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Fig. 76. Gravfältet frau söder. Blyertsteckning Olof Thuninan. 

Den första båtgraven vid Valsgärde 
i Gamla Uppsala socken. 

Av 

A L L A N F R I D E L L . 

medelbart söder om manbyggnaden till Valsgärde gård 
och strax öster om Fyrisån reser sig en hög grus
kulle med tvenne jämsides löpande, norr ut diver-

^ N C ^ 1 ! ^ gerande ryggar, av vilka den västligare på sin mot ån 
långsamt sluttande sida företer en rad egendomliga, avlånga sän-
kor, vilka var och en synes representera en hopsjunken båtgrav av 
samma typ, som förut är bäst känd från gravfältet vid Vendels 
kyrka. Såväl ovanför som nedanför dessa märkas flera högar av i 
allmänhet obetydliga dimensioner — antagligen övervägande brand-
gravar och anlagda före båtgravarna. Åt söder avslutas den un 
beskrivna åsryggen av en jämförelsevis stor hög. På norra sidan 
av den östligare förekomma ytterligare några båtgravar och även 
denna åsrygg krönes av en större hög — gravfältets största. Hela 
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antalet båtgravar torde motsvara det vid Vendels kyrka . 1 Våren 

1928 inleddes av Uppsala universitets museum för nordiska forn

saker undersökningen av detta gravkomplex genom utgrävning av 

don båtgrav, som nedan skall ski ldras. 

Begravningen torde tillgått så, att man på åsens sluttning grävt 

en 1—2 m. djup och åt ån till öppen ränna , vari båten dragits upp. 

Fig. 78. Grav 1 från öster vid utgrävningens början. 
Foto Suno Lindqvist. 

Därefter ha r r ännan överläckts med ett bjälklag och på detta ha r i 

sin tur den undanskottado sanden kastats upp, varigenom man 

åstadkom en oval kulle. Dess längd var omkring 10 m., men bred

den endast hälften så stor, under det att mittpartiet torde höjt sig un

gefär en halv meter över den ursprungl iga marky tans nivå. När se

dan bjälklaget multnade och kullens mittersta partier till följd därav 

sjönko, uppkom en i detta fall inemot i / i m. djup, båtformig sänka, 

t En utförligare beskrivning av gravfältet lämnas av S u n e L i n d q v i s t 
i Rig 1929 (sid. 163 ff), där även on av M a g n u s D y f v e r m a n förtall.ul 
redogörelse för en andra båtgrav återfinnes (sid. 170 ff). 
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såsom ovan omtalats. Den grävda rännans riktning var så gott som 
rakt öst-västlig och något lutande, så att båtens västra stäv, som 
antagligen var fören, kom att ligga omkring 40 cm. lägre än den 
motsatta. 

Gravens västligaste del var skadad av en för gårdens behov upp
tagen grusgrop, och det var just i detta parti, det första fyndet 

Fig. 79. Tvärprofil av grav 1, västra delon. Foto Sune Lindqvist. 

gjordes: En betselträns av vikingatidstyp, fig. 80, enligt gårds
ägarens utsago liggande i munnen på ett hästkranium.1 Riktigheten 
av denna uppgift bestyrktes omedelbart vid den undersökning, som 
företogs med utgång från kanten av grustaget och inom kort blot
tade ena främre extremiteten av en häst. Samtidigt klarlades en 
första tvärprofil genom graven, visande att fyllningen i mitten var 
omkring 1 m. mäktig; gränsen mellan fyllning och orört grus fram
stod mycket tydlig. Grusets benägenhet att rasa gjorde det emeller
tid omöjligt att någon längre tid behålla de framgrävda föremålen 
på sina respektive platser. Allteftersom de framkommo, blevo de 

i Inlämnad är 1927 till Statens historiska museum (nr. 18363). 
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därför noggrant Inmätta, numrerade och upptagna, så att grävningen 
kunde fortsätta in mot gravens mitt. För att påskynda arbetet öpp
nades snart ett tvärschakt utanför båtens akter, varefter man även 
härifrån grävde sig fram mot mitten. På så sätt kunde samtidigt 
inemot åtta man vara i arbete. Icke desto mindre krävde undersök
ningen en tid av 11 dagar. 

Fig. 81 återgiver i stark förminskning den i en tiondels skala 
uppgjorda planen av båtgraven. Den begravdes kropp och hans vik
tigaste utrustning har naturligtvis här liksom i Vendel placerats 
inom båten; men några smärre föremål och ett par djurkroppar 
hade nedlagts utanför stäven i rännans västligaste del. Vi kunna 

Fig. 80. Betselträns. 

sålunda framför allt iakttaga åtskilliga skelettdelar av den redan 
omtalade hästen: Starkt förmultnade delar av bäckenpartiet med de 
bakre extremiteterna samt närmast grustagskanten ena frambenet, 
vid vars hovled två broddar ännu kvarlågo — en tredje brodd fanns 
strax intill (se fig. 81). Omedelbart intill detta framben påträffades 
dessutom tvenne mindre benpipor, härrörande från en hund.1 Strax 
nordost åter om hästens främre extremitet låg en dragkrok (fig. 
86 k), och ungefär 1/4 m. från denna två egendomliga järntenar (fig. 
86 h och i), på var sin sida om trenne kraftiga spikar (jfr fig. 81), 
det hela förmodligen tillhörande hästutrustningen. Omkring 75 cm. 
längre inåt båten anträffades en "skärding", vartill många motsva
righeter äro kända från de vikingatida båtgravarna i Vendel (den 
mest överensstämmande från grav XIII ) , och en lös länk av samma 
typ, som förekommer i skärdingen. Denna sistnämnda kan möj-

1 Den osteologiska bestämningen har utförts av doc. E. D a h r, Lund. 
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ligen ha använts på det sätt, 

som framgår av fig. 89; den lösa 

länken däremot torde få sä t tas 

i samband med den ovan be

skrivna dragkroken. 

Vi övergå nu till vad som 

återstår av själva båten och de 

föremål, som anträffades inom 

densamma. 

Allt t rävirke i båten hade 

multnat bort med undantag av-

ett omkring 45 cm. långt frag

ment av kölen eller kanske sna

ra re förstäven, impregnerat a v 

rost och ärg från en kittel och 

ett bronsfat , 'v i lka vari t place

rade därovanpå. Materialet L 

detta fragment ha r varit barr

träd.1 Båtens form kunde s å 

lunda blott s tuderas med led

ning av tillhörande ni tar och 

spikar. P å fig. 82 upptages en

dast dessa, som uppgå till et t 

antal av omkring 500, samt det 

nyss omtalade köl- eller stäv

fragmentet. 

Vid en genomgång av mate

rialet visade det sig, att såvä l 

ni tar som spikar rätt väl kunde 

fördelas i grupper efter längd 

och form.' Av de 7 ni tgrup-

1 Den botaniska bestämningen, 
har liksom i fråga om do å sid. 
230 beskrivna träskålarna utförts av 
amanuens G. J o h a n s s o n , Upp
sala. 

2 Ett antal defekta nitar har ej 
kunnat hänföras till någon be
stämd grupp. 
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perna märkes främst en grupp på över 250 nitar (fig. 85 m.), 
huvudsakligen bestående av sådana, som sammanbundit tvenne 
jämsides löpande bord — alltså de egentliga klinknaglarna. 
Avståndet mellan huvud och bricka uppgår till cirka 3 cm., 
varför bordplankans tjocklek följaktligen varit omkring 1,5 cm. Nå
gon successiv avtunning från mittskepps mot stävarna kan ej kon-

i m n. o p f-

o i • i iocm, 

Fig. 85. Olika nit- och spiktyper. 

stateras, men ytterst i stävarna äro nitarna i regel påtagligt kortare 
än eljest. En annan ej så talrikt förekommande nittyp, som endast 
äger de föregåendes halva längd, synes ha använts vid bordens hop-
skarvning (fig. 85 p). Ett 20-tal nitar åter (fig. 85 r) med ovanligt 
stora huvuden och brickor och med en längd av cirka 2,5 cm., upp
träda på spridda ställen innanför själva skrovet. Deras funktion 
är synnerligen oklar. 

Spiktyperna äro ej genomgående lika distinkt skilda från var
andra. Den talrikaste gruppen bildar ett 50-tal 5—6 cm. långa spi
kar, i regel härstammande från relingen (fig. 85 d och f). De spi
kar däremot, som använts för bordens fästande vid stävarna, mäta 
en längd av högst 4 cm. (fig. 85 i). 
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Av de nu beskrivna nitarnas lägen å planen och längdprofilen 
(fig. 82 b och c), där de klinknaglar, som kunna antagas ha tillhört 
en oeh samma klinksöm förbundits genom linjer, framgår att båten 
haft fem bord på vardera sidan om kölen. Borden ovan sidornas 

0 L _i i 10cm. 
Fig. 86. Diverse mindre järnlöremål: a och b lyftringar 
till skrin; c stift och bandfragmont från samma skrin; 
d kniv; e och g broddar; h och i de å sid. 221 omtalade 
järntenarna; f böjt järnband, som anträffades i brons-

Eateti k dragkrok. 

översta nitrader synas ha varit något lägre än de övriga att döma av 
de spikar, som blivit inslagna i dem från deras övre smalsidor. Av
ståndet från klink till klink varierade mellan 15 och 20 cm., under 
det att avståndet från översta nitraden till huvudena av de ovanför 
placerade spikarna var omkring 10 cm. De nitar, som använts för 
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att fästa de båda understa borden vid kölen, äro av samma storlek 
som övriga klinknaglar. Vi måste alltså antaga, att kölen här i 
likhet med den på flera norska vikingatidsbåtar haft ett T-formigt 
tvärsnitt och att dess sidoutskott haft bordplankornas normala 
tjocklek. Avståndet mellan nitarna i desamma — tvärs över kölen 
—• torde varit omkring 10 cm. 

Inga nitar hittades av en sådan längd, att de rimligtvis kunna 
anses ha gått genom bord och spant på en gång. Spantens lägen 
kunna likväl bestämmas med ledning av dels de ovan omtalade spi
karna i relingsbordet, dels vissa deformiteter, som båten erhållit 
under förmultningen. Genom grustrycket utifrån ha nämligen de 
övre borden i allmänhet inpressats något utom vid spanten, och följ
aktligen te sig å planen (fig. 82 b) de yttersta nitraderna på sina 
håll som guirlander. Och det är i regel just i guirlandernas "upp-
hängningspunkter", som relingsspikarna befinna sig. Dessa spikar 
ha sålunda på något sätt bundit översta borden yid spanttopparna. 
Det framgår härav, att båten i mitten haft tre spant med endast 
60 cm:s mellanrum, och utanför dessa ytterligare tre spant åt var
dera stäven med ett spantmellanrum av 70 cm. Om båten haft ännu 
ett smalt spant i för och akter kan ej avgöras. Det sista säkra 
spantet mot aktern tyckes, liksom i de norska båtarna, haft en sned 
placering (se fig. 83 c), för att bättre motverka påfrestningen, som på 
denna punkt varit särskilt stor. Här hittades nämligen närmare 
kölen en 15 cm. lång spik (fig. 85 a), som var gravfyndets längsta 
och förmodligen tillhört någon anordning för fästandet av rodret; 
dess plats var något akter om medelläget för de två antagligen till 
samma spant hörande relingsspikarna (se planen fig. 82 b). Den 
oregelbundenhet, dessa sistnämnda intaga till varandra, antyder 
emellertid, att någon förskjutning av spantet ägt rum. Om borden 
varit fastade vid spanten medelst träpluggar eller bindslen är omöj
ligt att avgöra. Att spantens fria ändar varit förenade genom fasta 
tvärslåar (tofter), anlydes icke heller av spikar eller nitar, men är 
likväl sannolikt, såsom nedan skall visas, av svärdets läge. 

Större förskjutningar synas ha drabbat de längst för- och akterut 
befintliga klinknaglarna och spikarna. Mest rubbad är fören, som 
till följd av de utanför densamma placerade djurkropparna ej kan 
ha blivit kringpackad med sand på samma sätt som akterstäven. 
Den viktigaste orsaken till deformeringen torde emellertid vara att 
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söka i den avsevärda sammansjunkning, som måste försiggå, när 
en rad så gott som lodrätt över varandra ställda bordplankor för-
niullna. I denna sammansjunkning kunna även själva stävplan
korna tänkas ha deltagit, så mycket hellre som dessas förvitt-
ring bör ha påskyndats av deras funktion som ett slags ledare för 
det nedsipprande ytvattnet. Sålunda kan man icke taga för givet 
att stävarnas ursprungliga form är fixerad genom läget av de parvis 
placerade spikar med spetsarna mot varandra, vilka påtagligcn 
fästat bordändarna vid stävplankorna. 

Deformationer av annan art bero på, att det med stora stenar 
uppblandade gruset icke hunnit fylla alla håligheter under båten, 
innan denna förmultnat. Följder härav synes vara, att kölen bru
tits på ett ställe närmare aktern och att styrbordssidan i hela sin 
längd blivit utfläkt, vilket tvärprofilerna tydligt utvisa (se fig. 82 a). 
På grund av kölbrottet har akterpartiet pressats upp och dessutom 
tryckts ihop, då bordändarna lösbrutits från stäven. Att förstäven 
lossnat från förbindelsen med kölen och vridits i sidled, framgår 
särskilt av det sneda läge, det bevarade kölfragmentet intager i för
hållande till båtens längdriktning. 

Av nämnda skäl har det ansetts berättigat att vid rekonstruktio
nen av båten förskjuta de närmast akterstäven liggande klinknag-
larna och spikarna mer eller mindre i vertikal led, allteftersom de 
tillhöra högre eller lägre liggande bord. Vidare har kölen rätats 
ut. Förstäven visade sig omöjlig alt i detalj rekonstruera med hjälp 
av nitar och spikar, men ingen anledning finnes att antaga, att den 
haft annan form än den aktre. Vi få således hoppas att den i fig. 
83 givna rekonstruktionen trots all deformering blivit i det väsent
liga riktig. Dess icke bevisliga detaljer äro markerade genom streck-
ning. Båten skulle alltså varit omkring 8 m. lång med en bredd av 
cirka 1,4 m. och ett inre djup av 0,55 m. 

På fig. 84 äro endast de föremål, som anträffats inom själva 
båten, upptagna, och med ledning av denna figur skola vi dels 
lämna en kort redogörelse för samtliga dessa och dels göra några 
iakttagelser beträffande båtens inre. 

Längst fram i fören och troligen inom något mindre, slutet för
varingsrum stodo på stävplankan en hankförsedd järngryta och ett 
bronsfat. Grytan (fig. 89) består av flera stycken: Den flata bott
nen och understa partiet av sidan äro gjorda i ett, under det att 
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den återstående delen av sidan sammanfogats av åtminstone 6 smärre 

rektangulära stycken1 i tre varv över varandra . Gry tan kan möj

ligen ha innehållit något fettämne, ty vid konserveringen av den

samma iakttogs under urkokningen ett tunt fetllager. Vid extrahe-

ring2 av några dessförinnan från gry tans insida tagna prov kunde 

visserligen spår av organiska ämnen påvisas, men detsamma näppe

ligen karakter iseras som fett. Bronsfatet (fig. 90) är av samma typ 

m 
% 

• 7 • 

j f 
# * x • / ' 

N / 
Fig. 87. Detaljplan av de fragment, som tillhört skrinet. 

som det, vilket upptagits u r grav X I I I i Vendel,3 och är till s törsta 

delen alldeles förvittrat. Att fatet varit i ett mindre gott skick, nä r 

det nedlades i graven, bevisas av, att vid två olika tillfällen radiellt 

ställda sprickor från den eljest väl bevarade kanten mot bottnen 

lagats genom pånitning av band, ena gången av järn , andra gången 

av brons. Under bronsfatet anträffades trärester, som förmodligen 

tillhört tvenne t r ä skå l a r ; den ena förefaller vara svarvad och av 

ungefär samma form som fatet. Båda äro förfärdigade av lövträd 

(björk eller a l ) . Ej fullt en meter längre in i båten lågo en del 

1 Svårt att angiva exakt antal, enär grytan är synnerligen angripen av 
rost. 

2 Extraheringen utförd av fil. lic. C. B. E n g l u n d , Uppsala. 
8 Jfr Vendel sid. 52 fig. 12. 
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järnföremål, som tydligen härröra från ett träskrin. Ehuru själva 
skrinet sönderpressats, innan det multnat, kan man med ledning av 
upprättade detaljskisser (fig. 87) ganska noggrant bestämma dess 
form (fig, 88). Bottnen har varit kvadratisk, 40 X 40 cm., sidornas 
höjd 20 cm., allt naturligtvis i ungefärliga mått. De två lyftringarna 
äro av olika form; tydligen har någon av de ursprungliga gått 
sönder och blivit ersatt av en gammal kasserad. Den ena, som är 

Fis 38, Försök till rekonstruktion av skrinet. 

tunn och platt, har en diam. av 6 cm.; tillhörande märla utgöres av 
ett omböjt, mot ändarna något tillspetsat järnband (fig. 86 a). Den 
andra åter (fig. 86b) är starkt profilerad och dess diam. är 7 cm.; 
märlan är vid omböjningen försedd med tvenne lister och dess kor
tare ben utdraget i en spets, under det det längre är bandformigt. 
Denna märla har, liksom den förra, slagits ner i skrinets sida från 
dennas överkant, men med den skillnaden att ej båda benen utan 
endast det tillspetsade blivit indrivet i trät, medan det bandformade 
legat utmed träskivans ena sida, fäst mod en spik. Av fiberrikt
ningen på några träfragment, som ännu kvarsitta vid märlorna, 
framgår att dessa varit inslagna i s. k. ändträ. De två motstående 
sidor, i vilka lyftringama varit fastade, ha alltså infogats så att 
fibringen gått vertikalt. På de två andra sidorna däremot löper 
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fibringen horisontellt att döma av trärester u några bandfragmem. 
Sidans tjocklek bör minst varit 2,5 cm., enär avståndet mellan benen 
på märlan (fig. 86 a) är 1,5 cm. 

Bottnen synes varit förbunden med sidorna genom cirka 1,5 cm. 
långa stift med stora huvuden. Några cm. högre löpte runt skrinet 

Fig. 89. Gryta och skärding (osäkert, om sammanhörande). 
Grytans största diam.: vid bottnen 15, vid randen 21 cm. 

ett 1,5 cm. brett här och var med stift genomslaget järnband, av 
vilket delar tillvaratogs under utgrävningen. Ytterligare ett band 
torde funnits cirka 4 cm. från den av märlorna antydda randen och 
nu huvudsakligen markerat genom en rad stift. Tillsammans upp
togos 24 stift. Huruvida stiften varit ordnade i något mönster kan 
ej avgöras. Skrinet har sannolikt haft lock, men om sättet för dess 
fästande finnes ingen antydan. 

Vid begravningen blev skrinet placerat ovanpå kölen och kom att 
intaga en något lutande ställning. Dess enda innehåll tycks ha 
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varit en samling spelbrickor, vilka nu anträffades tätt hopgyttrade 

i skrinets lägst liggande hörn och inom den vinkel, som den bäst 

bevarade delen av skrinbandet omslöt. Järnros tcn har säkerligen 

bidragit till br ickornas konservering — de äro delvis fullständigt 

förmultnade med undantag av ett papperstunt ytlager. Do ha al la 

svarvats i lökliknande lorm och äro i centrum av den plana basen 

försedda med ett djupt borrhål . Översidans mittparti har varit ut

draget ant ingen i en smal spels eller vidgad och försedd med en 

ornerad, cirkelrund skiva. Tyvär r voro dessa avslutningar i regel 

förstörda. vVntalet brickor utgör 18, därav någ ra fragmentarisk,!. 

Diametern växlar mellan 2 och 3,5 cm. (fig. 91) -1 Jfr nedan sid. 236. 

Blott 70 cm. nordväst härom och 45 cm. högre hittades ett frag-

Fig. 90. Bronsfat, diam. 20 cm. 

ment av en bränd spelbricka av ben med två borrhål på undersidan.2 

Den ha r tydligen jämte annorstädes anträffade brända ben och 

krukskärvor av simpelt gods medföljt fyllningen och hä r s t ammar 

så lunda från någon äldre grav, som blivit söndergrävd vid anlägg

ningen av båtgraven. 

Ungefär mitt i båten på s tyrbords sida låg svärd och sköldfrag-

ment. Svärdet, som är 85 cm. långt och ganska väl bevarat, är för

sett med en tydlig blodränna och har fäste av samma form som det 

av J a n Petersen i "De norske vikingesverd", sid. 147, fig. 117 av

bildade, men sakna r varje spår av silverbeläggning. Av skölden 

återstod först och främst den ovanligt vackra, spetsformigt välvda 

bucklan; på det smala brättet äro med jämna mellanrum fyra n i ta r 

placerade, av vilka två motstående, 4 cm. långa, tydligen fasthållit 

det av t rä förfärdigade sköldhandtaget , under det de två andra, av 

1 Jfr Oldtiden IV, sid. 87 fig. 14 och sid. 90 fig. 23. 
» Jfr Fornvännen 1917, sid. 136 fig. 11. 
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knappt 1 cm:s längd, endast varit nitade genom den tunna sköld
skivan. Typen är östlig.1 Till skölden bör även ha hört de fyra 
på endast 30 cm:s avstånd och parvis på ömse sidor om bucklan 
anträffade nitar, som i sitt slag äro do enda i hela fyndet (fig. 85 k) . 
Antagligen ha de fasthållit några över sköldskivan som förstärk
ning anbragta tvärslåar. 

Läget av svärd och sköld är särskilt anmärkningsvärt: Medan 
bucklan och de till skölden hörande nitarna anträffades vid båtens 
botlen, låg svärdet i så gott som vågrätt läge omkring 35 cm. över 
densamma. På klingans undersida kunde iakttagas av rost konser
verade trärester. Träets fibrer gick visserligen i svärdets längdrikt-

^ ^0 
éééé 

Fig. 91. Spelbrickor. 
ning, men då denna också överensstämmer med båtens, är det sanno
likt, att de bevarade träresterna icke hört till svärdsslidan utan till 
någon vågrätt liggande bräda, vilken varit av större längd än svär
det och som måste antagas ha funnits på denna plats, enär eljest 
svärdets egendomliga höjdläge näppeligen kan finna någon natur
lig förklaring. Ifrågavarande bräda skulle då vilat på några av de 
tvärslåar, som förmodligen tillhört spanten och vilka med ledning 
härav bestämts i rekonstruktionen av båten. Om dylika fasta tvär
slåar funnits i spanten, har det uppenbarligen varit så gott som 
omöjligt att placera liket på bottnen av båten; i stället har man av 
lösa bräder måst anordna en liggplats i den nivå svärdet antyder. 
Detta synes även bekräftas av det faktum, att den enda skelettdel 
— ett fragment av skenben — som var bevarad av mannen, endast 
låg omkring 10 cm. under anförda nivå, sålunda i fyllningen avse
värt ovan båtens botten. Av nämnda benfragment framgår vidare, 

1 Jfr O. Rygh, Norske Oldsager, fig. 565, samt J a n P e t e r s o n , ovan 
a. a., sid. 47. 
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att liket legat vid båtens styrbordssida med fötterna åt aktern och 
svärdet till höger. 

Såsom i synnerhet kan iakttagas på längdprofilen å fig. 84 c före
komma på spridda ställen inom båten och ungefär i höjd med svär
det smärre grupper av nitar, samt längre åt aktern till och ännu 
högre — närmare bestämt ovanför relingen — ungefär i båtens 
längdriktning en hel nitrad. Av dessa äro det övervägande flertalet 
av en speciell, eljest i fyndet icke förekommande typ (fig. 85 r). Då 
de näppeligen kunna tydas som bevis för att båten varit däckad, får 
det lämnas oavgjort, om de tillhört båten eller något däri placerat 
föremål. 

Strax babord om svärdet, ehuru omkring 30 cm. lägre än detta, 
anträffades en liten bronsöverdragen, starkt förrostad järnvikt och 

Fig. 92. Svärd. 

en mindre bronsskiva med runt hål i, vilka lågo så tätt tillsammans, 
att de förmodligen förvarats i en pung, som ursprungligen torde 
legat vid den dödes sida. Vikten är av sfärisk form med avplattade 
poler, vardera ornerad med en punkt inom en cirkel.1 Den väger 
7,5 gr. och avståndet mellan polerna är 1 cm. En grön glasfluss-
pärla, som låg strax intill, var det sista fyndet på denna plats. 

Omedelbart utanför norra sidan av båtens akter hittades ytter
ligare några benfragment samt en kort kniv med trärester å skaft
tången. Huruvida dessa föremål från början legat inuti eller utan
för hålen är svårt att avgöra, enär hela sidan blivit utfläkt vid för-
multningen. Då benfragmenten äro av människa — ett skenben och 
ett vadben — har man anledning att antaga, att en träl fått följa 
sin herre i graven. 

Någon meter söder om aktern påträffades mellan ett par större 
stenar en del krukskärvor och brända ben samt en djurtand, allt 
tydligen rester av en äldre brandgrav på samma plats. 

Flera av de ovan omtalade föremålen visa, vid jämförelse med T. 
.1. Arnes dateringar i Vendelarbetet och Jan Petersens i "De norske 

i Se T. J. A r n e : La Suéde et 1'Orient fig. 330 i. Jfr K. K j e 11 m a r k: 
Ett gravfält från den yngre järnåldern i As i Jämtland, Ymer 1905 sid. 361. 
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vikingesverd" och "Bretspil i förhistorisk tid" (Oldtiden IV, sid. 75), 

att båtgraven tillhört en sen del av vikingatiden. En n ä r a motsva

righet till betslet är funnen av Knut Kjellmark i en jämtländsk 

grav1 invid ena underbenet av en man, vid vars midja bl. a. lågo 

fyra bitar av silvermynt. Ett av dessa hade präglats för Olof Sköt

konung och det troligen yngsta för Knut den store (1016—1035). 

Möjligen är den här beskrivna Valsgärdegraven ungefär samtidig 

med denna jämtländska. Den kan knappast vara äldre än senare 

hälften av 900-talet. 

Tillägg. Bestämmandet av materialet i de sid. 233 omtalade spel-

br ickorna (fig. 91) ha r vållat stor möda. Slutligen har emellertid, 

genom benägen medverkan av professor G. Aminoff och fil. kand. 

R. Blix vid Riksmuseets mineralogiska avdelning, en kemisk ana lys 

erhålli ts, som visat, att materialet ä r ben. Av vilket djur, kan dock 

ej bestämmas. Samtidigt undersöktes ett prov från ett av de mörka, 

rätlinjigt begränsade band, som övertvära flera av br ickorna (jfr av

b i ldn ingarna) . Dessa band, som nu ha en knottrig yta, torde endast 

kunna förklaras som rester av bemålning. Analysen visade avse

värt högre j ä rnhä l t hä r än i den egentliga bonsubstanscn. Tänkbar t 

är sålunda, att en del av br ickorna bemålats med järnockra . Detta 

kan emellertid ej bevisas, då redan den omständigheten, att ett antal 

brickor över huvud bevarats, tydligen beror av impregnering från 

Iriiskriiicts j ä rnband ; färgskiktets beskaffenhet kan ha gynnat en 

särskil t s tark sekundär oxidavsättning just där. 

i Ymer 1905, sid. 362 fig. 11. 

Fig, !••'!. Sköldbuckla. Diam. 15 cm. 
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ZUSAMMENFASSUNG. 

A l l a n F r i d e l l : Das erste Bootgrab bei Valsgärde im Kirchspiel Gamla 
Uppsala. 

Am östlichen Ufer des Flusses Fyrisån bei der Besitzung Valsgärdc 
iin Kirchspiel Gamla Uppsala, Uppland, erhebt sich ein Kieshligcl (Fig. 76), 
dessen dem Fluss zugckrhrtcr Abhang, teilweise in Fig. 77 abgebildet, 
von einer Reihe langgestrcckter, scharf markiorter Senken eingonommen 
wird, die von niedrigen Wällen umschlossen sind. Auch auf dera östlichen 
Kamin des ntigcls finden sich ahnliche Senken. Jede Senke markicrt der 
Regel nach den Platz fiir ein Boot, das in eine 1—2 m. tiefe, gograbeno 
Rinne cingesetzt gewesen ist. 

Dio Untersuchung dieses Gräberfeldes wurde 1928 von dem der Universi-
tät Uppsala angegliederten Museum nordischer Altertiimer in Angrift ge-
nommen, indem das hier beschriebeno Grab ausgegraben wurde. Fig. 78 
und 79 zeigen das Ausschen desselben von zwei Seiten, Fig, 80 zeigt eine 
Gebisstrcnse, dio vor der Untersuchung beim Kiesgraben nach aussen von 
dom Westonde, der Aussage nach im Gcibiss eines Pferdeschädols, ange
troffen wurde. Andere Teile desselben Pterdes, nebst Skeletteilen eines 
Hundes und einigen Eisengegenständen, wurden gleich nach innen davon, 
im westlichen Teil des in Fig. 81 bezeichneten Gebietes gefunden. Diese 
Ticrkörper und andere Gogenständo waren boi der Bcstattung ausserhalb 
des Bootes plaziert worden. Im westlichen Stoven (Vorderteil) des Bootes 
stånden ein Kessel (Fig. 89) und eine Bronzeschiissel (Fig. 90). Rost 
und Griinspan hiervon hatten einen Teil des Holzcs im Steven (Nadelholz) 
konserviert. Im iibrigen war das Holz so gut wie vollständig vermodert, 
die Grosse und dio Form des Bootes haben aber auf Grund der Lagen 
der zahlreichen Nieten und Nagel (Fig. 82, 85) rekonstruiert werden können 
(siehe Fig. 83). Unter der Bronzeschiissel lagen Reste von gedrcchselten 
Holznäpfen, etwas weiter in das Boot hinoin dio Eisenteile von einem Holz-
kasten (Fig. 87, 88) der eino Anzahl knöcherncr, teilweise mit gcmaltcm 
Qucrstroifen versehener Spielsteine (Fig. 91) enthalten hat. Näher der 
Mitte des Bootes lagen ein Schwert (Fig. 92) eine Buckel (Fig. 93) und 
vier kleinere Nieten (Fig. 85 k) zu einem Schildo, ferner ein bronzeiiber-
zogenes Eisengewicht, eine kleine Bronzescheibe und eine Glasperle. Ein
ige Schicnbcinfragmento von einem Mcnschcn zeigtcn, dass der Eigontiimer 
dicsor Waffen an der Nordseite des Bootes mit den Fiissen nach Osten 
hin, das Schwert zur Rechten, niedergelegt worden ist. Er ist, wie be
sonders die Höhcnlage des Schwertes andeutet (vgl. dio Profile Fig. 84), 
in bcträchtlichor Höhe uber dem Boden des Bootes plaziert gewesen, wahr
scheinlich auf den Duchten. Aussen vor dem östlichen (hintcron) Ende 
des Bootes fand man ein Messer und Teile des Schien- und Wadrnbeins eines 
zweiten Menschen, vermutlich eines Ilörigcn. Das Bootgrab riihrt aus dem 
11. odcr friihestens der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts her. 


