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Geophysical survey of the Iron Age settlement at Uppåkra church in southwestern
Scania revealed some odd anomalies at the highest point of the study area. The
anomalies showed a rectangle surrounded by a circle. Excavation uncovered a rect-
angular pit with drystone walls and a stone-paved floor, surrounded by an annular
ditch with a diameter of eight metres. Looters had severely damaged this apparent
grave in the recent past. Minuscule remains of an adult person and a child were
found. The structure dates from the Late Neolithic. During the excavation repeat-
edly conducted image based modelling was used to document the grave and exca-
vation process in 3D.
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Fyndplatsen vid Stora Uppåkra kyrka utanför Lund
uppmärksammades mer eller mindre av en slump
i samband med bygget av Prästgårdsbostället 1934,
då en järnåldersgrav kom i dagen. Den begränsa-
de undersökningen som genomfördes i samband
med upptäckten visade att fornlämningen utgörs
av ett fyndrikt, flera meter tjockt kulturlager (Vi -
fot 1936). Under följande decennier fortfor man
att göra mindre undersökningar då olika ingrepp
gjordes i fornlämningen. Man konstaterade att
kulturlagret täcker en stor yta och att bebyggel se-
lämningar finns på flera platser. Först genom de
årliga undersökningar som började 1996 blev det
möjligt att med större precision avgränsa och tid-

fästa den omfattande och fyndrika bosättningen.
Den visar sig ha varit kontinuerligt i bruk från
omkring 100 f.Kr. till 1000 e.Kr.

Man kunde realistiskt sett bara undersöka be -
gränsade delar av den stratigrafiskt komplexa cir-
ka 40 hektar stora fyndplatsen. Därför har sär -
skild vikt lagts vid att genom borrning, mark-
avsökning och metalldetektorsökningar identi-
fiera de ytor som skulle kunna bidra med den
mest omfattande informationen om denna syd -
svenska centralplats. Provgrävningar har därefter
genomförts med en lokalanpassad metodik där
matjord tagits bort inom större ytor ned till de
intakta kulturlagrens övre nivåer (Larsson 2003).

Fornvännen 110 (2015)

 Art.Larsson 147-160_Layout 1  2015-09-28  15.07  Sida 147



Fig. 1. Undersökningsområdet vid
Uppåkra kyrka, sydvästra Skåne. De
skuggade ytorna representerar de
större undersökningsschakten. Det
aktuella området med geofysiska upp-
mätningar är markerat med streckad
linje. Den undersökta graven markeras
med en stjärna. —Investigated area at
Stora Uppåkra. Excavation trenches
shaded. Geophysical investigations
within the dashed line. Late Neolithic
grave marked with a star.

Denna yta har sedan rensats och dokumenterats,
varpå utvalda kontexter har grävts ut. Genom detta
förfarande kunde exempelvis det s.k. ceremoni-
huset lokaliseras och undersökas (Larsson &
Lenntorp 2004).

Arbetet har fokuserat på järnålderslämn ing-
arna, men under prospekteringarna har även
äldre föremål påträffats. Bland dessa märks några
få neolitiska flintyxor som framkom i ytan. Det
motsvarar den övre sönderplöjda delen av ett
tjockt kulturlager från järnåldern. Från neoliti-
kum har annars endast ett mindre kulturlager
från MN A kunnat beläggas. Det påträffades vid
utgrävningen av ett schakt ett par meter in i
Storehög, en av de två högar som finns kvar inom
fyndplatsen. Avsikten med undersökningen var
att försöka datera högbygget utan att skada
eventuella gravgömmor. Det neolitiska lagret låg
på en fossil markyta under högen (Lindell &
Thomasson 2003, s. 48 f). Att de nämnda flintyx-
orna påträffades uppe i ytan tyder på att folk
under järnåldern uppmärksammat dem och ta-
git med dem till platsen. Ytterligare några sedan

tidigare registrerade flintföremål ska nämnas: en
tunnbladig och en tjocknackig flintyxa, samt en
såg och ett dolkfäste av flinta (LUHM 27844).
Dessa föremål är registrerade under det inled-
ningsvis nämnda Prästgårdsbostället och in för -
des i museets katalog 1934 eller något senare,
dock utan kommentar. Givare brukar annars
antecknas i marginalen. Det ligger nära till hands
att föremålen tillvaratagits av odlaren av fälten
eller samlats in av exempelvis Vifot efter under-
sökningen 1934 (vänlig upplysning av Rolf Petré,
Lund). Att människor under järnåldern och se -
nare uppmärksammat neolitiska redskap och
samlat in dem finns belagt från andra platser,
exempelvis det medeltida Lund (Carelli 1996).

Geofysisk arkeologisk prospektering
Sedan 2010 har omfattande delar av fyndplatsen
och omgivande områden undersökts genom hög -
upplösta arkeologiska prospekteringsmätningar.
De har gjorts inom en forsknings- och utveck-
lingsfallstudie i storskalig arkeologisk prospek-
tering, genomförd av österrikiska Ludwig Boltz-
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mann Institute for Archaeological Prospection
and Virtual Archaeology (LBI ArchPro – archpro.
lbg. ac.at) i samarbete med Riksantikvarieämbe-
tet UV och Lunds Universitetet. Hittils har sam-
manlagt 197 hektar undersökts med motorisera-
de magnetometermätningar och 22 hektar genom
ultra-högt upplösta georadarmätningar (Trinks et
al. 2013; Gabler et al. 2013). Fördelen med geo-
radar (Conyers 2013), där man sänder elektro-
magnetiska pulser ner i marken och registrerar
pulsernas reflektioner, är att resultaten kan pre-
senteras i djupskivor. Dessa visar mer eller mind-
re reflekterande objekt (t.ex. stenar liksom igen-
fyllda gropar eller diken) med ganska exakt djup -
information. Den nyaste mättekniken för geo-
radar som användes i Uppåkra tillåter upptäckt
och kartering av ganska små anläggningar ned
till en storlek på 20 cm. De nya prospekterings-
mätningarna har bidragit till en mycket god
överblick över huslämningar, gropar, härdar med
mera. Prospekteringsdata och den arkeologiska
tolkningen ger ett utmärkt underlag för att förstå
platsens struktur och utveckling och för att

genomföra riktade utgrävningar inom ytor som
synes rymma anläggningar av speciellt intresse.

Georadarsökning inom en av fyndplatsens
centrala delar, som är belägen strax väster om
Uppåkra kyrkogård och norr om Storehög, av-
slöjade flera anomalier som visade på arkeolo-
giska strukturer i marken (fig. 1). Detta område
är av speciellt intresse genom sin topografi. Både
den ursprungliga och den nuvarande markytan
är här den högst belägna i hela undersöknings-
området, och här finns också tjocka järnålders-
lager. Vid utgrävningen 1996 påträffades, förut-
om det mellanneolitiska kulturlagret, också någ -
ra större stenar ett par meter nordväst om Store-
hög vilka tolkades som rester efter en kantkedja
till en borttagen hög (Lindell 2001).

Fig. 2. Djupskikt baserat på den
manuella georadarundersök-
ningen över gräsmattan mellan
Gamla Trelleborgsvägen och
Uppåkra kyrkogård. Bilden
baseras på mätningar med 25 cm
mellanrum med en antenn på
500 MHz. Den grova bilden i den
sydvästra delen baseras på en
mätning med en 250 MHz-
antenn och med ett mellanrum
på 50 cm. I nordost framträder
anomalier som kan antas mar-
kera en gravhög och i högra kan-
ten framträder den aktuella
anläggningen. —GPR depth slice
of an area between Uppåkra
church and the Storehög barrow.
Note the ring ditch top right.

En märklig georadaranomali
Ett femtiotal meter norr om Storehög avteck-
nade sig i georadardjupskivorna en 20–30 meter
lång terrassgrund. Inom denna framträdde tyd -
ligt en ringformad struktur på 7,4 till 8,2 meters
diameter (fig. 2). Centralt placerad i ringen fanns
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en distinkt, öst-västligt orienterad, kraftigt ref lek-
terande anomali på omkring 5,3 × 1,4 meter, som
kunde tänkas markera en central grav i form av
en stenpackning eller stenkista (fig. 3). Ring -
strukturen tolkades som ett cirkulärt dike, med
kompakterad bottenyta eller fyllt med småsten
(fig. 4). En liknande anläggning hade tidigare
identifierats med georadar vid Odberg i Lågen-
dalen i Vestfold (Trinks et al. 2010). Ringstruk-
turen kunde antyda att en hög av jord sannolikt
funnits över den förmodade gravkonstruktio-
nen, men en sådan överbyggnad kunde varken
bekräftas eller uteslutas med utgångspunkt från
prospekteringsdata.

Den övertäckta formationen hade inga direkta
paralleller i skånsk arkeologi, men vi var ganska
säkra på att det måste handla om en gravanlägg-
ning, möjligen från järnåldern. Anmärknings-
värt få gravar som är samtida med den stora järn-
åldersbosättningen har påträffats vid Uppåkra.
Den enda säkert påvisade och lägesbestämda gra -

ven är faktiskt den inledningsvis nämnda graven
från den yngre romartiden (150–400 e.Kr.) vars
upptäckt ledde till att den första arkeologiska
undersökningen utfördes. Däremot finns indika-
tioner på gravar från olika avsnitt av järnåldern i
anslutning till den aktuella anomalin vid kyrkan
och kyrkogården (Stjernqvist 1995), där det även
finns äldre uppgifter om högar. Undersökningar
inne i kyrkan har antytt att den medeltida krist-
na begravningsplatsen har en kontinuitet ner i
vikingatiden (Anglert & Jansson 2001; Nilsson
2013). Det fanns således ett stort forsknings-
intresse för anomalin och dess kontext. Därför
fick en grupp seminariegrävande studenter från
institutionen i Lund undersöka anläggningen,
som skulle visa sig vara märklig på flera sätt och
som har gett upphov till nya frågor och perspektiv.

Fig. 3. Detalj av fig. 2. En
öst-västlig anomali, tolkad
som en fyrsidig stenlägg-
ning, omgiven av en
cirkelformad struktur, är
tydligt markerad. Intill
dessa anomalier finns ett
mörkfärgat band som möj-
ligen kan markera en svag
förhöjning, kanske en hög-
botten. Omkring tio meter
sydväst om denna anomali
syns en fyrsidig stenlägg-
ning som kan markera
ytterligare en grav. —Detail
of fig. 2. Note the W-E 
burial cut inside the ring
ditch.

Utgrävningen av den förmodade graven
Inledningsvis öppnades ett två meter brett och
elva meter långt schakt i nord-sydlig riktning
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tvärs över den centrala, rektangulära strukturen
som observerats i georadardata (Söderberg &
Piltz Williams 2012). För att få en bättre uppfatt-
ning om anläggningen upptogs sedan ett lika
brett schakt vinkelrätt mot det första, så att en
sektion korsade anomalin (fig. 5). Det stod snart

klart att lagerföljden, främst i anläggningens cent -
rala delar, var komplicerad. I dess östra del fanns
ett lager med bränd lera, lerklining och träkol
som vilade på ett upp till 0,3 meter tjockt utjäm-
ningslager. Dessa lager kunde, i likhet med ett
sotigt lager med skärvsten och träkol i söder, sät-
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Fig. 4. Karta baserad på anomalier från olika mätskikt. Den centrala stenläggningen med cirkulär ränna liksom
en andra möjlig stenläggning mot sydväst, möjligen ytterligare en grav, har speciellt markerats. —Interpretive
plan combining features from various depths.
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tas i samband med resultaten av en undersökning
1968. Den ägde rum ett tiotal meter öster om det
aktuella schaktet och utfördes då man hade grävt
grunden till ett bårhus. I schaktväggarna doku-
menterades bebyggelselämningar i form av flera
lergolv ovanpå varandra, omväxlande med brand-
och raseringslager. Huslämningarna daterades,
främst med hjälp av keramik, till den yngre
romartiden eller folkvandringstiden (Stjernqvist
et al. 1968). Jämte grövre brukskeramik fram -
kom nu några skärvor av samma tunnväggiga or -
nerade gods i de nu undersökta lagren. 14C-ana -
lys av ett förkolnat sädeskorn gav dock en brons-
åldersdatering: 1520–1290 cal BC (3140 ±50 BP,
LuS 9857)(information Mikael Larsson, Lund).
Det får ses som mest troligt att sädeskornet är en
sekundär inblandning.

Två stenpackningar framkom i norr och öster
och fortsatte utanför schaktkanterna. De är svåra
att åldersbestämma. Stratigrafiskt sett var den
östra stenpackningen äldre än järnålderslagren
medan den i norr inte säkert kunde relateras till
den övergripande stratigrafin. Sammantaget stod
det i alla händelser klart att flera olika genera-
tioner av bosättare hade uppehållit sig på platsen
under längre och kortare perioder. Fynd av ut -
vändigt glaserade keramikskärvor – yngre röd-
gods – och tegelflis visade dessutom att man
grävt på platsen i betydligt senare tid, på 1700-
eller 1800-talet. I ett kritiskt skede av under-
sökningen, när det stod klart att denna ned-
grävning gått djupt ned i den centrala delen av
graven, ifrågasattes möjligheten att alls kunna få

överblick över anläggningen. Det faktum att en
ränna tydligt avtecknade sig mot moränjorden
på ömse sidor om nedgrävningen avgjorde dock
saken.

Det cirkelformade bandet runt den centrala
anomalin visade sig representera en ränna med
rundoval form och ett största yttermått på 8,3
meter. Rännan var omkring en meter bred med
snarast trågformat tvärsnitt och grävd till ett
djup av cirka 0,5 meter under sterilens yta. I de
delar som kunde undersökas innehöll fyllningen
ställvis större stenar. På några platser tycktes
man ha lagt ut stenar över en redan igenfylld rän-
na. Fynden i fyllningen bestod endast av ett fåtal
mindre träkolsbitar som framkom under några
stenar i väster.

Som georadarn hade markerat framkom en
öst-västligt orienterad 3,4 × 1,6 meter stor rekt-
angulär grop centralt i anläggningen, nedgrävd
omkring 0,6 meter i leran. Botten på denna grop
bestod av en stenläggning, tätt lagd med knyt-
nävsstora stenar som ställvis var fastkilade. Den
sentida nedgrävningen hade nått ända ned till
stenläggningen och delvis skadat den. Dessutom
hade den ursprungliga nedgrävningens sidor ska -
dats. Ett stort antal stenar i den omrörda fyllning-
en indikerade att nedgrävningen ursprungligen
varit fodrad med en stenram. I öster framkom en
oskadd del av den ursprungliga nedgrävningen,
där delar av ramen hade bevarats, vilken bestod
av tre lager med något större stenar (fig. 6). Av
detta framgick att anläggningen hade varit utfor-
mad som en låg men välformad stenkista. Sanno-
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Fig. 5. Graven under under-
sökning sedd från nordost.
Foto Bengt Söderberg. —Late
Neolithic grave during exca-
vation, from the north-east.
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likt hade ett trälock täckt kistan, men inga färg -
ningar av detta kunde identifieras. På stenläggning-
ens orörda östra parti påträffades tänder från ett cir-
ka fyraårigt barn samt dåligt bevarade res ter av en
skalle och tänder tillhörig en vuxen i trettioårs-
åldern. Den vuxna hade, av skallens läge att döma,
lagts på sidan med ansiktet mot norr och barnet
hade legat framför den honom/ henne (åldersbe-
dömning av Torbjörn Ahlström, Lund). Inga grav-
gåvor påträffades.

På sterilens yta strax öster om stenläggningen
låg ett 0,7×0,45×0,3 meter stort stenblock av gra-
nit. Färgningar i marken i anslutning till stenen

tydde på att den kan ha varit rest som en mar kering
av graven. Gravanläggningen har ur sprungligen
sannolikt framträtt som en flack hög. Jordmassor
från kantrännan kan ha lagts in över centralgraven.
En stensatt yta som bevarats i gravanläggningens
västra del visade att hela eller delar av den flacka
högen kan ha varit stensatt.

Fig. 6. 3D-modellering av anlägg-
ningen uppifrån, med tvärsnitt och
ett sidoperspektiv. —Photogram-
metric model of the structure.

En plundrad grav
Det första fyndet som antydde att anläggningen inte
hade något att göra med järnåldersbebyggelsen
gjordes i fyllningen. Det är en skärva med hel-
täckande vinkelbandsornering, utförd som stämpel-

153Senneolitisk grav i Uppåkra

Fornvännen 110 (2015)

 Art.Larsson 147-160_Layout 1  2015-09-28  15.08  Sida 153



intryck av den form med beteckningen typ J som
tillhör stridsyxekulturens förlängning in i äldre
senneolitikum (Malmer 1962). Detta be kräfta-
des av två 14C-dateringar, den ena av en tand från
den vuxna personen i graven, den andra från trä -
kol i rännan. De gav värdena 2020–1750 cal BC
(3540±50 BP, LuS 10160) respektive 2140–1790
cal BC (3620+50 BP, LuS 9899). Båda date ring-
arna ligger i senneolitikum och värdena an tyder
därtill att grav och ränna anlades vid ett tillfälle.

Den stora, sentida nedgrävningen passar allt-
för väl med centralgraven för att detta ingrepp
skall ha skett slumpmässigt. Det rör sig sannolikt
om en plundringsgrop. Ett så pass omfattande
arbetsföretag så nära kyrkan kan knappast ha
skett i smyg, vilket bör innebära att grävningen
var sanktionerad, eller åtminstone accepterad, av
den lokala överheten. En uppenbar möjlighet är
att grävningen har en koppling till de omfattande
arbeten som planerades och utfördes kring mit-
ten av 1800-talet, då den romanska stenkyrkan
revs och den nya tegelkyrkan uppfördes. En karta
från 1864 visar hur den gamla, ovala kyrkogården
lades om och utvidgades i synnerhet mot väster,
där markarbeten även gjordes ett kort stycke
norr om den aktuella graven, vid ingången till
kyrkogården från stora landsvägen. De genom-
gripande förändringarna av kyrka och kyrkogård
hade föregåtts av prospekteringar och långa dis -
kussioner. Redan 1842 lade Carl Georg Brunius
fram ett förslag till en ombyggnad av den gamla
kyrkan, vilken mättes upp samma år (Anglert &
Jansson 2001).

I flera decennier stod således platsen i fokus
för de förändringar som komma skulle. Några
äldre uppgifter om den gamla kyrkogårdens
topografi och fornfynd framstår som intressanta
i relation till georadarmätningarna och den nu
undersökta stenåldersgraven. I en avhandling från
slutet av 1700-talet skriver Jonas Frostensson
Swanander att det »På kyrkogården vid stora
Uppåkra fanns fordom en ättehög, men den är nu
jämnad med marken. Intill kyrkogårdsmuren är
en annan hög, som nu håller på att förstöras»
(Swanander 1958). Det första registrerade fyndet
från Uppåkra utgörs av ett antal glas- och bärn-
stenspärlor och en fragmentarisk kam med da -
tering till den romerska järnåldern (LUHM 3055).
N.G. Bruzelius nämner i en skrift från 1878 att
fyndet gjordes i en hög i Uppåkra, dock utan att
närmare ange fyndplatsen.

Kan någon av de båda högarna som nämns av
Swanander vara identisk med den nyupptäckta
terrassen? Den visar sig på georadarbilden som
ett upphöjt område, 20–30 meter långt i nord-
sydlig riktning. Stenåldersgraven var belägen i
terrassens nordöstra del intill kanten. Sydväst
om den nu undersökta graven med cirkulär rän-
na syns i georadardata en struktur som kan ut -
göra en öst-västligt orienterad central gravkam-
mare med en inte lika välbevarad omgivande
cirkulär ränna, d.v.s. möjligtvis ytterligare en
grav (fig. 4).

Kanske täckte en yngre och större hög sten -
åldersgraven. Då denna avlägsnades, under 17/
1800-talet, uppmärksammade man och grävde
ut den stensatta förhöjningen. Denna förklaring
stärks av att man under bronsåldershögar kunnat
belägga gravanläggningar från senneolitisk tid
(Hansen 1938; Strömberg 1975). 

Undersökningen visade att rovgrävningen
nådde ända ned till centralgravens botten, där
man av spåren att döma noggrant genomsökt
den stenlagda ytan såväl som dess sidor, dock
med undantag för gavelpartiet i öster. Detta
undantag kan synas märkligt då man rimligen
bör ha stött på skelettet efter den vuxna indivi-
den och möjligen också barnskelettet. Helt säkert
är det inte, då endast de mest motståndskraftiga
delarna av skelettet – tandemalj och kranium –
hade bevarats i den orörda delen av graven. Inga
skelettdelar påträffades i plundringsgropens om -
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Fig. 7. Sten med skålgropar. Foto: Lunds Universitets
Historiska Museum. —Cupmark stone.
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rörda fyllning, där bevaringsförhållandena visser-
ligen får anses ha försämrats avsevärt genom
ingreppet. Kvarstår gör dock det faktum att inte
hela centralgraven grävdes ut. Möjligen kan det
förklaras med praktiska orsaker i kombination
med ett visst mått av besvikelse, exempelvis att
man lade upp jordmassor på gavelpartiet och att
utfallet av arbetet ansågs vara så magert att man
gav upp.

Krukskärvan i plundringsgropens fyllning kan
höra till en gravgåva i form av en kruka som slogs
sönder vid rovgrävningen. Vid utgrävningen av
den omrörda fyllningen framkom utöver skärvan
endast ett föremål med trolig, om än lika osäker,
koppling till graven: en skålgropssten. Stenen är
något ojämnt fyrkantig och mäter cirka 20 × 15 ×
15 cm (fig. 7). På dess minsta kortsida finns tolv
små skålgropar varav två är osäkra. Skålgroparna
varierar påtagligt i storlek, ca 0,8–2,0 cm i dia-
meter. Liknande mindre stenar med skålgropar

är representerade i såväl boplats- som gravkon-
texter runt omkring södra Skandinavien. En i
sammanhanget intressant gravkontext undersök-
tes av Märta Strömberg i sydöstskånska Ingels-
torp (Strömberg 1982, s. 103 ff). Där framkom
mellanstora stenar med skålgropar i tre gravar
med datering till senneolitikum, i s.k. offeranlägg-
ningar vid gravarnas kortsidor. Tilläggas bör att
dessa stenar skilde sig från det aktuella fyndet
genom att de endast var försedda med två till tre
skålgropar var.

Fig. 8. Sekvenser med
3D-modellering av
utgrävningen under olika
stadier. Modellering av
anläggningen uppifrån,
med tvärsnitt och ett
sidoperspektiv.
— Photogrammetric
models of the excavation
at various times during
fieldwork.

En ny dokumentationsmetod
Vid utgrävningen tillämpade vi en fotogram-
metrisk metod som utvecklats vid Institutionen
för arkeologi och antikens historia vid Lunds
universitet. Tidigare har kunskapen om doku-
mentation i tre dimensioner varit ganska be -
gränsad (Doneus & Neubauer 2005; Neubauer
2007; Forte et al. 2012; Dell’Unto 2014). Under
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några år har olika tekniker testats vid de arkeolo-
giska undersökningarna i Uppåkra (Dell’Unto
2014). Av de program som testades visade sig
Agisoft Photoscan (www.agisoft.ru) vara det lämp -
ligaste.

Inledningsvis sattes ett mindre antal marke-
ringar ut och koordinatsattes med totalstation.
Med en digital kamera av god kvalité togs där -
efter ett sjuttiotal foton från olika vinklar runt
om grävschakten. Med hjälp av programmet
Agisoft Photoscan pro sattes de olika fotografier-
na samman och därmed erhölls en tredimensio-
nell bild av grävningsytan (för metodutveckling
och tillämpning se Callieri et al. 2012; Delle-
piane et al. 2013). Fotograferingen med digital
kamera tar bara någon kvart vid grävningsda-
gens slut och sammanställningen utförs av pro-
grammet under natten. På så vis har man en
färdig bild nästa dag. Ytterligare programutveck-
ling innebär att det idag är möjligt att få en färdig
bild inom en timme. Utgrävningen kan följas
från dag till dag vilket ger möjlighet att i efter-
hand kontrollera oklara förhållanden i plan men
också i sidled, genom att schaktväggarna fram -
träder tydligt (fig. 8; Verhoeven 2011; Verhoeven
et al. 2012; De Reu et al. 2013). Med hjälp av pro-
grammet MeshLab kan man variera den tredi-
mensionella bilden för att på olika sätt visuali-
sera, mäta och analysera (fig. 6). Ljuset kan reg -
leras så att inget område framstår som mörkfär-
gat av skugga. Det är också möjligt att genomföra
olika slags mätningar i bearbetningsstadiet: det
förenklar utgrävningar då inmätningar och an -
nan dokumentation liksom beräkningar av fyll-
ningars volym kan utföras med underlag i den
tredimensionella modellen. Det blir också möj -
ligt att i efterhand följa upp, jämföra och ut -
värdera resultaten av en utgrävning på ett enk -
lare och mer uttömmande sätt.

Liknande gravar i Sydskandinavien
Den aktuella gravanläggningen har inga direkta
paralleller i Sydsverige, varken från stridsyxekul-
turen under MN B eller från senneolitisk tid.
Gravar med en fyrsidig stenläggning omgiven av
en ränna förekommer i enkelgravskulturen (2600–
2000 cal BC) både i Jylland och Nordtyskland
(Hübner 2005, s. 482 ff.). Här kan rännan kring
graven variera påtagligt i diameter, från 2 till 23

meter. Av speciellt intresse är att det i vissa rän-
nor finns spår efter stöd för resta stolpar som bil-
dat en palissad runt graven. Denna gravtyp finns
representerad från hela enkelgravskulturens lev-
nadstid. Därtill finns ett antal belägg för gravfor-
men från senneolitisk tid. 

Vid Løsing i Östjylland undersöktes en grav-
anläggning som bestod av en grop med ett sten-
satt golv och spår efter en träkista kring vilket ett
dödshus av träplank varit uppfört (Ethelberg
1982; 1987). Runt graven fanns en cirkulär ränna
med en diameter på 16 meter. Genom gravgåvor-
na dateras anläggningen till en tidig del av sen-
neolitikum. En grav vid Grødby på Bornholm
omfattade en delvis stenfylld ränna med en dia -
meter på 15 meter, med flera gravar både innan-
för och i direkt anslutning till rännan (Wagn -
kilde 1986). Två hällkistor uppfattades som cent-
ralgravar, och gravgåvor daterar anläggningen
som helhet till senneolitikum. Vid Fond høj, ock-
så på Bornholm, undersöktes en skadad hög. I
den centrala delen påträffades en cirkulär ränna
med en diameter på omkring nio meter i vilken
stolpar hade satts ned (Larsen 1993). 14C-date-
ring av träkol från rännan daterade anläggningen
till senneolitikum. Graven innanför rännan var
förstörd av sentida ingrepp, men sannolikt hade
det inte varit en stenkista som för de andra un -
dersökta gravarna i högen. Skärvor av kärl från
stridsyxekulturen antyder att primärgraven kan
dateras till MN B.

Vid Rævekule Bakke endast 400 meter från
Fondhøj framkom också rester av ett cirkelfor-
mat dike med en diameter på 17 meter, vilket sak-
nade spår efter stolpar. En grav som var belägen
inte riktigt mitt i dikets cirkel daterades till sen-
neolitikum (Larsen 1993). Det tycks som om
gravar med cirkeldiken existerade på Bornholm
redan under MN B. Denna sed fortlevde fram i
senneolitisk tid. 

I rännan som tillhörde den aktuella graven
vid Uppåkra kunde inte några färgningar efter
stolpar identifieras. Det utesluter dock inte att
stolpar kan ha satts ned där de dokumenterade
stenarna utgjorde ett tillräckligt stöd. Träkols -
stycken kan tyda på att en träkonstruktion har
bränts ned.
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En plats femtusenåriga historia
Utgrävningen visade att det vi grävde ut över ens-
stämde med prospekteringsresultaten. Som för-
väntat bestod strukturen av en gravanläggning,
och alla väsentliga anläggningsdelar hade avbil-
dats och identifierats i georadardata. Felaktigt
var bara antagandet om en järnåldersdatering. I
stället visade det sig att graven är av en typ som
saknar direkta paralleller i regionen och som upp -
fördes under senneolitisk tid, omkring två tu sen
år innan den kända bosättningen inleddes under
den förromerska järnåldern. Nära den un der-
sökta graven har två liknande, något mindre tyd -
liga formationer identifierats (Gabler et al. 2013,
s. 199 ff).

Fyndplatsen är belägen på en höjdsträckning
som markerar den högsta punkten på Lundaslät-
ten, omkring 35 meter över havet. Här passerar
den gamla landsvägen som i stora drag anses
sammanfalla med den så kallade »Bronsålders-
vägen», det vill säga den äldsta kända och kanske
mest betydelsefulla kommunikationsleden i re -
gionen (Eriksson 2001). Med endast en grav
undersökt är det tveksamt om denna kan bidra
till någon fördjupat resonemang avseende läget i
förhållande till landskapsutnyttjandet. Att den är
belägen på en förhöjning och invid en väg finns
det ett flertal paralleller till från stridsyxekul-
turen och senneolitikum (Lekberg 2002).

Det framstår då som följdriktigt att platsen
tidigt tilldragit sig intresse, för anläggande av
bosättningar och i synnerhet gravmonument (jfr
Rudebeck 2002). I synnerhet den senare anlägg-
ningskategorin kan ge en fingervisning om var-
för platsen attraherade den järnålderselit som
sedermera skulle ta den kontinuerligt i anspråk.

Sammantaget indikerar det arkeologiska och
skriftliga källmaterialet att en komplex och mång -
facetterad miljö föregick järnålderns fyndplats.
För närvarande utgör den mellanneolitiska tratt-
bägarbosättningen vid Storehög den äldsta på -
visade bosättningen. Ett antal lösfynd av neo -
litiska föremål i närområdet verkar ha samlats in
och deponerats på platsen under järnåldern. De
nu upptäckta senneolitiska gravarna tyder på att
de neolitiska aktiviteterna i området kan ha varit
betydande. Endast ytterst begränsade delar av
järnåldersbosättningens kulturlager har under-
sökts ned till sterilen.

Beläggen för aktivitet under bronsåldern är
ännu så länge förhållandevis vaga; hit hör som sagt
en 14C-datering i anslutning till den nu under-
sökta graven. Utöver de båda bevarade högarna 
finns skriftliga och arkeologiska källor som indi -
kerar att ytterligare minst tre högar har funnits i
området. I sin avhandling nämner Swanander
två som under 1700-talet låg i anslutning till
kyrkogården: en av dessa avtecknar sig möjligen
i georadardata, som på grund av den stora mäng-
den av påträffade anomalier ännu inte har tolkats
färdigt. Vid 1996 års undersökning av Storehög
framkom en stenrad som eventuellt har omgivit
en annan hög. Det får dock tills vidare ses som
osäkert huruvida dessa högar ska dateras till
bronsåldern. Storehög dateras ofta (t.ex. Larsson
2003) till den äldre bronsåldern, men det kan
ifrågasättas: dels på grund av läget i anslutning
till järnålderns fyndplats, dels för att högen har
en plan topp. Det är vanligt i Danmark att högar
från järnålderns mitt, exempelvis vid Lejre på
Själland, har en sådan utformning (Christensen
2010). Att försöka datera Storehög utan att total -
undersöka den blev därför som tidigare anförts
den första utgrävningsinsatsen inom Uppåkra -
projektet. Ett schakt togs upp från ett par meter
in i högen och ett tiotal meter ut. Högfyllningen
bestod av ostrukturerade jordmassor och var helt
fyndfri. Hade högen uppförts under en yngre del
av järnåldern borde högmassan ha innehållit
lämningar från bosättningen. Detta innebär an -
tingen att högen uppfördes under en tidig del av
bosättningen, då avfallslager inte hade hunnit
avsättas i någon större omfattning, eller att den
verkligen är från bronsåldern.

Slutligen manar oss Bruzelius uppgift om att
det romartida fyndet av glas- och bärnstenspär-
lor samt en kam framkom ur en hög i Uppåkra till
att iaktta viss försiktighet vad beträffar Uppåkra-
högarnas ålder. Kanske kan det ha rört sig om en
sekundärt anlagd grav i en hög eller om primär-
graven i en mindre hög, vilket i så fall skulle vitt-
na om existensen av ytterligare idag försvunna
högar eller gravar i denna rika miljö.

Presentation och tack
Georadarmätningarna utfördes av Thomas Zitz och
Erich Nau vid Ludwig Boltzmann Institute for Archaeo-
logical Prospection and Virtual Archaeology (LBI Arch-

157Senneolitisk grav i Uppåkra

Fornvännen 110 (2015)

 Art.Larsson 147-160_Layout 1  2015-09-28  15.08  Sida 157



Pro). LBI ArchPro utvecklar nya koncept och metoder
för storskalig, högupplöst och ickeförstörande arkeo-
logisk prospektering, genom att integrera senaste tek nik
i fjärranalys, ytnära geofysisk prospektering, flygfoto-
analys och geodetisk mätning. Målet är att utveckla
högeffektiva och generellt användbara prospekterings-
vertyg för att un dersöka, dokumentera, analysera och
tolka arkeologiskt kulturarv på landskapsnivå. LBI
ArchPros partnerorganisationer är Statens historiska
muséer – Arkeologiska uppdragsverksamheten (förut
Riksantivarieämbetet UV) i Sverige, Norsk Institutt
for kulturminneforskning och Vestfold fylkeskommun
i Norge, Birmingham University med IBM VISTA-
laboratoriet i Storbritannien, Römisch Germanisches
Zentralmuseum i Mainz i Tyskland, och i Österrike
Universität Wien, Technische Universität Wien, Zent-
ralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, före-
taget Airborne Technologies och 7reasons Medien
GmbH samt Ös terreichisches Arkeologisches Institut
(ÖAI). Inom fallstudien Uppåkra samarbetar LBI Arch-
Pro med Lunds universitetet. Vi är tacksamma för all
hjälp från kollegor på platsen samt för prospekterings-
tillstånd från Uppåkra församling och andra mark-
ägare, spe ciellt Staffan Dromberg.
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Summary

A continuous excavation campaign has been car-
ried out at Uppåkra in south-west Scania since
1996. Within an Iron Age settlement covering
about 40 hectares, occupation layers and struc-
tures dating from about 100 BC to about AD
1000 have been found. From 2010 on, in cooper-
ation with the Ludwig Boltzmann Institute for
Archaeological Prospection and Virtual Archaeo-
logy (LBI ArchPro) in Vienna, the site has seen
survey with various geophysical methods. A large
number of houses and other features have been
identified.

However, another kind of anomalies were iden -
tified near the site's highest point. They formed a
rectangle surrounded by a circle and were inter-
preted as a rectangular stone pavement on an
east-west axis surrounded by an annular ditch
filled with stones – probably a grave. Excavation
uncovered a pit, 3.4 by 1.6 m, surrounded by an
annular ditch filled with stones and with a dia-
meter of 8.3 m. Stones on the pit floor formed a
locked pavement. A drystone frame of three lay-
ers of stone was partly preserved, forming a low
cist. The cist had been partly destroyed during
looting in modern times. Only the head of an
adult of about 30 years and teeth from a child of
about four years were preserved. To the east of
the pit a 0.7 m large stone was found. Traces of a
pit indicated that it had once been standing up.
Judging from the stratigraphy the grave was once 

probably covered by a low mound paved over
with stones, which may then in turn have been
covered by a larger mound some time in the Ear-
ly Bronze Age. Traces of settlement remains from
the Late Bronze Age and the Roman Iron Age or
Migration Period were found at the edge of the
structure.

The grave was visible to the looters and they
dug into the central part of the cist. This suggests
that the small mound was easy to identify when
the larger mound on top was removed. Radiocar-
bon analysis of a tooth from the adult person and
charcoal from the ditch dates the grave to the
Late Neolithic. No certain grave furnishings were
identified. However, a Malmer type J potsherd
from the later Middle Neolithic or the Late
Neolithic was found in disturbed backfill, along
with a small stone with twelve small cupmarks.

The grave structure resembles graves from
the Single Grave Culture in eastern Denmark. A
number of similar graves dating from the later
Middle Neolithic or the Late Neolithic have
been excavated on the island f Bornholm.

During fieldwork photogrammetric image
based modelling was used to repeatedly docu-
ment the excavation in high-resolution in 3D,
providing possibilities to virtually measure and
analyse the structure in different perspectives at
a computer.
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