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VENDEL FÖRE VEN DELTIDEN 
AV 

T. J. ARNE 

V
endels socken i Uppland har fått ett i den förhistoriska 
arkeologien frejdat namn genom upptäckten av de in
till kyrkan liggande båtgravarna, som innehöllo obrända 
lik ay krigare med vapen, husdjur och köksutrustning, 

daterande sig från 600- till 900-talet. Do rikasto och intressantaste 
gravarna tillhörde 600- och 700-talen. De ornerade föremålen i dem 
voro smyckade med den djurornamentik, som av B. Salin karakte
riserats som folkvandringstidens stilar I I ooh III. V e n d e l t i d 
har också blivit ett i Norden mycket brukat namn för denna epok 
(600—800 e. Kr. f.). 

Redan vid den tid då dessa fynd först gjordes, framhöll II. Hilde
brand1 att det vore av stort intresse att finna, vad de olika grupper
na av gravar i Vendels kyrkas omgivningar kunde innehålla. Hj. 
Stolpe utförde också en hel del undersökningar, vilkas resultat dock 
aldrig publicerats mer än på sin höjd i Månadsbladets accessions-
förteckning. Sålunda undersöktes på olika håll vid Karby i Vendel 
åtminstone 51 gravhögar, som alla visade sig tillhöra vikingatiden 
(inv. 9521). Detsamma var förhållandet med en skadad hög vid 
Karby (inv. 9861) och en annan, som 1902 undersöktes av förf. och 
professor O. von Friesen (inv. 11749). 

Strax väster om kyrkans mur låg ett antal gravhögar, vilkas re
lation till båtgravarna naturligtvis var av stort intresse att utröna. 
Av mig ha dessa i publikationen "Gravfältet vid Vendel" felaktigt 
(på grund av svårigheten att då återfinna fynden) alla hänförts 
till vikingatiden och dessutom genom tryckfel erhållit orikligt in-
venlarienummer. Fynden äga inventarienumret 10033. 

i H. H i l d e b r a n d : Vendelfyndet (Ant. Tidskr. VIII). 
1 — Fornvännen 1933. 
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Fig. 1. 

Fynd från grav 8, strax väster om Vcndels kyrka, b Vi, det övriga Vs. 

Stolpe undersökte 25 högar med en diameter växlande mellan 9 
och 25 fot och en höjd från 0,5 till 3,5 fot. 

I gravhög 4 fanns ett litet bågspänne av brons, en järnnål och en 
järnkniv, i gravhög 14 stod ett lerkärl med brända ben, vartill kom
mo 4 pärlor, en järnkniv, en järnnyckel, en liten oval spännbuckla 
av järn (!), järnnål och järnbeslag. Till gravhög 19 hörde pärlor, 
kambitar, lerkärl, små bronsbeslag, bronsring och brända ben. Med 
största sannolikhet tillhöra dessa gravar k v i n n o 1 i k. Flera andra 
kunde tilläggas. Såsom säkra m a n s g r a v a r kunna anföras 
gravhög 8, i vilken hittades ett lerkärl, brända ben, ett par frag
ment av bronsparerstång till svärd med tillhörande nitar (fig. 1 a), 
ett par rektangulära bronsbeslag till svärdgehäng eller bälte (fig. 
1 b, f), ändbeslag av brons till knivskaft, krämpa och beslag av järn, 
det senare bildat av 2 rektangulära små skivor, som förenas med 
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Fig. 2. 
Karta över gravfältet vid Hovgårdsberg, Vendel. Upprättad 1926 av F. 
Bergman och A. Karlen. Komplottorad 1930 och 1931 av T. J. Arne. 
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Fig. 3. 
Grav 36 vid llovgårdsberg före utgrävningen. 

2 nitar; vidare gravhög 11. i vilken funnos bilar nv lerkärl med 
brända ben, 2 järnpilspelsar och 2 järnkrampor samt en flintboll. 
På detta gravfält funnos alltså även kvinnogravar, vilka ju helt 
saknas bland Vendels båtgravar men återfinnas bland båtgravarna 
vid Tuna i Alsikc socken. 

Vad tiden beträffar, kan den nyss omnämnda gravhögen 8 till
skrivas troligen äldre Vendeltid, alltså närmast 600-talet. Den skall 
här närmare beskrivas efter Hj. Stolpes protokoll. Diametern 
uppgick till 25 fot, höjden till 2,3 fot. På 2 fots djup anträffades 
ett brandlager av 2,5 fots diameter och 3 tums tjocklek, mycket bränt. 
I dess mitt befann sig en trasig lerurna, fylld med brända ben. Intill 
krukan hittades ett par säkerligen sammanhörande bronsstycken 
av parerstång till svärd (fig. 1 a) . Parerstångens längd uppgår 
till 10,6 cm. I denna sitter en bronsnit med en silverring av pärl-
tråd omkring, och ännu en dylik ring finns bevarad. Vidare hitta
des 5 smala järnspikar med välvda huvuden (fig. 1 c), som bära 
spår av grön bronsärg, ett äggformat platt kantförsett ändbeslag av 
brons till knivskaft (fig. 1 d), ett rektangulärt, något kupigt, ode-
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i ig. 4. 
Grav 36 vid Hovgårdsberg under utgrävningen. 

korerat bronsbeslag med spår av fyra nithål (fig. 1 f). fragment av 
ornerat bronsband med järnnit (fig. 1 e) samt ett rektangulärt för
gyllt bälte- eller svärdsgehängbeslag av brons med ornering i stil 
II samt de två djurkropparna inlagda med kloasonerade grana
ter (fig. 1 b). Slutligen tillkomma en krämpa som i Vendel VII. 
Pl. XXI 8 (fig. 1 h), och det tidigare beskrivna beslaget av två små 
med nitar förenade jämskivor (fig. 1 g). Det är sannolikt att åtskil
liga av de andra gravhögarna tillhöra "Vendeltiden". 

Samtidigt med båtgravarnas tillkomst fortlevde alltså några steg 
därifrån på samma gårds ägor ett äldre gravskick med bränning 
av liken, vilkas ben nedlades i högar (ej sällan i lerkärl), och för
sågos med en enklare utstyrsel. Det finns dock intet skäl att tro, att 
ofrie här fått sin sista vilostad — vi möta ju svärdsbärande män 
med beslag, som ej i prakt stått efter dem i båtgravarna, fastän de 
ramponerats av elden. 

Före den verkliga Vendeltiden ligger den stora Ottarshögen vid 
Husby i Vendel, vilken jag i likhet med N. Åberg är böjd att ge en 
senare datering än S. Lindqvist, nämligen senare hälften av 500-talel. 
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Fig. 5. 
Grav 39 vid Hovgårdsborg. Plan och profil. 

Av Lindqvists uppsats "Ottarshögen i Vendel"1 synes framgå, att 
han betraktar Husby som ett slags föregångare till Hovgårdaberg, 
på vars ursprungliga mark kyrkan tydligen blivit anlagd som efter
trädare till "hovet", en hednisk kultplats, ooh där också de i tiden 
efter Ottarshögen följande båtgravarna ligga. 

Emellertid är gårdsbebyggelsen vid Hovgårdsberg icke i och för 
sig yngre än Husbys, snarare tvärtom. Detta har framgått av de 
gravundersökningar, som utförts 1930 och 1931 på Hovgårdsberg 
av undertecknad, år 1930 i förening med docenten N. Äberg och 

1 Fornvännen 1917, sid. 127 ff. 
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Fig. 6. 
Fynd frän grav 22, Hovgårdsberg. Vj. 

hans lärjungar vid Stockholms högskola, år 1931 med hjälp av fil. 
stud. fröken G. Gavallin. 

Norr om Vendels kyrka ligger på åsen postkontoret med sin gård, 
därpå följer prästgården samt arrendatorsbostad och några andra 
byggnader, klockstapeln, skola och klockaregård samt Hovgårds-
bergs corps-de-logis med omgivande park. Bakom denna ses en vä
derkvarn, och nordöst härom utbreder sig på åsens krön ooh östra 
sluttning ett gravfält med omkring 60 högar eller stensättningar 
(jfr kartan fig. 2). Längre mot sydväst, åt kyrkan till, finnes ytter
ligare ett antal högar, både i Hovgårdsbergs park och på klockare
gårdens mark ned mot klockstapeln. Det är mycket sannolikt att på 
åsen legat ett sammanhängande gravfält av bortåt 150 högar, om
fattande även gravarna väster om kyrkogårdsmuren. Bebyggelsen 
kar förstört en del av högarna. Båtgravarna utgöra en enklav på 
det stora gravfältet. 

De NO om väderkvarnen befintliga högarna ligga i två grupper. 
Inom den sydligare ha undersökts sex högar, bärande numren 22, 
23, 36, 37, 39 och 48. Den sistnämnda var bildad av grus ooh små
sten samt inneslöt en låg, avlång stenring, vars stenar med övre ytan 
nådde upp till mellan 15 och 29 cm., under det att basen nådde — 13 
cm. Diametern uppgick till 6,10 m., höjden till 0,49 cm. De övriga 
5 högarna utgjordes av kärnrösen med stenar, som särskilt i botten 
ofta voro av en mansbördas storlek (fig. 3, 4 och 5). Rösena täck
tes av ett tunt skikt av grus och klapper, som bredde ut sig ett 
stycke över periferien och även trängt ner mellan stenarna. Högar-
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Fig. 7. 
Fynd från grav 23, Hovgårdsberg. V«. 

nas yta var beklädd med grästorv och renlav, stundom bevuxen med 
en och annan gran. Diametern växlade mellan 9,50 och 5,40 m., höj
den mellan 0,93 och 0,49 m. 

I eller under stenkärnan låg ett lager av bålmörja av kol, grus 
och stenar med växlande utbredning och tjocklek. Mäktigheten 
kunde nå över V» ni., men också sjunka till några få cm., diametern 
uppgick ända till 2 ä 2,5 m. Liken hado bränts och de brända benen 
funnos kringspridda i bålmörjan. Brända ben av fågel, hund, får 
eller get lågo blandade med de övriga. I hög 22 hittades även vitt
rade, obrända hästtänder. I samtliga högar utom nr 22 anträffades 
brända björnklor, vilkas antal i hög 39 steg till 21 stycken. Sist
nämnda grav har möjligen innehållit rester av en dubbelbegravning. 

För övrigt innehöllo gravarna följande fornsaker: 
Grav 22 (fig. 6): ett remändbeslag av brons (a), ett spirallindat 

bronsband (b), en hake av järn (c), elt par järnbeslag (d), en 
brodd, 10 nitar och 4 spikar av järn, en rödbrun glasflusspärla, ett 
mindre lerkärl och bitar av ett större. 

Grav 23 (fig. 7 ) : 2 remsöljor av brons (a och b), två skadade 
remändbeslag av brons (c och d), en skadad liten bronsskiva med 
mitthål, två med nitar hopfästa, korta järnband (f), delar av en 
ur ett stycke skuren ornerad benkam (e) samt fragment av en sam
mansatt benkam. 
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Grav 36 (fig. 8) : ett rembeslag av rektangulärt dubbelt brons-
bleck med ring sittande i en ögla (a), ett remändbeslag (b), 2 
ovala bälteknäppen av järn, vartdera ursprungligen med 2 flata 
bronshuvuden (c), bruten "bronshäkta" med nitar (d), en brons
hylsa (e), fragment av bronshäkta. 

Grav 37: ett dussin bitar av en med järnnitar hopsatt, ornerad 
benkam. 

Grav 39 (fig. 9—12): ett skadat remändbeslag av brons, ornerat 
med flätband (a), ett eldskadat bronsbeslag (b), en eldskadad, omböjd. 
mot ena ändan utplattad bronsten (c), 2 kupiga knappar av brons-
bleck med resp. 1,4 och 1 cm. i diam. (d och e) , bitar av en ur ett 
stycke skuren benkam (f), bitar av en halvlång, sammansatt ben
kam (h), 2 fragment av ornerat benföremål, möjligen skedskaft (g). 
15 stycken av långsträckta benföremål mod trekantig genomskär
ning, möjligen pilspetsar (i—o). Halv benknapp till knivtånge(?) 
(p), en holkyxa av järn med rätegg (r), 1 lång järnkniv (ursprung
ligen omkring 29 cm.) (s), en knivliknande jämten utan eggar (t), 
lämningar av en järntång med fastrostad hållänk av järn, försett 
med 5 å 6 nithål1, (q), en järnbit av 1,9 cm:s längd, järnfragment, 
en brynsten (u). 

Grav 48: en bronsspik (fig. 13) med stor, kupig bronsknapp, 2,5 
cm. i diam., två järnnitar. 

Om innehållet i sistnämnda grav erinrar ett av Hj. Stolpe tillvara
taget gravfynd från det omedelbart norr om Hovgårdsberg liggande 
B r u n n b y i V e n d e l , som uppvisar 10 björnklor och en kupig. 
tunn bronsknapp med 3,1 cm;s diameter och 3 fina hål nära kanten. 

Vilken tid tillhöra nu dessa gravar? Föremålskombinationerna 
tala för riktigheten av den kronologi, som B. Nerman framställt i 
sin avhandling: "En utvandring från Gotland och öns införlivande 
med Sveaväldet"2. Till perioden 475—550 kunna hänföras gravarna 
23 ooh 36, till tiden 550—600 eller något senare gravarna 22 och 

lEnl . S i g u r d G r i e g : Smedverktyg i norske gravfund (Oldtiden IX) 
finnas från norsk vikingatid 5 tänger med s. k. holdeleenke. "Holdelamken 
brukes til at fastholde tången i en bestemt stilling. Den brukes scerlig naar 
smeden arbcidcr med mindre gjenstande, disse puttes saa ind i tangon paa 
forhaand og spåendes fast der ved hjeelp av holdclamkcn. Holdelsenke före
kommer ogsaa paa tsenger fra seldre jernalder i Danmark." 

2 K. Vitlcrhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, III 
F., 1:4. 
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Fig. 8. 
Fynd från grav 36, Hovgårdsberg. !/>. 

39, sannolikt även 48, om man får döma av bronsknappens likhet 
med dylika i Vendel XII och XIV. Om grav 37:s tidsställning är 
på grund av fyndens obetydlighet svårare att yttra sig, men efter allt 
att döma tillhör den 500-talet. 

Ett remändbeslag samt rembeslag med massiv ring siom i grav 
36 hittades i kombination med en sölja med hög ram som i grav 
23 i ett flatröse vid Hanstavik i Västertelge socken, Södermanland, i 
den s. k. Hammarhagen.1 Jag hänförde på sin tid detta fynd till 
period IV på grund av likheten med en del föremål i mossfynd (sär
skilt de massiva ringarna med ränna) — traditionerna från ro
mersk järnålder höllo sig nämligen i östsverige på vissa punkter 
kvar under hela 400-talet och långt in på 500-talet —, och detta för
orsakade missuppfattningen. Ett rembeslag som fig. 8 a, ehuru 
mindre, har vid Lilla Bjärges i Lau socken, Gotland, anträffats i 
kombination med en fragmentarisk fibula av typ som fig. 2 i Ner
man: "En utvandring etc", och en bronssölja lik fig. 16 i samma 
arbete. Kombinationen tillskrives av Nerman tiden 400—475. Grav 

1 T. J. A r n e : Nya bidrag till Södermanlands förhistoria (Bidrag till 
Södermanlands äldre kulturhistoria, utg. av Södermanlands Fornminnesför
ening, XVI, 1915). 
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Fig. 9. 
Fynd från grav 39, Hovgårdsborg. a Vi, det övriga Vs. 

36 borde därför kunna dragas tillbaka till tiden omkring 475. De 
små bälteknäppena med stora flata knappar, jämförliga med knäp-
pena i fyndet från Öster-Ryftes i Fole på Gotland (jfr Nerman: 
"En utvandring", fig. 30), böra också tillskrivas slutet av 400-talet. 
Ä andra sidan visar ett nyligen gjort gravfynd från Norrbacka vid 
Haga, Stockholm, att små rembeslag med ring (utan ränna) kunna 
förekomma tillsammans med i stil I ornerade, stora bälteknäpps-
knappar, som böra dateras till omkring 550, kanske något senare. 

Det avbrutna remändbeslaget i grav 23 erinrar till storlek och 
form om beslagen från Barshaldershed eller från Öster-Ryftes (Ner
man: "En utvandring", fig. 38 och 41), och det facetterade remänd
beslaget äger också motsvarigheter på Gotland. 

Båda dessa remändbeslag äga nära släktingar pä sydgermansk 
botten, särskilt frankiskt område.1 

Kammen fig. 7 har icke jämnt rundad rygg ulan sneda avfasnin-
gar, varigenom den skiljer sig från den tidigare typen. 

Det i grav 22 anträffade korta remändbeslaget fig. 6 a är en ome
delbar föregångare till sådana släta remändbeslag som fig. XXXIX, 
1 ur grav XII och fig. XLII, 5 ur grav XIV vid Vendel. Nära över-

1 Fynd från Charnay i Göte d'Or ( B a u d o t : Mera. sur les sépultures 
des barbares de 1'époque mérovingienne, découv. en Bourgogno, 1861, Pl. 
XVIII) ; fynd från Marchélcpot ( B o u l a n g e r : Cim. mérovingien de 
Marchélepot, Pl. XXIX. 5). 
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Fig. 10. 
Fynd från grav 39, Hovgårdsberg. Vs. 

ensstämmer det med ett beslag, som hittats i ett gravröse vid Obbola 
i Umeå församling, Västerbotten.1 

I grav 39 fäster man sig vid det brutna flätbandet å remändbesla
get (fig. 9 a ) . Flätbandsmönster kan man visserligen påträffa inom 
stil I, men de äro mycket sällsynta i Norden och just i sin vinkel-
brutna form måste detta band betraktas som ett av de ursprung
ligare elementen i stil II. Ornamentet kan jämföras med liknande 
å ett remändbeslag från Schretzheim i Bayern2 och ett annat från 
Sigraaringen3. Konturen är den vi känna från båtgravarna i Vendel. 

Det saknar icke sitt intresse, att holkyxorna av järn (fig. 12 r), 
som uppträda i Sverige redan under period V, fortlevat åtminstone 
under senare hälften av 500-talet. Formen ses ju också i Vendel 
graven XII, i ett litet 5,5 cm. långt exemplar. 

Gravarna vid Hovgårdsberg ha hittills icke skänkt prov på några 
föremål, ornerade i stil I — ännu en bekräftelse på, att denna stil 
var främmande för östsverige och endast förekommer å importföre
mål. Man levde på de gamla traditionerna från romersk tid. Det 
är först i formerna för remändbeslagen i gravarna 22 och 39 och i 
bronsknappen ur grav 48, som vi, ehuru ännu blott trevande, vinna 
kontakt med den nya tiden, den som är representerad i Vendels båt-
gravar. Av djurornamentik synes intet spår. Men som förut nämnts 
förekommer den å beslag ur en brandgrav väster om kyrkan. Det 

1 Fornvännen 1915, Tillväxten 1914, fig. 13 b. 
2 S. L i n d q v i s t : Vendelkulturens ålder och ursprung, fig. 38. 
8 L i n d e n s ch ra i d t: Die vaterl. Altertiimer der fiirstl. Hohenzoll 

Saminl. zu Sigmaringcn, 1860, Tafel VI, 7, 9. 
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Fig. 11. 
Fynd från grav 39, Hovgårdsberg. Vs. 

är som jag nämnt sannolikt, att vi vid Hovgårdsberg ha att göra 
med ett sammanhängande gravfält, som sträcker sig ner till kyrkan, 
att de äldre gravarna befinna sig i den nordligare delen, de yngre 
i söder, och att de ännu icke undersökta högarna i parken och 
bakom klockaregården intaga en mellanställning. 

Båtgravarna med skelett utgöra ett starkt avbrott i gammal sed 
och tradition i Vendelsbygden. Det har hittills icke kunnat visas, 
att gravar med brända båtar här blivit anlagda under den äldre 
folkvandringstiden, utan skeppsbegravningen uppträder helt oför
beredd på denna plats. Vid Tuna i Alsike socken utgrävdes härom 
året en skelettgrav med föremål, som synas utgöra en första uppen
barelse av Vendeltiden i Sverige, men skelettet låg ej i en båt utan 
var endast täckt av ett underjordiskt stenröse. Härmed kunna jäm
föras ett par gravar av liknande karaktär från Bjärs i Hejnum på 
Gotland.1 Däremot förekommo djuroffren redan före "Vendeltiden" 
i gravrösena vid Hovgårdsberg, blott voro de icke så ståtliga som de 
senare blevo. 

Avbrottet i traditionen på en del punkter synes bäst kunna för
klaras om man antager, att medlemmar av Hovgårdsbergssläkten 

1 Svenska Fornminnesföreningens Tidskrift, VIII, sid. 18 ff. 



14 T. J . A R N E 

Fig. 12. 
Fynd från grav 39, Hovgårdsberg. s V4, det övriga V2 

omkring år 600 kommit i kontakt med syd-germansk kultur i Syd-
väsUyskland-Norditalien och efter sin hemkomst upprätthållit för
bindelser med kamrater och vänner på andra håll i östsverige, sär
skilt naturligtvis i Uppland. Man har så byggt vidare på de nya 
kulturimpulserna. Vendelbåtgravarnas män ha väl inte nödvändigt

vis varit kungar — vi ha nu att räkna med 
ett 40-tal rika båtgravar i Vendel, Valsgärde, 
Ulltuna och Tuna i Alsike — men de utgjorde 
en överklass, de voro rika och vittberesta lik
som medlemmarna av släkterna på övriga här 
nämnda gårdar. De skapade en ny mer än 300-
årig gravläggningstradition — förmodligen, 
såsom S. Lindqvist påpekat, under inverkan 
av sydligt, kristligt gravskick — men hemma-

Fig. 13. borna i Vendel fortsatte lugnt att begrava på 

R&rdabenr Va °V' S a m m al t maner ända till vikingatidens slut. 
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Fig. 14. 
Fynd från Vendels 

kyrka. Vt. 

I Vendels kyrka företogs vid restaurerin
gen 1930 även en undersökning under golvet 
för att om möjligt upptäcka spåren av äldre 
båtgravar. Härvid anträffades ej långt från 
predikstolen på — 77 cm:s djup under golv
ytan ett litet bronsbeslag (fig. 14), som bör 
tillskrivas Vendeltid eller tidigast perioden 
550—625. Beslaget kan lika väl härröra ur 
en förstörd brandgrav som ur en vid kyrko
bygget skadad båtgrav. 

Gravar från 400- och 500-talen ha hittills varit ganska sällsynta 
i Uppland. Väsentligen har man haft att hålla sig till kungagra
varna vid Gamla Uppsala samt Ottarshögen i Vendel, samtliga hö
gar med en stenkärna av växlande storlek. I Södermanland synas 
by gravfälten taga sin början redan under 500-talet. Jag hänvisar 
till gravfälten vid Tuna på Selaön (t. ex. grav 19 med imitation av 
Theodosius II :s guldsolidus)1, Ekeby i Tystberga socken och Han-
stavik i Västertälje socken2 (den förut omnämnda graven i Ham
marhagen vid Hanstavik var ett "flatröse" eller "halvröse" och av
viker från övriga gravar, som inneslöto kärnrösen). I dessa olika 
högar uppträder brandflaket redan före 600. Samma gravskick fort
levde under Vendeltid och senare.3 

EFTERSKRIFT. 

Under den sista veckan i september 1931 utfördes ytterligare gräv
ningar vid Hovgårdsberg i Vendels socken under ledning av under
tecknad och docenten N. Åberg. Åt undersökningarna ägnade sig 
därjämte sju studenter och studentskor vid Stockholms högskola samt 
fem representanter för de baltiska staterna, vilka under hösten del
taga i arkeologiska kurser i Stockholm, nämligen professor Moora 
från Dorpat, herrar Sjnore från Riga, Mekkas från Kannas, Paulsen 
från Kiel och fröken Kivikoski från Helsingfors. 

1 B. S a l i n : Undersökningar å Selaön, sommaren 1893 (Mbl. 1895). 
2 T. A r n e : Nya bidrag till Södermanlands förhistoria (i Bidrag till 

Söd. äldre Kulturhist. utg. av Söd. Fmf, XVI) 1915. 
8 T. A r n e , Gravar från "Vendeltid" vid Lagerlunda (Fornvännen 1919). 
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Fig. 15. 
Grav 50 vid Hovgärdsberg. 

Vid detla tillfälle undersöktes 9 gravar, varav 7 pä det gamla 
Hovgårdsbergsfältet. Dessa bära numren 13, 18, 21, 26, 35, 49 och 
50. I Hovgårdsbergs park, omedelbart söder om den stora grav
gruppen, kunde räknas åtminstone 5 högar. Bakom klockaregården 
och ned mot klockstapeln på ett område, som avsöndrats dels från 
Norrby, dels från Hovgårdsberg, ligger en ny grupp av gravhögar, 
säkert över 30, möjligen upp till 36. Gruppen kartlades av kand. 
G. Bertel. Vid klockstapeln undersöktes gravhögen nr 36, bakom 

klockaregården högen nr 7 
(fig. 22). 

Gravarna täcktes i regeln 
av högar. Nr 50 utgjorde ett 
undantag. I markytan iakt
togs en stenring (fig. 15) av 
omkring 4Vj m:s diameter, 

£> och under den flata marken 
p;„ Ig inom denna upptäcktes ett 

Fynd från grav 21, Hovgårdsberg. Vs. stenröse med brand- och kol-
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Fig. 17. 
Grav 49 vid Hovgårdsberg. 

skikt på ett par ställen i ytterkanterna. Högarna 13, 21, 26, 35 och 49 
dolde inre kärnrösen, av vilka 13, 21 och 49 uppvisade en mer eller 
mindre fullständig fotring. Hög 18 bestod nästan uteslutande av grus 
och större klapperstenar. 

I dessa högar funnos, ungefär på flata markens nivå eller något 
lägre, brandskikt, som jämte kol innehöllo brända ben, lerkärl och 
diverse fornsaker. 

I den 10 å 15 cm. tjocka bålmörjan i gravhög 13 hittades ett ler
kärl, brända ben och fragment av rännformigt järnbleck. 

Gravhög 18 lämnade jämte brända ben ett lerkärl, järnnålen till 
ett spänne samt 9 glasflusspärlor, av vilka 7 voro röda, 1 gul och 1 
grön och gul. 

I grav 21 stodo två lerkärl, det ena snett över det andra, och vi
dare hittades här ett smält bronsfragment, en järnbrodd (fig. 16 a) , 
ett avbrutet järnrembeslag med två nitar (fig. 16 c), 15 hela och 2 
söndriga, välvda nitknappar av järn (fig. 16 b), som sannolikt selat 
på en rem, en böjd jämnål till nit, 2 glasflusspärlor och 2 runda 
bronspärlor(?). Dessutom brända ben och kol i myckenhet. 

2 — Fornvännen 1933. 

• 

SvADEMIENS 
U18UOTEK 
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Gravhögen 26 lämnade för
utom brända ben en ler-
kruksbotten, fragment av en 
benkam samt 5 runda glas
flusspärlor (2 gula och 3 
röda). 

I gravhögen 35 funnos 
brända människoben samt 
två fragmentariska björn-
klor. 

Gravhögen 49 mätte blott 
3,20 m. i diameter och 0,17 m. 
i höjd. Den dolde ett platt 

Fig. 18. 
Fynd från grav 49, Hovgårdsberg. Vs. 

stenröse med någon grus-
blandning (fig. 17). Under roset låg ett kol- och brandlager, vars 
botten nådde — 25 cm. och som mätte c:a 2,25 X 1,50 m. i diameter. 
I detta lager påträffades ett remändbeslag av brons (fig. 18 a) 
— 24 cm., två remsöljor av brons (fig. 18 b och c), den ena — 8,5 cm., 
två flata små bronsnitar med vidhängande järnbleckfragment till 
bälteknäppen (fig. 18 d och e) samt slutligen brända ben. 

Stenringen nr 50 lämnade brända ben och spetsen av en järnkniv 
(fig. 19). 

Av de här nämnda gravarna tillhör nr 49 samma kronologiska 
grupp som de förut nämnda 23 och 36 (475—550). Från senare 
delen av 500-talet eller förra delen av 600-talet härstamma de övriga 
gravarna; särskilt grav 21 synes höra till de yngre. 

Av intresse är nu att iakttaga, det gravfältet vid klockstapeln sy
nes vara av ännu yngre datum och gå ned i båtgravarnas tid. Grav
hög 36 i denna grupp lämnade intet som helst utbyte — det är 
möjligt, att den en gång undersökts av Hj. Stolpe. Däremot vittnade 
gravhög 7 om sitt yngre ursprung. 

Den med gran och tall bevuxna högen låg NO om klockstapeln 
och ägde en genomskärning av 6,75 X 7.25 m. Höjden uppgick från 
0-punkten A i söder till 39,5 cm., men från periferien i öster, dit 
markytan sluttade, till 80 cm. Till väsentlig del bestod högen av 
matjord, i vilken lagts en stenring (fig. 20). Uppskjutande över 
markytan funnos ursprungligen på platsen flera stora stenblock. 
På och invid ett av dessa reddes bålet. Det stora något kupiga bloc-
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ket, som mätte nära 1,5 m. i längd och 1 m. i 
bredd, hade av elden så starkt skörbränts, att 
skivor av detsamma lätt lossades ned till 5 cm:s 
djup. Intill denna sten låg ett delvis ganska 
tunt och ojämnt fördelat brandlager av omkring 
2 m:s diameter. Nära högens mitt syntes rester 
av 4 i fyrkant lagda förkolnade stockar, troli
gen bålets bas. och på den var ställt ett lerkärl 
(+ 0). Brända ben funnos i och omkring kär
let förutom åtskilliga järnföremål. Omkring bål
platsen låg som nämnts en fotkedja av ganska 
oregelbundna block, c:a 4 m. i genomskärning, 
och därinnanför ett litet centralröse täckt av nå
got grus samt matjord. 

I brandlagret hittades en s. k. slädkrok av järn med spiralvriden 
ända (fig. 21 a) samt en halv dylik (fig. 21 b), den förra å + 6 cm:s 
djup, vidare en järnbrodd (fig. 21 c), placerad helt nära krukan, 
ett dussin små korta järnnitar med platt huvud, hos en belagd med 
brons (fig. 21 d), ett par korta, tjockskaftade nitar med flata huvu
den (fig. 21 e), en kort nit med mycket bred flat nithuvudsskiva 

Fig. 19. 
Fynd från grav 50, 
Hovgårdsberg. V2. 

Fig. 20. 
Grav 7 vid Vendcls klockstapel. 
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^ 9 \t* 
Fig. 21. 

Fynd från grav 7 vid Vendols klockstapel. Vs. 

(fig. 21 f), ett par c:a 5 cm. långa nitnaglar (fig. 21 g, h) samt rester 
av ett skifferbryne. 

I denna grav synes den kronologiska bestämningen kunna något 
så när verkställas med slädkrokarnas hjälp. Typen med spiralupp-
rullad ända känna vi från Vendelgravarna IV och VII, alltså från 
slutet av 700- och början av 800-talet. Andra kroktyper förekomma 
i gravarna VIII, XI ooh XII, de båda senare från 600-talet, den 
förra ej äldre än 800-talet. Slädkrokar äro även tidigare funna i 
vikingatidsbrandgravar, t. ex. vid Aska i Hagebyhöga socken, Öster
götland och Rösta i Ås socken, Jämtland. Sannolikast är, att grav 
7 vid Vendels klockaregård tillhör tiden omkring 800 e. Kr. Den 
kan måhända vara senare. 

Hittills har blott en hög i gruppen vid klockstapeln lämnat ut
byte, men det synes klart, att denna grupp liksom den väster om 
kyrkogårdsmuren är samtida med båtgravarna men yngre än gra
varna längre norr ut, uppe på Hovgårdsberg. 

De äldre gravarna vid Hovgårdsberg lämna, som vi sett, inga 
exempel på djurornamentik, vare sig i stil I eller II. I Vendel själv 
har man alltså hittills ej funnit några bevis för, att stil II utvecklat 
sig i östsverige parallellt med en västnordisk stil I. I denna trakt 
dyker stil II upp såsom något helt nytt i båtgravarna och de yngre 
brandgravarna väster om kyrkogårdsmuren. 
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Fig. 22. 
Plan över gravfältet vid klockstapeln, Vendel. 

Utgrävningar, verkställda av amanuensen A. Oldeberg vid Bergby 
i Vendel på ett gravfält beläget 120 m. norr om huvudbyggnaden, 
uppvisa brandgravar, som sträcka sig upp till 600-talet. Tyvärr äro 
gravarna jämförelsevis fattiga och skänka inga prov på germansk 
djurornamentik. Ett litet bronsspänne i hästform, vars "haka" är 
något spetsigt utdragen men där hästen eljest är av ganska natura
listisk form, bildar ett slags undantag (St. H. M. 19416). 

Z U S A M M E N F A S S U N G . 

T. J. ARNE: Wendel vor der Wendelzeit. 

In dem Kirchspiel Wendel in der Provinz Uppland wurden in den 1880-er 
und 90-er Jahren eine Anzahl von Bootgräbern entdeckt, die dem 7.—10. 
Jahrh. angehörten. Besonders reich ausgestattet waren die Gräber des 7. 
und 8. Jahrhunderts mit Gegenständen, deren Tierornamentik den Stilen II 
und III der Völkerwanderungszeit angehörte (Salin, Altgermanische Tier
ornamentik). Diese Zeit ist infolgedessen im Norden mit dem Namen Wen-
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ilelzoit bezeichnet worden. Die Gräber befanden sich auf und neben dem 
jetzigen Friedhofe und waren alle Skelettgräber. Ganz in der Nähe, ausser
halb und westlich vom Friedhofe, gab os noch eine Gruppe von Grabhiigoln, 
von welchen Prof. Hj. Stolpe 25 untersucht hat. Alle zeigten Brandbestat-
lungon, teils mit männlichcn, teils mit weiblichcn Uberresten. Der wesentlicbe 
Inhalt des Gråbos Nr. 8 wird in Fig. 1 wiedergegeben. Besonders interessant 
ist ein Bronzebeschlag im Stil II mit Granateinlagcn aus dem 7. Jahrh. Es 
hat sich ergeben, dass dieses Gräberfeld gleichzeitig mit den Bootgräbern 
ist. Untersuchungen, die vom Vert. in den beiden letzten Jahren etwas 
nördlicher auf dem Hofe Hovgårdsberg unternommen worden sind, zeigen, 
dass man es mit einem zusammenhängenden Gräberfelde von etwa 150 Grä
bern zu tun hat, wovon die Wendelschen Bootgräber nur eine kleine En-
klave bilden. Alle anderen Gräber sind Brandgräber, dio mit Hiigeln be
deckt sind, hauptsächlich aus Steinen bestehend. Die Karte Fig. 2 zeigt den 
nördlichen Teil des Gräberfeldes. Von den hier untersuchten 13 Hugeln 
gehören 3 der Periode 475—550 an (HUgel 23, 36, 49, deren Inhalt in Fig. 
7, 8 und 18 abgebildet ist). Die iibrigen (22, 39, 48, 13, 18, 21, 26, 50) 
scheinen aus der Periode 550—625 zu stammen, Deren Inhalt wird in Fig. 
6, 9—12, 13, 16, 19 wiedergegeben. Derartig friihe Gräber sind bis jetzt iu 
Uppland sehr seiten (Husby in Wendel, Alt-Uppsala). Jiinger ist der In
halt eines siidlicher, am Glockenturm gelegenen Htigels (Fig. 20), wahr
scheinlich um za. 800 (Fig. 21). Die Gräber von Hovgårdsberg, die unmit 
telbar den Bootgräbem vorausgehen, zeigen keine Spuren des Stiles I. 
sondern bewahren die alten Traditionen der römischen Zeit. Tierornamen-
lik kommt uberhaupt nicht vor. Eine Verbindung mit dera Stile II zeigen 
höchstens die Formen von ein paar Riemenendbeschlägen in den Gräbern 22 
und 39, der letztere mit einem Flechtband ornamentiert. Der Stil II tauebt 
als etwas ganz Neues auf, als eine Unterbrechung der alten Tradition. Es 
scheint, dass Mitglieder einer vornehmen Familie in Hovgårdsberg am An
fang des 7. Jahrhunderts durch Fahrten nach Mittolcuropa und Norditalien 
mit der kontinentalgermanischen Kultur in Verbindung getreten sind und 
mitgeholfen haben, zu Hause eine noue Tradition zu schaffen, die auch von 
einigen anderen vornehmen Familien geteilt wurde. Man kennt gegenwärlig 
za. 40 Bootgräber aus Wendel, Walsgärde, Ulltuna und Tuna im Kirch
spiel Alsike, Uppland, alle gewisse Ahnlichkeiten mit einander zeigond. 
Gleichzeitig hat sich in denselben Gegenden die Brandbestattung erhalton. 
aber nicht als eine inferiore Bestattungsart. 


