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Ett uppländskt graofält med romerska kärl. 

Undersökt av ESKIL OLSSON. Beskrivet av OSCAR ALMGREN. 

\ä kejsar Trajani tid hade till romarne nått fram det 
första dunkla ryktet om ett svionernas land ute i 
den nordliga oceanen, starkt genom härar och flottor, 

styrt av en rik och mäktig envåldskonung, som sades i freds
tid hålla alla vapen inlåsta under en träls vakt, för att ej sysslo
lösa krigare skulle urarta till självsvåld (Taciti Germania, 
kap. 44). Vad slags föreställningar svionerna i sin tur gjorde 
sig om det avlägsna romerska världsriket känna vi tyvärr icke; 
vi veta blott, att de hade i sin ägo handgripliga vittnesbörd 
om romersk konstflit och skattade dem högt. Detta säga oss 
de gravfunna romerska kärlen, vilka i Svealand visserligen äro 
långt ifrån så vanliga som i sydligare delar av Skandinavien, 
men dock redan föreligga i en vacker serie av skiftande typer. 
Ett par av de märkligaste romerska bronskärl vi överhuvud 
äga från Norden äro till och med anträffade i tämligen peri
feriska delar av det gamla Sveaväldet: den berömda urnan 
med votivinskrift till Apollo Grannus, funnen år 1818 som 
gravkärl i ett kummelartat stenröse på krönet av Sagans höga 
strandbrink vid Fycklinge i Björksta socken, Västmanland1, 
samt bronsskopan med den capuanska fabrikantstämpeln (L. 
A)NSIEPHAPRO(DITI), hittad 10 år senare i en gravhög vid Kungs
gården i Högs socken, en gammal huvudort i norra Helsing-

i Fyndstället utmärkes ännu av en halv kvarnsten, pä vilken jordägaren 
lätit inrista fyndhistorien och kärlets inskrift. 
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land1. Övriga hithörande fynd från Svealand koncentrera sig 
emellertid i påfallande grad2 till det landskap, som säkerligen 
redan den tiden utgjorde svearnes egentliga huvudbygd, näm
ligen Uppland. 

Äldst till sitt fynddatum bland de uppländska bronskärlen 
är den i Montelius' Svenska fornsaker fig. 375 avbildade 
flaskliknande vasen från det gamla Bondegodset Hesselby i 
Spånga socken, NV om Stockholm. Den inlämnades till stats-
samlingarna år 1708 av riksrådet Gustaf Bonde, men hade 
"jämte några brända ben blivit funnen långt därförut vid upp-
gräfvandet af en gammal hög, då man begynte bygga Hes
selby stenhus"3. Detta skedde vid mitten av 1600-talet4. 

År 1689 hittades enligt Rudbeeks Atlantica del III sid. 12 
"uthi en af de Ättebackar, som liggia på höger sidan om 
vägen, ifrån Upsala till Waxala Kyrkia in moot Gränby", ett 
bronskärl med två kvinnomasker som hankfästen, delvis av
bildat hos Rudbeck sid. 17 (jfr Fornvännen 1908 sid. 102). 
Kärlet, som tydligen tillhört typen fig. 187 i Mullers Ordning 
af Danmarks Oldsager, Jernalderen, har tvivelsutan gått för
lorat i den stora Upsalabranden 1702. 

Först under 1800-talets senare hälft framkommo, såvitt 

i Fyndet, som både kronologiskt och topografiskt synes markera en 
utgångspunkt för den sedermera så rika järnäldersbygden i norra Helsing
land, är beskrivet av H. Hildebrand i Ant. Tidskrift II s. 297, av Montelius 
i Helslnglands fornminnesförenings årsskrift 1901 (med avbildning av sko
pan). Jmfr ock Willers, Neue Untersuchungen uber die römische Bronze-
industrie von Capua und von Niedergermanien (Hannover 1907) s. 87. 

2 Frän Svealand utom Uppland känner jag ytterligare endast följande 
hithörande fynd. Vestmanland: en söndrig massiv bronsskopa av vanlig typ 
(Muller, Ordning 191) funnen i Badelundsäsen vid Asby, Tortuna socken 
(greve G. M. Hamiltons samling ä Hedensberg, nu i Vesterås museum); en 
väl bibehällen bronskittel som MUller 183 från Bollströ i Bro socken 
(St. HM 8827:2). Nerike: en skadad bronskittel snarlik den sistnämnda, 
funnen jämte två svärd m. m. vid Skäfvid i Viby socken (St. HM 7160). 

3 Montelius, Statens historiska museum. Vägledning för de besökande. 
8:de uppl. (1906), s. 55. Vasen visar tydliga lödspär efter handtag el. dyl. 
pä tvä motsatta sidor, såväl tätt under mynningen som pä buken. 

4 Ahlenius-Kempe, Sverige, bd IV s. 551. 
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känt, äter ett par romerska bronskärl ur uppländsk jord. 
Det var nu två enklare bronskittlar, båda mycket söndriga, 
snarast liknande Mullers fig. 183 men dock tydligt avvikande. 
Båda voro från mellersta Roslagen (Norrteljetrakten) och över
lämnades till Statens Historiska Museum av den kände fom
forskaren, godsägaren W. Schilrer von Waldheim. Den ena 
(inv. 5567 o. 6428) var funnen i en mindre hög vid Hollsta i 
Lohärad socken jämte en bronsögla med ändarna utlöpande 
i spiralskivor (nu blott hälften kvar) och enligt en senare, 
något svävande uppgift även med en bronsfibula av sen la 
Téne-typ. Den andra kitteln (inv. 10764) var från Kundby i 
Rimbo socken, även den hittad med brända ben i ett stenröse. 

År 1912 inkom till Upsala universitets Museum för nor
diska fornsaker genom bemedling av frih. Em. Cederström å 
Krusenberg ett litet diademprytt kvinnohuvud av brons, som 
utgjort hankfäste till ett kärl; hanken har med sin ändtapp 
ledat i en större fördjupning i bakhuvudet. Föremålet, som 
nästan alldeles liknar det i Månadsbladet 1898—99 s. 94 fig. 
43 avbildade från Gotland, hade hittats vid Tuna i Alsike 
socken på en plats, dit man kört jord från den kulle, där det 
bekanta bätgravfältet från vikingatiden är beläget. Med detta 
har dock det romerska bronshuvudet säkerligen intet att skaffa; 
det torde kunna dateras till tiden omkr. 200 e. Kr., enligt vad 
den nu avlidne tyske arkeologen dr. H. Willers benäget med
delat mig. 

De nu uppräknade uppländska fynden gåvo ju en viss 
anledning till den förhoppningen, att man även någon gång 
vid systematiska gravundersökningar inom landskapet skulle 
lyckas påträffa ett eller annat romerskt bronskärl. Särskilt 
riktades tankarna åt det hållet, sedan undersökningarna av 
Alunda sockens fornminnen1 lärt oss, vilka betydande grav
fält frän romersk järnålder finnas i vissa delar av Uppland. 
Men på samma gång hade vi där erfarit, huru fattiga dessa 
gravfält äro på metallföremål, och det var därför klart att ut-

i Se Upplands fornminnesförenings tidskrift bd VI. 
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sikterna till att hitta sådana dyrgripar som romerska kärl voro 
rätt minimala. Minst av allt hyste vi Upsalaarkeologer några 
dylika storhetsdrömmar, då vi våren 1915 beslöto oss för att 
under våra ordinarie fältarbeten anställa undersökningar på ett 
gravfält vid Gödåker i Tensta socken. 

Tensta socken ligger 2 mil norr om Upsala på båda sidor 
om den västligare av Fyrisåns två källarmar, den som ut
gör avlopp för Vendelsjön och sälunda kan betecknas som en 
pulsåder inom det centrala Uppland1. Ungefär 1 km. N om 
kyrkan är det ifrågavarande gravfältet beläget mellan ån och 
vägen till Viksta. Öster om denna väg och söder om avvägen 
till Gödåkers gård, på vars ägor vi befinna oss, framskjuter 
ur skogsbrynet en större kal berghäll, på vilken man sedan 
gammalt plägat tända valborgsmässoeldar. Om redan denna 
omständighet kan tyda på en gammal kultplats, så bestyrkes 
detta ännu mer av de ord, varmed gravfältet omtalas i Rann-
sakningar efter antiquiteter (1667—84). "Vthj Gödåkers åker 
äro Ock sådane Steenar, som gifva itt besynnerljgitt anseendhe 
fram för andre, hoos hvjlka ähr een Källa; Och omföres af 
rycktett att Wijdt denna Källa och Steenar skall i förre tijdhen 
någon serdeles dyrkan eller gudztienst, såsom medh offrandhe 
etc. varit brukatt." — Denna uppgift liksom det troligen på 
kult syftande gårdsnamnet hade ådragit sig ortnamnsforskaren 
bibliotekarien Oskar Lundbergs uppmärksamhet, och det var 
på hans uppmaning vi beslöto närmare undersöka platsen. 

Den omtalade källan hade för en del år sedan blivit 
övertäckt och överplöjd, varför den oaktat letande ej nu kunde 
återfinnas. Det är dock sannolikast, att den legat mellan grav
varna 5 a och 8 i den huvuddel av gravfältet, som ses å 
vidstående plan (fig. 1), uppmätt av studerandena C. Mörner 
och G. Lindberg. Vi finna här 17 runda jordblandade sten-
rösen, det största (n:r 15) av 18 m:s diameter och 1,5 m:s 
höjd, en liten trekantig stensättning (n:r 16) samt 1 stående 
(n:r 24) och 6 kullfallna bautastenar. Av de sistnämnda restes 

i Pä det geologiska kartbladet Salsta kallas denna å Skytån. 
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nu 4 (n:r 3, 6, 12 a och 13). Den största av dessa (3) mätte 
3 m. i längd från roten1. Marken mellan dessa fornminnen 
var sedan gammalt uppodlad. Från grav 21 är endast 30 m. 
västerut till åstranden. 

Undersökningarna, som började den 10 maj, leddes när-
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Fig. 1. Plan över gravfältets huvuddel. 

mast av amanuensen Eskil Olsson. Det blev en glad över
raskning för oss andra deltagare, då vi kommo till platsen 
och han lät oss i mitten av den första hög, som han börjat 
låta utgräva, skåda överkanten av ett stort romerskt brons-

i De två återstående, n:r 23 samt en som ligger i den lilla stensamlingen 
n:r 20 och ej blivit särskilt utritad pä planen, kunde nu ej resas, enär åkern 
här var besådd. 
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kärl (fig. 2). Men om här med ringa arbete vanns ett ståt
ligt resultat, så gåvo de båda närliggande högarna 2 och 8 
trots energisk stenbrytning och noggrann undersökning av 
bottnen ringa eller intet utbyte. Under dessa arbeten hade 

E. Uggla fot. 

Fig. 2. Bronsurnan i grav 1. De ovanför synliga smä hällarna 
lågo som betäckning över urnan. 

vi fäst oss vid några i åkerytan synliga klumpstenar strax V 
om grav 1, vilka tycktes utgöra sista återstoden av en bort
odlad hög. Men vid grävning anträffades här i stället ett 
stort underjordiskt röse, som täckte den märkliga skelett
graven n:r 7. 

Fornvännen 1916. 6 
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Mera medhanns ej under de gemensamma undersök
ningarna. Men de viktiga fynden hade intresserat riksanti
kvarien Salin för att låta fortsätta utgrävningarna, vilket upp
drag amanuensen Olsson utförde under juni. Därvid under
söktes 9 gravar, 2 av dem (A och B) belägna ett stycke söder 
om gravfältets huvuddel nära gränsen till prästgårdens ägor. 
Dessa gravar lämnade emellertid endast obetydliga fynd men 
tillhöra otvivelaktigt liksom de förut undersökta romersk järn
ålder. Båda undersökningarna bekostades av K- Vitterhets
akademien, och fynden inlämnades jämte grävningsberättelser, 
planer och fotografier till Statens Historiska Museum (inv. n:r 
15368). 

Eskil Olsson hade glatt sig ät att i denna tidskrift få när
mare behandla dessa fynd, de märkligaste han anträffat under 
sin åttaåriga verksamhet som arkeolog. Men en av andra 
undersökningsarbeten uppfylld sommar, på hösten oväntad sjuk
dom och slutligen döden (den 27 december) omintetgjorde denna 
plan. Så föll det på min lott att åt min trofaste medarbeta
res korta, precisa grävningsprotokoll1 giva en inramning, be
lysande fyndens karaktär och kulturhistoriska betydelse samt 
att här framlägga denna beskrivning som en den upsaliensiska 
fornforskareskolans hyllningsgärd åt den danska arkeologiens 
mästare, av vars många skarpsinniga och fängslande arbeten 
över Danmarks rika forntid vi lärt oss så mycket, ej minst i 
fråga om den romerska järnåldern. 

Grävningsberättelse från undersökningar vid Gödåker, 
Tensta sn, Uppland, maj 1915. 

Grav 1. (plan fig. 3). Stenig hög, låg, fullkomligt plan 
ovanpå, 12 m. i diam. och 0,45 m. hög. Bestod av jord och 

i I dessa har jag företagit smärre omredigeringar, föranledda av iakt
tagelser vid fyndens bearbetning. Av de talrika planer och fotografier, som 
åtfölja protokollen, ha här endast några fä, gällande gravarna 1 och 7, kun
nat återgivas. 
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en myckenhet sten av ända till mer än en mansbördas stor
lek. Stenarna vilade på den ursprungliga markytan, som ut
gjordes av lera. 

Ungefär i mitten, 55 cm. under högens yta, (10 cm. under 
O-punkten vid högens fot) stod täckt av ett par mindre flata 
hällar en bronsurna, fylld med brända ben, bland vilka funnos 
något kol samt smälta glasklumpar. Urnan stod i en i leran 

O 

-i W/1 

Fig. 3. Plan och genomskärning av grav 1. 

utgrävd grop, som syntes vara 1 till 2 cm. vidare än själva 
kitteln. Omkring urnan fanns som skydd ett lager av björk
näver, skuret i smala remsor och möjligen hopflätat till ett 
slags korg, i vilken kitteln stått. 

Graven återställdes efter undersökningen i sitt förra skick. 
Grav 2. (Undersökt av E. Uggla). Ett jordblandat röse, 

uppbyggt av större och mindre stenar, i allmänhet 20—60 cm. 
i diameter, varav tvänne i bottenlagret, voro särskilt stora och 
flata. Under stenlagret på den ursprungliga marken ett kol-
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lager, mer eller mindre mäktigt (på enstaka ställen intill 1 dm., 
i allmänhet c:a 1 cm.), som utbredde sig över hela den gjorda 
utgrävningen med undantag av nordvästra hörnet, och som 
med avtagande mäktighet visade sig fortsätta i utgrävningens 
kanter. I kollagret mycket sparsamt spridda fragment av 
brända ben. På ett ställe i lagret funnos en mängd synner
ligen sönderfallna krukfragment och fragment av brända ben. 

Éftfe 

Fig. 4. Roset över grav 7. 
E. Uggla fot. 

Grav 7. Till det yttre utgjordes denna grav av några i 
åkern uppstickande stenar. Ganska sannolikt är dock, att 
graven även ovan jord ursprungligen varit markerad av en 
större eller mindre stenig hög, fastän denna så småningom 
blivit bortodlad. Strax under jordytan träffades emellertid ett 
jordblandat röse, där stenarna i medeltal voro av ett huvuds 
storlek, men en del uppgingo till en dryg mansbörda. Roset 
var 5 m. långt i N-S och 3 m. br. med avrundade ändar (fig. 4). 
Det sträckte sig till ett djup av 0,85 m. Därunder påträffades 
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själva gravgropen (markerad å planen fig. 5 av de svarta hel
dragna linjerna), 0,25 m. djup, 3 m. 1. i N-S och 1,20 m. br. 
vid mitten, något bredare i norra ändan än i södra. Sanno
likt hade, som profilen visar, 
och som tycktes framgå vid 
utgrävningen, kanterna varit 
något lutande. 

Gravgropen hade varit in
klädd med trävirke till en 
gravkammare på följande sätt: 
På bottnen lågo tvänne kluvna 
trädstammar (tecknade med 

å planen) med den 
plana sidan ned och den runda 
uppåt och med i norra ändan 
tydliga märken efter avhugg-
ningen. Dessa vilade i sin 
ordning på tvänne tvärslåar 
en i vardera ändan (se planen 

). Dessa voro myc
ket förmultnade. På tvären 
över gropen hade legat tydli
gen ganska tunna, tillhuggna 
bräder. Dessa bräder hade 
haft ändarna till en längd av 
10 till 15 cm. vilande på grav
gropens lerkanter. Vid utgräv
ningen framgick, att bräderna 
hade legat så, att den ena brädan sköt ut ett stycke ovanpå 
den andra. Hela detta brädtak var nu instörtat och så för
multnat att endast rester av träet återstod (prov medtogs1). 
Av profilen framgår, hur träresterna nu lågo (det snedstreckade 

Fig. 5. Plan av grav 7. 

i Såväl prov av dessa täckbräden som av den västra bottenstocken ha 
mikroskopiskt undersökts av fil. kand. Carl Malmström och befunnits här
röra av tall. 
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bandet). Å planen äro med småstreckade linjer utlagda de 
gränser mellan de olika bräderna, som tydligt kunde urskiljas. 
Här och var vid dessa gränser kunde man, som nämnt, se, 
hur den ena brädan sköt med kanten över den andra. Sanno-

Fig. 6. Grav 7 blottlagd. 
E. Uggla fot. 

likt hade utefter gravgropens kanter stått en bräda på kant. Detta 
tycktes åtminstone vara fallet i södra ändan av västra kanten, 
där träet ännu var ganska bibehållet. Pä gravbottnen norr 
om stockarnas ändar låg till synes utan ordning en hel del 
multnat trävirke. 

I graven hittades följande (jfr fig. 5 och 6): I dess södra 



Ett uppländskt gravfält med romerska kärl. 87 

hälft liggande dels på, dels mellan de två stockarna ett myc
ket förmultnat skelett. Det hade tydligen delvis rubbats, innan 
kammaren störtade samman. Vid högra överarmen låg en 
benkam. Strax ovanför huvudet beslag av brons till tvä 
dryckeshorn. Nordost om huvudet, intill gropens kant en ro
mersk bronsskopa; i denna funnos några djurben. Nordväst 
om hornbeslagen funnos delar av ett större krossat lerkärl. I 
nordöstra hörnet fanns en hartstätning till ett träkärl. Dess 
ursprungliga form kunde tyvärr ej fastslås. Som pä planen 
synes, konstaterades dock ett vinkelrätt hörn1. Spår sannolikt 
av samma hartstätning hittades även på ett par andra ställen 
(utsatta på planen norr om skopan). I hela norra ändan av 
graven ovanför bronsskopan och lerkärlet funnos massor av 
djurben utan någon som helst ordning, de flesta för övrigt 
nästan fullständigt upplösta. 

Den västra bottenstocken, som var bäst bibehållen, upp
togs och medfördes. 

Grav 8. Stenig hög, låg, 13,5 m. i diam. Till sin bygg
nad liknade den fullständigt grav 1. 

Utgrävdes, men påträffades blott här och där under ste
narna på lerlagret ett ytterligt tunt svart (sot?) lager, som 
innehöll enstaka små kolsplittror. 

Graven återställdes. 
Resta stenar. 4 kullfallna "resta stenar" (3, 6, 12a och 

13) uppsattes åter med tillhjälp av en stenkran. 
Vid en av stenarna (n:r 13) hittades ett både till utsträck

ning och mäktighet mycket obetydligt brandlager, som även 
innehöll några få, små brända bensplittror. Vid de övriga 
märktes inga spår av begravning. 

Eskil Olsson. 

i Jfr. s. 93. 



88 Oscar Almgren. 

Berättelse över gravundersökningar vid Gödåker, 
Tensta sn, Uppland, juni 1915. 

Grav A. Stenig hög, 6,40 m. i diam., 0,25 m. hög. (Hö
garnas utsträckning är ganska svår att exakt uppgiva, då den 
omgivande marken är upplöjd, och högen således ganska be
tydligt minskat i omfång). Den var ovanpå alldeles plan. Det 
jordblandade roset gick över hela det utgrävda området till 
ett djup av 0,35 m. under den omgivande markytan. Stenarna 
i denna hög såväl som i de följande voro av storlekar väx
lande mellan en knytnäve och en mansbörda. Något väster 
om mitten strax norr om en stor jordfast sten träffades på 
lerbottnen en mycket liten hög av väl rengjorda brända ben. 
Bland benen fanns en del hartsbitar (tätning till träkärl). 

Grav B. Hög, mycket stenig. Största diam. 7 m., höjd 
0,60 m. I högens mitt på en yta av ung. 2 m. i diam. fanns 
ett mycket tunt brandlager, i vilket här och där anträffades 
några ytterst små, brända bensmulor. 

Anm. Intill denna hög lågo ett par stensamlingar med 
omkr. 3 m:s i diam. Dessa undersöktes, men visade det sig, 
att dessa knappast voro gravar utan stenhögar, som hopploc
kats runt ett par jordfasta stenar. Bland stenarna i den ena 
hittades en slipsten med en slipyta. 

Grav C. (= n:r 5 a å planen fig. 1). Stenig hög, mellan 
9 och 10 m. i diam. Den var på mitten blott 0,20 m. hög, 
men runt kanten gick en något högre vall. Det jordblandade 
roset sträckte sig till 0,40 m:s djup under den omgivande 
markytan. Något NO om mitten fanns på en flat sten, som 
låg i det understa stenlagret en mycket liten hög av väl ren
gjorda, brända ben. 

Grav D. (= n:r 5 b). Stenig hög. Omkring 12,5 m. i 
diam. Denna hög var fullkomligt skålformig. På mitten låg 
den blott 5 cm. över 0-punkten. Själva mittpartiet var näs
tan alldeles jordfritt, och här låg ett flertal mycket stora ste-
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nar. Det jordblandade roset gick till ett djup av 0,40 m. 2 
m. väster om mitten låg delvis på och mellan ett par flata ste
nar samt täckt av en något större dylik en hög brända ben. 
Ganska mycket av bålmörjan fanns här kvar bland de brända 
benen. Bland benen hittades även ett flertal bitar av en or
nerad benkam. 

Grav (?) E. I åkern mellan de å fig. 1 utsatta gravarna 
och ån, omkring 60 m. V. om grav 8 syntes i åkerytan 
några få stenar (alldeles som vid grav 7). Sedan jorden bort-
tagits, framkom ett stenlager ungef. 3 m. i diam. Under hela 
stenlagret fanns ett brandlager. Därunder påträffades en grop, 
2 m. i diam. och 0,30 m. djup, som var fylld med idel knyt-
nävstora, skörbrända stenar samt en myckenhet kol och aska. 

Grav F. ( = n:r 11). Stenig hög, mellan 8 och 9 m. i 
diam. och 0,25 m. hög. Ena kanten var bortgrävd för en gam
mal väg. I nivå med den omgivande marken fanns ungefär i 
mitten ett metervitt, tunt brandlager. I detta låg på en liten 
flat sten en hög rengjorda brända ben. 

Grav O. (= n:r 4). Mycket stenig hög (inga stenar 
större än en mansbörda), 12,5 m. i diam., 1,3 m. hög. I hö
gens topp var en fördjupning, och där var högen i ytan all
deles stenfri. — Grävningen började i högens östra kant. Här 
fanns tämligen litet jord mellan stenarna. Ju längre man kom 
mot motsatta sidan ju mera tilltog jordfyllningen. På högens 
botten, som utgjordes av den ursprungliga markytan, fanns 
nästan över hela det utgrävda området ett ytterst tunt brand
lager. 4 m. från högens västra kant men i dess mittlinje 
påträffades bitar av tvänne lerkärl, liggande under stenarna 
på den ursprungliga marken. Det ena var av tjockt rödbränt 
gods; det andra av tunt grått gods. Bland lerkärlsbitarna 
funnos några mycket små brända ben. 

Grav H. (= n:r 16). Trekantig stensättning med 5,25 
m:s bas och de övriga sidorna 6,6 m. Mot spetsen saknades 
kantstenar, men denna markerades dock av den lilla obetyd
liga fyllning av jord och sten, som även fanns innanför sten-
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sättningen. I mitten lågo 4 stora, jordfasta stenar. Mellan 
tvänne av dessa påträffades på ett djup av 25 cm. under ytan 
en ganska betydlig samling rengjorda, brända ben. 

Grav I. (= n:r 14). Låg, stenig hög, 8,75 m. i diam. och 
0,35 m. hög. I högens topp stack en avrundad sten upp. 
Denna visade sig vara icke mindre än 1 m. lång och avrun
dad på alla kanter. Den hade tydligen varit rest som bauta
sten. På nordöstra sidan om stenen fanns 0,3 m. under ytan 
en hög av väl rengjorda brända ben. Blandade med dessa 
hittades en del hartsbitar samt små dubbelvikta järnbeslag. 
Benlagret låg delvis på en vit och flera stycken röda, egen
domliga stenar (kalksten?). 

Alla de undersökta högarna återställdes i sitt ursprung
liga skick. 

Eskil Olsson. 

Vid nedanstående beskrivning av de i dessa gravar funna 
fornsakerna har konservator Erik Sörling bistått mig med 
många värdefulla iakttagelser. Teckningarna äro utförda av 
artisten Olof Sörling. 

Jag börjar med den obrända graven n:r 7 såsom den efter 
allt att döma äldsta bland de undersökta och tillika den i 
fråga om sin anordning för våra trakter mest ovanliga. Den 
här begravne har sannolikt varit en man av 30—40 års ålder, 
enligt vad professor C. M. Furst efter preliminär undersök
ning av de rätt illa medfarna skelettdelarna benäget meddelat. 

Den vackra romerska bronsskopan (fig. 7) tilldrar sig 
bland denna gravs innehåll den största uppmärksamheten. 
Den tillhör den mera sällsynta varieteten med lågtryck! skål 
och utstående fotkant. Dess längd är 31,2 cm., yttre myn
ningsdiameter 17,7, skålens höjd 8,4. Den är synnerligen väl 
bibehållen, frånsett en runtgående bräcka närmast under den 
största utbuktningen, upptagande 3A* av periferien och på 
några ställen utvidgad till smärre lakuner. Orneringen fram-
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går tillräckligt av bilden. Fabrikantstämpel saknas tyvärr, 
men skopan står särdeles nära de 3 i Danmark funna exem
plar av denna typ, vilka av Sophus Muller beskrivits i Juel-
lingefundet1 s. 35. Av dessa äro två försedda med fabriks-
märken: NIGELLIO • F(ecit) och MATVRVS • F(ecit). Såvitt fram
går av H. Willers utförliga förteckning över romerska brons-

Fig. 7. Bronsskopan frän grav 7. 1/x 

skopor med fabrikantstämplar (Neue Untersuchungen s. 90) 
tyckes Maturusstämpeln hittills vara unik, medan skopor med 
namnet Nigellio äro ytterligare kända i två exemplar från 
Frankrike (frän departementen Haute-Savoi och Loire); om 
dessa äro av samma typ som den danska är dock icke känt. 
Willers tillskriver i sitt tidigare arbete'- skoporna med detta 

i Nordiske Fortidsminder II: 1 (1911). 
2 Die römischen Bronzeeimer von Hemmoor (Hannover 1901), s. 213. 
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namn galliskt ursprung på grund av den för många gallisk
romerska namn karaktäristiska ändeisen -lo. I Neue Unter
suchungen (s. 79) vill han emellertid förlägga även denne fab
rikant till den italiska bronskärlindustriens stora centrum Ca-
pua, enär en A. Titinius Nigellio finnes nämnd på en inskrift 
frän Puteoli i Campanien. Men i båda arbetena (1901 s. 214, 
1907 s. 80) anser W. skoporna med den lågtryckta skålen 
vara galliska fabrikat. Och så länge denna typ ej är påvisad 
från Italien torde man ock vara fullt berättigad att söka dess 
hemort, vare sig i Gallien eller, som Muller föreslår, i Rhen-
trakterna. I båda dessa romerska provinser förekom ju, så
som Willers uppvisat, en rik bronskärlsfabrikation alltifrån det 
2:dra årh. e. Kr., till vilken tid vår skopa torde vara att hän
föra. Skopor av ifrågavarande typ, försedda med en liknande 

ornamentsbård på buken, 
som vårt exemplar upp
visar, känner Muller från 
Jylland, Hannover, Eng-

Fig. 8. Sidobeslag till dryckeshorn ] a n d ^ F r a n k d k 

(grav 7). i/i. ' 

Hessen och Schweiz. 
Bronsbeslagen till dryckeshorn bestå av följande delar: 
a) 2 mynningsbeslag av vanlig form. Det ena är så gott 

som helt; det består ej, såsom oftast är fallet, av en sluten 
utan av en öppen ring, vars ena ända är något inknipen, 
tydligen för att omslutas av den andra ändan, vilken emeller
tid nu är skadad. Ringen är nu något oval: yttre diam. 7,2— 
6,8 cm. Av det andra mynningsbeslaget finnas endast ett par 
mindre brottstycken. 

b) 2 sidobeslag lika varandra men av något olika längd 
(kordalängd resp. 4 och 5 cm.), det större avbildat i fig. 8. 
Vartdera består av en mycket smal, vågböjd ten, vars ändar 
äro utplattade till små runda skivor, i vilka ögleförsedda nitar äro 
fastade. I öglorna hänga små ringar, vilka i sin tur uppbära de 
nu mycket ofullständiga beslag, som fasthållit hornets upptill 
tvågrenade bärrem. Andra bronsdelar till remmarna finnas icke 
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c) endast 1 ändbeslag (fig. 9) bestånde av en trind holk, 
vari ännu hornspetsen kvarsitter, samt en massiv ändkula. 
Längd 3 cm. 

Ehuru nära anslutande sig till hornbeslag från andra de
lar av Norden1, ha dock de här funna garnity-
ren en viss särprägel, som kunde fresta till tan
ken på en uppsvensk lokalform. 

Lerkärlet har det för tiden karaktäristiska 
tunna godset, dock ovanligt löst och flagrande, 
vilket gör att de otaliga stycken, vari det är 
krossat, omöjligen kunnat sammanfogas till ett 
helt eller ens till större partier. Kärlets form 
har dock kunnat rekonstrueras av artisten Sör
ling i fig. 10. Det företer en från denna period 
välkänd form, men har varit ovanligt stort (dia
meter c:a 29 cm.), mycket större än alla de lik
nande vi hittills känna från Sverige'-. Kärlet är på bukens över
sida ornerat med en runtlöpande vulst, under vilken ses otydliga 

spår av intryckta cirklar. 
Hartstätningens form 

är svår att bestämt fast
ställa, då den knappast 
är fullständig och synes 
ha varit mycket ojämn i 

Fig. 9. 
Ändbeslag till 

dryckeshorn 
(grav 7). Vi. 

i Jfr t. ex. mitt arbete 
Die ältere Eisenzeit Gotlands, 
fig. 152. 

2 Närmast besläktade till 
form och ornering äro de små 
gotländska kärlen, t. ex. Die 
ältere Eisenzeit Gotlands, fig. 
182; en tydlig frändskap före

finnes dock även med det danska kärlet Juellingefundet fig. 18. När man 
ser detta kärl avbildat bredvid bronskitteln fig. 17, kommer man ovillkorligen 
på den tanken, att denna lerkärlsform kan hava uppkommit genom efterbild-
ning av dylika importerade bronskittlar, lika väl som vi ifrån vår la Téne-tid 
känna lerkärl avbildande den tidens bronssitulor. 

Fig. 10. Lerkärl frän grav 7 (rekonstr.). i/s. 
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fråga om tjocklek och bredd. Ett större stycke synes t. o. m. 
utvisa sekundär förböjning genom press av gravfyllningens 
stenar, om en sådan förböjning av den spröda hartsen kan 
anses möjlig; i alla händelser visar stycket en onaturligt trub
big vinkel mellan bottenyta och sidoyta. Bitarnas läge i gra
ven (se planen fig. 5) synes också snarast tyda pä, att träasken 
legat på sida och blivit hopklämd; den iakttagna räta vinkeln 
mellan den längre och den kortare hartsranden motsvarar tyd
ligen den mellan bottenfogens tätning och sidoskarvens. Ka
raktäristiska avtryck av den senare finnas å vissa bitar. 

Benkammen (fig. 11) utgör en särdeles intressant mellan
form mellan den skarpryggiga kammtyp med djupt inskurna 

ornament, som vi känna bl. a. 
från Juellingefyndet1, och den 
tjockryggiga med endast grunt 
inristad ornering, som är van
lig i närmast följande tids
grupp, Vimose-fyndets tid. 
Denna kamm synes alltså för
lägga den nu behandlade gra
ven till en tid mitt emellan de 
båda nämnda fynden. 

De i denna grav funna djurbenen hava blivit bestämda 
av kand. L. Hedell. De härröra endast av tamsvin och får. 
De i bronsskopan liggande utgöra höger överarmben, strål-
ben och ett mellanfotben av svin, alltså ett bogstycke med en 
del av frambenet. Den stora benmassan i gravens norra ända 
innehöll av svin ben från vänster bogstycke och vänster bak
ben samt dessutom ett extra vänster strålben; två individer 
äro alltså representerade, båda ganska stora, dock ej gamla 
(åtskilliga epifyser äro bortfallna). Av får funnos benen från 
vänster bogstycke och högra låret och bakbenet (till och 
med hälen) samt ett större kotlettstycke (11 kotkroppar och 

Fig. 11. Benkam frän grav 7. 2's. 

i Juellingefundet fig. 32, jmfr s. 26; se ock Blinkenberg i Aarbeger 
1900 s. 53 och Almgren, Die ältere Eisenzeit Gotlands s. 40. 
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en del revbensbitar); de härröra av stor individ, troligen 
gumse. 

Den nu beskrivna graven är den första äldre järnålders-
grav med obränt lik, som anträffats inom Uppland vid syste
matiska undersökningar; och bland tillfälligt framkomna grav
fynd är det blott ett par, som tyda på samma gravskick. Det 
säkraste fallet är den rikt utrustade graven vid Tibble i Lits-
lena från periodens 
slut (Nydam-Kragehul-
tid)1. I Upsala mu
seum förvarasen sköld
buckla av järn2 av den 
för tidigaste romersk 
järnålder utmärkande 
rent koniska formen, 
enligt uppgift funnen 
jämte andra förkomna 
järnvapen vid ett myc
ket storväxt skelett i 
Gränby ås, Erentuna 
socken (belägen vid 
Fyrisån, ungefär mitt 
emellan Upsala och 
Tensta). 

Det för perioden 
representeras tydligen 

•=>V 

M. r 

Fig. 12. Bronsurnan frän grav 1. l/i 
Något rekonstruerad. 

regelmässiga uppländska gravskicket 
av Gödåkergravarna med brända ben. 

De närmare daterbara bland dessa tillhöra emellertid tydligtvis 
en något yngre tid än grav 7. Detta gäller framförallt om 
den andra med romerska kärl utrustade graven n:r 1. 

Bronsurnan i denna grav (fig. 12) tillhör den bekanta kärl
typ, som av Willers uppkallats efter det stora urnegravfältet 
vid Hemmoor i Hannover (nära Elbemynningen), där den hit
tats i ej mindre än 18 exemplar, varav 4 med bildfris. Willers 

i Fyndet beskrivet av Salin i Månadsbladet 1896. 
2 Inv.-nr 1256. Ur major Lundebergs samling. 
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har utförligt behandlat typen i båda sina ovan citerade arbe
ten. Han ville först förlägga dess hemort till Gallien, men 
då typen är vida sällsyntare där än i Rhenländerna söker 
han i Neue Untersuchungen dess fabrikationscenlrum vid en 
i Aachentrakten nära Stolberg och Jiilich belägen ort Gresse-
nich med rika zinkförekomster, vilka, enligt vad fynd utvisa, 
bearbetats redan av romarne. Kärlen ifråga innehålla nämli
gen i regel stark inblandning av zink; de bestå alltså egent
ligen av mässing. Willers anser, att deras tillverkning börjat 
i mitten av 2:dra århundradet e. Kr. och fortgått till slutet av 
det 3:dje. I Danmark, där dessa kärl även äro mycket vanliga 
(W. känner 15 ex.), äro de som bekant särskilt utmärkande för 
de rika själländska skelettgravarna av typen Nordrup—Himling-
oie, och de utgjorde en av de former, på vilka Sophus Muller i 
Aarböger 1874 stödde sin tvedelning av den romerska järnåldern. 

Willers' ingående studier över denna kärlform hava senare 
på ett synnerligen värdefullt sätt kompletterats, särskilt vad de 
tekniska frågorna beträffar av H. Hahne i hans publikation 
över urnegravfältet vid Barnstorf i Hannover, där 7 sådana kärl 
äro funna1. Han påvisar att kärlen äro först gjutna, sedan 
ytterligare utformade genom hamring (drivning) och slutligen 
avsvarvade, varvid även de horisontala ornamentlinjerna äro 
åstadkomna. Foten är i allmänhet i ett stycke med kärlet, 
utformad genom drivning. Det finnes dock även en grupp av 
dessa kärl med pålödd fot, vilka också i övrigt förete smärre 
avvikelser samt, såvitt man får döma av två analyserade exem
plar, bestå av vanlig tennbrons med endast ringa zinktillsats. 
Hahne anser denna grupp yngre än huvudgruppen (s. 69)'-'. 

Gödåkerurnan hör tydligen till avarten med pålödd fot, 

i Jahrbuch des Prowinzialmuseums zu Hannover 1912. 
2 För en närmare utredning av denna variants älder och hemort torde 

det kunna bliva av betydelse, att dess fotbildning tydligen nära överensstäm
mer med den hos tvä franska silverkärl av besläktad form, det ena från 
Rhönedalen, det andra frän Picardie, avbildade och beskriva hos Willers, 
Die römischen Bronzeeimer s. 178 f.. 
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ehuru en senare reparation av kärlbottnen gör denna sak vid 
första påseendet något svårutredd. Dess fotparti stämmer emel
lertid synnerligen väl med beskrivningen och avbildningen av 
Barnstorfurnan n:r 5, som tillhör denna grupp. Fotringen är 
hos båda dessa kärl betydligt mindre utsvängd än eljest plä
gar vara fallet, och den går i ett stycke med en bottenskiva, 
som på undersidan är ornerad med en djup mittgrop och kring 
denna nägra koncentriska cirklar. Hela fotstycket får däri
genom likhet med ett runt lock, vars något konkava översida 
på Barnstorfurnan är fastlödd vid kärlets konvexa botten. På 
Gödåkerexemplaret är fotstyckets skiva medelst 4 grova brons-
nitar fästad vid kärlbottnen l, en svagt 
kupig plåt av cirka 11,2 cm:s diam., 
vilken i sin tur genom en mängd 
dylika, längs kanten anbragta nitar 
är fastgjord vid överdelen (se fig. 13). ,»., 
Här föreligger alltså en tydlig repa- 1 
ration. Att kärlväggen var ömtåli
gast pä det ställe, där den mest bucklar Fig. 13. Bronsurnans botten 
sig, är naturligt och framgår även sedd "nderifrän. Vt. 
därav, att den i graven till följd av 
de överliggande stenarnas tryck ånyo brustit runtom intill den 
gamla skarven. Pä grund av de här befintliga skadorna kan 
kärlets höjd nu ej mätas; dess yttre diameter upptill är 25,2 
till 25,i cm. Fotringens diameter nedtill är 10,4 cm. Denna 
urna är alltså ej obetydligt större än det närmast motsvarande 
exemplaret från Barnstorf (med mynningsdiameter 19,3—18,8 
cm., fotringen 8,i). 

I avseende på övre delens utsmyckning hör Gödåker-
urnan till de enklaste i sin art (se figuren). Hanken är slät 
och fyrsidig med helt enkla ändhakar. 

De i bronsurnan funna glasklumparna äro över 70 till 
antalet, från 7,3 cm. i största diameter ned till helt små korn. 

1 I springan mellan båda bottnarna ses en fyllning av ett hårt grått 
ämne (oxiderat bly?). 

Fornvännen 1916. 7 
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De härröra uppenbarligen av glaskärl, och att döma av de två 
färgnyanser, varpå klumparna låta fördela sig, ha dessa kärl 
varit två; men till följd av den grundliga smältning de under
gått på bålet får man nu icke den minsta antydan om deras 
form. Det ena kärlet har varit ljust blågrönt; därtill höra 24 
bitar med en sammanlagd vikt av 183 gr., varibland de största 
klumparna. I 8 av dessa bitar ses smärre partier av mjölkvit 
färg. Det andra kärlet, vartill de övriga, mestadels smärre 
bitarna höra (största diam. 3,3 cm., sammanlagd vikt 128,7 gr.), 
har haft en ännu ljusare, mera gulgrå färgnyans; 5 små bitar 
innehålla mjölkvita partier, i ett fall en välbevarad, på ytan 
liggande tråd av 1 cm:s längd. Det är alltså tydligt, att vi 
här ha att göra med den välbekanta art av romerska glas, 
som har ytornering av mjölkvita (och i många fall även av 
mörkblåa eller gråa) trådar, vanligen bildande stiliserade växt-
rankor eller andra slingemönster. Frän Danmark känna vi 
dylika glas särskilt från Nordrup- och Himlingoiegravfälten, 
medan de i Sverige hittills haft sin enda representant i det 
vackra hornet från Österhvarf i västra Östergötland. 

Såsom A. Kisa uppvisat i sitt stora arbete "Das Glas im 
Altertume' (Leipzig 1908, s. 444 ff., särskilt s. 469), äro gla
sen med denna ornering alster av Kölnerindustri från 2—3 
årh. e. Kr. med högsta blomstring under senare delen av 
andra och början av tredje århundradet. De äro funna i stora 
massor i Köln och i trakten däromkring, men saknas redan i 
Mainz och Trier; däremot ha de spritt sig inåt Belgien och 
Nordfrankrike och där även föranlett efterbildningar. De tvä 
hithörande bägarna från Nordrup förklarar Kisa (s. 467) vara 
gjorda 'ganz in der Kölner Art'; längre fram i arbetet (s. 910, i 
en not till min där införda sammanställning av de nordiska fynden) 
jämför han däremot samma bägare med de i Picardie funna, vilka 
han daterar till senare delen av 3:dje årh. Hans närmare be
skrivning av glasen från Picardie (s. 470, jfr 261 fig. 129) sy
nes dock ej angiva absolut likhet med Nordrup-exemplaren. 
Saken behöver tydligen en närmare utredning. 
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Bland de brända benen, som lågo i bronsurnan, ha 5 
björnklor kunnat urskiljas. Dylika finnas även bland bensam
lingarna från gravarna D (5 b) och F (11), i förra fallet 6, i 
det senare 2 stycken K Fynd av björnklor börja bli ganska 
vanliga i svenska järnäldersgravar; jag känner exempel därpå 
ända från sen la Téne-tid2 till vikingatid (i en av båtgravarna 
vid Tuna i Alsike). Tydligen beror deras förekomst därpå, att 
till den dödes beklädnad eller hölje, vare sig i graven eller 
på bålet hört en björnhud med kvarsittande klor. I en väst-
norsk grav har man t. o. m. funnit delar av själva fallen be
varad jämte klornan. 

Även några andra djurben synas föreligga från gravarna 
D och I (14), men dessa ha ej hunnit närmare granskas. 

Bland de få fornsakerna från de fattigare gravarna är det 
blott ett par, som tillåta en närmare 
datering. De små kammfragmenten " ^ ^ 3 < < ^ \ 
från grav D (ett par avbildade i ^&~ \ ? . 
tig. 14) ha tillhört en nitad kamm 
med h ö g och tjock rygg, all tså den Fig. 14. Kammbitar frän 

typ, som utmärker den äldre järnål- 8rav D' 1/h 

derns sista period (per. V, enl. Mon
telius); graven är sålunda ungefär samtida med grav I. Det
samma gäller om grav G (4), i det att de där funna små 
mynningsfragmenten av ett tunnväggigt lerkärl tyda på en typ 
närstående Svenska fornsaker 391—392. De grova krukskär-
vorna från samma grav, av löst, nästan poröst rödgult gods, 
ha tillhört ett kärl med rakt uppstigande sida och tvärt av
skuren mynningskant. De grova skärvorna från grav 2 till
låta ingen typbestämning. Även hartstätningarna i gravarna 
A och I äro allra senast att hänföra till period V, om man 

i Bestämningen är av konservator Sörling kontrollerad genom jämfö
relse med material ä Stockholms Högskolas zoologiska institution, varvid 
även professor Leche godkännt densamma. 

2 Die ältere Eisenzeit Gotlands s. 11; jfr ock s. 30 fynd n:r 59. 
3 Schetelig, Vestlandske Gräver fra Jernalderen s. 147 fig. 346. 
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får döma av deras förekomst i andra landskap, särskilt på 
Gotland, där de redan under förra delen av nämnda period 
bliva sällsynta för att därefter alldeles försvinna. Omöjliga att 
datera äro tyvärr de dubbelvikta järnbeslagen från grav I; 
även deras användning är svår att bestämma. De påminna 
något om vanliga kantbeslag till sköldar och svärdslidor men 
kunna knappt ha tillhört någondera, då de äro alldeles rät-
liniga i ryggen och alltför starkt hopklämda. För övrigt äro 
de alla avbrutna i endera eller båda ändarna; 5 av fragmen
ten mäta i längd 5,1—4,3 cm., 4 mäta 3—2,5 cm., de övriga 
8 äro småbitar. 

1 de fornsakslösa gravarna finnes intet i anordningen, som 
tyder pä en annan tid än den, som representeras av de hit
tills diskuterade. Den trekantiga stensättningen H (16), med 
raka sidor, är just en typ som t. ex. i Alunda visat sig till
höra äldre järnålder, och detsamma är ju fallet med bauta-
stenarna. Huruvida de bautastenar, vid vilka inga spår av 
begravning kunde upptäckas äro att betrakta som kenotafer, 
elierom de på något sätt hört samman med invidliggande rosen (så 
t. ex. 12a), är ej lätt att avgöra. Kenotaf är väl snarast roset n:r 8, i 
vilket inga spär av ben, endast ett obetydligt kollager anträffades. 

Fyndstället E fordrar i detta sammanhang ett särskilt om
nämnande. Den med skörbrända stenar fyllda eldstadsgropen 
kunde möjligen förmodas ha tillhört en hydda, men däremot 
talar dess omsorgsfulla övertäckande med ett stenlager av 
något större vidd än gropen. Snarare ha vi här att göra med 
en vid något gravöl använd stekgrop1, vilken därefter såsom 
ett annat gravlager övertäcktes med ett röse. Vi ha ju t. o. m. 
i våra trakter exempel från samma tidsskede därpå, att dylika 
stekgropar täckts med en rund eller trekantig stensättning, 
så att de till det yttre alldeles likna invidliggande verkliga 
gravar2. Man kan dä endast tveka om, huruvida den så pie-

i Om sådana stekgropars användning se Björn Magnusson Oisen, Om 
Ordet Seydir, i Aarbeger 1909. 

2 Upplands fornminnesförenings tidskrift, bd VI s. 334 (jfr ock 



Ett uppländskt gravfält med romerska kärl. 101 

tetsfullt behandlade eldstaden använts vid anläggningen av en 
bredvidliggande grav eller snarare vid gravölet efter en i fjär
ran land avliden släktmedlem; i senare fallet har då själva 
gravölsplatsen anordnats som kenotaf. 

Gravfältet vid Gödåker har tydligen en gång haft en vida 
större utsträckning än vad de nu synliga gravarna giva före
ställning om. Norr om den kartlagda gravgruppen skymtar 
man flerstädes i åkern överplöjda högar; här lär man en gång 
ha hittat ett svärdfäste och ett betsel, en uppgift som snarast 
tyder på att åt detta håll även gravar från yngre järnåldern 
förekommit. Söderut ha vi ej blott att anteckna den lilla, in
vid gränsen till prästgårdens ägor belägna gravgrupp, vartill 
de undersökta A och B höra, utan ännu längre åt söder lär 
man för längre tid tillbaka vid uppodling av åkrarna mellan 
ån och skogen ha förstört en mångfald gravar. Allt tyder så
lunda därpå att vi här ha att göra med ett större bygdegrav-
fält anslutande sig till en kultplats, såsom under den äldre 
järnåldern synes ha varit vanligt (typiskt exempel är Alvastra). 
I vad mån denna betydande kultplats i hjärtat av Uppland 
kan ha varit en föregångare till Gamla Upsala, vars storhets
tid ju begynner under en tidig del av den yngre järnåldern, 
kan endast efter en omfattande undersökning av varjehanda 
faktorer diskuteras. Så mycket är säkert, att Tenstabygden 
under århundradena närmast efter Kristi födelse haft en bety
dande befolkning, som hedrade sina döda med mäktiga sten-
rosen och höga bautastenar, om man ock i allmänhet ej hade 
råd att ge dem ett rikt gravgods, men också att bland dem 
funnos enstaka rikmän, vilka genom egna färder till sydligare 
länder eller genom byteshandel förskaffat sig kostbara romer
ska dryckeskärl, som de ville få med sig i graven. 

Dessa bevis på indirekta förbindelser mellan Uppland och 
den romerska världen peka, som vi sett, märkligt nog åt syd
väst över Danmark till Rhenländerna och Gallien, icke åt 

bd VII, s. 217); Meddelanden frän Östergötlands fornminnesförening 
1905, s. 25. 



102 Oscar Almgren. 

sydost över Gotland och Weichselmynningen till Donaulän
derna, såsom man av Upplands läge snarast hade kunnat vänta. 
Visserligen saknas ej alldeles de vid Gödåker representerade 
rhenländska eller galliska kärltyperna pä de östgermanska han
delsvägarna. Från Gotland finnes ett fragmentariskt brons
kärl av Hemmoortyp1; en skopa av den lågtryckta galliska 
formen och en glasbägare av Nordruptypen äro kända från 
Westpreussen2, men detta är enstaka företeelser. När såsom 
vid Gödåker flere fynd av denna art, och de från två olika 
tider uppträda tillsammans, så talar allt för att vi ha att söka 
den närmaste etappen för deras hitförsel inom det närmast 
belägna område, där alla ifrågavarande typer finnas talrikt före
trädda, och det området är de danska öarna. Det är då av 
särskilt intresse att iakttaga, hurusom Gödåkergraven 7 i hela 
sin anordning företer en omisskännlig släktskap med de lol-
ländska Juellingegravarne, om ock i den kargare avspegling, 
som betingas dels av mansgraven gentemot kvinnogravarna, 
dels och framför allt av Svealands avlägsna läge uppemot 
nordranden av orbis terrarum. Även förekomsten i grav 1 av 
flere romerska kärl i en grav är en företeelse, som pekar mot 
Danmark och det därmed närmast sammanhängande kulturområ
det, icke mot Gotland och Weichselområdet, där trots all rikedom 
i övrigt en dylik gravutstyrsel är nästan exempellös. Härom 
hoppas jag få uttala mig vidare i ett annat sammanhang, var
vid även närmare skall beröras den därmed besläktade om
ständigheten, att Svealands enda större denarfynd, det från 
Möklinta socken i nordöstra Vestmanland, visar en samman
sättning, som mera överensstämmer med de västgermanska 
myntfynden än med de gotländska och östgermanska. 

i St. H. M. 7109, funnet ä det stora gravfältet vid Bjärs i Hcjnum 
socken före Nordins systematiska undersökningar. I detta sammanhang bör 
även erinras om det pä Gotland funna figurprydda bronsskopehandtaget av 
förmodligen gallisk härkomst: Die ältere Eisenzeit Gotlands, fig. 271. 

2 Skopan avbildad hos Conwentz, Das westpreussische Provinzial-
Museum (Danzig 1905), Taf. 71, glaset hos Lissauer, Die prähistorischen 
Denkmäler der Provinz Westpreussen (Leipzig 1887) Taf. IV: 33. 
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Undersökningarna vid Gödåker ha sålunda för den ro
merska järnåldern kunnat konstatera liknande nära förbindel
ser mellan Uppland och Danmark, som Upsalaarkeologernas 
förra stora lyckträff, Hågafyndet, uppvisade för mitten av 
bronsåldern. 

Fig. 15. Parti av gravfältet vid Gödåker. 
(1 förgrunden stenen n:r 13, längre bort rösena I och 2 samt stenarna 3 och 6). 


