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i Vårberg. Graven torde vara en av de äldre i skede II pä gravfältet, vilket stöds av
en preliminär horisontalstratigrafisk analys. 

Folkvandringstida ansiktsmasker bar ocksä nyligen diskuterats av Arwidsson,17 

som söki påvira kvarlevande keltiska och romerska motiv i germansk konst, nägot 
som även äter peglas i gotländska brakteater och bildstenar. I Arwidssons dis
kussion intar värbergssöljan närstående fynd som t. ex. den själländska söljan en 
viss nyckelposition genom det klart markerade sambandet mellan ansiktsmask och 
flera djurhuvuden, däribland galten. Innehållsmässigt understryker det nya sven
ska fyndet ele-n ac tradition och religiösa skäl bestämda gruppens symboliska 
framställning och söljan kan pä sä siiit komma att spela en viktig roll även i den 
fortsatta diskussionen kring detta problem. 

Jonas Ferenius 

En glasbägare från Järvafältet 

1967 undersökte Stockholms stadsmuseum pä grund av Järvafällsexploateringen 
bl. a. gravfält nr 178 i Riksantikvarieämbetets Spångainventering, beläget ca 1 
km öster om Spänga kyrka och ca 200 m söder om Rinkeby gård viel dåvarande 
Enköpingsvägen. Saviil gården som vägen har nu borttagit! på grund av områdets 
utbyggnad. Gravfältet, vilket pä grund av sin topografi sedan länge haft den lo
kala benämningen Kinnekulle, var beläget pä en lövskogsbevuxen äkerholme. 
Gravarna utgjordes av högar och stensamlingar, ele förstnämnda fyra till antalet, 
de senare femton. Någon bearbetning av hela materialet har ännu inte gjorts, 
men en grovdatering placerar tidsmässigt gravfältel i senare delen av veneleltiel— 
tidig vikingatid. Gravfältct kommer att restaureras och kvarligga som parkområde 
i den vid Rinkeby planerade bebyggelsen. 

1 den största av högarna som var ca 15 m i diameter och 3 m hög och till sin 
uppbyggnad karakteristisk med brandlager under centralröse och yttre torvman-
17 Arwidsson 1963, s. 163 och följ. 

Fig. 3. Snabelbägare från 
Rinkeby. Detalj av foten. 
Foto: R. Fahlanelcr. SSM. 
Skala ca 1:1. — Fuiinel 
bcaker from Rinkeby. Detail 
of boi tom. 
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Fig. 4. Snabelbägare, Rinkeby, Spånga. 
Stockholm. Foto: R. Fahlander, SSM. 
Skala 1:3. — Funnel bcaker. Rinkeby, 
Spånga, Stockholm. 

tel, påträffades i brandlagret resterna av en s. k. snabelbägare av ljust, blågrönt 

glas. Fragmenten utgjordes dels av mer eller mindre försmälta glasfragment, dels 

glasslagg. T ro t s att alla fragment är påverkade av eld, kan man någor lunda re

konstruera bägarens utseende. Höjd och mynningsdiameter är däremot svårare att 

bestämma. Rinkebybägarens höjd har vid rekonstrukt ionen beräknats till ca 30 

cm. 

Den största l ikheten med snabelbägaren frän Rinkeby har i svenskt material 

kärl av typ Vendel XI I . 1 8 Liksom dessa har Rinkebybägaren ocksä haft »snablar» 

applicerade uppe pä kärlväggen förutom de fyra, vars nedre delar ä n n u sitter 

kvar pä foten. Fragment finns som visar detta. Antale t »snablar» som varit place

rade uppe pä kärlväggen iir dock omöjligt att avgöra. Likaså har det här behand-

18 Stolpe-Arne 1912, pl. XXXIX: 16. 
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lade kärlet haft parallellt pålagda t rådar av glas inte endast run t den övre delen 

under mynningen, som är det vanligaste, u tan run t hela kärlet ända ned till 

foten. Någonstans r u n t den övre delen har dessutom suttit en eller flera grövre 

glastrådar. Var exakt kan dock inte med bestämdhet siigas, men dessa finns ocksä 

pä Vendelbiigaren. Mynningsranden är pä båda kär len svagt vulslformad. 

Snabe lbägama har vanligen påträffats i obräncla begravningar, undan tag finns 

dock. Pä gravfältet »Trossbobacken» viel Landshammar , Spelviks sn, Söderman

land undersöktes 1944 en skadad hög, en brandgrav av samma typ som den pä 

Rinkeby. Bland fynden frän denna finns fragment av en blägrön snabelbägare.111 

Övriga fynd frän högen på Rinkebygravfältet var bl. a. beslag av brons, orne

rade i vendelstil B. Denna stil förekommer också som ornament ik i Spelviks-

fyndet. 

Gravfält 178 kommer vid senare tillfälle att redovisas utförligare. 

Anita Persson 

Summary 

In this paper archaeologists from Stockholms Stadsmuseum present some recent 

finds of importance, all from Stockholm. 

S. Laurén describes a wheel-shaped brooch (pendant) of bronze from a cemetery 

at Plaisiren, Spänga. T h i s p e n d a n t can probably be dated to the very early I ron 

Age. J . Ferenius reports a bronze buckle with facial mask, and boar's and bird's 

heads from cemetery 35 at Varberg. T h e nearest counterpar t is a find from Själ

land, which, like the new Swedish find, can probably be dated to c. A.D. 600. A 

funnel beaker from Rinkeby on the "Järvafältet" at Spänga is presented by A. 

Persson. T h i s glass beaker was found in a cremation layer in a large m o u n d and 

its closest parallel is a similar vessel in Vendel XI I . 
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