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EN UPPLÄNDSK SKELETTGRAV 

Av Björn Ambrosiani 

En junidag 1939 arbetade några lantarbetare med täckdikning 
på en åker nära Rjelkesla i Giresta socken vid örsundsbro i Upp
land. Platsen hör enligt jordregislret till en nu försvunnen gård 
eller by, Vista, och ligger på sydsidan av Lårstaviken, Kkolns 
västra arm. I ell av schakten påträffades stenar och därunder elt 
kranium samt andra rester av ett skelett. Markägaren Nils Ru
dolfsson anmälde fyndet lill landsfiskalen, som i sin lur under
rättade riksantikvarieämbetet. 

Ämbetet lät omedelbart besiktiga och undersöka fyndplatsen. 
Den låg på en åker intill en mindre moränbildning, som var över
sållad med odlingsslen, och på vars krön låg en tidigare registre
rad fornlämning, en mindre, fylld stensättning. I åkern hade man 
under de pågående arbetena på flera ställen träffat på sten och 
benbitar, men först upptäckten av ett hell skelett på större djup 
under markytan föranledde en anmälan. 

Täckdikel var mycket small och hade skurit längs efter rygg
raden på skelettet, så att dess högra hälft och kraniet saknades 
(fig. 1). Renpipor stucko fram 1 båda .schaktväggarna. Sedan 
ploglaget, som även innehöll spridda rester av ett omplöjt brand
lager med brända ben, borltagits, framkom en delvis nedsjunken 
slenpackning och under denna resterna av det i N—S orienterade 
skelettet. Detta låg i omrörd lera över en botlen av orörd varvig 
lera, omkring 0,7 m under åkerns yta. De skadade skelettresterna 
lägo i de på schaktkanten uppkastade jordmassorna tillsammans 
med enstaka pärlor och etl litet koniskl bronsspänne med emalj-
inläggning på toppytan. Spännet torde, som framgår av gröna 
ärgfläckar på den nedre spetsen av det högra skulderbladet,1 ha 

1 Denna och övriga skelet tbeslämningar äro vänligen utförda av antikvarien 
N.-G. Gejvall. 
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Fig. 1. Foto plan i ut 
Uppbind. Foto förf. -

skida 1/7 av skdettgraven vid Vislu. Giresta socken. 
Photographlsche Aufmessung im ungef. Masstab 1: 7 

des Skelettgra.be» bei Vitta. 

legat på höger sida av bröstkorgen i jämnhöjd med den nedan 
beskrivna söljan pa vänstra sidan. 

Skelettet tillhör en yngre, omkring 1,60 m lång kvinna. Vid de 
ej rubbade delarna därav påträffades återstoden av en för Upp
land ovanligt fullständig smyckeuppsättning Iran äldre vendel
tid (fig. 1—2). Sammanlagt 19 glas- och glasflusspärlor lågo i 
två rader på var sin sida om nyckelbenet med en dubbelpärla 
längst ut mot axeln. En andra dubbelpärla tillvaratogs i schakt
massorna på kanten av diket och torde ha haft en liknande pla
cering vid den andra axeln. Någol längre ned på bröstkorgens 
vänstra sida läg en bronssölja med ett snett nedåt utåt riktat ut
skott. Vid delta synes i sin lur en enkel bronskedja med en kniv 
lia varit fäst. Kniven låg tillsammans med rester av organiskt ma
terial och en liten bronsskålla med ca 1 mm diam. mellan bröst
korgen och den vänstra armen. Nedanför bröstkorgen påträffades 
ett mellanfotsben av häst men inga andra skelettdelar av detta 
djur. 
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Det koniska spännet synes av tillgängliga uppgifter att döma 
närmast tillhöra en i Nordskandinavien, framför allt i Nordnorge 
vanlig lyp.2 Äberg3 förtecknar emellertid sammanlagt fyra exem
plar från Mälarområdet och karakteriserar typen som gotländsk. 
Söljan med snedställd ram skulle enligt samma källa4 likaså vara 
gotländsk. Det enkell djurhuvudformade utskottet med punkt-
ornering skiljer sig dock frän de motsvarande golländska söljorna, 
som ha elt plastiskt utformat manshuvud på denna plats,5 och har 
mera samband med den i den öslskandinavlska stil R vanliga ut
formningen av utskott och remlungor.0 Likaså motsvaras den 
mellersta slämpelraden med ett »sick-sack-band» av motställda 
trianglar bäst av del likartat placerade mönstret på det lilla ko
niska bronsspännet i grav 7 vid Tuna på Selaön i Mälaren.7 Pär
lorna slutligen äro av för perioden vanliga typer. 

Rade söljan och del koniska spännet kunna föras till en tidig 
del av vendeltiden, före eller omkring år 600 e. Kr. Därmed torde 
även gravens kronologiska miljö vara fastställd. Denna innebär 
för Upplands del eft nyanläggande av båtgravfält på lämpliga 
platser vid Fyrisån och de nordligaste Mälarvikarna, vid Ekoln. 
På åtminstone två av dessa platser, Valsgärde i Gamla Uppsala 
församling och Tuna i Alsike socken, ha påvisats skeletlgravar, 
vilka äro äldre än de äldsta, på respektive platser kända båtgra
varna.8 De synliga gravmonumenten äro i båda fallen låga och 
obetydliga och ha först i samband med arkeologiska undersök
ningar uppläckts vara fornlämningar. Detsamma kan sägas vara 
förhållandet på etl av Kalmar Museum 1953—54 undersökt grav
fält från samma tid vid Harby i Ljungby socken, Småland,9 och 

2 Gjessing, Studier i norsk merovingertid, 1934, s. 124 ff. 
" Åberg, Den historiska relationen mellan folkvandringstid och vendeltid, 

1953, s. 147. 
4 Åberg, a. a., s. 162. 
r- Nerman, Antikvarisk Tidskrift del 22, fig. 71—74. 
" Se t. ex. Arwidsson, Valsgärde 8, 1954, s. 124 samt Fridell , Tor 1949—51, 

Pl. 39. 
7 Inv.nr SHM 9435, Åberg, a. a., s. 129 och fig. 148. 
8 Lindqvist, Svea rikes ålder, Arkeologiska forskningar och fynd 1952, 

s. 348, samt Arne, Das Hootgräberfeld von Tuna in Alsike, Uppland, 1934, 
s. 50 m. fl. st. Se även T Jernberg, Tor 1948, s. 49 ff. 

» Inv.nr SHM 25151, Tillväxten 1954. 
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Fig. 2. Föremålen i skelettgraven vid Vista, Giresta socken, Uppland. Skala 
'It. Foto S. Hallgren. — Die Grabbeigaben des Skelettgrabes bei Vista. 
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på andra häll i det östskandinaviska och finländska området äro 
liknande företeelser kända. 

Den nu aktuella fyndplatsen ligger liksom Tuna i Alsike vid 
en av Fkolns vikar. Då del finns rester av ytterligare gravlägg
ningar i åkern, vägar man kanske gissa, att denna skelettgrav 
utgör en förslå antydan om ett tidigare okänt uppländskt vendel
tida familjegrav-fält med båt- eller i varje fall skeleltgravar. I detta 
fall iir gravlältet emellertid helt bortplöjt i ytan och endast en 
lycklig omständighet har bringat det första fyndet i dagen. 

Denna skelettgrav aktualiserar emellertid elt annat problem, 
nämligen det folkvandringstida gravskicket i Uppland. Folk
vandringstiden är här en relativt fyndtom period. Man känner 
endast några storhögar med praktfynd såsom Ottarshögen eller 
Uppsala högar, samt elt fåtal enklare gravar, huvudsakligen da
terbara genom benkammar och enkla bronsföremål. Vidare da
leras de ovan nämnda kammargravarna vid Valsgärde till denna 
period. ,0 Går man någol längre tillbaka i tiden finner man de till 
senromersk och lidig folkvandringstid daterade rika kammar
gravarna från Fullerö i Gamla Uppsala församling,11 Tibble i 
Litslena socken12 eller Skullungby i Skuttunge socken.13 Ett mot
svarande men mycket fattigt utrustat och därför egentligen oda-
terbart gravskick har konstaterats i utkanterna av de båda hell 
och delvis undersökta gravfälten vid Darsgärde i Skederid soc
ken.14 Av bebyggelsehistoriska skäl skulle dessa snarast böra fö
ras just till denna period. På dessa båda gravfäll liksom på ett 
flertal andra till äldre järnålder daterade gravfält i Uppland 
överväga i de centrala delarna »urnegropar» med hartstätade spån-
askar som benbehållare. Gravmonumenten karakteriseras av en 
tämligen rik variation. Med Uppsala högar och de karakteristiska 
bygravfällen från vendeltid och vikingatid börjar däremot ett ren
odlat »brandflakgravskick» under runda högar och stensätt
ningar. De så gott som enda undantagen från denna regel utgöras 

10 Lindqvist, a. a. 
" Arwidsson, Tor 1948, s. 34 ff. 
12 Salin, KVHAA Månadsblad 1890, s. 28 ff. 
" Arbman, Fornvännen 1932, s. 157 ff. 
14 Prel iminär! beskrivna av Ambrosiani, Fornvännen 1958, s. Ifil ff. 
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av båtgravfälten. Kanske gå de som Lindqvist1"' antagit tillbaka 
på ett mera allmänt utbrett, folkvandringstida .skelettgravskick, 
som vi dock ännu på grund av de obetydliga markeringarna i 
markytan känna dåligt. 

Lindquist, a. a. 

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

R. Ambrosiani: Ein Skelettgrab in Uppland. 

Der Verf. beschreibt ein neuenldeckles Skelellgrab aus dem Heginn der 
Vcndelzeil, das bei Giresta in Upptand ans Lidit gekommen ist. Der Fund 
dculel vermutlich die Kxistenz eines neuen Bool- oder Skelet tgrablddes an, 
eine Vermutung, die auch durch die I.age des Fund|ilatzes an einer der nörd-
lichsten Mälarbuclilen gesliilzl wird. Abschliessend wird die Mögliehkeit her
vorgehoben, dass eine ausgesprochenere Skeleltgrab-Sille, unmittelbar unter 
der flachen Krdoberfläche, die 1'rsuehe dafiir sein könnle, dass die Völker. 
wanderiiiigszeit eine im archäologischen Material Upplands so mangelhall 
repräsenlierle Periode darslellt. 
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