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BÅTGRAV VID ÅRBY GÅRD I RASBOKIL SOCKEN, UPPLAND 

Vid brunnsgrävning på en åker strax NNO om ekonomibyggnaderna 
till Ärby gård påträffades 1933 några fragment av on båt, som låg i blå
lera vid en källåder. Fyndet rapporterades till Riksantikvarien, som lät 
besiktiga platsen och vidtog åtgärder för dess skyddande till dess att en 
undersökning kunde företagas. Utgrävningen skedde i juni 1935. Platsen 
iir belägen 60 m. NNO om ett gravfält mod stensättningar vid randen av 
slätton mellan Rasbokil kyrka och Arby gärd. över slätten går ett obe
tydligt vattendrag nod till Fyrisån. 

Det visade sig vid undersökningen att man här påträffat en båtgrav av 
samma typ som do tidigare kända gravarna från de stora uppländska båt-
gravfälten. Någon ovan jord synlig markering av graven kunde ej iakt
tagas, åkern är sedan länge odlad. Graven var nedgrävd i blålcran så 
djupt att båtens botton vilade på ett grovt gruslager under leran. Dotta 
gruslager ligger c:a 1 m. under markytan. På fyra stockar var båten ned
lyft i gropen och stöttad mod några stockbitar och pinnar. Vid cn plund
ring, som ägt rum så snart efter gravsättningen, att trävirket ännu var 
elastiskt, har aktcrstävon brutits sönder och största delen av skelettet 
samt de smycken eller vapen som funnits, förts bort, medan däremot de 
träföremål, som lagts ned vid begravningen, lämnats orörda. 1 båten lågo 
ett större, fyrkantigt fat, ett vävsvärd?, cn stor, ornerad träplatta, lik
nande do plattor av valrossben som äro kända från Norge och Birka, en 
kvast, ett spelbräde, rop och en del smärre fragmentariska föremål. Väster 
mn båten alldeles intill borden lågo skeletten av en hingst och en hund. 
Råda djuren hade blivit ihjälslagna, hästen med ett slag i pannan, varefter 
halsen huggits av och hunden med bugg över ryggen. På hästkranict 
funnos stora delar av ett grimskaft bevarade, öster om båten nära aktern 
var on liten samling träföremäl nödställda: tvä skålar inuti varandra, 
den mindre cn snibbskäl med ornamentik, en ösa, en sked och en rund, 
fint arbetad pinne. Av skelettet efter den döde fanns blott benen till ena 
trmen, några kotor, on knäskål och några spridda finger- och tåben kvar, 
varför man svårligen kan fastställa om det är en mans- eller kvinnograv: 
inventariet talar kanske snarast för att det är on kvinnograv. 

Båten var täckt av en del stockar, plankor, käppar etc. tydligen trä
virke, som tillfälligtvis funnits till bauds vid gravsättniiigcii. Bland dotta 
trävirke lågo två breda plankor med snett avskurna ändar. De ha tyd
ligen hört till cn korg av något slag, sannolikt cn vagnskorg. Ändpar-
tierna äro beklädda mod tunt, fanérartat trä på vilket spår av rödfärg 
äro bevarade. Vid varje ända finnas fyra hål i vilka käppar, som ut
gjort gavlarna, varit inpassade. Om två djurhuvud utskurna av tunt trä, 
vilka ursprungligen varit fästa på elt underlag, ha hört till »vagns
korgen» är osäkert. De lågo tillsammans mod cn mängd avfall, plankstum
par, pinnar, barkbitar och spån på olika platser i fyllningen. En liten 
ring av tunn bronstråd påträffades även i fyllningen, förmodligen har 
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Fig. 1. 

den tappats vid plundringen. Några stora stenar voro lagda över trä
virket som täckte båten. 

Båten är av samma form, som de båtar vilka mod hjälp av nitarna i 
gravarna på de stora båtgravfältou tidigare kunnat rekonstruerats, men 
endast 3,85 m. lång. Don är mycket smäckert byggd, har blott två bord, 
de nedre liksom bottcnplankan av ek, det övre av gran, sammanfogad 
med nitnaglar av järn, med undantag för de tre ekspanten, som äro fästa 
mod dymlingar liksom även håbandet. Den är försedd mod en låg stråk
köl, vars uppgift varit att giva stadga åt skrovet.1 Stävarna ha spuntning 
och som tätning har använts tjärdränkt ull. Ornamentiken inskränker sig 
till enkla fåror längs bordens kanter och ett repstavsmöustcr på det själv
vuxna trästycke, vilket insatts såsom förstärkning framme i stäven. Trä
arbetet är omsorgsfullt utfört och båten har varit mycket lättrodd, vilket 
förklarar att man kan ha använt åror med små, spjutspctsliknande blad. 
Endast den ena iir fullständigt bovarad. Dessutom finns en styråra med 
stort lancottforraigt blad, vilken väl antagligen använts då båten brukats 
på de uppländska åarna som »forsbåt». Att båten ej är byggd såsom 
gravbål ulan varit i bruk framgår därav, att den är lappad och kölen 
ganska skamfilad. 

Dateringen av fyndet erbjuder stora svårigheter emedan inga föremål 
av metall med undantag av 6 hästbroddar ha bevarats. Djurhuvudena och 
ornamentiken på träplattan tyda kanske snarast på en tidig del av vikinga-

1 För denna upplysning får jag framföra mitt tack till Intendent Ph. 
Humbla. 
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tiden. Det är troligt att ett båtgravfält av samma typ som de tidigare 
kända även finns vid Årby ehuru man nu ej utan undersökning kan kon
statera förekomsten av flera gravar, då de svackor som ev. funnits, sedan 
långt tillbaka måste vara överplöjda. 

Holger Arbman 

LITTERATUR OCH KRITIK 

JOACHIM WERNER: Miinzdatiertc austrasische Grabfunde, Ber
lin—Leipzig 1935. (Röm.-German.Kommission des archäol. Inst. 
des deutschen Reiches: Germanische Denkmäler der Völker
wanderungszeit, Bd. III). 
I det tyska arkeologinstitutets ståtliga serie — Germanische Denkmäler 

der Völkerwanderungszeit — utgör föreliggande arbete det tredje ledet, 
föregånget av Veecks volym om alemannerna i Wurttemberg, Zeiss' om de 
västgotiska gravfynden i Spanien. Likt sina föregångare syftar även detta 
arbete mot rent vetenskapliga mål och vändor sig sålunda varken till 
allmänhet eller dagspolitik, är sålunda knappast läsbart som lektyr betrak
tat, utan tillhör så att säga dot tunga artilleri, genom vilket tysk forsk
ning vunnit sina segrar och nått sin dominerande ställning i världen. I 
dessa tider, då så starka krafter sträva åt annat håll, hälsar man därför 
mod glädje dylika tecken på den gamla regimens styrka. 

Såsom titeln antyder, behandlar arbetet merovingertidons fynd i det 
forna frankerväldets östra provinser, alltså huvudsakligen materialet ur 
tyska Reihengräbor. Till komplettering av detta material framdragas emel
lertid även, om ock i mera kortfattad form, de myntdaterade gravfynden 
från andra områden, såsom Ungern, Italien, Frankrike och England. Förf :s 
avsikt är att med numismatisk utgångspunkt och oberoende av typolo-
giskt-stilistiska analyser och jämförelser, alltså oberoende av arkeologisk 
metod nå fram till en tidsbestämning med årtal av merovingertidens rika 
fyndmatorial. Den åsyftade datoringen kan därvid icke enbart grundas på 
en bestämning av myntens präglingstid, utan fordrar dessutom även ett 
fastställande av do militär- och handelspolitiska betingelserna för de olika 
myntgruppernas spridning, deras cirkulation i marknaden, deras indrag
ning ur rörelsen eller avstängning från vissa områden. Gonom hänsyn
tagande till dylika faktorer elimineras i görligaste mån den osäkerhet, 
som vidlåder bedömandet av tidsskillnaden mellan myntens präglings- och 
nodläggningstid, och på så sätt söker alltså förf. att i första hand nå fram 
till dateringen av ett antal till sitt innehåll representativa gravfynd. 

Därefter lämnas emellertid den numismatiska sidan av' undersökningen 
och i stället övergår förf. till det sålunda tidsbestämda gravgodset, jäm-


