiistkött. förturdes i Norden 
tinder vikingatiden. Dä.i.emot var det förbjudet för de' kristna at t  iita hästkött, 
eftersom det an.s&gs höra samman med a.sat.rons offerviisen. .&orre bertittar 
härom i Hh.kan Godes sa,ga. De hedniska t.rönderna ville tvinga konung H & k ~ r i ,  
som var den fönsta k r i sha  kungen, at* ,deltaga i maltklen vid blotgillet. »Det 
ville konungen ic.ke. I)& bido  de h,onom dricka epadet, men ej heller det 
ville han. DB biido de  honom Sta flot,tet, men ha,n ville icke. Då redde man 
sig till at.t anfalla honom. Sigurd J.arl ba,d h,onom #då at,t gapa 'över kittel- 
hanken)), som va.r fet av %ngan från hä.stköt,tet. Kungen lade en linneduk över 
hanken, gapade över den och satte sig i högsätet. »Men ingen av dem va.r nöjd.)) 

Oster om hus B-n piit.räffad,es en stor kokstenshög (bild 6). I denna 
,fanns rester .av ett  par härdar eller 'kanske ställningar för de träkärl, aom an- 
vändes at t  koka i. Ha.r lbg hydiigen gårdacinlaggningens k'ok- och bryggplate. 

Norr om dessa hus fsnns %nnu en husgrund på ,sluttningen ned mot deri 
gamla vägen tila Vällingby. Denna husgrunld E var cirka 7 X 11 m. Norra 
l&n.gsi,dans .och östra gavelsidans kantstenar f ramtradde tydligt, me,dan d e  
övriga sidorna var mer oklaxa. Huset hade haft stengolv, som i norr och nord- 
vikt lag ovanpå e t t  30 cm tjockt lager av pulvriserad, brand lera. Tätt intill 
husgrundens nordvästra del påt,riiffades ett mäktigt srart,j,ordslager med skör- 
brända ,stenar. Fynden utgjortlm av en ,skrinnyckel av brons, lerkarhkarvor,  
brända lerbitar, en [bit ha rt.s, en kn,acksten, e tt, skiffenbryne, ja.rnfragment, 
slagg och branda iben. 

Intill den tidigare ngmnda viigen fanns resterna av 'en steneatt bi-unn. 
Gardstomter fran vikingati,den har sällan undersökts i vårt land. I Stock- 

holmstrakten, dar de för n%rvarande ar bast banda, ha.r det  skett, tre ganger 
tidigare. HkeelhygLrden ar den enda fiillota,ndigt iin~de1isökt.a. 



6.  Husgrunderna B octi C vid Hiisselby. 
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Resultaten a\ griivninga~na inom Vällingbyområdet kan ännu inte helt 
överblickas. E n  tidsödande bearbetning återstår, och undewökninga~ inom 
angränsande omraden är ännu inte slutförda. Man har trott sig kunna rakna 
med att den bondebebyggelse som fanns i Stockholmstrakten före stadsbe- 
byggelsen~~ framträdande gi~~indbgti', ti'digaat under folkvandringetiden (400 
4 0 0 ) .  Efter Spångauiidersökningaima skymtar början till en kontinuerlig, 
fast bosättning annu längre bort. 

E n  sak står redan ni1 fast. Grävningarna i södra Spanga kommer att ge 
anledning till en omprövning av de undersökningsmetoder som man van- 
ligen använt hittills. De flesta äldre grarundersökningar var inriktade på 
en central gravgömma. Vid Vällingby och Grimeta har goda fynd och iakt- 
tagelser g j o h  i fornlämningarnas ytterkant och till och med utanför dem. 
För att det fragmentariska och svårtolkade material som ännu är åtkomligt 
från förhistorisk tid skall komma till sin ratt, får man i fortsättningen rakna 
med undersökningar av ett gi:ivfältg alla delar och inte bara av mittpartiet i 
rarje fornlämning. 

Stnckliolii i  195;. I i .  L.  Rechiuniis R o k t r ~ c l < e r i .  




