Vad gravröset gömde
Vid de arkeologiska undersökningarna visade
sig gravarna innehålla en förvånande rikedom
på järnföremål, rikare än många gravar i t ex
Mälardalen. En av de fyndrikaste gravrösena
var Grav 2.
Gravröset innehöll tre skilda gravgömmor. Den
ursprungliga graven låg i ett kärnröse i botten. Det
fanns också två gravläggningar högre upp i röset.
De hade lagts ner vid senare tillfällen.
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Den ursprungliga graven bestod av brända, tvättade och
krossade människoben från en man, obrända djurben och
en mängd föremål såsom vapen, hästutrustning och
redskap. De mer spektakulära gravgåvorna var ett
tveeggat praktsvärd, utsmyckat med inhamrade
silvertrådar, pil- och spjutspetsar, en yxa, delar av en
sköld, eldstål, knivar, borrar samt ﬁl, mejsel, ett
sandstensbryne, en del av ett lieblad, en metkrok, en
pärla, fragment av en benkam och ett kamfodral.
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En av gravläggningarna lite högre upp i röset var en
kvinnograv, som förutom brända ben och obrända
djurben, innehöll ﬂera vardagsföremål som nyckel, sax,
kniv, eldstål och fragment från en benkam. I graven
fanns också två ovala spännbucklor av brons. De hade
varit fästa ovanför bröstet för att hålla upp hängselkjolen.
Vidare hittades ett hästskoformigt spänne av brons som
hållit ihop manteln eller jackan, två armringar, ett
armband, en hängprydnad av brons samt en pärla.
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Den tredje gravläggningen bestod av ett tunt lager
brända ben, kol, pärla av bergkristall, tre glaspärlor samt
fragment av benkammar.
Sollerö socken, fornlämning RAÄ 110:35, "Grav 2"
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Sollerö
hembygdsförening

1. Kittel, 22 cm i diameter
2. Remfördelare, 3,2x2,6 cm
3. Eldstål, 6 cm
4. Bjällror, 13 resp. 8 cm
5. Yxa, 18 cm
6. Spjutspets, 35 cm
7. Pilspetsar, 18-20 cm
8. Kniv, 16 cm
9. Sköldbuckla, 16 cm
10. Svärd, 95 cm
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Im Heimatmuseum gibt es ein kostenloses Heft
mit diesem Text auf deutsch, Schild 6.
A free booklet with this text in English can be
found at the homestead museum, sign 6.

