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Massgrav i Uppsala

Ett par händelserika veckor har domine-
rat och överskuggat alla andra aktiviteter
inom Upplandsmuseets arkeologiska
avdelningen. Det gäller upptäckten och
utgrävningen av en massgrav som med
största sannolikhet härstammar från
långfredagsslaget den 6 april 1520. Detta
slag mellan Sten Stures anhängare och
soldater ur Kristian II:s här, är en hän-
delse som i många stycken är bortglömd
i historieböckerna, men likväl en viktig
företeelse som lämnat tydliga spår efter
sig och som visat sig vara en blodig
tillställning betydligt värre än det mera
kända blodbadet i Stockholm i novem-
ber 1520.

Resultat av fältundersökningarna.
Nu är fem veckors fältarbete till ända.
Fortsatta arbetet kommer att inriktas på
att få en klarare bild av hur Långfredags-
slaget förlöpte. Uppenbarligen rör det
sig om begravningar efter en ganska
blodig händelse. Inom den ca 8 kvm
stora ytan fanns två nedgrävningar,
varav den ena har undersökts i sin hel-
het. Den andra fortsätter in i sektions-
kanterna. Innehållet i groparna skiljer sig
delvis från varandra. I den förstnämnda
gropen, som var ca 1x2 m fanns endast
delar av kroppar nedlagda. Den största

sammanhängande delen rörde sig om ett
bröstparti med kvarsittande lårben. I
övrigt saknades underben samt kranium.
I övrigt fanns det ett stort antal lösa
kranier (10 st.) samt stora mängder
andra ben. Benen var nedlagda om-
sorgsfullt, trots ett första intryck av
oreda, med samtliga kranier i västra
änden, ryggraderna i mitten och lår- och
underben i östra delen av gropen. Troli-
gen har benen samlats in på slagfältet,
en tid efter slaget, och därefter lagts i en
gemensam grav.
  I den andra gropen fanns i likhet med
ovanstående en hel del lösa ben, dock
inte nedlagda med samma omsorg. Fyra
”hela” individer har tagits fram, de
saknar dock kranier, och i två fall
arm/armar. Generellt sett har man inte
lagt ner kroppsdelarna med samma
omsorg som i föregående fall. Benen låg
i stor oreda med korsande riktning, och
den största mängden ben påträffats här.
Ca 50 kranier är upptagna från denna
yta, där det skelettförande lagret på vissa
platser uppgick till närmare 1 m i tjock-
lek.
  För att med säkerhet kunna fastställa
den sterila grunden grävdes ett hål ner
genom gruset i vardera hörn. Då fram-
kom ett underliggande lager med krossat
tegel uppblandat med grus och sand.
Under detta lager framkom i tre av
hörnen ett nytt skelettförande lager! Det
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fanns således ytterligare en nedgrävning
med skelett. På grund av brist på resur-
ser undersöktes aldrig denna grav. Det
visade sig ändå att skelettresterna i dessa
provgropar var lagda på ett liknande sätt
som i de två övriga, dvs inga spår efter
hela individer. Några ben togs ej tillvara.
  Utöver de påträffade benen bestod
fyndmaterialet av taktegelfragment, ett
kopparföremål under stark korrosion,
en spik och en tärning. I schaktmas-
sorna vid avbaningen påträffades också
en massiv spets, kanske en del av en
stridshammare.

Kommande arbete och analyser. Det
stora skelettmaterialet kommer nu att
analyseras. Trots omfattningen är det
troligen endast en bråkdel av vad som
finns kvar under jord. Trots det bör
fynden fungera som referensmaterial för
vad som återstår i marken samtidigt som
det kan ge upphov till en rad frågor för
undersökningar i framtiden. Avsikten är
att materialet behandlas ur så många
aspekter som är möjligt. Den viktigaste
analysen i detta sammanhang är förstås
den osteologiska bearbetningen. Med
denna följer också en odontologisk
analys. Utöver dessa två grundläggande
analyser kan det bli aktuellt med DNA-
analyser, isotopanalyser och komplette-
rande 14C-analyser. Resultaten kommer
att publiceras under nästa år, förhopp-
ningsvis tillsammans med en större
utställning.

Bent Syse, Upplandsmuseet

Angelägen debattbok

Sedan ett par år tillbaka har en av sam-
fundets programpunkter varit att disku-
tera arkeologins roll i samhället. Vid

förra årets arkeologmöte i Östersund
och vid debatten på Statens historiska
museum på årsmötet i år fördes engage-
rade diskussioner om arkeologisk för-
medling. En aspekt har berört det pro-
blematiska i att lyfta fram arkeologins
olika sätt att tolka, förklara eller förstå
det förflutna. Andra aspekter tar upp
frågor om vem och vad som förmedlas.
  En av årets arkeologiböcker handlar
just om förmedling och arkeologins
relationer med en intresserad publik.
Boken Arkeologins publika relationer. En
kritisk rannsakning  av Håkan Karlsson
och Björn Nilsson tar också upp frågan
om vem  som har rätt till historien. De
menar att det är dags för arkeologer att
öppna för andras tolkningar av det
förflutna. Det är inte bara de arkeolo-
giska tolkningarna som borde gälla.
Författarna hävdar att en större öppen-
het i relationer till en icke arkeologiskt
utbildad publik  skapar större och andra
möjligheter för att bedriva arkeologi.
   Grundidén är att både arkeologer i
arkeologins olika verksamhetsfält (uni-
versitet, museer och kulturmiljövård)
och en intresserad allmänhet är bero-
ende av varandra. Det finns därför inga
enkelriktade kommunikationsvägar, som
så ofta präglar arkeologins möte med
publiken. Istället förespråkar författarna
en flervägskommunikation som ger
möjligheter till nytänkande.
   Boken har en tydlig polemisk karaktär
och uttrycker en vilja att vidareutveckla
arkeologin. Boken är ytterst läsvärd och
provocerar till en kritisk självreflektion.
Den kommer säkert att reta många
arkeologer, medan andra med förtjus-
ning kommer att bejaka bokens innehåll.
Läs den!

Kristina Jennbert, Lund universitet
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Debatt om Vikingar på SHM

Svenska arkeologiska samfundet plane-
rar ett seminarium kring Statens Histo-
riska Museums nya utställning
VIKINGAR. Avsikten är att såväl tan-
karna bakom, dess planering, publika
mottagande etc skulle debatteras. Till
seminariet kommer att inbjudas en
diskussionspanel med deltagare både
från producenterna och intresserade

arkeologer utanför. Tidpunkten för
seminariet är i skrivande stund ännu inte
fastställd men förmodligen äger det rum
någon gång i novemberdecember.
För information kring seminariet
kontakta Samfundets ordförande, Jarl
Nordbladh.

Prof Jarl Nordbladh
Se adress nedan
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