
Bronsåldersfyndet från Granhammar i Västra Ryds socken, Uppland
Oldeberg, Andreas
Fornvännen 225-240
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1959_225
Ingår i: samla.raa.se



BRONSÄLDERFYNDET FRÄN GRANHAMMAR 

I VÄSTRA RYDS SOCKEN, UPPLAND 

Av Andreas Oldeberg och Nils-Gustaf Gejvall 

Under sommaren 1953 påträffades vid täckdikning på ca 1 m 
djup pa ett gärde ca 700 m NO om huvudbyggnaden på garden 
Granliammar i Västra Ryd socken, Uppland, diverse skelettrester 
av människa. 

En undersökning av fyndplatsen utfördes under juni 1953 av 
l:e antikvarien Wilhelm Holmqvist.1 Det visade sig vid under
sökningen, alt markytan vid fyndplatsen lag ungefär i höjd med 
Mälarens nuvarande medelvaltensnivå. Fyndplatsen ligger 300 m 
V om en liten sjö, som står i nära förbindelse med Skarven, en 
vik av Mälaren. Vid ett första besök på platsen kunde Holmqvist 
konstalera att diverse skelettrester stucko fram i det grävda di
kets kanter under grundvattennivån och voro täckta av orörd 
blålera. Vid den fortsatta undersökningen, som i hög grad för
svårades genom det överallt framträngande grundvattnet, visade 
sig, alt täckdiket skurit igenom en central del av det fyndförande 
området, varigenom rubbningar av skelettresternas ursprungliga 
lägen uppstått. Men oavsett detta kunde det konstateras, atl även 
inom de helt intakta områdena på ömse sidor om schaktet rådde 
en högst betydande oordning hos fyndmassan. Sålunda lago ske
lettresterna mycket starkt spridda och utan naturlig kontakt med 
varandra; nyckelbenen lågo t. ex. icke mindre än 80 cm ifrån 
varandra och bäckenparti samt nedre extremiteter så när som på 
några fotben saknades alldeles och kunde trots ihärdigt sökande 
inom ett utvidgat område ej påträffas. Beträffande skelettdelarna 
kommer antikvarien N. G. Gejvall att lämna en redogörelse här 
nedan. 

Ifråga om övriga fynd kan nämnas, att tvä bearbetade flint-
1 1 :e antikvarien Holmqvist har benäget låtit mig publicera fyndmaterialet 

och jag begagnar tillfället att här frambära ett förbindligt tack till honom 
för hans tillmötesgående. 
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stycken, ett stycke svavelkis saml ett spjälkat fårben, möjligen 
en pryl, lågo nära intill skelettresterna; av des.sa föremål låg 
ett flintstycke på schaktets botten, möjligen i sekundärt läge, me
dan de (ivriga lågo i orubbat läge. Ca 30 cm S om bensamlingen 
låg elt mcjsellikiiiinde föremål och något längre bort elt bryne. 
Omkring 30 cm 0 om bensamlingen låg elt käppliknande föremål 
av Irä samt en ben-pryl och 00 cm NO om benresterna låg en 
starkt begränsad samling blåmusslor helt inlagrade i leran. Vid 
Irampreparerandet av miisselsamlingen påträffades nära intill 
denna en svart och mörkbrun substans ulan iaktlagbar form men 
tydligt framträdande i leran. Den hade närmast sotliknande ka
raktär, men innehöll även några fastare partiklar. En undersök
ning av denna massa, utförd av bergsingenjör Carlsson pa Me-
lallograliska institutet, visade atl den innehöll järn men även 
koppar och mangan. 1 lerklumpar, som tagits upp ur fyndlagret, 
hittades som lösfynd en pryl av älghorn samt en bronssyl in
stucken i ett trästycke. 

En serie pollenprover togs från fyndplatsen. En undersökning 
av des.sa, utförd av assistent Garl Larsson vid Sveriges Geologiska 
Undersökning, har visat att »fyndet ligger omedelbart under den 
nivå, som kännetecknas av grankurvans kraftiga uppgång från 
ett par procent till 15—20 procent. Denna nivå har daterats lill 
omkring år 1000 f. Kr. Då skelettet synes hava legat endast 10 ä 
15 cm under 1000-tal-nivån och i en lera, vars tillväxt varit ganska 
snabb, kan man med stor sannolikhet antaga, all skelettet här
stammar från den äldre delen av bronsåldern.» 

Vi skola nu lämna en kort beskrivning av föremålen. 
Etl mejselformat beslag av brons med isitlande rest av triiskaft, 

lig. 1 b. Detta har i sin nedre del, där det varit instucket i holken, 
genom metallens och det vatlenhaltiga slammats inverkan blivit 
pclrifieral. En likartad process har orsakat, att på metallbeslaget 
elt ca millimelertjockt lager har avskiljt sig och lill större delen 
bortfallit och likaledes har övre delen av metallbeslagets holk 
bortfallit eller förstörts, så att det kvarsittande petrifierade trä
skaftet blottats. Metallbeslaget har varit omgivet av ytterligare 
ett millimelertjockt lager eller cn vittringsskorpa, av vilken rester 
föllo bort vid upplagandet. Det förefaller som om beslaget pä 
utsidan haff ett mångkantigl, möjligen sexsidigt tvärsnitt. Alt 
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Fig. I a b. Mejselformigi Inslog. :i :>. Meitelförmlger 
Betchlag. 

döma av spåren på det isitlande träskaftet torde bronsbeslaget ha 
haft en ursprunglig längd av ca 6 cm och den inre diametern vid 
holkmynningen torde ha utgjort 1,4 cm. Den mejselformade spet
sens nuvarande bredd utgör 9 mm. Den i holken kvarsittande, 
delvis doldii skaftdelen torde ha en längd av ca 3,ö cm. Resten 
av det avbrutna träskaftet har en nuvarande längd av 12,6 cm 
och en största diameter vid överdelen av 1,6 cm. Denna överdel 
synes ha blivit snett avskuren eller avhuggen med ett skarpt 
instrument. Den nedre, något smalare avbrutna delen nära holk-
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mynningen har en diameter av 1,2 cm. Skaftet synes icke vara 
bearbetat med någon större omsorg. Träskaftet, som blivit under
sökt av professor Torsten Lagerberg, har visat sig vara förfärdigat 
av bentry (Lonicera xylosteum), en buskliknande växt, vars vita 
finporiga ved är utomordentligt hård och seg. Det bör nämnas, 
att skaftet var oskadat vid påträffandet, som framgår av fig. 1 a, 
men blev avbrutet vid upptagandet. Jag är benägen att tolka 
föremålet hellre som doppsko med tillhörande slav eller spjut
skaft än som en mejsel, främst på grund av det långa träskaftet. 
Statens historiska museum har tidigare ett gravfynd frän Skåne, 
daterat till äldre bronsålder, vari ingår ett mejselliknande brons-
föremål, som tolkats som en doppsko. Likaså finnas danska fynd 
från äldre bronsålder med likartade föremål, såväl spetsiga som 
mejsel-formade, vilka anses vara doppskor.2 

Sju träfragment tillhörande ett käppliknande föremål, lig. 2, 
av allt att döma med ett omböjt, kryckliknande handtag. Detta 
har ett ovalt tvärsnitt med en största diameter av ca 2 cm och 
en tjocklek av 1,7 cm. Handtagets eller skaftets avslutande ände 
bär spår efter hugg och kanterna äro nötta; den ände, som varit 
Fortsättning av käppen, uppvisar dels ett avskuret parti, dels 
brottyta efter brytning, de övriga delarna av käppen äro avsevärt 
smalare med ett rundovalt tvärsnitt och en största tjocklek av 
1,2 cm; ytan hos dessa bitar uppvisar delvis bearbetningsspår; 
handlagets nuvarande längd är 8,7 cm, de smalare bitarnas 
längder äro 6 cm, 5,8 cm, 4,6 cm, 4,5 cm, 3 cm och 2.8 cm. 
Käppen var vid påträffandet relativt oskadad med en längd av 
ca 37 cm och låg i intakt läge på 89 cm djup, men den sönder
föll vid framprepareringen i flera bitar, eftersom det gamla och 
vatlendränkta träet hade samma mjuka konsistens som den om
givande, halvflytande leran. Det är anmärkningsvärt, att käppens 
handtag synes ha varit avsevärt tjockare än käppens övriga del, 
och det bör framhållas, att den är gjord av självvuxet trä. Ma
terialet är enligt Lagerberg sälg. 

Ett sylliknande föremål av brons, fig. 6, litet, instucket i änden 
på ett delvis bearbetat trästycke; bronsspetsen är trind och av-

2 O. Montelius, Minnen från vår forntid, 1230; 5. Lindqvist, Svenskt forn
tidsliv (1944) fig. 113; H .C. Broholm, Danmarks Bronzealder Bd. I s. 43, 44, 
71, 100; II, s. 106. 

228 



B R O N S A I. I) B R F V N D K T F R A N G K A N H A M M A R 

Fig, t. Käpp av trä med krycka. 3 .">. — Stock uns Salweidehols mil einem 
kräckenåhnlichen Handgriff. 

smalnar sa småningom mot spetsen; sannolikt har den del av 
sylen, som sitter inbäddad i trästycket formen av en tånge; sy-
lens största tjocklek är 3 mm och dess fria del har en längd av 
1.5 cm; träskaftet avsmalnar nedåt mot spetsen och överdelen 
har blivit avbruten; trästycket har ett ovalt tvärsnitt, längden är 
5,2 cm, bredden 1,2 cm, tjockleken 0,9 cm; föremålets totala 
längd är 6,7 cm; Iräel härrör enligt Lagerberg från en Salix-art, 
sannolikt sälg. Trästycket med sylen har samma tvärsnitt och 
utseende som käppen fig. 2 och man skulle vara frestad att tro, 
att de hört tillsammans och alt sålunda bronsspetsen varit fästad 
i käppens ände. Om detta varit fallet, så har emellertid träfrag-
inentet med den isitlande bronsspelsen redan i gammal tid blivit 
avbruten frän käppen, ty käppen påträffades in situ, medan 
fragmentet med bronsspelsen hittades sekundärt i en vid täck-
dikningen uppkastad lerklump. 

En pryl, fig. 3, förfärdigad av horn, troligen från älg. Den 
lillformade spetsen är hård, massiv och tämligen trind samt obe
tydligt krokig, övre delen är något tillplattad, med svagt skålade 
smalsidor och benet hos detta parti är något poröst; själva bas
änden är avbruten; ytan är tämligen hård. Längd 18,2 cm, storlek 
vid basen 1,9 x 1,4 cm. 

En pryl av kluvet metarkarpalben av älgkalv, fig. 4, tämligen 
oskadad, kanterna skurna och tillspetsade mot änden, med väl 
arbetad spels: basänden har benets naturliga form; ytan tämligen 
vittrad. Längd 14,2 cm, största bredd 2,4 cm; påträffades in situ 
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i schaktväggeii till läckdiket med spetsen uppåtriktad; fynddju-
pet var 88—99 cm. 

En pryl, fig. 5, förfärdigad av ett kluvet mctarkarpalben av 
fär; den tillspetsade änden är gracil och tunn och prylen är i sin 
helhet utpräglat flat; vid mittpartiet har sålunda prylen en bredd 
av 9 mm och en tjocklek av 5,5 mm; ytan är någol vittrad; 
längd 10,5 cm, största bredd vid det orörda baspartiet ca 2 cm; 
påträffades in situ pä 90 cm djup tillsammans med en liten bit 
av det här nedan beskrivna sandslensbrynel.3 

Elt bryne av sandsten, fig. 7, beslående av en skiva av oregel
bunden form med slipyla på ena sidan och på en smalsida, grå 
färg. Längd 9,8 cm, bredd 6,1 cm, tjocklek 1,8 cm. 

Ett oregelbundet format stycke av pyrit eller svavelkis med 
de flesta kanter tämligen avrundade, fig. 9; stycket har otvivel
aktigt gjort tjänst som elddon; gråvit färg; storlek 4,1 x 3,8 x 3,2 
cm. 

Ett oregelbundet format flintstycke av gra ojämnt färgad flinta, 
med släta avslagytor på flera sidor samt med starkt nötta kanter, 
fig. 8; flintstycket utgör sannolikt en eldslagningssten möjligen 
avslagen av en knacksten; alla kanter äro avnötta. Storlek 
5 ,2x4 ,2x2 ,1 cm. 

En skärva synbarligen av svarlbrun krisliansladsflinta med 
små gråvita fläckar, fig. 10; skärvan har ett trekantigt tvärsnitt 
och kanterna förefalla att vara retuscherade och äro relativt 
nötta; troligen har skärvan tjänstgjort som något slags skrapa. 
Storlek 5,8 x 3,7 x 2,3 cm. 

5 träspjälor av barrträd, synbarligen bearbetade, av varierande 
längd och tjocklek, med mer eller mindre ovalt tvärsnitt; bitar
nas resp. längd 2,5 cm, 10,5 cm, 11,5 cm, 11,7 cm och 15,7 cm. 
En bit av en stör av barrträd med tillspetsad ände, rundat, oregel
bundet tvärsnitt. Längd ca 18 cm, diameter 2,5 cm. Ett obearbe
tat trästycke av barrträd, längd ca 24 cm, fig. 11. 

De här ovan beskrivna föremålen äro av ett betydande intresse. 
Som framgår av Gejvalls undersökningar torde skelettresterna 
ha tillhört en man och på grund av skadorna framförallt på kra
niet men även på vissa andra skelettdelar torde man få draga den 

3 Benbestämningarna äro gjorda av antikvarien N. G. Gejvall. 
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Fig. 3—Ii. 3—5. Prglar au ben. 
II. Bronss/ ids med träskaft. Ca 
i 'i. — 3—5. Pfrieme au» Kno
chen. <i. Bronzes/iitze mit Holz-

tchaft. 

slutsatsen, atl han blivit dödad på ett våldsamt sätt och synbar
ligen lemlästad. Föremålens läge i terrängen ger en antydan om 
att vid den tidpunkt under iildre bronsåldern, då mannen döda
des, fyndplatsen stod under vatten till elt djup av 12—15 m och 
utgjorde en vik av dåvarande Mälaren. Det finnes ingenting som 
lalar emot, att mannen varit en fiskare, som kanske dödals av 
en konkurrent. Han har burit på sig en del enkla verktyg såsom 
prylar av ben, ett bryne, en llintskrapa, etl elddon, en stav eller 
kanske ett kastspjut med doppsko av brons samt en käpp med 
kryckliknande handtag och möjligen med en sylliknande brons-
spets i änden. De övriga tillvaratagna bearbetade träresterna 
kunna ha utgjort rester efter någon fångslanordning, kanske en 
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ryssja. Troligen har striden varit mycket hård, mannen har fåll 
svåra skador, hans bryne blev sönderslaget och hans stav blev 
avhuggen och möjligen även hans käpp. Alt en del skelettrester 
saknas och att de som funnits jämte (ivriga föremål legat så 
spridda, kan bero på flera orsaker. Skulle händelsen skett på 
sommaren föreligger den möjligheten, att mannen blivit styckad 
och delarna kastade i vattnet på olika ställen. Skulle det inträf
fade ha ägt rum på vintern och eventuellt på isen, kan mannen 
helt enkelt ha blivit lämnad där han fallit, och rovdjur kan 
sedan ha huserat på platsen, varefter lämningarna efter »smält
ningen sjunkit till bollen. A. O—g. 

Anlrojiologisk analys av skelettdelarna från (iranbammar 

1. Kraniet. Hjärnskalsdelen har genom kraftigt yttre våld loss
nat Iran ansiktsskeleltel, av vilket blott högra överkäksbenet och 
okbenet kunnat rekonstrueras. Genom elt snitt (hugg?), som 
träffat snett bakifrån, har vänster okbågc och sannolikt hela 
ansiktet skilts från hjärnkapseln och samtidigt ha skador åsam
kats ethmoidalregionen. 

Snillet synes tydligt över vänster ögonbrynsbåge och går elt 
stycke in på trigonum supraorbitale (fig. 12). En annan skada, 
troligen delvis en vittringsdefekt, föreligger i vänster occipitalis-
region, där från foramen magnum ett omräde av nackbenet på 
ca 4 cm2 gått förlorat. Vidare förefinnes en mindre defekt allde
les intill och under stora nackulskottet. 

På kraniets vänstra sida, närmare bestämt inom ett område 
frän hjässknölen över tinningbenet, vårlutskoltct och därintill 
gränsande delar av näck- och hjässben föreligga åtminstone elva 
snittmärken efter kniv eller annat vasst verktyg. Dessa torde 
ha tillkommit samtidigt med ovannämnda hugg över vänster öga. 
Två distinkta märken över vänstra delen av glabellan (- området 
över näsroten] ange den plats, där det snett bakifrån kommande 
hugget i vänster ögonbrynsbåge hejdats. 

Kraniet iir till färgen inom pannregionen och första tredjedelen 
av höger hjässben ljust gråbrunt och har en fast konsistens, helt 
fri från vittringsdefekter; samma är förhållandet inom den be
varade högra ansiktshalvan. I övriga delar, i synnerhet inom 
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A. - a-,. 

: *^'ipr» 

Fig. 7—10. 7. Slipaten nu sandsten. 8. Flintavtlag. '•>. Svavelkltitgcke. 10. Re
tuscherad flinttkdrva. 3/3, — 7. Schlelfstein aus Sandstein. 8. Fltntabschlag. 

9. Sclnuefdkiesstuck. 10. Relonthierle Flinttcherbe. 

nackparti och vänster hjässområde, föreligger en ytlig vittrings-
defekt av samma utseende som den som uppkommer genom om
växlande uppblötning och intorkning jämte inverkan av solljus 
under korlare tid, varigenom färgen förändrats mot grågult. Det 
är inle olänkbart alt denna vittringsdefekt accentuerats genom 
intorkningen efter uppgrävningen. 

Kraniet iir ganska stort och kraftigt byggt, det är tungt och 
har en framträdande muskelrelief. Dess horisontalomfång upp
går lill 521 mm och kapaciteten till 1570 milliliter (uppmätt 
med hirs), vilket karakteriserar det såsom arislenkranl (d. v. s. 
över 1450 ccm, enl. Sarasiii). 

Linea temporalis är starkt markerad. Kianialsiiliiierna ha i 
stor utsträckning förbenats. Endasl pars complicata av sut. coro-
nalis år ofullständigt sammansmält. I övriga suturer synas vis
serligen suturlinjema ytligt men förbeningen är sa gott som full
ständig. 

Den bevarade högra överkäkshälften saknar länder. Alveolcr 
finnas efter 4. 3, 2. och 1+: 2+' alveol har cn fördjupning efter 
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en rotspetsinfektion och 1+' alveol uppvisar en form. som anger, 
alt tanden ägt en rotpälagring. 

Kraniet är i v e r t i k a l - v y regelbundet, symmetriskt och 
närmast av ovoid form, med svagt antydda pannknölar och mått
ligt framträdande hjässknölar. Längd-breddindex 78,14, karak
teriserar skallen som mesokran ej långt från brachyeurykrani 
(mellanskalligt, nära kortskallighet). 

I n a c k - v y är kraniet likaledes av regelbunden och sym
metrisk form, relativt sett smalt och myckel högt. Hjässkonturen 
är jämnt böjd, sidokonturerna lätt böjda, tydligt konvergerande 
nedåt; hjässknölar högt stående. Största bredden befinner sig i 
höjd med hjässknölarna. Stora nackulskotlet är väl markerat, 
vårtulskotlen äro stora och långa, liredd-höjdindex 100,70 pla
cerar kraniet inom det slenohypsikrana området (högt-smalt), 
medan bredd-öronbregmahöjdindex 79,72 anger eurychaniaekrani 
nära metriokrani. 

I sidovy, n o r m a l a t e r a l i s , visar kraniet en jämnt för
löpande sagittalprofil, som efter en djupt liggande, väl avsatt 
näsrot och ett kraftigt uppdrivet glabellarområde däröver, i jämn. 
ganska flack båge förlöper ända till vertex, dess högsta punkt. 
Pannan är svagt välvd men ändå tydligt tillbakalulande. Vertex 
ligger hela 4.5 cm bakom bregma. Bakom vertex faller profillin-
jen under stark uträlning inom lambdaområdet brant nedåt för 
att sedan inom nackregionen bli mjukt rundad. En svag vinkel-
böjning squama-planum nuchale avslutar denna profil. Kraniet 
har i sido-vy ett loppigt utseende. Längd-höjdindex 78,69, karak
teriserar kraniet som kort och högt, brachyhypsikrant, medan 
längd-öronbregmahöjdindex 62,30 faller inom det orlhokrana 
(medelhöga) området. Sagittal frontalindex 88,64 anger ortho-
metopi (måttligt välvd panna). 

Ansiktet är grunt (övre ansiklets längd-höjdindex 75,00; 
brachyhypsifacial), ansiklsvinkeln är låg, 76°, vilket innebär att 
ansiktet är starkt framskjutande, prognath. Sannolikt har också 
påtaglig subnasal prognathism (framskjutande överkäke) före
legal. 

Yttre hörselgångarna äro vida och utan exostoser. 
I n o r m a f a c i a l i s (en face) har kraniet av allt att döma 

också varit symmetriskt och regelbundet. Pannan förefaller i 
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Fig, I I . Diverse bearbetade träfragment. 2/3. 
Holzfragmente. 

— Verschiedene bearbeitete 
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denna vy vara hög och bred, transversal frontalindex 80.65. när
mast sphäromelop, transversal frontoparielalindex 69,93. eury-
metop. Ogonbrynsbågarna äro kraftiga och vulsliga, pannknö-
larna svagl antydda, trigonum supraorbitalis stor, svagt konkav, 
okbågama tydligt utåtsvängda. 

Av höger ögonhåla att döma ha dessa varit symmetriska, run
dat fyrkantiga, medelhöga, med svagt utåt-nedåt konvergerande 
brcddaxlar och mjukt rundade kanter. Orbitalindex dx. 79.54, 
mesokonch. Näsroten synes ha varit medclbred, näsöppningen 
smal och spinn nasalis kraftig och spetsig. 

I n o r m a b a s a 1 i s, basalvy, slutligen, är kraniet symmet
riskt och regelbundet, men skadorna i och omkring basen jämte 
frånvaron av större delen av ansiktsskeleltel omöjliggör en när
mare karakterisering. 

2. Underkäken. Denna saknar vänster ledutskoll men är i öv
rigt väl bevarad. Dess vänstra skänkel uppvisar samma färgför
ändringar och viltringsdefekter i förhållande lill övriga delar 
som ovan nämnts för bakhuvudet i förhållande lill frontaldelen, 
varav man möjligen kan dragit den slutsatsen, alt underkäken dä 
skallen rubbades ur sitt läge vid framgrävningen, bör ha intagit 
elt läge nära denna. 

Underkäken iir robust byggd, och har starkt utåtböjda vink
lar. Den bör således ha givit ansiktet i dess helhet en »fyrkantig > 
ytlerkonlur. Linea obliquae äro framträdande och muskelreliefen 
ordinär. Underkäksvinkeln, 118,5 , är normal. Corpus" minsta 
höjd ligger nästan mitt under 8-orna. Mandibeln vilar, om den 
placeras på ell plant underlag, på fyra punkter, dels på undre 
begränsningarna av bägge anguli, dels på tvenne punkter rakt 
under 3-orna. 

Av tänderna ha intravialt samtliga utom 6— förefunnits. Efter 
döden ha 1—, —1 —2 —6 fallit ut. Nedslitningen är avsevärd 
och ungefär lika fördelad över hela bettet: hårdast och facialt-
lingualt snett nedsliten är — 5 . Ingen carics. 

K a r a k t ä r e r : arislenkran. mesokran. brachyhypsikran, 
L-OBH-1 orthokran, itenohypsikran, B-OBH-I eurychamuekran, 
sphäromelop. eurymetop, orlhometop, prognath. orlho-brachy-
hypsifacial, mesokonch. 
Ålder: ca 50 år. Kön: man. Tr I 233, Tr I mod. 221. 
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Fig. 12. Kraniefragment. Cn i 7. — Sehädelfragment. 

3. Skelett. Detta är endast delvis bevarat (eller påträffat?). 
Ryggraden fr. o. m. 9. bröstkolan samt korsben och bäckenben 
saknas, likaså lårben, skenben och vadben samt flertalet mellan
hands- och mellanfolsben. Samtliga revben föreligga, hela eller 
skadade, varjämte kommer skulderblad, nyckelben och några 
falanger från hand och fot. Av detta synes framgå, alt åtminstone 
överkroppen legat relativt intakt på fyndplatsen. Frånvaron av 
bäckenpartier och bakre extremiteter utgör tills vidare elt olöst 
problem. 

Skelettet är synnerligen robusl byggt och har en påfallande 
kraftig muskelrelief. Höger överarms ledhuvud är oskadat och 
till form och dimensioner utpräglat manligt. Vänster himierus 
äger på facies volaris (undersidan) icke mindre än 14 tydliga, 
oregelbundet fördelade snitt eller skärspår av samma verktyg, 
som det, med vilket ovan beskrivna skador i huvudet tillfogals. 
Vänster armbågsben och strålben visa också var sitt skärspår 
och dessutom ett antal tvärställda mörkare fläckar, som sanno
lik! härröra eller skärsår, vilka genomträngt periostet. 
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Den pä de främre extremitelernas ben beräknade kroppsläng
den blir enligt Pearson 174, enligt Telkkä 176 cm. Den döde 
torde således ha haft en kroppslängd av omkring 175 cm. 

I samlingen ingår också ett djurben, ett mellanfotsben av fär 
eller gel. mest sannolikt elt får. Benet är märgkluvet. 

Det är alltid vanskligt att av etl enda kranium med tillhörande 
skelett draga slutsatser rörande de raskomponenter, som kunna 
tänkas ingå i detsamma och många och svåra äro säkerligen 
de fel, som på sä sätt ha begåtts under tidernas lopp. De föl
jande korta reflexionerna äro således endast elt subjektivt försök 
att antropologiskt klassificera fyndet. 

En jämförelse mellan de korlskalliga eller mellanskalliga kra
nier med tendens till kortskallighet, vilka äro kända från vår! 
lands sten- och bronsålder å ena sidan och kraniet från Gran
hammar ger vissa anknytningar. Den s. k. Borrebytypen, bl. a. 
karakteriserad av just samma toppiga skallform, samma utvikna 
underkäksvinklar, samma ögonhåletyp, längd-breddindex m. m. 
representeras av ett kranium från Vellinge, beskrivet av G.-M. 
Fiirst i hans kända arbete »Zur Kraniologie der Schwedischen 
Steinzeit» och i Coons stora verk »The Races of Europé» sid. 54, 
felaktigt försett med etiketten »Fjelkinge, Skåne: Sweden, Neo
lithie». Denna typ anses vara av neanderlaloid härkomst, den 
skulle ha nått Sverige via Belgien och danska (iårna redan mot 
slutet av mesoliticum eller början av neolilicum och skulle ha 
övarlevat inlrängande slammar av megalit- och båt-yxfolk (Goon 
sid. 124). 

Till samma kategori måsle man räkna de kort-högskallar, 
som framkommit vid utgrävningen av en hällkista i Valllorp. 
Torbjörnstorps socken, Västergötland, i vilken också en hell 
annan kranietyp, lång-lågskallig, av Longbarrow-lyp förekom
mer. Valltorpsmalerialet är ännu ej publicerat men den antro
pologiska redogörelsen föreligger i manuskript (Gejvall). 

Vad slutligen angår det öde, som drabbat mannen från Gran
hammar, bör det vara ganska klart, att en strid föregått hans 
död, en strid vid vilken han blivit liggande pä höger sida och 
tillfogats svåra skador i huvudets vänstra del och i vänstra 
delen av överkroppen. Avsaknaden av rester efter bål och bakre 
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exlremileler kan bero av, att material innehållande dessa kropps
delar före den arkeologiska undersökningen blivit bortfört från 
platsen. Om icke, tvingas man tillgripa de gamla teorierna om 
kannibalism, människooffer eller att benen bortskaffats av vilda 
djur. N.-G. (i—II. 

ZUSAMMENFASSUNG 

A. Oldeberg och N.-G. Gejvall: Der bronzezeitliche Fund von Gran
hammar im Kirchspiel V. Ryd, Uppland. 

Bet Ilränierungsarbciten ca. 700 m NO vom Hofe Gianhammiir im Kirch
spiel V. Ryd. Uppland, wurden im Sommer 1953 diverse menschliche Skelett-
reste gefunden. Bei einer Nachuntersuchung des Fundplalzes durch Dozent 
W. Holmqvist zeigte cs sich, dass dieser in ungefährcr Höhe des jetzigen 
millleren Wasscrniveaus des Mälarsees liegt. Der Abstand zum Seeufer ist 
ungefähr 300 m. Bei der Untersuchung konnlc konslaliert werden, dass die 
Skelettrests stark verstreut vorgcfunden worden waren und keinen natiirlichen 
Kontakt milcinandcr hatten. Was die zu den Skelettresten gehörigen Funde 
betrifft, so känn erwähnt werden, dass ein Stiick Pyrit oder Schwcfelkics mil 
stark abgcnulzlen Händcrn (Fig. 9) sowie ein unregelmässig geformtes Plint-
stiick mit abgcnulzlen Händcrn (Fig. 8) ganz dicht bei den Skelettresten lagen. 
Vermutlich haben diese beiden Gegenstände als Fcuerzeug gedient. Weitcrhin 
wurden hier eine Flinlscherbc mit relouchierten Riindern, vermutlich ein 
Schaber (Fig. 10). ein 10,5 cm langer gul gearbeileler, aus einem gespaltenen 
Metakarpalknocb.cn eines Schafes hergeslellter Pfriem (Fig. 5) sowie ein ca. 
30 cm långes Wclzslcinfragmenl aus Sandstein gefunden. Siidlich der Kno-
chcnreslc lag der Rest dieses Wetzsteines (Fig. 71 sowie ein ca. 6 cm langer 
meiselförmiger Rronzebeschlag mit vicleckigcm, möglicherweise sechseckigcm 
Querschnitt nnd noch versehen mit ansilzcndcm Rest eines abgeschniltenen 
Holzschafles (Fig. 1); bei näherer Untersuchung erwies sich, dass dieser 
Schaft aus Holz von der rolen l leckenkirsche gemacht war. Ungefähr 30 cm 
östlich der Skcleltresle lagen Reste eines stockälinlichen Gegenstandes, der 
aus Salweidcholz mit einem kriickenähnlichen Handgriff (Fig. 2) verfertigt 
war, sowie ein weilerer Pfriem aus einem Schafknochcn von einer Länge 
von 14,2 cm (Fig. 4). Ca. 60 cm nordösllich der Knochenresle wurde eine 
gcringfiigige Sammlnng Scliwar/.muschcln angetroffen, die gänzlich in den 
Lehm cingebcllct waren. Als Einzelfunde wurden in ausgeworfenen Lehm-
klnmpcn ein 18.2 cm langer Pfriem aus Eichhorn (Fig. 3) sowie ein ahlen-
ähnlichcr Gegenstand aus Bronze gefunden. der in einen Schaft aus Salweidc
holz eingeselzt war (Fig. 6); dieser letztere känn möglicherweise zu dem 
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Stock Fig. 2 gehört und dessen Endabschluss gebildet haben. Schliesslich 
wurden in der Nähe noch einige offenbar bearbeitete Holzlatten von ver
schiedener Länge und Dicke gefunden, fig. 11. Den meisclförmigen Bronzebe-
schlag Fig. 1 känn man vermulungsweise in eine friihe Periode der Bronzezeit 
datieren. Dieser Zcitansatz scheint durch eine pollenanalylische Untersuchung 
von Torfproben vom Fundplatz bestäligt zu werden. 

Bemerkenswert bei diesem Funde ist die zcrstreule Lage der Skelettreste 
nnd der Fundgegenstände, die Beschädigungen, vor allem am Kranium, und 
das Fehlen mehrercr Skelett-Teile. Zweifellos war der hier gefundene Mann 
in einer friihen Periode der Bronzezeit, als der Fundplatz noch unter Wasser 
Stånd, in einen Kampf verwickelt und ist dabei unterlcgen. Falls dies während 
des Sommerhalbjahres geschehen ist, konnte man die vcrstreute Lage der 
Skelettreste damit erklären, dass der Mann zerstiickelt wurde und die Lei-
chenteile und Fundgegenstände ins Wasser gcworfen worden sind. Sollte das 
Ereignis während der Winlerjahreszeit slatlgefiinden hiiben und auf dem Eise, 
känn der Mann, dort wo er fiel, ganz einfach seinem Schicksal iiberlassen 
worden sein und Raubliere können an dem Plalze gehaust haben, wonach die 
Uberreste, nach der Eisschmelzc, zu Boden sanken. 

Die anthropologische Cliaraktcrisicrung des Kraniums (Fig. 12) spricht am 
ehesten dafiir, dass der Schädel dem sogen. Borreby-Typus angehört, der ge
gen Ende des Mesolithikums odcr zu Anfang des Neolithikums von Siiden iiber 
die dänischen Inseln eingedrungen ist und der dann invadierende Stamme 
des Megalith- und Boolaxtvolkes iiherlebt hat. 
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