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(= J. Hampel, A bronzkor emlékei magyarhonban, III, Budapest 1896, 
pl. CXCIV fig. 4). Tillsammans med åtskilliga andra pjäser, däribland 
ytterligare tvä likadana föremål (a. a. pl. CXCIV fig. 2, 3), har det 
inköpts av Nationalmuseet i Budapest; samtliga skulle enligt uppgift 
härröra ifrån kom. Sopron och enligt patinans vittnesbörd tillhöra ett 
och samma fynd. Som vi se, överensstämma vårt gotländska och det 
ungerska exemplaret i hög grad. Även på det ungerska exemplaret fig. 7 
finna vi en del av gjutsömmarna kvar. De ungerska exemplaren ha tvä 
tappar i periferien ungefär utanför den ena korsarmen; tydligen ha två 
eller alla tre hjulen gjutits tillsammans, förenade genom dessa tappar. 

De ungerska hjulen anses av Hampel med tvekan vara hängsmycken. 
Förmodligen tänker han på sådana hängprydnader som Hampel, Alter-
thiimer der Bronzezeit in Ungarn, Budapest 1887, Taf. CXII Fig. 4 
(= Ebert, M., Reallexikon der Vorgeschichte, Ungarn, Taf. 9 C Fig. 4), här 
återgiven i fig. 8, där vi finna hjulen parvis förenade och förstå tapparnas 
funktion. I Reallexikon tolkas den sistnämnda hängprydnaden som 
hörande till hästutrustning, alltså ett sorts klapperbleck, och dateras 
till den 2:dra ungerska bronsåldersperioden (ca 1800—ca 1400 f. Kr.). 

Till Norden har föremålet ifrån Rone uppenbarligen förts som råvara 
ifrån Ungern, där det utgjort ett avbrutet och kasserat stycke. 

Birger Nerman 

GRAVFYND MED JÄRNSKÄROR FRÅN VÄSTERHANINGE 

Våren 1952 överlämnades till Statens historiska museum genom för
medling av rektor Erik Nilsson en skära av järn, som påträffats av arren-
dator Anders Hedén vid Aby i Västerhaninge socken, Södermanland. 
Genom att Hedén omedelbart upphörde med det jordarbete, vid vilket 
skäran påträffats, och genom hans goda beskrivning av fyndomständig
heterna kunde en efterundersökning ge gott resultat. 

Vid denna påträffades nämligen under för närvarande flat mark en 
visserligen skadad, men likväl ganska tydlig, oregelbundet rundad, flack 
stensättning av ganska glest lagda, från en till några dm stora stenar. 
Stensättningens diameter var omkring 2 m. Under dess mittparti hade 
skäran jämte brända ben legat i överdelen av ett lerkärl. Den undre delen 
av detta kärl fanns vid efterundersökningen in situ, omgiven av brand
jord och fylld med brända ben med ringa inblandning av bälrester och 
sand (grav 1, fig. 1). Vid genomgängen i museet av de brända benen hit
tades ytterligare ett metallföremål, en nål av järn. 

En meter härifrån och under stensättningen påträffades en liten brand-
grop med brända ben, men utan andra fynd (grav 2). 

Lerkärlet i grav 1 är av grovt, brunaktigt, drygt centimetertjockt gods 
med ganska ringa inblandning av mineralkorn. Det har av de illa med-
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Fig. 1. Grav 1 vid Åby, Västerhuniiige socken Södermanland. 
— Grave 1 at Åby, Västerhaninge parish, Södermanland. 

farna resterna att döma varit i stort sett cylinderformigt. Kanten är 
något tilljämnad, dock ej facetterad. Bottendiametern är omkring 15 cm. 

Skäran är av en ej ovanlig typ med en nit i den smala, triangulära 
tången. På den ena sidan av klingan är den försedd med inslagna märken, 
i enkel rad på den smalare och i dubbel på den bredare delen (fig. 2). 

Nålen, vars genomskärning är cirkelrund, är avbruten. Detta har tyd
ligen skett i samband med att fyndet tillvaratogs. Fortsättningen på
träffades icke. Teoretiskt skulle nålen kunna höra till en fibula. Sanno
likare är dock, att det rör sig om en synål. 

Enligt antikvarien fil. lic. N.-G. Gejvalls berättelse över undersökning 
av de brända benen är det sannolikt, att de gravlagda personerna — två 
till antalet — »bränts under likartade förhållanden, ev. på samma gång 
och att de brända benen från de bägge individerna blivit hopblandade. 
Den ena av dessa individer är med säkerhet mycket ung, på sin höjd 
något över tjugu år ». »Den andra kan nog anses vara något äldre. 
Den ena — vilken av de båda kan icke med säkerhet avgöras — har 
sannolikt lidit av någon sjukdom, som i hög grad påverkat kroppens 
kalkförsörjning — — —. Materialet i sin helhet visar inga som helst 
manliga karaktärer och jag skulle vilja tro att båda individerna äro 
kvinnor.» Det framgår vidare av berättelsen, att den ena med säkerhet 
är kvinna. Graven vid Åby är alltså en dubbelgrav. Att grav 1 är en 
kvinnograv bestyrkes av inventariet. 
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Fig. 2. Järn/åremål ur grav 2 vid Åby, Västerhaninge socken, Södermanland. Skå-
nm. som avbildas från båda sidor, är 15 cm lång. — Iron objects from grave 2 at 
Åhg, Våtterhantnge parish, Södermanland. The slckle, shown from both sides, is 15 

cm long. 

I samband med undersökningen vid Åby tillfördes Statens historiska 
museum ytterligare ett likartat fynd från Åby (grav 3). Detta hade till
varatagits redan 1937 på samma plats som grav 1—2, närmare bestämt 
under grävning vid samma träd, intill vilket dessa framkommit. Det 
omfattar delar av ett lerkärl samt en skära, en synål och en syl av 
järn. Samtidigt påträffades stenar samt brända ben, vilka ej tillvaratogs. 

Lerkärlet (fig. 3) är av tämligen grovt, upp till drygt centimetertjockt 
gods med måttlig inblandning av mineralkorn. Godsets färg är mycket 
mörk i kärnan samt brun mot ytter- och innersidorna. Det ursprungligen 
knappt 30 cm höga kärlet har något utåtlutande, svagt buktiga väggar. 
Bottnen är otydligt avsatt och mynningen mjukt inåtböjd med min
skande godstjocklek mot den rundade kanten. 

Samtliga järnföremål (fig. 4) är tydligt glödpatinerade. Skäran är av 
typen med lång rak tånge och avsatt klinga, vilken från sin största bredd 
närmast skaftet avsmalnar ganska jämnt mot den spetsiga udden. Tången 
har rektangulär profil. Nithål saknas. Klingans rygg är tvär utan sär
skild markering av kanten mot flätan. Synålen är trind och svagt böjd. 
Sylen har fyrsidig genomskärning pä sitt tjockaste ställe, som är beläget 
på omkring en fjärdedel av längden frän den ena av de båda avsmal
nande ändarna. Mot dessa blir profilen rund. 

Brandgropsgravarna vid Aby hör otvivelaktigt samman med det sedan 
länge uppmärksammade gravfält med stensättningar och resta stenar, 
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Fig. 3. Lerkärl ur grav 3 vid Åby, Väster
haninge socken, Södermanland. Ur
sprunglig höjd cirka 30 cm. — Clay vessel 
(rom grave 3 al Åby, Västerhaninge parish, 
Södermanland. Original height c. 30 cm. 

Fig. 4. Järnföremål ur grav 3 vid Åby, 
Västerhaninge socken, Södermanland. Skä
rans längd är 20 cm. — Iron objects from 
grave 3 at Åby, Västerhaninge parish, Söder

manland. Length oj sickle 20 cm. 

vars rester upptar stora delar av Västerhaninge stationssamhälle och dess 
närmaste omgivning. Att ingen ovanjordsmarkering nu kunde iakttagas, 
betyder givetvis ej att sådan saknats ursprungligen.1 

Även om en datering av de här publicerade gravfynden till förromersk 
järnålder, per. III vid första påseende synes ligga närmast till hands, 
torde man likväl göra klokt i att förse tidsbestämningen med något 
vidare gränser framåt. Dateringen av sådana föremål som nålar och 
skaror bör icke pressas för mycket. Härtill kommer, att snarlik dekor 
med inslagna märken är känd även på en skära — dock av helt annan 

1 Det är troligt, att terrängen döljer många gravar, där det antingen 
ej från början funnits någon mera ansenlig markering ovan markytan 
eller där denna med tiden kommit att döljas. Ett karakteristiskt exempel 
på detta senare fall framkom våren 1953, då man vid ledningsarbeten på 
gamla kyrkskolans gård intill fyndplatsen vid Åby påträffade resterna 
av en flack, rund stensättning med ursprungligen ca 15 m diameter. Vid 
undersökningen genom förf. gjordes inga fynd. 
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typ —• från ett fynd på Kyrkbacken i Horns socken i Västergötland, 
vilket hör till den del av gravfältet där, som torde vara senare än 
per. III.2 

Hur det i detalj förhåller sig med dateringen, är likväl mindre väsent
ligt, än att fynden från Åby i Västerhaninge till sin art och sitt innehåll 
ansluter sig till fynden från öster- och Västergötlands gravfält från per. 
III och närmast följande skede — liksom till deras motsvarigheter i Upp
land. De ger därigenom en bekräftelse på riktigheten av Arnes bedöm
ning 1909 att »sådana gravar skola säkerligen vid närmare iakttagelse 
även upptäckas i Södermanland».3 Och fyndens intresse ökas både genom 
förekomsten av en dubbelgrav av säregen typ4 och genom att de härrör 
från ett betydande gravfält, som redan tidigare lämnat fynd från äldre 
järnålder.'' Carl-Axel Moberg 

EN RISTAD STEN FRÅN LOVÖ 

Vid skilda tillfällen 1950 tillvaratogs vid Högsta, Lovö socken, Upp
land, några sammanhörande delar av en med ristning försedd skiva av 
rödaktig sandsten (fig. 1—2). Förtjänsten av att stenen uppmärksammades 
och sedermera tillfördes Statens historiska museums samlingar (inv.nr 
24435) tillkommer särskilt trädgårdsmästare Härje Bäärnman och hans 
son Björn, vilka själva hittat ett par av fragmenten, samt riksantikvarie
ämbetets ombud, kronoarrendator C. C. Bäckström. 

Fynden gjordes i en åker mellan Högsta och Rörby något mer än 
hundra meter frän gravfälten nr 8 och 9 enligt det av Stockholms stads
museum 1949 upprättade registret över fornlämningar på norra Lovö. 
Stenen, som att döma av patineringen en gång varit placerad så, att 
något mer än hälften varit synlig ovan jord, är ristad på bägge sidor. 
Ristningen är primitivt utförd genom bultning, kanske med en spetsig 
sten. Linjerna är olika djupa och olika regelbundet utförda; det är där
för fullt tänkbart, att de tillkommit vid helt olika tillfällen. Det måste 
betonas, att den här återgivna teckningen visserligen grundar sig på 
ingående undersökning (genom tecknaren H. Faith-Ell och förf.), men 
likväl i många avseenden är tämligen hypotetisk. Man måste bl. a. ocksä 

2 K. E. Sahlström och JV.-G. Gejvall, Gravfältet på Kyrkbacken i Horns 
socken, Västergötland, 1948, fig. 112 överst. — C.-A. Moberg, Kyrkbacken 
i Horns socken före och efter järnålderns tredje period, s. 78 f. samt 
not 14. — K. E. Sahlström och JV.-G. Gejvall, Gravfältet i Mellby by, 
Kållands härad, Västergötlands fornminnesförenings tidskrift V: 6, 1951; 
Efterskrift s. 51. 

3 T. J. Arne, Om det forntida Södermanland, Bidrag till Söderman
lands äldre kulturhistoria XIV, Strängnäs 1909; s. 32. 

4 Två dubbelgravar vid Mellby har beskrivits av Sahlström och Gej
vall; nr 43 och 46; Mellby s. 22 ff., 40 och 64 f. Intressant nog är även här 
de gravlagda sannolikt kvinnor. 

6 Om ett fynd från Västerhaninge, se Arne, Södermanland, s. 33. 
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