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Sammanfattande anteckningar  

Fältosteologiska iakttagelser, tillvaratagande och hantering av de 
gravlagda i det Heerdhielmska gravkoret i Arnö kyrka, L1943:6611, 
Kungs-Husby 158:1, Arnöberg 3:1, Arnö, Enköpings kommun, Uppland  

Sofia Prata 

Inledning 
Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) har på uppdrag av Statens fastighetsverk bistått vid hantering 
och hopsamling av skelett från begravningar i det Heerdhielmska gravkoret i Arnö kyrka, L1943:6611 
inom fastigheten Arnöberg 3:1, Enköpings kommun, Uppland. Under senhösten 2021 skedde en 
hussvampssanering utanför gravkorets sydöstra hörn. Vid saneringen utförde SAU, på uppdrag av 
Länsstyrelsen i Uppsala, en arkeologisk schaktningsövervakning då skelettdelar från människa 
påträffats under tegelgolvet. Vid efterkontroll visade sig hussvampen ha gått igenom väggen till 
gravkoret och spritt sig in i dess sydöstra hörn. Inför sanering av gravkoret uppmärksammade 
saneringsföretaget att det längs korets norra vägg låg spridda skelettdelar i en flack jordhög. 

 
Figur 1. Mänskliga kvarlevor och förmultnade kistrester längs gravkorets norrvägg. Fotograf: Sofia Prata. 

Via ett fotografi bekräftade SAUs osteolog att det rördes sig om skelettdelar från minst en, sannolikt 
flera människor troligtvis från flera begravningar. För att kunna genomföra sanering av kryptans golv 
och väggar behövde de gravlagda flyttas för att sedan förvaras så att svampsporer inte återetableras i 



kryptan. Länsstyrelsen kontaktades men meddelade att det enligt kulturmiljölagen (kapitel 2 och 4) 
inte krävs något tillstånd för att göra ingreppet i gravkoret eftersom graven är känd och därmed inte 
uppfyller lagens rekvisit för fornlämning som innebär att den ska vara varaktigt övergiven. Statens 
fastighetsverk ville dock tillse att kvarlevorna tillvaratogs och hanterades på ett så korrekt och 
hänsynsfullt sätt som möjligt vid saneringen och önskade därför de att en osteolog ombesörjde 
arbetet. Då SAU bistått vid det tidigare saneringsarbetet gav Statens fastighetsverk uppdraget till en 
osteolog vid SAU.  

Det Heerdhielmska gravkoret 

Bakgrund 
År 1732 begärde fru Maria Heerdhielm på Arnöbergs gård att få kyrkans bakre rum, vid västra gaveln, 
till gravställe efter att ha bekostat en omfattande renovering av kyrkan samt uppbyggnad av 
klockstapeln (Kilström 1948:15). Gravkoret förefaller har färdigställts samma år (Arnö 1968:103).  

Maria föddes 1666 i Västmanland och hette som ogift Grubb i efternamn. Hon gifte sig 1682 med 
Henrik Schäfer, född 1655 i Åbo. Henrik var en framgångsrik ämbetsman som adlades år 1693 med 
namnet Heerdhielm. Henrik dog 1712 och gravlades först i Klara kyrka i Stockholm men gravsattes 
sedan i det Heerdhielmska gravkoret efter att det uppförts. Vid sin död 1735 begravdes även Maria 
där. Paret fick tretton barn av vilka flera dog som små. Tre av döttrarna, Anna och Katarina och Maria 
överlever till vuxen ålder. Det gjorde även tre av sönerna. Ingen av sönerna fick barn vilket gjorde att 
släktnamnet dog ut med den siste sonen Jöns, år 1766. Anna avled år 1706 och Maria år 1725. Båda 
dör alltså innan sin mor. (a a:100 ff.). 

Arnöberg övergår efter moderns död till Katarina och hennes make Karl Gripenstierna. De får tre 
döttrar, Anna Elisabet (1708-98), Karolina (1720-1801) och Ulrika (1710-1801). Döttrarna gifter sig med 
Konrad Ludvig Transköld (död 1765), Detlef Fredrik Aminoff (död 1747) och Johan Gripenmark (död 
1775). (a a:105).  
 
Arnöberg ärvs av Anna Elisabet och Konrad Ludvig Transköld. De får tio barn varav de flesta är födda 
på Arnöberg. Den äldsta dottern, Agneta Maria (1727-77), bor på Arnöberg från slutet av 1750-talet 
med sin första make, Sven Fredrik Ugglas, från vilken hos skiljer sig. Hon gifter om sig med Sven 
Westerman som adlas Liljencrantz. Agnetas yngre syster, Ottiliana Wilhelmina (1741-88), är gift med 
greve Johan Liljencrantz. (a a:107 ff.). Båda systrarna begravs i gravkoret men inte Ottilianas man Johan 
som dör 1814 på sitt slott, Sturehov. År 1763 tvingas Agneta Transköld att sälja Arnöberg till 
hovmarskalken greve Carl Posse (1719-91) på grund av ekonomiska svårigheter. (a a:109). Därmed 
bebos Arnöberg inte längre av ättlingar till Maria och Henrik Heerdhielm och möjligen upphör 
begravningarna i det Heerdhielmska gravkoret succesivt efter detta. 

Gravkorets utformning 
Gravkoret utgör en halvkällare och är delvis nedsänkt under kyrkans golvnivå. Korets tak höjer sig ca 1 
meter över golvytan och ovanpå det finns ett rum som har använts som arkiv. (Kilström 1948:15). En 
metalldörr med välvd ovandel leder in i gravkoret från långhuset. Direkt innanför dörren går en 
vitkalkad trappa ned till gravkoret. Själva kryptan är ca 3,75 meter lång i öst-västlig riktning och 2,5 
meter bred. Belysning saknas men i den västliga gaveln finns en nisch som leder upp till en liten glugg 
i vilken en järnlucka sitter (Figur 2). Via denna lucka kan en strimma dagsljus släppas in.  

Taket är välvt och vitkalkat precis som väggarna. Golvet är av handslaget tegel. Ca 1,2 meter från 
trappan och 0,75 meter framför, mitt för väggnischen är golvet uppbrutet (Figur 2 och 3). Där har ca 
16 golvtegelstenar har avlägsnats vilket har skapat en rektangulär öppning på (0,6 x 0,6 meter). Det 
gråa, lerbemängda underlaget är uppgrävt och upplagt i en hög intill den tomma gropen som är ca 0,6 
meter djup.  



 

Figur 1. Glugg med järnlucka i övre delen av gravkorets västra vägg 
med det uppbrutna hålet i tegelgolvet. Fotograf: Sofia Prata 

 

Det är oklart vad gropens syfte har varit. Den finns dock med både på en planritning och en tvärsektion 
som upprättats av AQ Arkitekter i april 1998 (ritning A309:21) (Figur 3). Den finns även med på en 
planritning från AQ Arkitekter (ritning A309:11) men den har inte tagits med här. Lerlagret innehöll 
enstaka kolfragment. Sannolikt är det rester av den brand som drabbade kyrkan 1574 (Hermelin 
1995:1) och som sammanblandats med underlaget då gravkoret anlades. 

 
Figur 3. Tvärsektion av Arnö kyrka med det Heerdhielmska gravkoret synligt till vänster. På ritningen syns även den grop 
som tagits upp i gravkorets golv. Skala 1:50. Utsnitt av ritning ursprungligen upprättad av AQ Arkitekter, Tvärsektion 
A309:21, 1998. 



Uppdragets genomförande och metod 
Uppdraget i gravkoret genomfördes den 3-5 januari 2022 och föregick saneringsarbetet. Arbetet 
utfördes därför i enlighet med de skyddsregler som gäller vid hussvampssanering. Därmed skedde in- 
och utpassage i kyrkan genom sporsäkra slussar då skyddsoverall, skoskydd samt initialt även 
andningsskydd bars. Skydden kasserades i samband med varje utträde. Använda redskap sanerades 
med saneringslösning efter avslutat arbete och viss utrustning slängdes efter arbetets avslut då den 
var svåra att sanera ordentligt. Gravkoret hade ingen belysning med undantag av en lite glugg högt 
upp i västgaveln med mycket knappt ljusinflöde. Eftersom undersökningen skedde i januari var 
dagsljuset både kortvarigt och svagt. Som komplement användes en byggstrålkastare. Sammantaget 
innebar det att ljuset inte var helt tillfredsställande för bedömning och dokumentation. 

 
Figur 4. Fast belysning saknades i gravkoret. Det enda tillgängliga ljus som fanns var en byggspotlight. Fotograf: Sofia Prata. 

Skelettdelarna grävdes fram ur massorna som utgjordes av jord och nedbrutna trärester bildat av de i 
princip helt förmultnade träkistorna. Skelettdelarna handplockades eller grävdes och borstades 
försiktigt fram med skärslev och målarpensel för att framtagandet skulle vara så skonsamt som möjligt. 
Vissa skelettdelar låg fortfarande anatomiskt korrekt och det var under de rådande omständigheterna 
endast i dessa fall det gick att se att de tillhörde en och samma individ (Figur 5). Merparten av 
skelettdelarna hade dock sammanblandats, sannolikt i samband med att kistorna som staplats ovanpå 
varandra hade kollapsat undan för undan vid förmultningen. Kvarlevorna placerades på en grov 
plastfilm som placerats över golvet för att minska risken för spridning av hussvampsporer.  

Därefter gjordes en översiktlig fältosteologisk bedömning av skelettdelarna efter vilken de placerades 
i tillfälliga plastkärl i väntan på att slutgiltig förvaringslösning införskaffats. Även fynd tillvaratogs på 
detta sätt men de placerades i separata kärl. Då inga skelettdelar från ett sammanhängande skelett 
påträffades återdeponerades kvarlevorna i sammanblandat skick, dock delvis sorterat på benslag som 
ett resultat av den osteologiska bedömningen. 



 
Figur 5. Frampreparering av begravningarna vid norrväggen. Så väl skelettdelar i anatomiskt korrekt ordning som 
sammanblandade och omrörda kvarlevor låg i jordhögen som bildats av förmultnade träkistor. Fotograf: Sofia Prata. 

Majoriteten av de mänskliga kvarlevorna låg längs med gravkorets norra vägg. Dock stod en kista i 
metall längs den södra väggen. Eftersom svampangreppet konstaterats strax intill, i gravkorets 
sydöstra hörn, behövde kistan flyttas något för att möjliggöra sanering av golvytan under den. För att 
kontrollera om kistan höll för förflyttning sköts locket undan något så att det gick att se om botten var 
hel. Då kistan i stort sett var intakt, med undantag av några metallister från botten som lossnat, kunde 
den lyftas undan. I och med detta framkom rester av ytterligare en eller möjligen två begravningar i 
from av delvis omrörda skelettdelar blandat med förmultnade träsrester. Kvarlevorna låg inklämda och 
undanskuffade mellan metallkistan och sydväggen (Figur 9). Skelettdelarna hanterades på samma sätt 
som övriga. Den individ som gravlagts i kistan fick ligga kvar orörd då det inte var nödvändigt att flytta 
dessa kvarlevor för att fullfölja saneringen.  

På grund av platsbrist lades de förmultnade kistresterna i den tomma gropen i golvet vart efter arbetet 
fortgick. Efter avslutat arbete sögs dessa och de uppgrävda massorna som låg intill gropen ut av en 
lastbil med vakuumsug. 

Fältosteologisk metod 
I samband med hanteringen av kvarlevorna gjordes en översiktligt fältosteologisk bedömning på plats 
i kryptan. Syftet var att få en uppfattning om: 

• minsta antal gravlagda individer  

• åldersfördelning 

• könsfördelning 

• hälsostatus (generella observationer rörande exempelvis kroppslängd, tandhälsa och 
skelettförändringar relaterade till sjukdom eller trauma) 

Resultaten speglas på ett allmänt plan mot de uppgifter som framkommit inom tidsramen för 
uppdraget om de som har eller kan ha begravts i gravkoret, se diskussionsavsnittet. 



Minsta antal individer 
Beräkning av minsta antalet individer, MNI (minimal number of individuals), görs med utgångspunkt 
från skelettelement som endast finns i ett exemplar i kroppen (exempelvis nackkotan) samt från 
parvisa element som finns i ett höger- och ett vänsterexemplar (exempelvis lårbenen). Påträffas flera 
exemplar av unika bendelar eller flera överlappande delar från samma sida i kroppen finns mer än en 
individ representerad i kontexten. Hänsyn har också tagits till ålder och kön vid beräkningen. 

Åldersbedömning 
Vid en osteologisk åldersbedömning är det individens biologiska och inte kronologiska ålder som 
bedöms och de åldrarna behöver inte sammanfalla. Ju fler ålderskaraktärer som kan iakttas för en 
individ desto bättre blir bedömningens kvalitet och sannolikhet. I de fall där skelettdelar från flera olika 
individer är omrörda och det inte går att avgöra vilka delar som hör till en samma individ, som i detta 
fall, blir åldersbedömningen mindre exakt eftersom den endast gäller enskilda skelettdelar. 

Barnens ålder bedömdes utifrån tändernas utvecklingsgrad och frambrott i underkäken (Buikstra & 
Ubelaker 1994). Ingen av de vuxnas ålder har specificerats närmare då omständigheterna för 
uppdraget inte medgav denna typ av bedömning. Den huvudsakliga åldersbedömningen baserades på 
tandslitage. För detta ändamål gjordes en översiktlig uppskattning av tandstatus, innefattande 
frambrott (Buikstra & Ubelaker 1994), slitage (Brothwell 1972:69, fig. 30) och tandförlust före döden. 
Bedömningen gjordes för både över- (maxilla) och underkäkar (mandibuale). Det är dock viktigt att ha 
i åtanke att livsföring (diet samt eventuellt användandet av tänder som verktyg), tidsperiod och socialt 
sammanhang är faktorer som påverkar tandslitaget. Det bör även tilläggas att åldersbedömningar 
gjorda utifrån slitage endast visar en relativ ålder.  

Tillväxtzonerna var i samtliga fall utom ett helt slutna hos de vuxna individerna. Undantaget utgjordes 
av pågående sammanväxning vid höftbenskammen (crista iliaca) hos en av de vuxna. För bedömning 
av denna ålder har Webb & Suchey (1985) använts. 

Könsbedömning 
Vid den morfologiska bedömningen av könskaraktärer observeras skillnaderna på bäckenet (os coxae) 
i första hand då dessa är mest signifikanta. Därefter noteras könskaraktärerna på skallen (cranium) och 
underkäken (mandibula) som är mindre signifikanta då de delvis är kopplade till robusticitet. Precis 
som vid åldersbedömningen gäller att ju fler bedömningskaraktärer som kan iakttas för en individ 
desto bättre blir bedömningens kvalitet och sannolikhet. När skelettdelar från flera olika individer är 
omrörda som i stora delar av föreliggande uppdrag, blir bedömningen mindre exakt eftersom den 
endast gäller enskilda skelettdelar och inte hela individer. Det är endast fullvuxna individer som har 
fullt utvecklade könskaraktärer som kan könsbedömas.  

För könsbedömning har Standards – For data Collection from Human Skeletal Remains av Buikstra & 
Ubelaker (1994 och där anförd litteratur) använts som underlag. En individ med bevarade 
könsindikerande drag som varken har en typisk manlig eller kvinnlig morfologi benämns allophys, d.v.s. 
tvetydigt eller obestämt kön. Könsindikerande mätningar har inte genomförts för att de inte kunnat 
relateras till fler mått och indikationer på individens kroppslängd och robusticitet, vilket kan leda till 
missbedömningar. 

Kroppslängdsbedömning 
En grov bedömning av kroppslängdsfördelningen bland de vuxna individerna gjordes utifrån den 
största längden på lårbenen (femur) vilket anses ge de värden som bäst stämmer överens med 
individens verkliga längd. Mätningen utfördes med hjälp av tumstock (och inte med osteometriskt 
mätlåda som brukligt) på grund av fältarbetets art. Måtten bör därför mer ses som en uppskattning. 
För kroppslängdsberäkning av vuxna kan metoder utarbetade av Trotter & Gleser (1952, 1958) och 
Sjøvold (1990) användas. Sjøvolds metod är oberoende av kön till skillnad från Trotter & Glesers, där 
kön och etnicitet måste vara bedömt. Undersökningens karaktär gjorde det inte möjligt att 



könsbedöma lårbenen annat än genom mätning vilket inte är särskilt tillförlitligt då måttet till en del 
är relaterat till kroppsstorlek. Därför har endast den könsneutrala beräkningsmetoden använts. Den 
näst kortaste och den längsta individens könsindikerande mått tyder dock med god marginal på att det 
rör sig om en kvinna respektive en man, varför den könsberoende längdmåtten för dessa två också 
uppgetts. 

Patologier, trauman och skelettförändringar  
De patologier, trauman och skelettförändringarna som iakttogs beskrivs kortfattat under rubriken 
Hälsostatus. De referenser som använts till detta anges i samband med respektive beskrivning. 
Sannolikt finns det fler förändringar än de som iakttagits men den begränsade belysningen tillsammans 
med uppdragets fokus gjorde att endast ett mindre antal noterades. Då merparten av skelettdelarna 
rörts om och inte kunde föras till respektive individ blir slutsatserna kring det som noterats knappa. 
För att kunna gör en välgrundad bedömning bör hela skelettet studeras för att se om 
skelettförändringarna är enskilda eller förekommer i ett sammanhang som indikerar hur de uppstått. 

Resultat 

Osteologiska fältbedömningar och iakttagelser av de gravlagda 

Antal begravda individer 
Skelettdelar från minst 26 människor konstaterades i gravkoret. Av dessa var 19 vuxna och sju barn. 
Minsta individantal (MNI) för de vuxna är beräknat utifrån antalet höftben (coxae) från högersidan och 
för barnen på antalet pann- (frontale) och underkäksben (mandibulae).  

Barnen och 17 av de vuxna låg invid den norra väggen. De övriga två vuxna låg vid den södra väggen, 
där den ene låg i en förmultnad träkista nedsänkt i en yttre kista av metall. Varken kön eller ålder har 
bedömts för den gravlagde i metallkistan då det inte var nödvändigt för saneringsarbetet. Dock kunde 
individen konstateras ha varit vuxen. Den andra individen, av vilken endast delar av skelettet var 
bevarat, låg inklämd mellan väggen och metallkistan (Figur 9). Där påträffades även vänstersidan av 
överkäken på ett barn som bedöms ha varit i 5-6 årsåldern men inga andra skelettdelar från barnet 
framkom. Det kan inte uteslutas att barnkäken kommer från något av de äldre barnen som låg invid 
den norra väggen. Käken skulle i så fall ha förflyttats därifrån, tvärs över rummet och in bakom 
metallkistan. Det är oklart på vilket sätt det skulle ha kunna ske, men möjligen kan en gnagare ha dragit 
med sig benet. Skelettdelar av flera smågnagare påträffades bland de mänskliga skelettdelarna både 
vid den norra och södra väggen. Om käken inte tillhör något av de sju barnen skulle den i så fall 
representera ytterligare ett barn, vilket skulle betyda att minst åtta barn begravts i gravkoret. 

Könsfördelning 
Kön kunde bedömas för 18 av de 19 gravlagda vuxna. Sammanlagt åtta individer bedömdes som män, 
åtta som kvinnor och en som allophys. Det senare betyder att det bedömda skelettelementet varken 
har typiskt manlig eller kvinnlig könsmorfologi. Könsbedömningen baserades primärt på höftbenens 
könskaraktärer men bedömningen stämmer väl överens med könsfördelningen för de kraniala 
könskaraktärerna. 

Vid den norra väggen låg höftben från minst 17 vuxna individer. Samtliga höftben hade så pass 
välbevarad könsmorfologi att könsbedömning kunde göras. Åtta av dem bedömdes komma från män 
och åtta från kvinnor. Ett av höftbenen hade varken typiskt manliga eller kvinnliga drag (allophys) 
varför kön inte kunde bedömas. Även underkäkar (mandibulae) från 16 vuxna individer låg bland 
skelettdelarna vid den norra väggen. Av dessa hade åtta kvinnlig könsmorfologi och åtta manlig, vilket 
stämmer med bedömningen av höftbenen. Endast i något enstaka fall låg underkäken i anslutning till 
resten av kraniet (cranium). Åtta kranier var så pass välbevarade att det gick att passa ihop med 
respektive underkäke. Av dessa bedömdes fyra som män samt fyra som kvinnor och könsmorfologin 
mellan kranium och underkäke stämde bra överens.  



Den vuxna individ som låg mellan metallkistan och den södra väggen saknade kranium och höftben. 
Könsbedömningen baseras därför endast på lårbenskulans (caput femoris) vertikala diameter vilket 
gör bedömningen mindre tillförlitlig. Måttet överskred med god marginal gränsen för det som brukar 
klassas som man. De skelettdelar som låg i kistan fick ligga orörda då de inte behövde flyttas för att 
saneringen skulle kunna fullföljas. Därför kunde ingen könsbedömning göras för denna individ.  

Åldersfördelning 
Sju av de individer som låg vid den norra väggen var barn i åldern 1-5 år. Fyra av dem var i 1-1,5 års 
åldern, de övriga tre var 3, 4 respektive 5 år vid dödstillfället. Övriga individer var vuxna. Eftersom 
tillväxtzonen på höftkammen var sluten på alla vuxna, utom i ett fall, har de varit äldre än 21 år vid 
dödstillfället. Undantaget utgörs av en kvinna där en pågående sammanväxning noterades i denna zon. 
Det gör att åldern kan snävas in något för kvinnan som bör ha varit mellan 17-31,5 år vid dödstillfället. 
För sammanlagt 15 vuxna, varav sju män och åtta kvinnor har en grov åldersuppskattning kunnat göras 
baserad på tandstatus, framför allt i underkäken. Männen förefaller generellt sett ha varit yngre när 
de avlidit än kvinnorna. Två av männen bedöms ha varit unga vuxna, tre var troligen unga vuxna eller 
medelålders, en man var medelålders och den äldste mannen bör ha varit minst 45 år gammal vid 
dödstillfället. Tre av kvinnorna var unga vuxna eller i yngre medelåldern medan fem var äldre än 45 år 
och sannolikt betydligt äldre än så. 

De två unga vuxna männen var troligen mellan 21-25 år, baserat på det svaga tandslitaget och att 
visdomständerna var på väg att bryta fram. Ytterligare tre män var förhållandevis unga. Även de hade 
ett svagare slitage men deras visdomständer hade helt brutit fram. Möjligen var också de lika unga 
som de två som först nämnts, men de kan även ha varit uppåt 35 år gamla vid dödstillfället. 
Tandslitaget hos den sjätte mannen var måttligt till starkt. Vänstersidans kindtänder hade fallit ut innan 
döden och käkbenet höll på att läka efter detta. Sammantaget tyder det på att han var medelålders, 
ca 33- 45 år gammal. Han hade även en utväxt längs hela insidan av underkäkens ben, en så kallad 
torus mandibularis. Orsaken är ofta kopplad till mekaniska påfrestningar som tandgnissling, men det 
kan även vara åldersrelaterat eller genetiskt (Jainkittivong & Langlais 2000). Om tandgnissling är 
orsaken kan den även ha gjort slitaget kraftigare med risk för att tänderna fått ett något mer åldrat 
utseende. Den siste mannen var drabbad av omfattande tandlossning och endast en av de främre 
kindtänderna satt kvar i underkäken. Denna tand var måttligt och ojämnt sliten. Om tandförlusten 
skett till följd av kraftigt tandslitage på grund av hög ålder eller till följd av annan tandsjukdom kunde 
inte avgöras. Om ålder var orsaken bör mannen ha varit minst 45 år gammal. 

Endast en av kvinnorna uppvisade tandframbrott och slitage som indikerar att hon var yngre än 25 år. 
En kvinna hade måttligt slitage med viss förlust av de bakre kindtänderna och hon bedöms ha varit i 
25-35 års åldern. Ett måttligt till kraftigt slitage med ytterligare några fler förlorade tänder indikerar 
att en av kvinnorna var ca 33-35 år gammal vid dödstillfället. De övriga fem kvinnorna hade endast ett 
fåtal tänder kvar och resten hade fallit ut före döden med pågående eller helt läkt käkben som resultat. 
De kvarvarande tänderna var måttligt till kraftigt slitna. Bedömningen är att samtliga dessa fem kvinnor 
varit äldre än 45 år. 

Kroppslängd 
En generell, könsoberoende uppskattning av kroppslängd baserat på lårbenslängden visar att den 
kortaste av de begravda knappt var 164 cm lång och att den längste var drygt 179 cm. Medellängden 
låg på ca 170 cm och medianen på 169 cm. De könsindikerande måtten på lårbenshuvudet (caput 
femoris) på den näst kortaste individen tyder på att det var en kvinna och motsvarande mått från den 
längsta individen på att denne var en man. Med hänsyn taget till könsindikationen kan den kortaste 
kvinnans längd uppskattas till 161 cm och den längste mannens längd till 180 cm. Den kortaste 
individen förefaller vara den vars kvarlevor framkom bakom metallkistan. Dennes kroppslängd var 164 
cm vid en könsoberoende beräkning. De könsindikerande måtten för denna individ låg dock med god 
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marginal över det som anses indikera man, vilket skulle innebära att individen hade varit ca 165 cm 
lång.  

Ett generellt intryck är att de gravlagda var förhållandevis långa. Det bör betyda att de har haft 
genetiska förutsättningar för att bli långa men det kan även tyda på goda förutsättningar för tillväxt i 
barnaåren. Som jämförelse kan nämnas att medelkroppslängden för män i åldern 25-49 år var 164 cm 
år 1725 och år 1854 hade den stigit till 172 cm (During 1994:51ff). Det är dock svårt att dra någon 
slutsats kring de gravlagdas kroppslängd. Det beror dels på att längden inte kunnat kopplas till kön mer 
än i enstaka fall . En annan faktor som spelar in är att kvarlevorna inte har kunnat föras till någon 
specifik individ och därför är det okänt vilket år de har dött. Gravkoret uppförs visserligen 1732 och 
flera av de vuxna har sannolikt avlidit efter detta årtal. Maria Heerdhielms make dog dock redan år 
1712 och flyttades till gravkoret eter att det stod färdigt. Vidare har inga säkra uppgifter om när man 
slutade begrava i gravkoret framkommit inom ramen för uppdraget. 

Hälsostatus 

Patologier och sjukliga förändringar 
Skelettförändringar av olika slag iakttogs på ett antal skelettdelar. Sannolikt finns det fler men den 
begränsade belysningen tillsammans med uppdragets fokus gjorde att endast följande noterades. Hos 
en av de gravlagda hade bröstbenet (manubrium) vuxit ihop med det översta revbenet (costae 1) på 
både höger och vänster sida. Det är möjligt att det rör sig om en degenerativ förändring där en 
benbrygga har bildats och ersatt den broskfog som normalt håller samman dessa ben. Förändringen 
kan ha orsakats av en längre tids påfrestning i kombination med hög ålder. 

Vidare hade den övre leden (caput fibularis) på ett vadben (fibula) från höger sida en avvikande form. 
På ett vadben från väster sida hade den nedre leden en avsmalnande och avvikande form. Det är 
möjligt men inte fastställt att vadbenen kommer från samma individ. Det var inte möjligt att avgöra 
om den avvikande formen på de båda ledändarna är medfödda missbildningar eller om de uppstått till 
följd av läkta skador. Båda benen kom från vuxna individer. 

Dessutom påträffades en partiell sammanväxning (synostosis) mellan det andra och tredje kilbenet 
(cuneiforme) i foten på en av de gravlagda. Sammanväxningen är troligen en genetisk anomali som 
skett under fotskelettets utveckling. Det finns olika typer av bensammanväxningar som kan ske i foten 
och de är inte helt ovanliga. Frekvensen och konsekvenserna av just denna typ av sammanväxning har 
dock inte undersökts närmare då det inte rymders inom uppdraget. Baserat på effekten av andra typer 
av sammanväxningar i fotrotsbenen är det mjöligt att individen har upplevt viss stelhet och smärta. 

Trauma 
I tre fall noterades något ovanliga former av trauman på skelettdelarna. I det ena fallet har ledhuvudet 
på det fjärde och femte mellanfotsbenet (metatarsale IV och V) på vänster sida kapats av. Vänster lilltå 
och den intilliggande tån verkar ha huggits av ungefär där tån börjar på foten. Snitten är asymmetriska 
på ett sätt som tyder på att båda tårna inte har kapats samtidigt utan att en tå i taget har huggits av. 
Skadan hade inte börjat läka innan döden inföll. Benen har inga andra skador och visar inga tecken på 
sjukdom. Foten kommer från en vuxen individ. 

I det andra fallet har det vänstra språngbenet (talus) från en vuxen individ kapats så att den övre delen 
av leden mot skenbenet (trochlea talaris) och den främre leden (caput talaris) mot båtbenet saknas. 
Den kapade ytans placering bör motsvara den som uppstår om foten kapas av vid vristen, där sken- 
(tibia) och vadbenet (fibula) slutar. Språngbenet uppvisar inga tecken på sjukdom eller andra skador. 
Snitt/huggytan är slät och visar inga tecken på läkning. Orsaken till att tårna och språngbenet (och 
därmed foten) kapats av kan inte avgöras utifrån det befintliga underlaget. Med fler skelettelement 
från den eller de individ som benen kommer ifrån skulle det möjligen gå att se om det funnits skador 
eller andra sjukliga förändringar på skelettet som föranlett exempelvis en amputation. Det är dock inte 



säkert att orsaken varit synlig i skelettet. Det kan emellertid inte uteslutas att det rör sig om en olycka 
eller att individen/erna har utsatts för skarpt våld. 

En ovanlig typ av trauma iakttogs på kraniet tillhörande ett barn i 3-5 års åldern. Det rör sig om tre 
runda hål med en diameter på 2,3-3 cm. Det ena hålet är beläget strax ovanför vänster pannknöl (tuber 
frontale), det andra på platsen för den högra hjässbensknölen (tuber parietale) och den tredje sitter 
på vänster hjässben precis intill mittsömmens bakre del (sutura saggitalis). Mittsömmen går från 
nacken till pannbenet. Hålens kanter är i viss mån något vittrade men utseendet på hålen och kanterna 
kring dessa indikerar att det kan röra sig om ett så kallat trepaneringshål som till stor del har skrapats 
fram. Längs ena kanten på hålet i pannan finns dock en rak snittlinje som tyder på att man åtminstone 
där delvis har skurit upp skallbenet. Trepanering är en gammal behandlingsmetod som finns belagd 
över hela världen, från stenålder in i historiks tid. Den innebär att man avsiktligt gör hål i skallbenet, 
vanligtvis i kalotten som är kraniets ovansida. Det finns flera exempel på att trepanerade individer har 
överlevt en tid efter ingreppet och att en och samma individ kan ha genomgått flera trepaneringar vid 
olika tidpunkter, då viss läkning kan konstateras. (Brothwell 1981:120; Buikstra & Ubelaker 1994:159). 
Så är det inte i det här fallet, där ingen läkning är synlig. Döden bör därmed ha inträffat i nära anslutning 
till ingreppet. Motivet till trepanering kan inte avgöras utifrån utseende på hålen, men skäl som burkar 
anföras är att det varit en kirurgisk behandling av en skada eller fraktur eller att det skett som 
behandling av huvudvärk, epilepsi eller annan sjukdom (Brothwell 1981:121). Kraniet från barnet var 
förhållandevis välbevarat med intakt ytskikt, men bitvis hade fragment lossnat och de olika skallbenen 
var separerade då kraniesömmarna hos barn inte är sammanväxta. Inga spår av sjukdom eller trauma 
kunde noteras på de aktuella kraniebenen. Ansiktskraniet och skallbasen saknades dock. För att 
bekräfta att det rör sig om trepanering och inte någon annan typ av skada skulle en mer ingående 
analys behöva göras med hjälp av bland annat mikroskop. 

Eftersom ingen läkning är synlig i skelettet i något av de beskrivna fallen bör de drabbade individerna 
ha avlidit i nära anslutning till traumat eller behandlingstillfället. En fördjupad studie av död- och 
begravningsböcker från Arnö kyrka skulle möjligen kunna belysa vad som skett och vilka dessa individer 
har varit, då prästen i dess böcker ibland uppger dödsorsak. 

Övriga iakttagelser 

Föremål 
Bland kvarlevorna framkom olika typer av föremål, där ibland tre knappar, troligen från klädesplagg. 
Två av dem är av metall, sannolikt en kopparlegering. De sitter ihop via en tråd eller ett smalt band 
som går genom knapparnas fästöglor. Även en marmorerad knapp av vitt, transparent glas påträffades.  

 
Figur 6. Knappar av kopparlegering förenade med en tråd eller snöre i öglorna på baksidan. Fotograf: Sofia Prata. 



Även ett armband eller ett band från en klädedräkt låg bland kvarlevorna. Det är tillverkat av tråd och 
platta silver- eller svagt guldfärgade metallfolieband, hopflätade eller sammanknypplade till ett 
blomsterlikande mönster. 

 
Figur 7. Armband eller dräktdetalj av tråd och platta silver- eller svagt guldfärgade metallfolieband. Fotograf: Sofia Prata. 

Några paralleller till föremålen har inte varit möjliga att eftersöka inom ramen för uppdraget men det 
skulle sannolikt vara fruktbart för att få ytterligare kunskap om begravningstraditionen under 
tidsperioden. 

Kistor 
De mänskliga kvarlevorna vid den norra väggen låg i en ca 2,5 meter lång och ca 1 meter bred 
jordliknande hög. Högen bestod av träfibrer i olika förmultningsstadier som sannolikt kommer från 
träkistor. Eftersom skelettdelar från minst 24 individer konstaterats i denna del av gravkoret kan upp 
till 24 träkistor ha stått längs den norra väggen. Av skelettdelarnas sammanblandning att döma har 
kistorna staplats ovanpå varandra och sedan kollapsat undan för undan i samband med att träet 
förmultnat och kistor från nya begravningar har ställts ovanpå de äldre (Figur 1 och 5). Några uppgifter 
om hur länge gravkoret har använts har inte framkommit inom tidsramen för uppdraget men 
uppenbarligen tillräckligt länge för att detta ska ha kunnat ske.  

Bland de mänskliga kvarlevorna och trärester från kistorna påträffades även ett stort antal kisthandtag 
i metall, företrädesvis av järn. Handtagen hade varierande form och en del var kraftiga medan andra 
var smäckrare. Vissa handtag var dekorerade och flertalet var fästa på beslag som i många fall var 
konstfullt utformade.  



 
Figur 8. Exempel på några olika typer av kisthandtag som påträffades bland trärester och skelettdelar. Fotograf: Sofia Prata. 

Även kistspikar påträffades. Flera små, vassa, knappnålsliknande nålar låg också bland de 
genomgångna lämningarna. Troligen rör det sig om svepningsnålarna eller fästnålar för kistklädsel. 

Endast en av kistorna var av metall. Den stod längs södra väggen och är troligen gjord av 
kopparlegering. Den har ett profilerad lock och avsmalnande fotände. Kring kvarlevorna i metallkistan 
ligger förmultnade trärester och minst ett kisthandtag av järn, vilket visar att en träkista med den döde 
nedsänkts i den yttre kista av metall. Under metallkistan låg också längsgående träfibrer troligen från 
plankor som lagts ut som underlag. Inga mänskliga kvarlevor låg under metallkistan men däremot, som 
tidigare nämnts, bakom den, inklämda mot sydväggen. Även dessa skelettdelar låg blandade med 
nedbrutna träfibrer vilket tyder på att denna individ precis som de flesta i kryptan, har gravlagts i en 
träkista. Eftersom denna begravning skuffats undan och endast upptog knappt en 0,25 meter bred 
remsa längs med väggen bör så väl träkistan som den gravlagde ha varit kraftig nedbrutna när 
metallkistan placerades på sin plats. 

 
Figur 9. Metallkistan undanflyttad från väggen. Till vänster om kistan syns de underliggande plankorna och intill väggen 
anas skelettdelar från en undanskuffad begravning. Till höger det uppbrutna hålet i gravkorets golv. Fotograf: Sofia Prata. 

Flera fragment av och ett antal i stort sett hela, konstfullt utformade skyltar av kopparlegering låg 
också bland skelettdelar och förmultnade kistrester längs den södra väggen. Ytterligare några skyltar 
hade placerats i fönsternischen vid något tillfälle. På en av de skyltar som låg bland kvarlevorna kunde 
inskriptionen anas men inte tydas och i ett fall var skylten så pass intakt att den gick att läsa någorlunda. 
Namnet som står på skylten är Johan Fredrik Gripenmarck och ett födelsedatum som tolkas som 18 
november 1739 samt ett dödsdatum som troligen är 28 januari 1740. 



 
Figur 10. Namnskylt från förmultnad kista. Tolkning av inskriptionen tyder på att den kan ha suttit på Johan Fredrik 
Gripenmarcks kista. Födelsedatumet är den 18 november 1739 dödsdatumet den 28 januari 1740. Fotograf: Sofia Prata. 

Diskussion 

De gravlagda i det Heerdhielmska gravkoret 
Vid fältarbetets start hade endast uppgifter framkommit om att Maria och Henrik Heerdhielm, Carl 
Gripenmarck, Agneta Maria Transköld Liljencrantz samt Ottiliana Wilhelmina Transköld var begravda i 
gravkoret (Kilström 1948:15). Även Detleff Fredrik Aminoff som var gift med Maria och Henrik 
Heerdhielms barnbarn Karolina Gripenstierna, ska ha begravts i kryptan (Arnö 1968:107). Som synes 
kan flera av namnen kännas igen bland ättlingarna till Maria och Henrik som nämnts i avsnittet 
Bakgrund ovan. De fältosteologiska iakttagelserna visade dock att minst 26 personer har fått sin sista 
vila i gravkoret vilket inte har kommit fram i de källor som framkommit. Uppgifter om vilka de övriga 
individerna är och hur många de egentligen har varit har varit svåra att få fram inom ramen för 
uppdraget. Via källor baserade på släktforskning (som adelsvapen.com och geni.com) har fler individer 
som rimligen kan ha begravts i gravkoret framkommit, men det finns inga uppgifter som styrker det. 
De flesta är ättlingar till Maria och Henrik Heerdhielm eller ingifta personer som har bott på Arnöberg. 
Namnen har sammanställts i en tabell för överskådlighetens skull (Tabell 1). En del av uppgifterna om 
födelse och dödsår har kunnat verifieras mot en digitaliserad version av Svenska Adelns Ättar-Taflor av 
Gabriel Anrep (1861), men flera uppgifter har inte kunnat kontrolleras inom ramen för uppdraget och 
tillförlitligheten har därför inte kunnat styrkas.  

Tabell 1. Sammanställning av de personer som enligt uppgift säkert har begravts i det Heerdhielmska gravkoret (fet stil) och 
de som enligt en preliminär bedömning också skulle kunna ha gravlagts där, baserat på släktskap och ingifte. 

Kvinnor Ålder vid dödstillfället Årtal för dödstillfället 

Maria Heerdhielm  69 år 1735 

Anna Helena Heerdhielm 23 år 1706 

Maria Heerdhielm  41 år 1725 

Catharina (Heerdhielm) Gripenstierna  36 år 1719 



Kvinnor Ålder vid dödstillfället Årtal för dödstillfället 

Anna Elisabet  (Gripenstierna) Transköld  90 år 1798 

Karolina (Gripenstierna) Aminoff  91 år 1801 

Ulrika  (Gripenstierna) Gripenmark  60 år 1767 

Agneta Maria (Transköld) Liljencrantz 50 år 1777 

Ottiliana Wilhelmina  (Transköld) Liljencrantz 47 år 1788 

Män   

Henrik Heerdhielm  57 år 1712 

Carl Johan Heerdhielm  27 år 1718 

Henrik Heerdhielm  39 år 1734 

Jöns Heerdhielm  60 år 1766 

Karl Gripenstierna 78 år 1746 

Konrad Ludvig Transköld  70 år 1766 

Detlef Fredrik Aminoff  62 år 1747 

Carl Gripenmark  72 år 1759 

Sven Liljencrantz 70 år 1797 

Barn   

Maria Elisabet Heerdhielm  1,5 år 1687 

Ulrika Heerdhielm  0,5 år  1689 

Henrik Heerdhielm  3,5 år 1693 

Margareta Elisabet Heerdhielm  3 år 1695 

Ulrika Heerdhielm  ? ? 

Dödfödd dotter, tvilling till Ulrika 0 1693 

Erik Heerdhielm  1 år 1698 

Ferdinand August Transköld 4 mån 1742 

Johan Fredrik Gripenmarck  2 mån 1740 

Intressant nog visar sammanställningen att antalet begravda samt ålders- och könsfördelningen i stort 
sett stämmer med de osteologiska fältiakttagelserna, med några avvikelser. Exempelvis indikerar 
fältanalysen närvaron av ytterligare en vuxen individ utöver de som påträffats i samband den 
preliminära sammanställningen där de är 18 i stället för 19. Troligen har namnet på den gravlagde inte 
framkommit i de underlag som har hunnit undersökas. Könsfördelningen överensstämmer också väl 
med samma jämna fördelning mellan antalet män och kvinnor. Dock går det inte att utifrån dessa 
begränsade efterforskningar avgöra könet på den individ vars kön inte kunde bedömas morfologiskt. 

Åldersfördelningen för kvinnorna stämmer bra med fältanalysen, men för männen stämmer den 
sämre. Den biologiska åldern (skelettåldern), för männen indikerar att de varit yngre än vad den 
kronologiska dödsåldern gör. Orsakerna kan vara flera. Dels är åldersbedömningen gjord utifrån 
tandslitage vilket kan ge mindre säkra resultat beroende på vilken typ av kost man ätit (se 
metodavsnittet). Då samma åldersbedömningsmetod verkar stämma för kvinnorna skulle det i sådana 
fall kunna betyda att kvinnor och män ätit olika kost, vilket inte kan bekräftas inom ramen för 
undersökningen. Ett annat alternativ är att vissa av de män som föreslagits ligga i gravkoret, framför 
allt de som gifts in i släkten, inte har gravlagts där utan att det är andra, yngre män som ligger där. 
Möjligen kan männen vara några av de vuxna söner som inte bodde kvar på Arnöberg och dog ogifta, 
som kanske begravdes i familjegraven.  

Åldersfördelningen för barnen baserad på de fältosteologiska iakttagelserna stämmer över lag bra med 
det som framkommit i sammanställningen. Åldern motsvarar i flera fall dödsåldern på de av Maria och 
Henriks Heerdhielms barn som avlidit i barndomen. Det har dock inte framkommit några kvarlevor från 



barn som var nyfödda eller bara några månader gamla, som de tre yngsta barnen har varit enligt 
sammanställningen. Det kan eventuellt förklaras av att skelett från så pass unga individer är mycket 
sköra och därför inte bevaras så väl. Att namnskylten tillhörande ett av spädbarnen, Johan Fredrik 
Gripenmarck, påträffades vid insamlandet kan indikera att så är fallet. Det har hittills inte framkommit 
några uppgifter som tyder på att ett barn i 3-5-årsåldern begravts i kryptan vilket dock visat sig vara 
fallet vid det fältosteologiska arbetet. Sju av makarna Heerdhielms barn dör i barnaåren. De avlider 
mellan åren 1687-1698, alltså långt innan gravkoret är byggt. Det gör även två av Heerdhielms vuxna 
döttrar och två av deras vuxna söner. Om dessa individer ligger i gravkoret, vilket källorna åtminstone 
styrker för några av dem, måste man alltså ha flyttat kvarlevorna från en tidigare gravläggning, precis 
som Maria låtit göra med sin avlidne make. Var denna eller dessa gravar har legat är dock ovisst. 
Möjligen har de varit gravlagda i eller vid Arnö kyrka. Det kan dock inte uteslutas att de, precis som sin 
far, har begravts i en annan kyrka, innan de flyttats till den Heerdhielmska familjegraven. En sådan 
förflyttning skulle även kunna vara en bidragande orsak till den ställvisa oordning som skelettdelarna 
låg i vid insamlandet. Detta eftersom förmultningen i flera fall sannolikt varit så långt gången att endast 
skelettdelar kvarstått och dessa kan ha hamnat i ordning vid förflyttning av kistan. Även den redan 
påbörjade nedbrytningen av de ombegravda kistorna kan ha gjort att de lättare kollapsade när de 
staplades på varandra vilket också kan ha bidragit till sammanblandningen av kvarlevorna. 

För att bringa klarhet i hur länge gravkoret har använts, vilka som gravlagts där och ålder vid 
dödstillfället skulle prästens död- och begravningsbok kunna var till hjälp. I en sådan bok finns en 
förteckning över de som dött i socknen med årtal, många gånger dödsålder och ibland även dödsorsak. 
På Riksarkivet finns en digitaliserad upplaga av död- och begravningsboken från Arnö kyrkoarkiv (Arnö 
kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker. SE/ULA/10023/C/2 (1730-1790). Den är dock mestadels mycket 
svårtydd, i synnerhet för de aktuella årtalen och skulle kräva mer tid för att tydas. Önskas en fördjupad 
insikt i det Heerdhielmska gravkorets historia är denna förteckning sannolikt en av de bättre källorna.  

Sammanfattning 
Gravkoret upplåts 1732 till Maria Heerdhielm på Arnöberg. En preliminär sammanställning av de som 
begravts i gravkoret har gjorts i samband med föreliggande redogörelse. I denna ingår de sex personer 
för vilka det finns uppgift om eller belägg för att de är begravda just där, (där ibland Marias make 
Henrik). Ytterligare ett tjugotal personer som rimligen också kan ha gravlagts i gravkoret har dykt upp 
i olika källor. Dessa individer omnämns i samband med dem för vilken gravläggning i gravkoret är 
bekräftad. Om sammanställningen stämmer någorlunda verkar de gravlagda främst bestå av Marias 
och Henriks barn samt efterkommande ättlingar och deras makar, i synnerhet de som bott kvar på 
Arnöberg i vuxen ålder. Sammantaget rör det sig ca 25 personer, ungefär lika många kvinnor, män som 
barn. Antalet gravlagda samt ålders- och könsfördelningen dem emellan stämmer i många delar väl 
överens med de fältosteologiska iakttagelserna som gjorts. Så väl småbarn, unga vuxna som 
medelålders och äldre noterades. Dock förefaller inga tonåringar ha begravts i kryptan. Både 
skelettförändringar och trauman iakttogs bland de gravlagda.  

Ett antal personer som avlidit innan gravkoret stod färdigt har förmodligen flyttats från en annan 
gravplats till det Heerdhielmska gravkoret. Det gäller exempelvis Marias make och möjligen ytterligare 
ett antal individer. Det indikeras även av att skelettdelarna delvis låg i sammanblandade. Hur länge 
gravkoret har använts har inte kunnat fastställas. När Agneta Transköld Liljencrantz säljer Arnöberg år 
1763 blir hon den sista av Maria och Henrik Heerdhielms ättlingar som bor där. Ytterligare ett antal 
ättlingar begravs i gravkoret även efter det, till exempel Agnetas syster Ottiliana år 1788. Möjligen är 
Karolina Aminoff (född Gripenstierna) den sista som begravs där när hon avlider år 1801. 

Utöver kvarlevorna av de som har begravts i gravkoret framkom även kistdetaljer som exempelvis 
handtag, spikar och namnskyltar av olika bevaringsgrad. Sannolikt har samtliga gravlagts i kistor av trä 
som nu nästan är helt nedbrutet. En av träkistorna var nedställd i en ytterkista av metall. Utöver det 
påträffades ett fåtal dräktdetaljer samt nålar som troligen använts till kistklädseln eller till svepningar. 
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