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Stort fynd av amulettringar intill ett vendeltida gravfält vid
Hjulsta i Spånga, Uppland

Under fältsäsongen 2016 undersökte arkeologer
från Stiftelsen Kulturmiljövård fornlämningen
Spånga 122 i Uppland strax utanför Hjulsta stads-
del i norra Stockholm. Arbetet utfördes inför
byggandet av E4-motorvägens förbifart Stock-
holm. Fornlämningen var i FMIS rubricerad som
ett gravfält med 14 gravar i nederkanten av en
västsluttning. På krönet ovanför fanns en ensam-
liggande stensättning (Spånga 123). 

Sluttningen mellan de båda registrerade läm-
ningarna utgjordes till större delen av bergryggar
som bands ihop av en näst intill sammanhängan-
de stenmatta. Denna föreföll vara delvis naturlig,

delvis arrangerad genom att stenar hade ordnats,
sorterats och flyttats runt. Nedanför stenmattan
vidtog något som kom att gå under arbetsnamnet
centrala platån (fig. 1). Här fanns flera rektangulära
och oregelbundet formade stenpackningar samt
ett tunt fyndförande kulturlager. Nedanför den
centrala platån sluttade ytan rätt brant åt nord-
väst. I dess nederkant låg Raä 122, den regist-
rerade fornlämning som undersökningen var av-
sedd att dokumentera och ta bort: ett gravfält
från folkvandringstiden och vendeltiden.

Fyndmaterialet utgörs huvudsakligen av eld-
stålsformade amulettringar med hängen i form av
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Fig. 1. Den rumsliga
fördelningen av an-
läggningar och järn-
föremål samt prelimi-
när fasindelning
utifrån fyndmaterialet.
Koncentrationer av
amulettringar är mar-
kerat som område I
och område II på 
kartan. —Structures
and iron amulet rings
in the Vendel Period
cemetery at Hjulsta in
Spånga.
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skäror, yxor och liar. Cirka 140 intakta eller näst-
intill intakta ringar framkom på ytan ovanför grav-
fältet. På grund av mängden amulettringar och
sammanhanget de påträffades i kallar vi Spånga
122 för kultplats och gravfält.

Därtill påträffades även ett antal fragment av
liknande ringar vilket gör att det totala antalet de-
ponerade amulettringar närmar sig 200. De flesta
är mellan fem och åtta centimeter stora, några är
mindre och ett fåtal nästan dubbelt så stora. Ut-
över de många eldstålsliknande ringarna, som är
platta och bredare på ett ställe med en spets inåt
ringens mitt, finns även ett fåtal som är vridna
och som gått att öppna på samma sätt som en tors-
hammarring. Huvuddelen av ringarna påträffa-
des inom två områden (I och II) som karakterise-
rades av fristående block och närhet till en av berg-
ryggarna. Ytan där ringar påträffats var ca 500 m2

stor. Kopplingen till block och berg var således
markant precis som på flera andra platser där en
större mängd ringar påträffats: Helgö (Zachrisson
2004, s. 317 ff), Kymlinge (Biuw 1992, s. 134 f), Lilla
Ullevi (Bäck et al. 2008), Gamla Uppsala (Lucas
ms.). Ringarna låg ytligt på marken antingen di-
rekt under torven eller täckta av ett tunt lager av
silt: de föreföll inte vara nedgrävda. Här finns
flera tänkbara scenarier till hur de hamnat på
marken. De kan ha hängts i ett träd och efter en
tid hamnat på marken, ringarna kan ha hängts
upp på en gudabild och efter avslutad aktivitet
tas bilden bort men ringarna lämnas kvar (jfr
Germania kap. 40). Ringarna kan ha staplats på
blocken och glidit ned. Övriga fynd från ytan är
några få skäror och knivar, men i stort sett ingen
keramik eller annars vanligt förekommande fynd-
kategorier.

Fältarbetet är precis avslutat vilket innebär
att i skrivande stund är inga externa specialist-
analyser färdiga. Således är tolkningen i förelig-
gande text gjord helt utan stöd från t.ex. 14C,
makrofossil eller metallanalys. Generellt dateras
amulettringar till vendeltiden (som vid Lilla Ulle-
vi), och den dateringen förefaller stämma bra
även på materialet från Hjulsta. Det innebär att
området med amulettringar sammanfaller i tid
med gravarna längst ned i sluttningen. I södra
delen av gravfältet var gravarna något äldre, med
fynd från folkvandringstiden.

Det äldsta fyndet är en ramskaftskniv från

bronsålderns period II. Det är en indikation på
att platsen togs i bruk för kultiska handlingar re-
dan kring 1400 cal BC. Kniven påträffades i den
största stenläggningen på den centrala platån,
som omgavs av ett antal mindre rektangulära
eller oregelbundna stenläggningar. Bland dessa
påträffades enstaka krukskärvor, delar av brynen
och en mindre mängd med brända ben. Inga av
stenläggningarna kan anses som gravar, utan vi
tolkar dem idag som fundament eller altaren.
Dessutom framkom även spritt från centrala
platån och nedåt över ytan ett 50-tal härdar och
kokgropar, varav flera överlagras av gravar. Mer-
parten av härdarna bedöms därför vara äldre än
gravarna, kanske romartida. 

Platsens fasindelning kan utifrån fynden se ut
som följer.

Fas 1: Senneolitikum – bronsålderns period
II. Fynd av retuscherade flintföremål samt en
ramskaftskniv av brons. Fynden av flinta från fas
1 har inte kunnat knytas till anläggningar utan
gjordes i marklager, sannolikt rester efter äldre
markytor. Sannolikt kommer även härdar och
flera av stenläggningarna att kunna föras till fas 1.

Fas 2: Folkvandringstid och kanske yngre
romartid. Fyra av gravarna på gravfältets södra
platå bedöms utifrån form och fyndmaterial vara
folkvandringstida. Även härdar kommer nog att
kunna föras till fas 2 och kan vara äldre än folk-
vandringstiden.

Fas 3: Vendeltid och kanske tidig vikingatid.
Åtta av gravarna i västra delen av undersöknings-
området kan utifrån fyndinnehåll och utformning
föras till vendeltiden. Kultplatsområde med amu-
lettringar.

Det långa intervallet som fynden och anlägg-
ningstyperna visar på bör innebära att ytan har
nyttjats periodvis, främst för kulthandlingar, kan-
ske någon form av utväxlings- och kommunika-
tionsritualer – d.v.s. ett utbyte mellan mänskliga
och gudomliga aktörer. Eftersom merparten av
hängena är skäror eller lieformade är det troligt att
det handlar om riter i samband med sådd och skörd.
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