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GRAVUNDERSOKNINGAR VID BBUNSBY 
I VENDEL 

AV 

./. E. ANDERB.TÖRK 

D
et vägbygge, som kraftigt förminskade gravfältet vid Hov
gårdsberg, orsakade även att ett fornlämningskomplex c:a 
300 m NÖ härom, vid Brunnby, omedelbart väster om 
landsvägen måste skatta åt förgängelsen. Undertecknad 

erhöll Riksantikvariens förordnande att verkställa undersökningen, 
och den ägde rum samtidigt med den av fil. kand. I. Atterman utförda 
och ovan beskrivna utgrävningen på gravfältet vid Hovgårdsberg. 
Två av gravarna, nr 1 och 6, utgrävdes helt eller delvis av Atterman. 

Dessa sex gravar passa, vad arten och fornsaksformerna be
träffar, väl tillsammans med de övriga från äldre folkvandrings-
och Vendeltid i Mellansverige och utgöra på intet sätt något un
dantag. Då man emellertid med rätt stor säkerhet kan antaga, 
att de förr i tiden utgjort en yttersta utpost åt NÖ av det stora 
gravfältet och avskilts från detta genom odling, grustäkt och be
byggelse, anser jag det berättigat att lämna en grävnings- och 
fyndberättelse till trycket såsom komplement till förut publicerade 
undersökningar av fornlämningar på Hovgårdsbergsåsen.1 Fynden 
bevaras i St. H. M., inv.-nr 20521. 

Gravarna lågo väl tillsammans på en låg änclmorän, en utlöpare 
av stora åsen (fig. 1). Tidigare ha till St. H. M. inkommit två 
förhistoriska fynd härifrån, båda tillvaratagna av dr Stolpe, som 
dock själv ej utfört grävningar på platsen. Det ena utgöres av 
10 björnklor och en tunn, kupig bronsknapp,2 det andra endast av 
krukskärvor.3 

1 Arne , Vendel före Vendeltiden. Fornvännen 1932. 
2 Fornvännen 1932, sid. 9. 
3 St. H. M. inv. nr 9999. 
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Fig. 1. 
Plan över gravfältet vid Brunnby, Vendel sn, Uppland. Upprättad av J. E. 

Anderbjörk och I. Atterman. 

En av de sex gravarna, den som på planen betecknas med nr 1, 
befanns vid undersökningen vara skattegrävd. Möjligen är något 
av de ovan angivna fynden härifrån. Graven utgjordes av en hög 
mod centralröse. Diametern uppgick till 7—8 m, höjden till 0,75 
m. På pinnmon låg i gravens centrum rester av det omrörda brand-
lagret och i detta anträffades (fig. 2) 12 skärvor av urna, dock inga 
från mynningen, 2 spikar av järn, en 8 cm lång järnsyl med av
bruten spets, en 3 cm lång del av en pincett samt brända ben. 
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G r a v 2 utgjordes av en fylld stensättning med otydlig fot
kedja och höjde sig knappt märkbart över den övriga åt Sö slut
tande marken. Diametern kunde uppskattas till c:a 3 m. Fyllnin
gen bestod av ett 0,25 m tjockt skikt av sten och grus. Under 
detta låg på den ursprungliga marken ett brandlager, 1,25 in i 

T^9 
b 

II 
Fig. 3. 

Fynd frän grav nr 8. a) Ogleforniigt spänne av bnms . 
b) mgelfonnigt spänne av brons. '/i< 
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Fig. 2. 
Fynd Ir. grav 
n r 1. a) Järn-
syl, b) järnspik, 
c) del avbrons-

pincett. 2/s. 
Fig. 4. 

Fynd från grav nr 4. a) Kam av ben, b) rembeslag av 
järn, c) jirulil av lerurna. 

diam. och 0,1 m tjockt. Fynden voro obetydliga; ett bottenparti av 
en lerurna, inre diameter 13 cm och tillverkat av grovt gods, ett 
spikfragment och brända ben. 

G r a v 3 var även den rätt oansenlig till sitt yttre, höjd 0,25 
m och diameter 3,5 m. Den var byggd på det för området vanliga 
sättet mod uppkastad jordfyllning över ett enskiktat centralröse. 
som i sin tur dolde det 1—1.25 m vida och intill 0,07 m tjocka 
brandlagret. Fynden voro här av rätt stort intresse (fig. 3). Så
lunda anträffades 3 söndorsmälta pärlor, ett ögleformigt, något 
skadat spänne av brons med mycket otydlig stämpelornering, ett 
i tre delar sönderbrutet fågelformigt spänne försett med stämpel
ornering, en lerurna med inre bottendiameter av 15 cm, sönder
vittrad i små skärvor, samt brända ben. Urnan var placerad i 
brandlagrets västra periferi. 
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G r a v 4 var av samma typ som grav 2 med 3 m:s diameter och 
avtecknade sig likaledes endast svagt över den omgivande marken. 
I gravens centrum låg en halvmeterstor jordfast sten. I förhål
lande till gravens ringa storlek hade brandlagret en rätt bety
dande utsträckning, c:a 2 m i diameter och en tjocklek på in
till 0,25 m. Det var huvudsakligen kon
centrerat till området SV om den jord
fasta stenen. Inom denna koncentration 
av brandlagret gjordes alla fynd (fig. 
4). De bestodo av 8 nitar och spikar, ett 
rembeslag av dubbelt järnbleck med 3 
nitar med välvda huvuden, en kam av 
ben, på överstycket försedd med en sned-
slrockad vulst och med dubbla orne-
ringslinjer längs kanterna, en lerurna 
med bottendiameter av 18 cm, samt 
brända ben. 

G r a v 5 var likaså en fylld stensätt
ning med otydlig fotkedja men med 6 
m:s diameter och en höjd av 0,6 m. 
Fyllningen bestod av jord och sten. I 
centrum syntes före undersökningen en a 
svag fördjupning. I ursprunglig mark Fig. 5. 

. . c« , Fynd frun grav nr 5. a) Kniv 
var något SÖ om gravens centrum och a ; j i i n | ,,,_ (, n i t i l r ,lv j f t rn) ,j) 
intill en halvmeterstor jordfast sten en remändbeslag av brons, e) frag-

, • . i i u JI inent av benkam. 
grund grop, och lut var brandlagret, 
1,1X0,8 m i riktningen N—S, koncentrerat. Intill denna sten var av 
mindre stenar byggd en gravgömma, vilken som lock hade en flat 
sten. I denna gravgömma lågo de brända benen. De övriga fynden 
(fig. 5) anträffades spridda i brandlagrct och bestodo av ett rem
ändbeslag av brons, sönderbrutet i två delar, en kniv av järn, även 
den avbruten, ett kamfragment ornerat med cirklar och linjer, 4 
järnnitar med små huvuden och stora nitbrickor samt en hästtand. 

G r a v 6, ett jordblandat röse med 3,5 m:s diameter och intill 
0,5 m;s höjd, var beläget i åt V sakta sluttande mark. Brandlagret, 
1X1,25 m i NÖ—SV och intill 0,15 m tjockt, låg på den ursprung
liga markytan. Fynden voro ringa; 4 fragment av en enkelsidig 
benkam med stödskenor och sammanfogad med små järnnitar, 4 
skärvor av en lerurna av tämligen fint gods samt brända ben. 
II — Fornvännen 1935. 
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Av de nu beskrivna gravarna kunna alla utom 2 och 6 dateras. 
Grav 1 tidfästes genom pincetten (fig. 2c), som enligt Nerman före
kommer på 600-talet. Bl. a. finnes den representerad bland fynden 
från gravfältet vid Rikvide i Närs sn på Gotland.4 

Grav 3 var den till sitt innehåll intressantaste. De daterade 
föremålen äro här av typer, som hittills påträffats i ringa antal 
samtidigt som de rätt väl kunna bestämmas till sin brukningstid. 
Både fågelspännet (fig. 3b) och ögleformiga spännet (fig. 3a) till
höra 600-talet. Fågelspännena ha nyligen behandlats av Atterman/' 
varför jag här ej går närmare in därpå. De ögleformiga spän
nena ha även de ägnats stor uppmärksamhet, dels av Stjerna,0 

dels av Nerman7 samt nu senast av Cleve,8 som behandlar typens 
förekomst i Finland. Spännets hemort synes ursprungligen vara 
de stora Östersjö-öarna och det har därifrån spritts till och vidare
utvecklats i Finland. Från Uppland torde före det nu funna spän
net ej något vara känt. Huruvida vi här ha att räkna med in
hemsk tillverkning eller import kan vara svårt att säga. För det 
första alternativet talar vetskapen om att smederna i Vendel oftast 
synas ha föredragit att själva skapa de inom området vanliga 
bruks- och smyckeföremålen. Så länge endast ett enda dylikt spänne 
är funnet i Uppland synas emellertid de starkaste skälen föreligga 
för det senare alternativet; spännet bör i så fall närmast ha 
kommit ifrån Gotland. I varje fall få vi här ytterligare ett belägg 
på de förbindelser och den överensstämmelse i fornsaksformer, som 
under denna tid förefinnas mellan Gotland och Uppland. Även 
de tidiga finska exemplaren av denna typ får man väl betrakta 
som importsaker. Intressant i detta sammanhang är att närmaste 
motsvarigheten till Brunnbyspännet av en avbildning att döma är 
finsk och anträffad i Kangasala sn i Satakunta.9 

En kam av samma typ som i grav 4 (fig. 4a) har anträffats i 
grav 39 på Hovgårdsbergsgravfältet, som av Arne tidfästes till tiden 

4 B. Ne rman , Gravfynden på Gotland under tiden 550—800 (fig. 160). 
A. T. S. 22:4. 

B Studier tillägnade Gunnar Ekholm. Uppsala 1934. 
6 K. S t j e r n a , Bidrag till Bornholms befolkningshistoria. A. T. S. 18:1. 
7 N e r m a n, a. a., sid. 49, 50. 
8 N. Cleve, Finländska fornsaksformer under järnåldern. Finskt Mu

seum 1927. 
• Cleve, a. a., fig. 2. 
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550—600 eller något senare.1 0 Närmaste motsvarigheten till bältebe

slaget (fig. 5b) är funnen i den bekanta Ottarshögen i Vendels sn.11 

Både formen, materialet och de välvda nithuvudena överensstämma. 

Vidare föreligga bl. a. l ikartade former i Norge, Akerfyndet i Vang 

sogn1 2 och på Gotland i cn grav på det s tora och r ika gravfältet vid 

St. Ih re i Hellvi sn (inv.-nr 5386a). Dessa nämnda svenska gravar 

kunna båda hänföras till 500-talets sista hälft. Akerfyndet ä r enligt 

Grieg 100 år yngre. 

Remändbeslaget i g r a v 5 (fig. 5d) är av den för Vendelt iden van

liga formgivningen och kan da te ras till omkr ing å r 600. Under 

samma tid förekomma även ni tar med litet huvud och stor bricka (fig. 

5b och c), t. ex. i bå tg raven Vendel I. v i lken ä r från den s is ta 

hälften av 600-talet. Kamfragmentet (fig. 5e) motsäger ej heller gra

vens hänförande till detta å rhundrade . 

Även de av Stolpe t i l lvara tagna fynden kunna genom den ku

piga bronsknappen hänföras till 600-talet. 

ZUSAMMENFASSUNG. 
J. E. A N D E R B J Ö R K : Grabuntersuchungen bei Brunnby im Kirch

spiel Vendel. 

Gleichzeitig mit den von cand. phil. I. Atterman oben beschriebenon Un
tersuchungen boi Hovgårdsberg im Ksp. Vendel wurden auch 6 Gräber etwa 
300 m NO davon bei Brunnby untersucht. Vermutlich haben die beiden 
Gräberkomplexe einstmals ein zusainmenhängendes Ganzes gebildet. 

Diese 6 Gräber können alle in die Zeit um 600 herum datiert werden. 
Was dio Beigaben betrifft, waren sio verhältnismässig diirftig ausgestattet. 
Am interessantesten war Grab Nr. 3, in welchem u. a. eine ösenlörmigc 
Sjiange und eine vogelförmige Spange (Abb. 3a, b) angetroffen wurden, 
erstere das einzige bisher vom schwedischen Festlande her bekannte Ex
emplar dieser Art. Andere beachtliche Gegenstände sind die Pinzette in 
Grab 1 (Abb. 2c), die Riemenzunge und das Kammfragment in Grab 5 
(Abb. 5d, e) sowie der Kamm und der Riemenbeschlag in Grab 4 (Abb. 
4a,b). Letzterer kommt in ähnlicher Form u. a. in dem bekannten Ottars-
hugel im Ksp. Vendel vor. 

10 Fornvännen 1932, sid. 9, 10. 
11 L i n d q v i s t , Ottarshögen i Vendel, Fornvännen 1917, sid. 135. 
la G r i e g , Akerfundet, Oldtiden VII, sid. 98. 


