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Fig. 161. Del av gravfältets centrum från S. Efter teckning af Olof Thunman. 

Gravfältet vid Gödåker . 

En preliminär redogörelse. 

Av 

GUNNAR EKHOLM. 

sin redogörelse för resultaten av 1915 års undersök
ningar vid Gödåker framhåller professor ALMGREN,1 

att gravfältet "tydligen en gång haft en vida större 
. 5 2 ^ utsträckning än vad de nu synliga gravarna giva före

ställning om" och fäster uppmärksamheten på att särskilt norr 
om den kartlagda gravgruppen flerstädes i åkern skymta över
plöjda högar. Med hänsyn vidare till det i ett par av de under
sökta gravarna osedvanligt rika inventariet samt till gravfältets 
vetenskapliga betydelse — Almgren antyder möjligheten av att 
vi i Gödåker ha att göra med en föregångare till Gamla Upp
sala såsom mellansvensk huvudort — hade fortsatta undersök
ningar på platsen varit i hög grad önskvärda. Kristidens svårig
heter kommo emellertid hindrande i vägen. Till uppskov bidrog 
även den i och för sig glädjande omständigheten, att dr Herbert 
Rettig, Tuna, inköpte och till Tensta socken donerade gravfäl
tets kärnområde, varigenom faran för detta parti avvärjdes. 

Sedan arbetslönerna åter börjat nedgå till det normala och 

1 Fornvännen 1916, s. 101. 
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Fig. 162. Karta över gravfältet. 

Uppsala Universitets arkeologiska institution dessutom erhållit en 
betydande höjning i sitt anslag, var tiden kommen att fullfölja 
arbetet vid Gödåker. Under åren 1924—25 erbjödo sig gynn
samma tillfällen även i det avseendet, att åkrarna närmast norr 
och öster om det fridlysta kärnområdet då delvis lågo i träda. 
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Resultatet av dessa partiers noggranna recognoscering var 
upptäckandet av 2 st. kullfallna bautastenar samt ett 60-tal gravar 
av annan art, bland dem de flesta överplöjda. Inom det fridlysta 
området hittades ytterligare 4 st. förut ej iakttagna stenar, en av 
dem den största hittills funna (2,55><0,47x0,42 m) samt resterna 
av ett par sönderplöjda gravar. Här fastslogs vidare platsen för 
en bautasten, som på 1890-talet bortflyttades till en smedja i 
närheten, samt för ytterligare en, vilken fått sin ena halvt bort
huggen till förstubrosten.1 Vid resandet av de kullfallna stenarna 
— detta skedde på dr Rettigs bekostnad — hittades i regel vid 
deras baser lämningar av rosen. I sex fall funnos i dessa brända 
ben med eller utan krukskärvor, vittnesbörd om att bautastenarna 
markera gravar. Bland stenarna förtjäna särskilt nämnas den 
vackra grupp av 4 st., som stå parallellt med landsvägen, å den
nas östra sida. 

De under 1924 års undersökningar öppnade 21 gravarna — 
11 av dem invid bautastenar — gåvo i mycket liknande fynd 
som de 1915 utgrävda. På ett undantag när voro de brandgra
var. Två av dem innehöllo smälta glasklumpar, fyra hartstätning 
till spånaskar och sex lerkärlsfragment, i ett fall med ornering. I 
den ena av gravarna med glasklumpar fanns dessutom en liten 
sländtrissa av brons, antydande, att en kvinna vilade där. Brand
gravarna voro alla helt överplöjda, åtskilliga av dem dessutom 
starkt skadade. Flertalet voro stenflak eller rosen, de senare förut 
säkerligen täckta av jordhögar. I fråga om dimensioner växlade 
gravarna mellan omkr. 2,5 och 10 m. i diam. 

Skelettgraven, som låg ett 20-tal meter utanför kärnområdets 
nordgräns,2 hade till det yttre samma karaktär av jordblandat lågt 
stenflak, som flertalet av de andra i gravfältets centrum. Vid 
upptagandet av ett rekognoceringsschakt i ost-västlig riktning 
iakttogos 4 lager av stenar, innan man på ett djup av omkr. 
1,25 m. kom ned till den orörda leran. I gravens mittparti fort-

1 Denna ligger nu framför dörren tiil det närmast stora landsvägen lig
gande boningshuset vid Husby gärd norr om gravfältet. 

a Grav 22 ä ESKIL OLSSONS plan i Fornvännen 1916, s. 80. 
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satte dock ytterligare ett skikt av stenar, nu ökande i storlek till 
stundom mer än en mansbörda. Under dessa stenar stötte man 
på ett par starkt skadade lärben, orienterade i N—S. I den rikt-
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Fig. 163. Grav 22. 

ning, som benen angåvo, upptogs nu ett nytt schakt. Ännu me
dan skelettet endast delvis var blottat, anträffades i jämnhöjd med 
dess hals och på ett avstånd av omkr. 0,5 m. i östlig riktning 
från denna de sammanpressade lämningarna av ett träspann med 
papperstunna bronsbeslag. Omedelbart N om detta lågo resterna 
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av ett till färgen svart, ornerat lerkärl med handtag. Vid det 
fortsatta blottläggandet av skelettet visade sig detta vara starkt 
multnat. Även de någorlunda väl bibehållna benen voro pressade 
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Fig. 164. Grav 22. 

ur sitt ursprungliga läge genom stenarnas tryck. Det enda fullt 
hela, högra nyckelbenet, låg sålunda förskjutet upp mot kra
niets hjässparti. Vid platsen för den multnade högra handen an
träffades en guldfingerring med facelthamrad yta och diam. av 
23 mm. 
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Blicka vi oss omkring för att finna motsvarigheten till in
ventariet i denna grav, iakttaga vi först, att ett halvt dussin trä
spann av liknande art äro kända från Sverige, alla dock av 
yngre typ med starkare och bättre bibehållna beslag. I Norge, 
Danmark och från kontinenten förekomma de i stort antal. Ett 
jämförande studium av materialet — särskilt hankfästenas ut
veckling är av stort intresse — ger till resultat, att Gödåkers-
kärlet tillhör en mycket tidig form och ej gärna kan dateras se
nare än till slutet av 200- eller början av 300-talet. 

Denna kronologi bekräftas av lerkärlet. Mycket närstående 
dylika äro i betydande antal funna i gotländska gravar från peri
oden V:l (200—350 e. Kr.). Då Gödåkerskärlet närmast erinrar 
om de rikast utsmyckade av de gotländska, får det anses tillhöra 
slutet av detta skede och sålunda snarast tiden efter 300. Både 
träspannet och lerkärlet äro dock av tidigare typ än motsvarande 
föremål i den sena gotländska graven nr 277.l 

Vad slutligen beträffar guldringen, föreligga ett par snarlika 
frän Gotland och en ännu mera överensstämmande från Öland. 
Den fullständigaste motsvarigheten visa emellertid 4 st. danska 
fynd, märkligt nog dock ej härrörande från de på guldringar så 
rika danska öarna utan från Jylland. Såsom påvisats,2 har ju 
också Jylland vid denna tid intagit en mycket betydande ställ
ning bland Östersjöländerna såsom genomgångsland för förbin
delserna med Rhenmynningen — således samma viktiga sam-
färdsled, på vilken bronskärlen i Gödåkersgravarna 1 och 78 san
nolikt anlänt till Uppsverige. 

Vid undersökningarna ä gravfältet vid Gödåker våren och 
hösten 1924 lämnades från två olika håll samstämmiga medde
landen, att man vid dikesgrävning funnit trärester omedelbart 
SV om bautastenen, grav 20.3 Ehuru inga bestämda yttre tecken 

1 ALMGREN O. NERMAN, Die ältere Eisenzeit Gotlands, Taf. 31:253, text
fig. 138. 

1 VON FRIESEN, Röstenen i Bohuslän och runorna i Norden under folk
vandringstiden (Upps. Univ:s Årsskr. 1924), Karta 1—II. 

8 Fornvännen 1916, s. 91, fig. 7 och s. 95, fig. 12. 
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här angåvo en grav, ansågos dock de nämnda upplysningarna 
kunna tyda på en dylik med träkista. Med riksantikvariens 
tillstånd och understöd från K Vitterhets Historie och Antikvitets 
Akademien gjordes därför platsen till föremål för undersökning 
våren 1925. 

Sedan spadarna varit i gång endast några få minuter, stod 
det också fullt klart, att diket skurit igenom en grav. Denna 
blottades nu och befanns utgöras av en alldeles flack, ett par 
dm. under markytan liggande stenplan av oval form, med största 
längden i N—S, och där mätande omkr. 10 m. i utsträckning. 
Under dessa stenar låg ett lager matjord av några dm:s djup. I 
bottnen av detta mötte ett nytt stenlager, som med ett par me
ters bredd sträckte sig utefter gravens längdaxel och tydligen 
utfyllde ett schackt. Dessa stenar, av vilka många voro av 
en mansbördas tyngd, började nu upptagas och omkr. 1 m. 
under det övre stenlagrets yta stötte man på överkanten till en 
mer än 4 m. läng kista av grova furuplankor, orienterad i N—S. 

Den fortsatta undersökningen visade, att kistans med björk
näver beklädda överdel — endast sparsamma rester återstodo av 
detta parti — av de ovanpå liggande stenarna nedpressats mot 
bottenpartiet med sådan kraft, att så gott som ingenting fanns 
kvar av skelettet.2 Nära nordöstra hörnet låg emellertid en full
ständigt oskadad guldfingerring av ormhuvudtyp. Mellan ett par 
av bottenplankorna upptäcktes dessutom, nedpressade i leran, en 
lans och ett kastspjut, båda med nästan fullständigt bibehållna, 
över 3 m. långa skaft. 

En ormhuvudring av den i Gödåkersgraven uppträdande 
formen — typ C — är vid Varpelev i Danmark funnen tillsam
mans med ett guldmynt från kejsar Probus (276—282 e. Kr.), 
och såsom MONTELIUS framhåller,3 få därför dessa ringar anses 
tillhöra tiden omkr. 300 e. Kr. Denna kronologi har senare visat 

1 Se planen Fornvännen 1916, s. 80. 
2 Se redogörelsen nedan. 
:f Sv. Fornm. Tidskrift., Bd 9, s. 256. 
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sig tillämplig vid dateringen av en finländsk grav1 och kan nu även 
anses bestyrkt av det uppländska fyndet. Det i denna grav upp
trädande kastspjutet med sina korta hullingar, sin utdragna spets 
och långa holk ävensom den med något insvängda bladkanten 
försedda lansspetsen överensstämma med gotländska vapen, till-

Fig. 165. Inventariet frän grav 22. a. Träspann. o. V4-
b. Lerkärl, o. V&, c. Guldring, o. 1/i. 

hörande slutet av period' V:l,2 och torde i varje fall icke kunna 
sättas längre tillbaka än till 300 e. Kr. 

Inventariet i denna grav kan väl ej sägas vara synnerligen 
rikt — i jämförelse med vissa danska gravar från samma tid får 
det rent av betecknas såsom torftigt. Det som emellertid skänker 
detta fynd dess stora värde och ger det rangplatsen som ett av 
de märkligaste från svenskt område, är den osedvanligt väl bi
behållna träkistan. Att dylika varit i bruk vid denna tid är sedan 

1 EUROP^US, Gravfynd i Uskela. Finskt Museum XXI (1914). 
2 ALMGREN— NERMAN, Taf. 42:605, 43:611. 
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länge väl bekant, men de funna resterna ha varit obetydliga. 
Gödåkerskistan ger oss däremot bestämda upplysningar om deras 
konstruktion och visar bland annat, att knuttimringen redan 
denna tid var bekant i Norden. Av stort intresse är även iakt
tagelsen, att å trävirket förekomma en del urtagningar, fyrkanliga 

Fig. 166. Kistgraven (grav Vill) frän S. 

och rektangulära hål m. m., som ej kommit till någon använd
ning vid kistans sammanfogande. Detta måste anses betyda, 
att virket förut varit använt till något annat ändamål, och dess 
grova dimensioner tala för att detta varit ett hus. Vissa omstän
digheter — om vilka konserveringen får lämna närmare besked 
— tydde på att vid den norra gaveländan funnits en öppning, väl 
endast att förklara såsom en skendörr, och det förefaller ej omöj
ligt, att kistan är att uppfatta såsom en förminskad efterbildning 
av det hus, som den döde bebodde här i livet. 

Jämte undersökning av överplöjda eller på annat sätt till 
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sin existens hotade gravar samt gravfältets kartläggning och ni-
vellering har arbetet vid Gödåker varit inriktat på friläggning av 
den 1893 igenfyllda och täckdikade offerkällan. Enligt vad åt
skilliga sockenbor sade sig minnas, skulle i denna ha funnits en 
del träkonstruktioner. Detla förde tanken närmast till Odinsbrun
nen vid Gamla Uppsala, som genom den 1912 verkställda ut
grävningen visade sig omsluta en träkonstruktion i ett slags skif
tesverk. 1 På ett djup av omkr. 1 m. anträffades också vid Göd
åker resterna av en träkonstruktion ehuru av vida primitivare slag: 
mellan vertikalt nedslagna pålar var utspänt ett flätverk, vilket, 
så vitt man kunde se av de starkt fragmentariska resterna, bildat 
en fyrkant. Under detta flätverk framgrävdes en delvis bibehål
len stenram av oval form. 

Av vilken ålder dessa anordningar äro låter sig svårligen 
exakt bestämma. Inbäddade i blålera och bespolade med vatten 
äro emellertid träkonstruktionerna så väl konserverade, att de kunnat 
bevaras nära nog hur länge som helst. Att i dem misstänka se
nare tiders verk finns ingen anledning till. Alla de kringlig
gande gårdarna ha sina brunnar på närmare håll. Förklaringen 
till denna träbeklädnad är därför sannolikt densamma som till 
Odinsbrunnens — den betingas av källans karaktär av kultkälla. 
Då nu den äldsta graven — den rika n:r 7 — ligger omedelbart 
intill källan, får detta förklaras så, att man velat låta den döde 
få del av det heliga vattnets kraft. Källan och den till den an
knutna kulten få sålunda antagas vara av minst samma ålder 
som denna grav, vilken är daterad till tiden mellan Juellinge-
gravarna och Vimosefyndet,2 vilket torde motsvara förra delen av 
200-talet e. Kr. 

Av vad art denna kult varit, inför den frågan torde icke 
heller behöva råda någon tvekan. Den inom den indogermanska 
världen vitt utbredda källkulten är en fruktbarhels- och fruktsam-
hetskult, grundad pä de primitives oförmåga att särskilja anima-

1 OLSSON, En forntida brunn vid Gamla Uppsala. Uppl. Fornm. Tidskr., 
H. 38 (1912). 

' ALMGREN i Fornvännen 1916, s. 94. 
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Fig. 167. Kistan från S. 
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Fig. 168. Kistbottnen frän S; mellan plankorna t. v. kastspjut och lans; 
vid x guldringen. 
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liskt och vegetativt liv. Därför är det en naturlig åtgärd att man 
vid Gödåker liksom på andra håll — exempelvis Järnsyssla i 
Västergötland — förlagt gravfältet kring en helig källa. I över-

Fig. 169. Kistans sydgavel. 

ensstämmelse med detta åskådningssätt står säkerligen även sed. 
vänjan att över de dödas gravar resa bautastenar. Om dessas phal-
litiska betydelse synes nämligen forskningen nu alltmera ena sig.1 

Med denna förklaring av kultens art låter sig även tolk
ningen av namnet Gödåker väl förenligt. Enligt vad som utretts 

1 Se litteraturförteckningen hos JUNGNER, Gudinnan Frigg och Als härad 
(Uppsala 1922), s. 237 f. 
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från språkvetenskapligt håll, är namnet känt från 1492 ur Upp
lands lagmansbok ("/ Gydakrum") och får dess ursprungliga form 
antagas vara Gudhiuaker med betydelsen "gudinnans åker". Vil
ken denna gudinna varit synes ej heller omöjligt att utreda. Från 
den tid, som omedelbart föregår gravfältet vid Gödåker, första 

Fig. 170. Guldring i kistgraven. 

århundradet e. Kr., berättar TACITUS i sin Germania om att ing-
veonernas stammar — dessa anses skola ha bott på södra Jyl
land — dyrkat en gudinna vid namn Nerthus. Såsom från språk-
vetenskapligt håll påvisats,1 är emellertid detta endast ett om
skrivande namn med betydelsen "kraft". Gudinnans verkliga namn 
var allför heligt för att få nämnas. Då nu av sockennamnet 
Närtuna samt en del andra omständigheter framgår, att Nerthus 
varit känd och dyrkad i Uppland, förefaller det ytterst sannolikt, 

1 SAHLGREN, Förbjudna namn. Namn och Bygd 1918. 

22 — Fornvännen 1925. 
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att det är denna namnlösa fruktbar
hetsgudinna, åt vilken åkern och käl
lan vid Gödåker varit invigda. 

Fig. 171 a. Kastspjut, b. Lans. 

De senaste undersökningarna vid 
Gödåker måste anses bekräfta de slut
satser om detta gravfälts märklighet.som 
drogos redan på grundval av 1915 års 
resultat. Antalet kända gravhögar ha 
mer än tredubblats och siffran för bau-
tastenarna har ökats från 8 till 25. Att 
märka är dock, att området söder om 
kärnområdet ännu återstår att noggran
nare undersöka. Till stöd för Almgrens 
förmodan, att vi i Gödåker skulle ha att 
se en föregångare till Gamla Uppsala så
som Uppsveriges politiska och religiösa 
centrum torde åtskilligt kunna anföras. 
Exempelvis kan hänvisas till namnet 
å den omedelbart norr om gravfältet 
liggande gården Husby — Husbynam
nen antagas ju allmänt beteckna forn
tida kungsgårdar. Att Gödåker skall 
vara Gamla Uppsalas omedelbara före
gångare motsäges dock av de arkeo
logiska förhållandena. Ingen av de 
hittills undersökta gravarna vid Göd
åker kan dateras senare än till bör
jan av 4:e århundradet, under det alt 
Gamla Uppsalas gravar sätta an först 
mot slutet av 400-talet. 

Att minst en mellanlänk i utveck
lingen måste finnas mellan Gödåker 
och Gamla Uppsala antydes även av 
ortnamnet och de religionsvetenskap-
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Fig. 172. Offerkällan. Efter ritning av jägmästare A. Karlen. 
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liga slutsatser, vartill detta berättigar. Enligt Tacitus skola ing-
veonerna med namnet Nerthus ha betecknat den moderliga jor
den, men säkerligen har under detta namn innefattats även en 
manlig himmelsgud, tänkt såsom den kvinnliga partens make. 
Under århundradena närmast e. Kr. genomgå dessa religiösa före
ställningar vissa förändringar, bl. a. innebärande, att den manlige 
guden alltmera träder i förgrunden. Hans namn blir nu till en bör
jan Ull, senare Fröj. Då vi genom Adams av Bremen skildringar 
av templet i Gamla Uppsala veta, vilken betydande roll Fröj och 
hans dyrkan spelade där, ha vi all anledning att söka Gamla 
Uppsalas närmaste föregångare som kultort i någon plats, vars 
namn är sammansatt med guden Ulls. I Upplands centrum, och 
såsom utredningarna av denna fråga givit vid handen,1 å platsen 
för Trefaldighetskyrkan eller i dess närhet, fanns även en dylik 
plats — Ulleråker. Då här även måste ha legat en tingsplats och 
vidare inom den nuvarande Uppsala stads område ha funnits 
ett par gravhögar, en av dem bärande namnet "Kungshögen", 
samt vidare i närheten en kungsgård, det gamla Husaby Uller
åker i Börje socken, talar allt för att vi i denna plats ha att 
söka en kult- och residensort, som i tiden faller mellan Gödåker 
och Gamla Uppsala. 

Då enligt Ynglingasagan den äldsta av de på Fyrisvallarna 
anlagda kungagravarna skall ha varit prydd med bautastenar, 
angives härmed ett gravskick, överensstämmande med det vid 
Gödåker. Arkeologiskt sett anknyta således båda platserna till 
varandra, och detta ger anledning förmoda, att ingen lucka före
ligger mellan dem. Gödåker går således omedelbart före Uller
åker, men därmed är icke sagt att Gödåker är den enda före
gångaren. Att till Gödåker förlägga gravplatsen även för konung 
Vanlande, den äldste såsom historisk person betraktade Svea
konungen torde sålunda icke vara möjligt. Vanlande skall enligt 
sagan ha fått sina bautastenar resta på stranden av ån Skuta. 
Denna måste antagas vara den genom Skuttunge flytande Skutan, 

1 Se Namn och Bygd 1925, s. 91 ff. med där givna litteraturhänvisningar. 
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vid vars stränder mänga gravhögar ligga. Då man sydost om 
Skuttunge by i våra dagar utpekar "kung Skutes hög" är det 
möjligt, att till grund härför kan ligga någon gammal, misstol
kad tradition. Det i närheten förekommande ortnamnet Lund talar 
för, att där funnits en gammal kultplats. Möjligheten synes så
lunda icke utesluten, att vi här kunna spåra en kult- och resi
densort, ännu äldre än Gödåker. 

Vad beträffar orsakerna till förflyttningen av residensorten 
ha de sannolikt varit av växlande art. Till Gödåker torde den ha 
skett pä grund av den här befintliga heliga källan, som att döma 
av gravfältets läge kring densamma tydligen åtnjutit stort an
seende. Ulleråkers upphöjelse är väl snarast att betrakta såsom 
ett uttryck för förskjutningen av bebyggelsens tyngdpunkt ned 
mot Uppsalatrakten. En medverkande faktor är dock sannolikt 
även den här blomstrande Ullkulten. Beträffande slutligen Gamla 
Uppsalas överflyglande av Ulleråker har det sannolikt väsent
ligen sin grund i dess lämplighet såsom tings- och tempel
plats. Vid övergången mellan femte och sjätte århundradet e. Kr. 
har Sveaväldet blivit ett mäktigt rike, som behövde en huvud
ort av mera glansfull art än förr. Av Ynglingasagans uppgifter 
om vilka konungar avlidit "i Uppsala" kan man även draga slut
satsen, att här fanns en kungsgård, långt innan de stora grav
högarna tillkommo. Men i sin mån ha säkerligen även dessa bi
dragit att kasta glans över orten. 

Säsom framgår av det ovan sagda, erfordras ännu omfattande 
utgrävningar och undersökningar för att få de hithörande frå
gorna fullt utredda. Redan nu torde man dock kunna säga, att 
Gödåkersfynden och de iakttagelser, vartill det givit uppslaget, 
lämnat avsevärda bidrag till frågan om det gamla Svearikets upp
komst. De visa nämligen, att redan århundradena e. Kr. vid de 
uppländska Ynglingakonungarnes hov blomstrade den fruktbar-
hetskult, i vars utövande andra germanfolk enligt Tacitus' vitt
nesbörd sammanslutit sig. Därför är det i och för sig sannolikt, 
att också i Uppsverige denna religion haft en enande verkan 
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och varit ett sammanhållande band småstaterna emellan. I varje 
fall torde det vara den halvt sakrala karaktären av Ynglinga
ättens konungadöme, som utgjort en av de viktigaste faktorerna 
vid enhetsverkets genomförande. Det är rimligtvis egenskapen 
av äringsgudomligheternas representanter och samtidigt av över
stepräster i deras tjänst, som givit regenterna av Ynglingaätten 
en stor del av deras anseende och makt. Helt säkert är det också 
mycket tack vare dessa omständigheter, som de äro i stånd att 
— sannolikt redan på Tacitus' tid — samla suionum civitates 
till ett under deras ledning stående kultförbund, varur senare 
Sveariket växte fram.1 

De i grav 22 funna skelettresterna ha godhetsfullt under
sökts av professor Carl M. Färst och därvid visat sig härröra 
från en 'man av tämligen undersätsig kroppsbyggnad men ut
rustad med ett osedvanligt kraftigt höger nyckelben. — Djur- och 
människobenen från övriga gravar ha bestämts av fil. dr Torsten 
Ringström. Enligt hans utlåtande ingå i kis tgravens ben 6 av 
människa, 2 ben av höger mellanhand (pek- och ringfinger) från 
området omedelbart intill spjutskaftens skärningspunkt (den döde 
har tydligen hållit sin hand om dem); på samma ställe låg ett 
stycke av vänster tibia (skenben); omkr. 0,85 m. från kistans syd
västra innerkant, intill västra väggen ett revben och ett stycke 
av hjärnskålen; intill östra långväggen något söder om mitten 
ett stycke av tibia. I nordvästra hörnet lågo ett revben och en 
bäckenkota av kalv, bäckenbensfragment av kviga samt svans
kota av nötkreatur. De ur offerkällan upptagna benen härröra 
från nötkreatur (2 fragment av lårben, 1 bit bäcken, 1 revben) 
hund (underkäke) och människa (stycke av skenben). 

1 Angående de till Gödäkersfynden knutna slutsatserna se min utförligare 
uppsats Gödåker i Namn och Bygd 1925, s. 75 ff. 
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ZUSAMMENFASSUNG. 

Gunnar Ekholm. Das Gräberfe ld von Gödåker . 

Die im Jahre 1915 begonnene Untersuchung des aus der röm. Eisenzeit 
herriihrenden Gräberfeldes von Gödåker, im Kirchspiel Tensta in Uppland 
(Fornvännen 1916, S. 161), wurde 1924 forlgesetzt. Hierbei entdeckte man 12 
neue Bautasteine und zirka 40 Gräber. Die umgestiirtzten Bautasteine, an deren 
Fussende man häufig Brandgräber antraf, wurden von neuem aufgerichtet 
(Fig. 161 zeigt einen Teil des Qräberfeldzentrums mit aufgerichteten Bauta-
steinen). 

21 Gräber wurden 1924 geöffnet. Mit Ausnahme von einem Grab waren 
alle Brandgräber, die Mehrzahl Steinflächcn öder hiigel; iiber allén hatte 
man gepflilgt, und ein Teil von ihnen war beschädigt. Ihr Inhalt bestand aus 
geschmolzenen Glasklumpen, Harzdichtung von Holzgefässen und Tongefäss-
fragmenten. Das Skelettgrab (Fig. 162) war von einer mit Erde vermengten Stein-
fläche und mehreren Steinschichten bis zu einer Tiefe von 1.25 bedeckt; da be-
gann der Lehm. In dem Lehm lag das Skelett in der Richtung N.-S. (Fig. 163) 
zusammen mit den Ueberresten eines Holzeimers östlich vom Kopfe; das Holz 
war von papierdickcn Bronzebeschlägen umgeben (Fig. 165 a). Nächst dem Eimer 
stånd ein Tongefäss mit schwarzer Ornamentierung (Fig. 165 b), das seine Gegen-
stucke auf Gotland findet. Die rechte Hand hat einen goldenen Fingerring ge-
tragen (Fig. 165 c). Das Grab känn ungefähr in das Ende des 3. Jahrh. n. Chr. 
geb. datiert werden. 

1925 wurde ein frisches Grab untersucht und das Ergebnis der Unter
suchung war folgendes: Das Grab lag unter einer 10 m. langen, ovalcn Stein-
fläche, worunter sich eine 2 dm. dicke Humusschichte befand; dann folgtc eine 
aus grossen Steinen bestehende Schichte, die bis 1 m. tief unter der Ober-
fläche der Steinfläche ging, unmittclbar darunter lag eine 4 m. länge Kiste aus 
Föhrendlanken, Richtung N.-S. (Figg. 166—68). Das Skelett war verdorben. In 
der nordöstlichen Ecke lag ein Goldfingerring von Schlangenkopftypus (Fig. 170) im 
Lehm zwischen den Bodenplanken, eine Lanze und ein Speer (Fig. 171 a u. b) mit 
3 m. langen Schäften. Das Grab ist um 300 n. Chr. Geb. zu datieren. Die 
Kiste war in Blockbau gezimmert, und ihre Bestandteile haben wahrscheinlich 
vormals als Baumaterial eines Hauses Dienste geleistet. 

Weiter untersuchte man bei Gödåker eine alte, liberdeckte angeblichc 
Opferquelle (Fig. 172); diese war oben mit einem zwischen Pfosfen gespannten 
Flechtwerk abgekantet; darunter befand sich ein Steinrahmen in ovaler Form. 
Da das reiche Grab N:o 7 (Fornvännen 1916) welches in die erste Hälfte des 
3. Jahrh. datiert wird, in der Nähe der Quelle liegt, so hat der Verf. diese der
selben Zeit zugeschrieben. 

Die Quelle hat sicher ihre Bedeutung bei dem Fruchtbarkeitskultus ge
habt. Es ist daher natiirlich, dass man das Gräberfeld in der Nähe einer hei
ligen Quelle angelegt hat. Die in der Nähe errichteten Bautasteine besassen 
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auch phallistische Bedeutung. Der Ortnamen Gödåker (Gudhiullaker) bedeutet 
"das Feld der Göttin". Diese Qöttin war sicher die Fruchtbarkeitsgöttin (Ner
thus). 

Bei dem Qödäkerfelde befindet sich ein alter Hof, Husby, wahrscheinlich 
ein alter "kungsgård" (Königshof). Vermutlich ist Gödåker ein Vorgängcr von 
"Gamla Uppsala", als Sitz der alten Ynglingadynastie gewesen, doch nicht sein 
unmittelbarer. 

Mit der Erdgöttin war sicher ein Himmelsgott Ull verkniipft, später Fröj. 
Letzterer hat eine bedeutende Rolle in "Gamla-Uppsala" gespielt. Ull war 
sein Vorgänger. Dieser Name kommt in "Ulleråker" vor, was innerhalb des 
Gebietes des jetzigen Uppsala liegt. Hier lag sicher ein Kult- öder Residcnz-
ort — Nachfolger von Gödåker und Vorgänger des "Gamla-Uppsala". 

Am Hofe der Ynglingakönige in Gödåker, bliihte laut dem Verf. während 
der ersten Jahrh. n. Chr. Geb. der Fruchtbarkeitskultus, zu dessen Ausubung 
sich nach Tacitus andere Qermanenvölker zusammengechlossen hetten. Der 
sakrale Character der Ynglingakönige hat Zusammenschlicssung des Sveareiches 
erleichtert. 


