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De arkeologiska undersökningarna på Adelsö 
sommaren 1916. 

Av 

H A N N A RYDH. 

lämsides med utgrävningarna av Alsnöhus gjordes 
'under sommaren 1916 en del arkeologiska undersök
ningar på Adelsö. Resultatet av dessa ännu icke av

slutade grävningar skall här i största korthet framläggas. 
Den endast c:a 8 km. långa och 4 km. breda ön frappe

rar genom sin rikedom på fornlämningar. Den förstahands 
orientering, som friherre E. af Ugglas företagit, ådagalade, att 
gravfält följer på gravfält över större delen av ön. Endast längst 
i norr tyckas de tryta. Möjligen har där, enligt uppgift av 
ortsbefolkningen, en och annan grav funnits men borttagits 
vid byggnadsarbete. Ståtliga äro de tre s. k. Kungshögarne vid 
kyrkan l. I övrigt förete gravarna olika typer från järnålderns 
slut, kullar, runda och fyrsidiga stensättningar samt också en 
och annan skeppssättning och treudd. Dessutom finnas två 
runstenar, ett par bautastenar samt tre fornborgar2. Av dessa 
senare ligga två på öns sydliga del, bevakande var sin kust 

1 Dessa högar äro beskrivna bl. a. av N. G. Sjöborg i Samlingar för 
Nordens fornälskare, Tom III, sid. 23 f. 

2 Om runstenarne se Liljegren, Runurkunder nr 331 och 333. Den 
förstnämnda sitter inmurad i sakristians norra innervägg; se även Upplands 
fornminnesförenings tidskrift, II, sid. 338. Den andra är den bekanta Hå
kan den rödes sten; se anf. st. sid. 338—9 samt O. v. Friesen, Upplands 
runstenar, sid. 57 och fig. 36. — I Alsnöhus framgrävdes dessutom ett run
stensfragment. — En nu förstörd sten omnämnes även, Liljegren nr 332. 
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samt den tredje å öns norra del nära östra kusten invid Sten
by, vilket tydligen fått sitt namn av läget vid borgen1. 

De undersökningar jag utförde voro förlagda till gravfäl
ten vid Hofgården nr 1—3, vid Stenby (beläget invid tornber
gen på Skansberget) och vid Stora Dalby samt till fornborgen 
vid Stenby. 

Gravfältet vid Hofgården var beläget straxt nordväst om 
kyrkan och räknade omkring 150 tydliga kullar och stensätt
ningar jämte ett antal upprivna och otydliga stensättningar. 
Tjugufem gravar utgrävdes. Kullarna voro låga med en dia
meter av 3—5 m. och voro uppbyggda av stenblandad jord 
och mylla; egentligt röse förekom endast i ett fall. Av sten
sättningarna utgrävdes 4 runda och 3 fyrsidiga samt 1 skepps
sättning. I dessa saknades fynd utom i 3 runda stensättnin
gar. Dessa jämte samtliga kullar voro brandgravar. 

Gravgodset var i allmänhet fattigt, stundom bestående 
endast av krukskärvor och nitnaglar. Krukorna, som nästan 
alla hade vanlig vikingatidstyp av grovt, stenblandat, oornerat 
gods, förekommo ofta flera i samma grav, i ett fall ända till 
4 stycken. Krukorna voro oftast sönderfallna, men skärvornas 
läge angav i de flesta fall, att krukorna sönderfallit på den 
plats, där de ställts. I några fall voro dock så få bitar i be
håll, att det förefaller troligt, att kärlet krossats före nedsät
tandet i graven och att sedan ej alla bitar medtagits. De brända 
benen voro i flera fall samlade i urnan, i andra fall dessutom 
spridda över hela brandlagret. 

Gravgodsets jämförelsevis magra beskaffenhet gör i många 
fall en bestämd datering vansklig. Gravarna visade sig dock i 
allmänhet tillhöra vikingatiden. Undantag härifrån gjorde en 
grav, som även till typen avvek från de övriga. Den var den 
största å gravfältet med en diameter av 10 m. och en högsta 
höjd av 90 cm. Den var uppbyggd av stenblandad jord var
under sex flata hällar täckte brandlagret. Genom sina små 

1 Om namn pä — sten vid fornborgar se O. Almgren, Meddelanden 
frän Östergötlands fornminnesförening 1906, sid. 22. 
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låga spelbrickor (fig. 1), fem till antalet, * och sina ornerade 
kamfragment (fig. 2—3) dateras den till tiden omkring 400 
e. Kr.1 Fig. 2 visar ett fragment av en sidoskena, fig. 3 ett 
stycke av kammens mittskena med strierat ryggornament. 

Fig. i. Vi. Fig. 2. Fig. 3. Vi. 

Av vikingatidsfynden må nämnas två s. k. Björkömynt, 
vilka båda varit brukade som hängsmycken. Det ena mot
svarar fullständigt en förut känd typ2. Det andra (fig. 4) för
enar adversen från Haubergs typ 1 med reversen från den
nes typ 6, varvid dock är att märka, att detaljerna i präglingen 
avvika från dessa typer. Från de förut kända Björkömynten 
i svenska fynd avvika dessa tvänne mynt likaledes. Hauberg 
daterar som bekant denna myntgrupp lill tiden 870—900. 

Så länge ännu striden om präg-
\ lingsorten för dessa de första i Nor-

p j den slagna mynten ej kan anses 
=-V avslutad, blir varje fynd av sådana 

i uppsvensk jord av det största in
tresse3. Fyndet innehöll jämte myn

ten ett 40-tal pärlor av bergkristall, karneol och glasfluss. Lika
dana pärlor funnos också i en grav med ett vackert likarmat 
bronsspänne (fig. 5). Ett dylikt spänne finnes i ett gravfynd 

É u 

L/-' 

1 Dylika spelbrickor äro funna t. ex. på Gottland å gravfältct vid Hab
lingbo tillsammans med ett bågspänne av 400-talstyp, St. Hist. Mus. 8603: 7. 
Kamornamentet ä fig. 2 påminner om dylika från gravfältct vid Runnevål, 
Stora Kils socken, Värmland: se T. Arne, Fornvännen 1917, sid. 20, fig. 20— 
21, 23—24. Arne daterar desamma till 350—450 c. Kr. 

2 Se P. Hauberg: Myntforhold og Udmyntninger i Danmark indtil 
1146. fabl. I, nr 1. 

3 Angående diskussionen härom, se Hauberg, anf. arb. samt Aarböger 
for nord. Oldkynd 1914, sid. 63, samt 76 ff. 
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från Salum i Ångermanland samman med ett Ludvig den from
mes mynt (död 840) K 

Flera gravar innehöllo benkamfragment med ornament, 
kända från Björkö, samt spelbrickor av olika typer. Vidare 
förekommo knivar, broddar och en pilspets, allt av vanliga 
vikingatidsformer. — Hofgårdsfyndens inv.-nr 15726. 

Vid foten av Skansberget, söder om fornborgen vid Sten
by ligga ett 20-tal kullar av samma typ som Hofgårdskullarna 
samt ett antal otydliga stensättningar. Av de där utgrävda 8 
gravarna hade endast en något rikare gravgods; den innehöll 
en remsölja av brons och ett stort antal pärlor av glas och 

Fig. 5. Vi. 

glasfluss. Två gravar voro utan fynd, tre innehöllo endast ben 
(därav en blott några obrända benbitar), en grav innehöll jämte 
brända ben endast några harpixfragment. Inv.-nr 15728. 

Vid Stora Dalby, beläget på öns nordliga del, ligga ett 40-
tal gravar omedelbart öster om därvarande skolhus. Somliga 
av dessa äro rätt vackra, bra nog stora cirkelrunda högar. 
Sex gravar voro här hotade av grustäkt och undersöktes där
för. Dessa voro ytterst låga, några märkbara nästan endast 
genom rester av den upprivna fotkedjan. En grav visade sig vara 
från folkvandringstiden. Bronsspännet fig. 6, av gotlandstyp, 
tillhör 600-talet. Likaledes gotländsk är den lilla dräklprydnaden 
av brons, fig. 7 (rekonstruktion); i samma grav anträffades ock
så bronshängsmycket fig. 8 (rekonstruktion). Övriga gravar 
tillhörde vikingatiden och uppvisade tidens vanliga gravskick 

1 Stat. Hist. Mus. inv. 764. — Av andra dylika märkes ett sådant från 
Sagan tillsamman med en oval spännbuckla från 800-talets förra hälft. Se 
O. Almgren, Fornvännen 1907, sid. 8, fig. 11. 
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med benurnor och brandlager. Rikast näst nyssnämnda grav 
var en grav med pärlor av bergkristall, glas och glasfluss samt 
ett ornerat kamfragment. Intressant är också det ornerade ler
kärlet, fig. 9, från en tredje grav. Ornamentet, som synes vara 

Fig. 6. Fig. 8. 

gjort med ett landat, kanske kamliknande redskap, visar ett 
oredigt, upplöst system av oregelbundna rutor. Inv.-nr 15729. 

Fornborgen på Skansberget vid Stenby har ett domine
rande läge och utgör en utsiktspunkt över Björkö- och Hof-

gårdsfjärdarna. Dess högsta höjd 
ligger 28 m. över den närmast om
givande terrängens lägsta punkt. 
Planen visar hur borgen på alla 
sidor omslutes av murar. Star
kast byggda äro dessa åt norr 
och söder, där terrängen är jäm
förelsevis långsluttande. I öster 
och väster ligga murlängor, dock 

av en obetydligare karaktär, nedanför bergsavsatserna. I väster 
finnes dessutom en länga på bergets krön1. 

I söder ligger ingången (B), vilken skyddas av en ytter-
mur, vars ingång (A) i sin tur ligger längre åt väster. På så 
sätt finnes på intet ställe någon oskyddad genomgång å mu
ren. Murarna äro överallt utrasade åt sidorna, så att det ur
sprungliga utseendet gått förlorat. Endast på den södra inner-
murens östliga del kan den ursprungliga murbredden iakttagas, 
men__här kvarligger muren endast till en stenhöjd-. Ingången 

1 Å planen betecknas anhopningar av nedrasade stenar med F. 
' Å planen är detta markerat med en streckad linje. 

Fig. 9. Vi. 
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(B) var igenrasad, så att endast en jämnbred, smal gång ledde 
in i borgen. En undersökning av den södra innermuren verk
ställde jag på sä sätt, att alla i ingången nedrasade stenar 
bortfördes, varvid portgången visade sig ha smalnat utåt, där 
den haft en bredd av 3 m. och vidgat sig inåt till en bredd 
av 5 m.1. Portgångens väggar voro väl lagda av stora ste
nar och hade den västra en bredd av 6 m., den östra en 
bredd av 7 m. Muren väster härom frilades också; den hade 
en största bredd av 5,5 m. och största höjd från marknivån på 
yttersidan av omkr. 3 m. På insidan visade sig muren på en 
omkr. 6 m. lång sträcka hava en ungefär å/« m. bred, väl byggd 
avsats, som möjligen tjänat som observations- och försvarsposi
tion. Även öster om ingången blottades en sträcka av den 
ursprungliga murfoten. 

Innanför murarna i sydväst finnes en fördjupning (C), 
bildad av tre varandra i triangelform mötande små bergväggar. 
Gropen, som väl får anses ha varit en naturlig vattenbehållare, 
har ett djup av 30 cm. från lägsta kanten och var vid utgräv
ningen fylld med småsten. Marken inom murarna, som var 
föga kuperad och jämförelsevis horisontal, bestod till största 
delen av mossbevuxen berggrund. Endast en 6 x 4 m. stor fläck 
(D) invid foten av en liten bergplatå (E) visade sig hålla kultur
lager. Detta var mestadels mycket grunt; största djup - 35 cm. 
från omgivande marknivån. Här funnos 15 små lerkärlsfrag
ment av ett oornerat, stenblandat, tämligen finkornigt, välbränt 
gods (Inv.-nr 15727). Dessa stycken äro för obetydliga för 
att en säker datering pä dem skall kunna byggas. Godset är 
visserligen av en fastare beskaffenhet än det i vikingatidsgra
varna vanligast förekommande lösbrända grova godset, men då 
husgerådskärlen säkerligen varit av en bättre kvalitet än grav
kärlen, kan detta förhållande ej förhindra en datering till vi
kingatiden. Å andra sidan talar intet emot en datering t. ex. 
till äldre folkvandringstiden, alltså det tidsskede, till vilket vissa 
fornborgar i Götalandskapen höra. 

1 Detta är ä planen markerat med en heldragen linje. 


