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This paper deals with thorshammerrings, their context and symbolism. Thorshammerrings
consist of an iron ring with one or several pendants in shape of a hammer or axe. They are
mainly found in cremation burials and the finds are limited to Sweden, with a concentration
to the Mälar Valley, with the exception of a few examples found in Åland and Russia. The
thorshammer pendants are associated with Thors hammer, Mjölner, known through Viking
art, mythology and sagas.
The thorshammerrings have been interpreted by various archaeologists as neck rings,
amulet rings, parts of a death ritual and more. The purpose of my work was to study the
thorshammerrings and consider previous works in the subject to do a material analysis in
order to find an explanation for the artefact and its context. This turned out to be a greater
project than expected. Thereby the result can be considered as a synopsis of the available
material with my interpretation of the thorshammerring as a multifaceted artefact connected
with thoughts regarding the characteristics of iron, also thoughts of eternal life and
reproduction, as well as an amulet ring with essential significance in the burial ceremony.
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Abstrakt
Denna CD‐uppsats behandlar torshammarringar, dess kontext och symbolik.
Torshammarringar består av en järnring med ett eller flera hängen i form av en hammare
eller yxa. De finns främst representerade i brandgravar och fynden är begränsade till Sverige,
med en koncentration till Mälardalen, undantaget enstaka exemplar funna i Ryssland och på
Åland. Torshammarhängena är associerade med Tors hammare, Mjölner, känd från
vikingarnas konst, mytologi och sagor.
Torshammarringarna har av olika arkeologer tolkats som halsringar, amulettringar,
detaljer i dödsritualer med mera. Syftet med mitt arbete har varit att studera
torshammarringarna samt texter som behandlar dessa för att göra en materialanalys och
utifrån denna kunna tolka artefakten och dess kontext. Detta visade sig vara ett större projekt
än väntat och resultatet kan därav ses som en överblick av tillgängligt material med egna
tolkningar av torshammarringen som en mångfacetterad artefakt förenad med tankar om
järnets egenskaper, om evigt liv och reproduktion, såväl som en amulettring med stor
betydelse i gravritualen.
Nyckelord: torshammarring, torshammare, yxa, hammare, amulett, viking, järn, smed

Tack
Under arbetet med denna uppsats har ett par människor varit till särskilt god hjälp. Ett stort tack
riktas främst till min handledare Jörn Staecker som följt mitt arbete och gett vägledning. Gunnar
Andersson vill jag tacka för goda råd, information och inspiration. Jag är även tacksam för den hjälp
jag fått från arkeolog Bo Sandberg vid Gävleborgs länsmuseum, främst gällande Häckelsängringen.
För översättning av ryskt material och trevliga skildringar av Ryssland vill jag tacka Vladimir
Solovjov. Sist men mest vill jag tacka Mathias, för allt.

-0-

Deathʹs an art, flesh and earth never part,
A power of the mind.
Death shines on the air of silence,
A ritual of endless time.
Purged of your dead body,
Sacrificed of your life.
Unearthly ritual sealed in fire
Enter the kingdom of desire.
Cleanse the soul –Slayer
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Introduktion
Inledning
Inom arkeologin har den järnåldersperiod kallad Vikingatid alltid varit den period i
nordbons historia som i högsta grad fångat mitt intresse, mycket tack vare periodens
konstnärliga uttryck och enastående hantverk. Människans mentalitet, rituella behov och
symboliska värld ges uttryck som genom alla tider har sett olika ut, men jag tycker mig ändå
skönja en röd tråd som hänvisar till vårt ursprung och den jord vi lever på, och av. Ett sådant
grundläggande uttryck är yxformen, för oss i Norden särskilt Torshammaren vilken jag
tolkar som en yxform. Bland offrade föremål under sten‐, brons‐ och järnålder är yxan det
vanligaste, en symbol som ofta förknippas med himmelens och åskans gudom vilken har
makten att ge regn och därmed en god skörd. Fruktbarhetssymboliken är således central vad
gäller detta uttryck. Torshammarringarnas innebörder kretsar kring denna symbolik men de
ger även uttryck för andra föreställningar knutna till järnålderssamhället och de ger oss en
inblick i Mellansveriges historia.
I föreliggande arbete avser jag att studera torshammarringarna och samhället de brukats i.
Dessa järnringar med yx‐ och hammarformade hängen uppträder främst i det vikingatida
brandgravsmaterialet. Under de senaste tio, femton åren har det kända antalet
torshammarringar ökat och en ny granskning kan tyckas angelägen. Att definiera denna
föremålsgrupp är komplicerat, att sammanställa en fullständig materialredovisning och
tolkning inom ramen för denna uppsats är ej möjligt. Därför kan denna text endast ses som
en överblick av tillgängligt material med egna tolkningar utifrån detta.

Syfte och utgångspunkt
Syftet med denna uppsats är att kartlägga den kontext i vilken torshammarringar
förekommer och därigenom försöka uppnå en tolkning av dess betydelse.
Utgångspunkten är att genom granskning av torshammarringarnas fyndomständigheter
och form, såsom placering i brandgrav eller skellettgrav och förekommande hängestyper,
försöka komma fram till vad torshammarringarna ger uttryck för samt hur föremålets
utformning och användande påverkats i relation till samhällets förändringar. Jag skall även
se vilka utomnordiska exempel som finns och vad dessa kan ge för information.

Material och avgränsningar
Studien av torshammarringarna baseras främst på Historiska Museets uppgifter, Krister
Ströms otryckta lic. avhandling Om fynden av torshammarringar från 1970 och rapporter från
utgrävningar i torshammarringarnas fyndområden. Historiska Museets exemplar av
torshammarringar går att finna genom funktionen Sök i samlingarna på museets hemsida,
dock har det tillkommit ett par hundra exemplar de senaste tio, femton åren vilka ej ännu
har registrerats (Gunnar Andersson, muntlig information 2006‐03‐14). Detta gör naturligtvis
arbetet mer komplicerat då det inte går att få en fullständig överblick av materialet. Till stor
hjälp är därför att Gunnar Andersson som har grävt fram många av dessa ”nyare” exemplar
meddelat att han ej lagt märke till en förändring i torshammarringarnas utformning eller
kontext i jämförelse med de tidigare påträffade exemplaren (muntlig information 2006‐03‐14).
Bo Petré har även kort meddelat detsamma (per e‐post 2006‐04‐10). Information om det ryska
materialet har jag främst fått från Galina Novikovas utredning publicerad i Fornvännen
1992, jag har även försökt kontakta museum i Ryssland men de har inte ens brytt sig om att
svara. Ålands exemplar av torshammarringar har beskrivits av Ella Kivikoski i ett par
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publikationer (1963;1964;1980). Jag har även till viss del använt mig av religionshistoriska och
mytologiska texter, till exempel översättningar av handskrifter såsom Eddan. Sekundära
källor, såsom de skriftiga källorna om vikingatiden uppkomna under medeltid, är främst
kristna verk och en mindre betydande del i den materiella kulturen vad gäller denna typ av
studie. Codex Regius eller den poetiska Eddan kan till exempel ha större källvärde än
prosaiska Snorra Edda, då den äldre texten troligtvis bygger på en muntlig tradition från
vikingatid medan Snorri var kristen och i hög grad försökte passa in forntiden i
kristendomens syn på historia och hedendom (se tex Ljungberg 1943:13). Sammanfattningsvis
kan sägas att det tillgängliga materialet är bristfälligt och bilder eller tydliga beskrivningar
av kända torshammarringar förekommer sällan. Jag har därav fått förlita mig till
referensernas tolkningar av flera fynd upptagna i detta arbete.
Vad gäller tillverkningsmaterialet i ringar och hängen avgränsar jag studien till föremål i
järn då torshammarringarna, enligt min definition, uteslutande är tillverkade i detta
material. Torshammare och ringar i andra material såsom silver, guld, brons, ben och
bärnsten tillhör andra fyndkategorier både vad gäller kontext och utformning.
Tidsmässigt begränsas studien till vikingatid; huvudsakligen till perioden 750 – 1000 vt, de
i källorna dominerande första och sista dateringarna av fynd av torshammarringar. Det
råder dock skilda meningar om dateringarna samt om när vikingatiden inleds och avslutas.
Allmänt har varit att räkna år 793 som det inledande, efter räden mot klostret i Lindisfarne,
men till exempel Ulla S. Linder Welin har påvisat att orientaliska mynt skulle kunna
tidigarelägga vikingatidens start till 700‐talets första hälft (1974:27f). Att räkna vikingatidens
inledande från 700‐talet ter sig rimligt i mina ögon. Händelsen i Lindisfarne har fått alldeles
för stor betydelse i denna fråga och räder av denna typ är inget som borde utmärka de folk
vi idag samlar under namnet vikingar. Angrepp av havsburna pirater är kända från flera håll
i Europa. Dessutom har havsburna skandinaver enligt Neil S. Price satt sina spår vid
kusterna i nord‐västra Europa långt innan år 793 (2002:31;även Montelius 1873:76). Viktigare
torde vara att se till faktorer såsom bebyggelse, ekonomi, yttre kontakter och förändringar i
konst, ritualer samt vapenbruk. Björkö (Birka), Ribe och Staraja Ladoga anlades till exempel
under 700‐talets första hälft (se tex Bratt 1998). Om vi skall dra en gräns mellan vikingatid och
medeltid anser jag att denna skiljer sig från område till område i relation till förändringar i
samhällsstruktur och kyrklig organisation. Vanligt är att hänvisa till slagen vid Stamford
Bridge och Hastings år 1066 vilket jag anser rimligt då dessa blev en markering för den
skandinaviska expansionens slut. För Sveriges del kan år 1164 markera ett slut på den
hedniska tiden i samband med att det första ärkebiskopsdömet i Uppsala formellt utmärkte
landet som kristet. Montelius benämner år 700 till senare hälften av det 11:e århundradet
Vikingatiden eller Den yngre jernåldern (1873:76). För enkelhetens skull kan jag gällande denna
studie kalla perioden 700 till 1164 för Mellansveriges vikingatid.
Geografiskt avgränsas arbetet till fyndorter för torshammarringar, främst Mälarområdet,
men kring de komparativa analyserna utblickas till andra perioder och platser.

Metod och definitioner
Denna uppsats utgörs av en textdel och en katalogdel. Textdelen består i huvudsak av
materialpresentation och analys. En studie och jämförelse av främst uppgifter från Historiska
museets register på dess hemsida och rapporter från utgrävningar i Uppland samt Krister
Ströms och Galina Novikovas arbeten ligger som grund för materialpresentationen och
katalogen. Katalogen är ett summariskt försök att kartlägga fynd av torshammarringar och
dess fyndomständigheter. Att källmaterialet angående torshammarringar är bristfälligt
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måste beaktas då katalogdelen studeras. Jag har i bästa mån försökt finna så mycket
information som möjligt angående varje fynd men i de fall sådan information saknas
presenteras endast torshammarringen utifrån källans bedömning.
I källorna finns olika benämningar av ringformade artefakter i järn, öppningsbara eller ej,
med eller utan hängen. Birgit Arrhenius menar att benämningen torshammarringar är
felaktig då många ringar ej bär hammare utan andra asars attribut och talar i stället om
votivringar (1961:143). Karin Lindeblad och Ann‐Lili Nielsen benämner fynden av ringar med
hängen i Borg amulettringar vilka de ser som en miniatyrvariant av torshammarringar enligt
definitionen en halsringsstor ring tillverkad av en smal, delvis vriden järnten (1997:70; äv Nielsen 1997).
Även Kerstin Åberg menar att det under yngre järnålder vanligen förekommer två typer av
ringar, torshammarringar och amulettringar, där amulettringar är en miniatyrvariant av de
halsringsstora torshammarringarna (2005:18). Ström definierar torshammarringarna enligt
följande: …en cirkelformad ring av järnten, sluten med ett öppningsbart lås och med uppträdda hängen av
järn. (Ström 1970:1, 1973:107) och klassar torshammarringarna som halsringar tack vare dess
diameter samt låsfunktion. Denna benämning är vanlig i de äldre källorna om än det ibland
påpekas att denna typ av halsring måhända ej bars i levande livet. I Vikingatidens ABC
finner vi en bra sammanfattande definition; halsringsstora amulettringar av järn, ofta torderade, med
påträdda små torshammare av järn samt små järnringar eller spiraler. T. är särskilt vanliga i Mälardalens
gravar och har, då de påträffats i gravar i Ryssland, bidragit till identifieringen av dessa som skandinaviska. T.
har troligtvis tillverkats endast som gravgåvor. Deras placering överst i urnans brandlager tyder på att de spelat
en speciell roll (Thunmark‐Nylén 1981:272; Historiska2).

Votivringar tolkar jag som ringar av sakral betydelse vilket kan innefatta amulettringar och
torshammarringar samt vissa typer av halsringar. Dock ser jag halsringar främst som
ädelmetallföremål burna i smyckande syfte kanske med viss koppling till status. Det finns
även ringar eller kragar i ädelmetall vilka vanligen ej burits kring halsen. Exempel på sådana
är keltiska så kallade torques, inte helt slutna halsringar, vilka bland annat symboliserar
rikedom och seger (Görman 1987:43; Davidson 1993:30; Nylén 1996:2). Halsringar är ofta synliga
på gudar avbildade som till exempel på Gundestrupkitteln där flertalet av figurerna bär
dem. Ringarna bärs här kring halsen bortsett från en vilken är avbildad i handen på en figur
ofta tolkad som Cernunnos, Lug eller Merkurius. De ringar i järn vilka har halsringsstort
mått och som påträffats vid huvudet i skellettgravar skulle visserligen kunna vara rituella
halsringar som burits vid en begravning eller ritual, men de har troligtvis ej burits i
vardagslivet. Amulettringar innefattar enlig mig alla ringar med amuletter.
Torshammarringarna är således en typ av amulettring. Dock utesluter jag, liksom Ström,
eldstålsformade ringar ur gruppen torshammarringar och definierar de exemplar som
funnits med yxformade hängen på såsom de i Borg, vilka diskuteras längre fram, som
eldstålsformade amulettringar med torshammarhängen. Jag utesluter ej ringar med en
diameter under 10,5 cm, vilket Ström gör i de flesta fall, ej heller ringar utan synlig
öppningsanordning (Ström 1970:2ff). Torshammarrelaterade hängen ser jag som grund till
benämningen torshammarring, en relation till yxsymboliken är önskvärd för att jag ska
klassificera ringarna som torshammarringar. Dock är det i många fall svårt att fastställa form
eller avsaknad av denna hängestyp då bevaringsmöjligheterna i jorden kan ha varit så dåliga
att eventuella hängen gått förlorade. Samma problematik gäller lås‐ eller öppningsdelen
vilken jag ej ser som utmärkande i definitionen utav torshammarringar. De går ej att öppna i
någon större utsträckning och låsen är sällan bevarade. Finnes en torshammarringstypisk ten
utan spår av hängen i ett kärl i en brandgrav är det troligt att det handlar om en
torshammarring. I de fall där enstaka torshammarringstypiska hängen påträffas i en
gravkontext utan ten antager jag att dessa tillhört en torshammarring vilken delvis brutits
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ned eller av andra orsaker ej finns kvar, och räknar därför in dem i kategorin. Det samma
gäller tenar påträffade i denna kontext tillsammans med obestämbara järnfragment vilka kan
tolkas som hängen. Viktigt att påpeka är att de hängen vilka beskrivs som
torshammarhängen finns i många olika utformningar och de liknar ej alltid hammare eller
yxor. Vissa hängen påminner mer om skäror eller spadar och har ibland förknippats med
asen Frej. I den nordiska mytologin, såsom jag har tolkat den, kan kortfattat sägas att Frej och
Freja eller Frigg ses som de primära och tidigaste fruktbarhetsgudomarna, Tor tar över vissa
av dessa egenskaper i kombination med beskyddande egenskaper av mer krigisk karaktär,
egenskaper som senare ses hos främst Oden. Symbolerna förknippade med dessa
personifierade krafter tar sig olika uttryck vars form är mindre viktig än själva innebörden.
Utöver yxans och hammarens symboliska roller på torshammarringarna kommer jag även
att diskutera torshammarringarnas hängen såsom avbildningar av redskap, främst smedens.
Då torshammarringar vanligen förekommer i gravsammanhang kan även en definition av
min uppfattning av gravar vara lämplig. Att fastställa vad en grav innebär är problematiskt,
i föreliggande uppsats urskiljer jag en grav enligt följande: en grav är ett slutet eller öppet
rum innehållandes stoft av minst en individ1, stoft medvetet eller omedvetet placerat på en
viss plats. Denna plats kan vara utformad på många olika sätt, genom mänsklig eller naturlig
inverkan och i de fall där människor utformat graven visar denna spår av rituella processer
vilka speglar människornas uppfattningar av omvärlden. En grav kan i mina ögon inte
ensam spegla socialt anseende eller samhällsstruktur (jfr tex Binford 1971:23 eller Saxes
avhandling från 1970). Då det är de efterlevande som formar en medveten grav kan denna
endast spegla dessas dödsuppfattningar, viljor eller tolkningar av den dödes vilja.
Med begreberna er det som med ordene. Vi sætter ord på begreberne og begriber kun hvad vi har ord
for. Alt andet er offer for ordmord (Fenger 1989:157).

Landområdet Sverige (bortsett från Skåne) kallas i texten för Sverige även om Sviþjóð under
järnåldern kanske endast avsåg Svealand. Benämningen Ryssland kommer att brukas för
området tidigare kallat Rus. Det framgår i texten vilka områden varje diskussion gäller och
ingen diskussion kommer att föras angående gränsdragningar eller begreppen stat och
statsbildning. Vidare använder jag begreppet hedniskt som ett positivt laddat ord och i
motsats till det som anses kristet. Handel innefattar en mängd olika utbytessystem och
innebär här både fria och administrerade utbyten av varor på obestämda eller bestämda
handelsplatser eller utbytesplatser. På dessa platser kan även gåvoutbyten äga rum, men
dessa innefattas ej i begreppet handel. Yrkesgruppen handelsmän/köpmän innefattar här
både män och kvinnor, jag vill dock uppmuntra till användandet av benämningen
handelsidkare. Beteckningen smed avser här järnsmed. Benämningen nordbor syftar till
människor födda i Norden och benämningen vikingar syftar till nordbor eller skandinaver
(bortsett från samiska och finskugriska folk) som levde under den period vi kallar Vikingatid. De
religiösa föreställningar som var allmänt utbredda i Norden under järnåldern och tidigare
samlas här under benämningarna fornskandinavisk religion eller forn sed. Föreställningen2
om asar är en del av denna sed och hör den yngre järnåldern till.
Benlösa och/eller benfattiga ”gravar” har jag ej definierat. De kan vara cenotafer, gravar där benen brutits ned av
tafonomiska orsaker eller genom mänsklig påverkan (ombränning omtalas tex i Völuspá), barngravar (se
Ambrosiani 1973), territoriemarkeringar, resultat av en extremt ”spiritualistisk” dödsuppfattning (Bennett
1987:81,189) eller någon annan manifestation.
2 Vi skulle göra oss skyldiga till en modern, av kristen grunduppfattning beroende felbedömning, om vi talade om tron på
gudarna som det mest väsentliga. De äldst åtkomliga nordiska texterna sakna ett ord för den religiösa tron (Ljungberg
1946:41).
1
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Forskningshistorik
Många är de som med hängivenhet har studerat yxans viktiga roll i forntida samhällen, både
inom den ideologiska sfären och i vardagslivet, såväl som dess kvarlevande i dagens folktro.
Välbekant är förekomsten af små yxformiga hängprydnader från vår stenålder och hammarformiga, de s.k.
Torshammarne, från vikingatiden skriver Oscar Almgren i Fornvännen 1909. Där omtalar han

symboliska miniatyryxor från järnåldern, främst de i bärnsten varav två, enligt författaren,
har sitt ursprung i 600‐talets Gotland (1909:38). Under järnåldern i Norden syns
yxsymboliken främst i form av torshammare. Oscar Montelius tolkade först torshammaren
som ett ankarformat hänge men såg den senare som en hednisk symbol buren av hedningar
på samma sätt som ett kors kunde bäras av kristna för att markera sin troslära (Montelius
1873:107;1919:392). 1898 skrev Montelius Solgudens yxa och Tors hammare där torshammaren
jämförs med liknande symboler hos andra länder och folk. Hans Hildebrand och Helge
Ljungberg gjorde även sådana jämförelser, till exempel likställdes Tor med Indra (Hildebrand
1872; Ljungberg 1947). Hildebrand förknippade på 1870‐talet hammarsymbolen med Mjölner
som omnämnes i Eddorna (1872) och Montelius skriver sedan att hängprydnader av
hammarform utan tvivel föreställer Tors hammare (1873:107) och att denna form har sitt
ursprung i solgudens yxa som under hednatidens senare del i Norden bytts ut mot en
hammare vilken även kan liknas vid en dubbelyxa. Ljungberg såg torshammarna som
amuletter eller märken av magisk art (1947:133). Den norske arkeologen Sigurd Grieg ansåg
att torshammaren var förankrad med den äldre nordiska traditionen. Allting tyder imidlertid på
at Tors‐hammeren som symbol og amulett er adskillig eldre enn krusifikset og brytningstiden mellem hedenskap
og kristendom. Jeg er derfor snarest tilbøielig til å se forholdet omvent og si at når vi i 11. århundre finner
krusifikser i enkelte sene sølvfund, så er det fordi man tidligere hade brukt å bære Tors‐hamrer sammen med
sølvringene (1929:305). Hjalmar Stolpes anteckningar och skisser från början av 1900‐talet

omtalar ett par torshammarringar. Från Birkas gravfält kommer dessa två torshammarringar,
av Stolpe registrerade som järnringar med uppträdda torshammare (Hallström 1913:32f).

Bild 1. Tecknat av J.Lyman efter
Stolpe, i Hallström 1913 Pl.II

Birgit Arrhenius skrev om vikingatida miniatyrer i TOR 1961. De här behandlade
miniatyrföremålen utmärkas av att de än äro tillverkade såsom eleganta smyckeliknande hängen i ädelmetall, än
som enkla, ofta grova järnföremål, vilka uppenbarligen aldrig burits såsom smycken. Detta antyder att föremålen
ej kunna betraktas enbart som berlocker, utan att de med all sannolikhet ha en djupare, symbolisk betydelse
(1961:150). Arrhenius skrev då om votivringar och votivhängen och menade att

torshammarringar var felaktigt klassificerade som en egen föremålsgrupp. Krister Ström var
den förste som försökte systematisera torshammarringarna och han har gjort ett omfattande
arbete där hängen och låsutformning, med utgångspunkt i fyrahundra torshammarringar,
särlagts i olika typer. En liknande studie med typindelningar men på det ryska materialet
har gjorts av Galina L. Novikova där hon, liksom mig, uttrycker tvivel om hängeslösa ringars
plats bland torshammarringarna. Krister Ströms avhandling Om fynden av torshammarringar
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finns med som källa i stort sätt i allt arbete rörande torshammarringar. Originalarbetet är ej
publicerat men delar av det finns utgivet i Ströms artikel Thorshammerringe und andere
Gegenstände des heidnischen Kults publicerad i Birka 11:1 Systematische Analysen der
Gräberfunde, i Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid samt i Västmanlands
fornminnesförenings årsskrift 50‐54. Ströms tolkning av torshammarringar som halsringar ter
sig emellertid simpel i mina ögon. Ström utesluter även vissa ringar och överlämnar större
delen av tolkningsarbetet till religionshistorikerna.
Hanna Rydh har analyserat Häckelsängringen vilken
hon relaterade till torshammarringarna. Rydh menade
att de båda företeelserna har en tydlig magisk innebörd
och att denna ring skulle vara en yngre släkting till
torshammarringarna (1920:4). Häckelsängringen fanns i
Häckelsäng, Hamrånge sn, Gästrikland år 1887.
Ringen, tillsammans med en torshammare eller
hammare1 hittades av en privatperson, P.O. Berglund,
och skänktes av honom till Gävle museum. Ringen
utgöres av en platt järnten med en största diameter av
30,2 cm, och en minsta av 26,4 cm. På insidan är flera Bild 2. Tecknad av J.Lyman efter utställt
hullingar uthamrade varav en med ett litet hål i. Dessa föremål i Gävle Länsmuseums monter 5
har tolkats såsom eldstål (Rydh 1920:4). Ringen har en
krokformad slutningsanordning samt ett mindre ringhänge. Enligt Rydh skall upphittaren
ha meddelat att han trott sig minnas att det funnits fler små järnringar. Föremålen
påträffades under en liten hög av jord och småsten i närheten av ett gravfält men Rydh kan
ej minnas om det fanns kol eller benrester i högen (1920:4). Fyndet är unikt och har många
likheter med torshammarringarna men vi vet ej om det har sitt ursprung i en gravkontext.
Ström var i kontakt med Gävle museum men han har ej omnämnt denna ring i sin
avhandling. Flertalet amulettringar i järn formade som ett eldstål med hängen såsom skäror
eller hammare är kända men då i en annan kontext än torshammarringarna. De
eldstålsformade amulettringarna påträffas ofta som lösfynd och i boplatslager. Dock finns
åtminstone ett exemplar av en eldstålsformad ring med tordering och ett hammarhänge
placerad på ett gravfält (Kymlinge, Spånga), här är kontexten och formen mycket lik
torshammarringarnas bortsett från att tenen har en platt inåtvänt spets och att ringen ej
tillhörde ett brandlager. Jag kan här även nämna järnhankar vilka ibland kan likna en del av
ringen på en torshammarring, något som Ström var angelägen att påpeka, även i detta fall är
det kontext samt tentjocklek och tvärsnitt som avgör i tydningsfrågan.
Michael Müller‐Wille som bland annat har studerat de kammargravar där vagnar har
används som kistor benämner torshammarringarna halsringar. Det som gör dessa vagnar
intressanta i detta sammanhang är de ringar fästa på sidor och gavlar vilka har
torshammarhängen (Müller‐Wille 1976). Ringarna ligger som grund för Jörn Staeckers typ 3
och exemplaren från kammargrav 7 och 21 i Müller‐Willes redovisning påminner om Ölands
exemplar av torshammarringar (Müller‐Wille 1976:Tafel 23 samt 31). Dessa är ännu en spegling
av torshammarnas roll vid begravningar och dess symboliska betydelse för evigt liv, men de
är ej av samma typ som torshammarringarna.

1 Hammaren skall enligt vissa källor ha varit av järn och vägt 1 kg, men benämns i andra källor torshammare.
Enligt en skiss (Bellander 1938:131) ser den mer spadformad ut. Enligt Gävle Länsmuseums arkiv är fyndet en
kultring och det påträffades med en torshammare. Mer information finns ej då hammaren är förkommen.
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Egon Wamers har föreslagit att torshammaren är en praefiguratio till korset och att
missionärer lyckats utbyta Tor i sin kamp med Midgårdsormen mot Kristus som bekämpar
djävulen i gestalt av en orm, vilket följaktligen skulle göra Tor till en praefiguratio av Kristus
(Staecker 1999a:214; 1999b:90,99; Lager, 2002:205‐220). Torshammaren har sitt ursprung i
yxformen vilken är en mycket äldre symbol för oss nordbor än vad det kristna korset är.
Angående de enskilda torshammarhängena i främst silver, vars användning skiljer sig från
torshammarringarnas, och deras förhållande till missionen finns till exempel Jörn Staeckers
avhandling Rex regum et dominus dominorum: die wikingerzeitlichen Kreuz‐ und Kruzifixanhänger
als Ausdruck der Mission in Altdänemark und Schweden från 1999 vilken behandlar kristnandet
av Sverige och Danmark. Denna avhandling innehåller spridningskartor, typologi och
kronologi över främst korshängen men även torshammare. Staeckers typ 3 är till formen lik
torshammarringar men denna typ är gjord i ädelmetall och skiljer sig som sagt från
torshammarringarna både vad gäller storlek, spridningsområde och kontext. Därför tas de ej
vidare upp här. I Staeckers artikel Thor´s Hammer – Symbol of Christianization and Political
Delusion diskuteras även torshammarringar kort. Författaren kommer fram till att
torshammarringarna antingen åskådliggör en medvetenhet om den framåtskridande
samhällsutvecklingen och är en materialisation av den narrativa strukturen jämförbar med
Gotlands bildstenar, eller att kristnandeprocessen startat tidigare på ett individuellt plan
(1999:93). Det senare alternativet diskuteras vidare av Staecker i The Cross Goes North där
kristna symbolers förekomst i kvinnogravar bland annat anses tyda på en tidigare kristen
påverkan från det brittiska hållet samt en större öppenhet gentemot den nya religionen hos
kvinnor. Staecker ser även bruket av de enskilda torshammarhängena vilka uppträder senare
än torshammarringarna som en hednisk reaktion mot kristendomen (1997,2003:468). Även om
en del nordbor tagit till sig kristendomen redan vid 700‐talet anser jag ej att bruket av
torshammarringar kan ha uppkommit som en reaktion på detta, däremot kan sättet att bära
de enskilda torshammarhängena ha influerats av kristet bruk. Samhällen förändras ständigt,
bruket av symboler likaså. Yxan är helt klart en av de mer betydande symboler vi har, genom hela historien
skriver Leif Karlenby i sin avhandling om bronsyxan som ting och tanke. Karlenby menar att
det sakrala och det profana utgör grunden för samhället och illustrerar väl yxans betydelse i
alla delar av samhället genom en hexagon med yxan i centrum. En bild som, enligt Karlenby,
kan tillämpas på vilket samhälle som helst (2002:95ff). I religionshistoriskt material har
torshammare, yxor, skäror, ringar, solkult et cetera studerats flitigt och jämförelser har gjorts
med till exempel samiskt och finskt eller grekiskt och egyptiskt material.1 Även i detta
material kan vi se den stora roll som yx‐, hammar‐ och fruktbarhetssymbolik spelat under en
stor del av människans historia. Betydelsen speglas bland annat i form av amuletter, bilder
eller offrade föremål.
Novikovas artikel i Fornvännen 1992 är min huvudkälla vad gäller det ryska materialet
men det jag saknar i Novikovas text är en definition av de beskrivna ringarna. Författaren
anser att det ej är korrekt att behandla ringar med hängen och ringar utan hängen som en
grupp (1992:74) men gör det likväl vid flera tillfällen. Liksom Ström, ger Novikova en
funktionalistisk förklaring av torshammarringarna som halsringar. Denna tolkning baseras
på att torshammarringen i urnegravar är placerad på urnans skuldra a rite symbolising the new
dwelling of the dead person ”risen’ from the ashes”, with the neck‐ring in its original place as a neck‐ornament
(1992:85). Är ringarna placerade i urnan anser Novikova att det beror på att ringens diameter

var mindre än urnans omkrets, vilket skulle vara bevis för att ringarna ej tillverkats för
begravningen. Ännu ett argument för att ”halsringarna” använts i det dagliga livet är, enligt
1

Intressanta jämförelser av detta slag görs utöver de redan nämnda även av Maths Bertell 2003
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Novikova, fynden från boplatsområden. I studien berörs dessutom järnhalsringar med en
tunn tråd av silver eller brons virad kring järnringen och järnringar med hängen i brons
vilket koppas samman med en hypotes där järnringen bara utgjort en kärna i finare smycken.
Ändarna på ringarna är, i motsats till Ströms studie, av mindre vikt i klassificeringen då de
oftast är avbrutna eller mycket fragmentariska (Novikova 1992:79). Novikovas arbete baseras
mycket på M.V. Fechners arbete med att kartlägga de ryska halsringarna, grivna, deras
tvärsnitt och tillverkningssätt. Fechner tolkar även de skandinaviska torshammarringarna
som halsringar och tecken på en motreaktion mot kristendomen. Dessa uppträder enligt
Fechners studie i 23 ryska områden, i 45 högar, varav 32 brandgravar och 13, främst
kvinnliga, skelettgravar (1967:62f), siffror vilka ej stämmer överens med Novikovas
beräkningar.
Gunnar Nilsén skrev 1992 en C‐uppsats om företeelsen torshammarringar där han gick
igenom främst Ströms och Novikovas material samt gjorde en jämförande analys mellan två
skilda gravfältssammanhang. Genom en komparativ analys av material från Birka och
Spånga tycker sig Nilsén se spår av ideologisk dualism under 800‐900‐tal och han räknar in
ringar med hammarformade, ringformade eller spiralformade hängen i sin definition av
torshammarringar. Nilsén ser Ströms funktionalistiska förklaring av torshammarringarna
som halsringar som för enkel och hos Novikova saknar han definitioner samt anar en vilja att
föra Ryssland närmare den skandinaviska kulturkretsen (1992:6). Nilsén tolkar torshammarringarna
som en gemensam social symbol för ”svearna” aktiverad under ideologisk och social stress (1992:35), liksom
runstenarna en reaktion mot att något förändras och mot yttre hot vilka frambringar samhörighets‐ och
grupptillhörighetstankar (1992:8). Denna förklaring delar jag ej med Nilsén, långt ifrån alla svear
begravdes med torshammarringar. Däremot instämmer jag i hans tanke om
torshammarringar som symboler för det eviga livet och pånyttfödelsen (1992:9). I övrigt presenterar
Nilsén ingen ny information om materialet sedan Ströms studier.
Gunnar Andersson har, utöver rapporter från utgrävningar, skrivit om torshammarringar
dels i sin avhandling Gravspråk som religiös strategi dels i publikationen Dealing with the dead. I
avhandlingen studeras utifrån två gravfält, Valsta och Skälby, den föreställningsvärld som
var under förändring vid skiftet vikingatid/medeltid. En intressant aspekt som tas upp av
Andersson är torshammarringarnas relation till Frejasymbolik vilken jag återkommer till
längre fram. Vad gäller dateringen av torshammarringar uppmärksammar Andersson
bristfälligheterna som finns i de nuvarande åldersbestämningarna och menar att vi bör
senarelägga torshammarringarnas huvudperiod till 1000‐talet. Andersson poängterar i sin
avhandling även likheten mellan de enskilda hängena på större torshammarringar och
taukorset, en symbol inom den grekisk‐ortodoxa kyrkan. Andersson har tolkat det ökade
bruket av torshammaren som en aktivering av hednisk tradition gentemot kristendomens
framträngande (1998:44). Denna oppositionsteori, som även i högre grad har framförts av
bland annat Nilsén och Staecker, är enligt Ström felaktig. Ström menar att förklaringen till
torshammarringarnas förekomst måste vara en annan då bruket är äldre än missionen. Att
datera torshammarsymboler utifrån missionen ter sig mycket problematiskt i mina ögon (se
Lindqvist 1915). Att datera dem genom till exempel Birka‐ eller Lovökronologierna är ej heller
fullgott då dessa är anpassade till ett specifikt område och ej kan gälla generellt för
Mellansverige.
En viktig aspekt som belyses av Andersson är järnets och stålets magiska egenskaper och
dessas samband med begravningar. Denna aspekt har även diskuterats av Mats Burström
(1990) och kommer ytterligare att belysas här.
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Materialpresentation
Utformning
Föremålsgruppen Torshammarringar utgörs
av järnringar tillverkade av en ten vars
utgångslängd enligt Ström vanligtvis har
varit cirka 50 cm med en genomsnittlig
tjocklek av 0,4 cm (1970:3). Tenen har oftast ett
fyrkantigt tvärsnitt och är helt eller delvis
torderad. Mer än hälften av de av Ström
studerade torshammarringarna var torderade
(1984:127). Ringar med mindre omkrets och
Bild 3. J. Lyman. Tecknat efter utställt föremål i Historiska
tenar med runt tvärsnitt förekommer även. Museets monter 32. Fyndplats: Björkö, Adelsö sn Up
Ström har i sin avhandling endast räknat in
ringar med en minsta diameter av 10,5 cm, detta gäller de femtio ringar vars diameter av
författaren ansetts möjlig att mäta. Men Ström är ej konsekvent i denna uppgift då han
räknar med en torshammarring från Berga med en diameter av 6,5 cm. Vidare utesluts till
exempel två ringar funna i Hammersta, Ösmo sn, grav 21, då de har en diameter på 7,5 cm
och då det enda bevarade låset ej är öppningsbart emedan en ring funnen på Öland, Köping
sn, med en tenlängd av endast 3 cm räknas in i föremålsgruppen (1970:2,6). Enligt Historiska
Museets register skall det ha funnits 5 vridna järnringar med tillhörande torshammare
liggande i urnan i grav 21, Ösmo sn, och jag ser ingen anledning att utesluta två av dessa i
min studie.
På torshammarringar finns yx‐ eller hammarformade hängen i järn. Ström
har delat in dessa i sex huvudgrupper, från A till F, vilka illustreras i bild 5.
Till dessa vill jag lägga till en typ med längre blad än Ströms typ B. Vi kan
kalla den typ G. Ett exempel är hänget från Täby sn vilket jag tecknat här
Bild 4.
intill. Detta exemplar återfinns under identitetsnummer 264352 i Historiska
Museets register där det även finns fler exemplar av denna hängestyp registrerade (Se även
bild 10 på sidan 18). I övrigt anser jag att det ej behövs vidare typindelningar av
torshammarringarnas hängen utan återger här de redan existerande typologierna. För det
ryska materialet har Novikova gjort en indelning av hängena i fyra typer, från 1 till 4, samt
en indelning för olika typer av upphängningsmetod. Novikovas indelning ses i bild 6 nedan.

A

B

C

D

E

F

Bild 5. Ströms torshammarhängetyper. Tecknat
av J.Lyman efter Ström 1984

1

2

3

4

Bild 6. Novikovas sammanställning av torshammar‐
hängetyper samt upphängningsmetoder. Tecknat av
J.Lyman efter Novikova 1992

- 10 -

Utöver de yx‐ eller hammarformade hängena kan det även förekomma andra miniatyrer,
spiraler och ringar. Hängena kan även vara uppträdda på mindre ringar eller tenar (se bild 7
nedan) vilka i sin tur är fästa i den större ringen. Torsion förekommer även på de mindre
ringarna och ringhängena. De olika öppnings‐ och stängningstyper som förekommer på de
torshammarringar som till synes är öppningsbara har av Ström delats in i tre typer vilka
illustreras i bild 8 nedan. Hängena är motsvarande tenens tillverkningssätt ofta tillverkade
av en järnten med ett fyrkantigt tvärsnitt och en genomsnittlig tjocklek av 0,4 cm, troligtvis
av samma utgångsmaterial som ringens (Ström 1970:3f,10).

Bild 7 och 8. Ströms indelning av andra typer av
hängen, extra ten för hängen samt olika typer av
öppnings‐ och slutningskonstruktioner. Tecknat av
J.Lyman efter Ström 1984:128

En annan hängetyp som har förekommit är en dubbelspiral. En sådan
uppträder på en torshammarring från grav 101 vid Dragonbacken (Bratt
2001:179fig b). Jag har intill tecknat en ungefärlig återgivning av hänget från
grav 101. Torshammarringarnas hängen varierar i utformning men denna
spiraltyp är mycket ovanlig och utgör således ej en egen typ (Se även
Bild 9
Forsaringen, sidan tjugoåtta, vilken har liknande hängen).
Av de av Ström studerade och definierade torshammarringarna hade cirka sjuttio procent
minst ett hammarformat hänge (Ström 1970:9). Av de senare funna torshammarringarna vilka
förvaras av Historiska Museet har förmodligen samtliga haft yx‐ eller hammarhängen
(Andersson, muntlig information 2006‐03‐14). Funna torshammarringar är oftast fragmentariska
och då järnet ej är särskilt hållbart, korroderar, rostar och faller sönder är det ofta svårt att se
torshammarringens ursprungliga form. Ström framhåller dessutom att många magasinerade
ringars form har förändrats mycket i jämförelse med teckningar gjorda innan konserveringen
(1970:3). Korrosion kan fortsätta i magasin och utställningsmontrar till följd av att
korrosionsmassan absorberar luftens fukt (Werner 1981:40).
Tenar och hängen till torshammarringar är smidda av järn. Att smida föremål av järn är
svårare än att gjuta föremål vilket under vikingatid var det brukliga förfarandet vid
tillverkning av smycken och dylikt i andra metaller. Små föremål såsom hammarhängena
var troligen komplicerade för smeden att tillverka, dessutom hade syftet med föremålen inte
med ytlig prakt att göra. Därav har torshammarringarna, främst hängena, ibland uppfattats
som slarvigt gjorda, till exempel av Novikova. Torshammarringarna kan ha tillverkats i
samband med begravning, kanske i någon form av ritual. De har nästan aldrig varit i kontakt
med gravbålet vilket indikerar att de ej brändes med individen såsom ett personligt föremål
(Andersson 2005:47), de förefaller hava lagts på benresterna efteråt. Angående det ryska
materialet har torshammarringarna från urnegravar oftast inga spår av kontakt med
gravbålet (Novikova 1992:86). Från Grimsta finns två exemplar av eldpåverkade
torshammarringar vilka även hade brutits och huggits sönder i bitar innan de lades ned
bland benen i kärlen1. Glödpatinerade torshammarringar förekommer i få fall, denna
behandling gör järnet mer motståndskraftigt. Tordering har ibland även uppfattats som en
stärkande metod. I få fall har en torshammarring böjts och använts som hänge på en annan.

1 Kärlet i grav 4 var trasigt men ringdelarna låg centralt i graven i anslutning till keramikskärvorna (Fors &
Svensson 2004:34), därav har jag tolkat det som att ringen har legat i kärlet.
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Geografisk utbredning
1. Huvudområde, Södermanland
och Uppland
2. Badelunda, Västmanland
3. Mora, Kråkberg, Dalarna
4. Vimmerby stad, Småland
5. Ås och Vittaryd Småland
6. Köping, Klinta, Öland
7. Gårdby, Öland
8. Saltvik, Kvarnbo, Åland
9. Saltvik, Syllöda, Åland
10. Jomala, Ytterby, Åland
11. Pskov
12. Gorodišče vid Novgorod
13. Staraja Ladoga
14. Vachruševo, St.Petersburg
oblast´
15. Galično, St.Petersburg oblast´
16. Nikol´skoe, Vologda oblast´
17. Michajlovskoe, Jaroslavl oblast´
18. Timerëvo, Jaroslavl oblast´
19. Ves´, Vladimir oblast´
20. Gnëzdovo, Smolensk oblast´
21. Šestovica, Černigov oblast´

Torshammarringar förekommer främst i Uppland, Södermanland samt de östliga delarna av
Västmanland. År 1970 hade cirka nittiofem procent av de enligt Ström definierade
torshammarringarna påträffats i Södermanland och Uppland (Ström 1970:14). Min studie
visar en liknande fördelning; sjuttionio procent av de i katalogen upptagna
torshammarringarna har påträffats i Uppland och tretton procent i Södermanland.
Torshammarringar har även i enstaka exemplar påträffats i Dalarna, Småland, Öland, Åland
samt Ryssland.1 De torshammarringar som hittats i Ryssland kommer från gravfält med
skandinaviska drag och tolkas som spår av nordbornas bosättningar, handelsresor och arbete
i öst. På Åland har enligt Ström cirka tio torshammarringar påträffats, dessa innesluts ofta i
kärnområdet då de förkommer i en ”svensk” vikingatida kontext (1973:111). Idag kan vi se
samma fördelning vad gäller torshammarringarnas fyndområden, de påträffas enligt min
vetskap fortfarande främst i Mälarprovinserna vilket visas av diagrammet nedan.
Kännedomen om torshammarringar är liten
79%
bland de arkeologer och arkeologistudenter
Södermanland
Uppland
som jag talat med i Västsverige, det samma
Övriga Sverige och Åland
gäller museipersonal/arkeologer i Dalarna
Ryssland
3%
och Gästrikland. Detta kan bland annat
13%
5%
spegla artefaktens begränsade spridning.
Ström undersökte möjligheten till en snedfördelning av materialet som följd av ojämn
utgrävningsaktivitet och kom fram till att ingen sådan kunde utläsas (1970:16).
Fynden av torshammarringar sammanfaller med kommunikationsleder på vatten vilket
indikerar att de människor som brukade torshammarringar också brukade vattenlederna.
1

På kartan är ett osäkert fynd från Gästrikland och två‐sju från Åland ej upptagna.
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Kanske var de handelsresande eller distributörer som skeppade varor i olika riktningar samt
hade sin bas i Mälarområdet eller hantverkare som behövde närheten till lederna i sitt arbete.
De tillhörde kanske ett politiskt och ekonomiskt system i detta område där arbetet ibland
innebar resor till Ryssland. Mindre bosättningar eller kontaktcentra skapades troligen där
vilket speglas av skandinaviska gravar med anknytning till boplatser. Då fynden av
torshammarringar är så pass få i förhållande till det troliga befolkningsantalet i svearnas
områden, och då så stora variationer förekommer gravfälten emellan kan de inte utgöra ett
kulturelement för svear. Snarare är de en tradition tillhörande en viss yrkesgrupp eller ätt
inom svearnas politiska system vars religiösa föreställningar innebar att dess medlemmar
skulle begravas med just denna symbol, även om de flyttade till andra områden genom till
exempel giftermål eller arbete. Då Sverige ej hade en enhetlig befolkning eller ett enhetligt
styre under vikingatiden ter det sig naturligt att den forna seden gavs olika uttryck i olika
delar av landområdet. En fullständigt enhetlig sakral föreställningsvärld har sannolikt aldrig
existerat.
Fynden av torshammarringarna har även samma utbredning som runstenarna (Ström
1973:105f; Biuw 1992:47). I Uppland har, enligt Rune Palm, ettusentrehundratjugosex av
världens tretusentrehundranittiofem runskrifter sitt ursprung (2004:477f). Runstensresandet
förknippas ofta med uppländska storbönder och tolkas ibland som ett sätt att hävda sin
rättighet till mark, denna tolkning förkommer även vad gäller monumentala gravar. Detta
innebär sannolikt ej att runstenarna och torshammarringarna hör ihop på något sätt, de båda
företeelserna är bundna till samma område enbart på grund av den aktivitet som ägde rum i
just detta centrala område.

Gravarna, dess omfattning och morfologi
Torshammarringarna har företrädesvis påträffats i högar och stensättningar av främst rund
eller oval form. De förekommer i första hand i brandgravar, men påträffas även i
skelettgravar och på boplatser. I denna uppsats utgår jag endast från benämningarna
brandgrav, brandgrav med benbehållare samt skelettgrav. Nittiofem procent av
gravmaterialet utgjordes, enligt Ströms studie, av fynd i brandgravar (1970:20). Mina
uträkningar utifrån katalogen illustreras av diagrammen nedan (hav i beaktande att siffrorna
endast kan ge en generell bild då mycket information om fynden saknas, särskilt vad gäller det ryska
materialet). Härefter följer några korta redogörelser över torshammarringars spridning på

gravfält i tio olika områden.
Torshammarringarnas fyndtypsfördelning i procent

Fördelning efter gravkategori, i procent

92%

86,2%

Gravfynd

Brandgrav

Boplats/Hus

Ingen beskrivning

Lösfynd

Skelettgrav

2% 6%

0,3%

4,5%

9,1%

Fördelning efter antal representerade gravformer
Stensättning

224
142

Hög
Obestämd gravtyp
Utan beskrivning
Röse

274

88
10 28 30
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Övriga gravtyper
Kammargrav

Osäker grav

På Björkö finns minst tvåtusentrehundra gravar, främst samlade på det största gravfältet
Hemlanden med cirka ettusensexhundra gravar varav ettusenfemhundra högar, femtio
treuddar, fyrtio stensättningar och fem skeppssättningar (Gräslund 1980:4;Ambrosiani & Clarke
1992:18; Andersson 2000:9). Lena Holmquist Olausson har räknat ut att gravfälten Hemlanden,
Ormknös A och B samt Kärrbacka har över fyratusen gravar (1993:134) och Nilsén kom i sin
studie fram till att fem procent av Björkös gravar innehöll torshammarringar (1992:22). Vid
Anne‐Sofie Gräslunds sammanställning år 1980 var femhundrasextiosex av de undersökta
gravarna på Hemlanden brandgravar och femhundrafyrtiofyra skelettgravar (1980:50).
Gravbålen hade enligt Gräslund ägt rum både vid gravplatsen och på annan plats (1980:63).
En analys av fyrahundranittio kremationer visade att sextiofyra procent innehöll
benbehållare. Av dessa trehundraelva urnor innehöll tjugosju stycken torshammarringar
(Gräslund 1980:553f). På gravfältet Hemlanden, RAÄ118, har påträffats femtiotvå
torshammarringar, därtill kommer tretton torshammarringar påträffade strax utanför
området. Sammanlagt har etthundraåttiofem skelettgravar utan kista, varav trettiotre
barngravar, samt tvåhundraarton skelettgravar med kista, varav sextionio kvinnogravar,
trettio mansgravar och fyrtiosex barngravar, undersökts på Björkö. Av sammanlagt
etthundraelva kammargravar med etthundranitton skelett tillhör sjuttiosex Hemlanden
varav trettiotre av dessa var mansgravar, tjugoåtta kvinnogravar och två barngravar. Av
Björkös trehundraåtta bedömningsbara skelettgravar tillhörde etthundraåttio kvinnor,
etthundratjugoåtta män och nittioen barn. Av etthundrasju analyserbara brandgravar
tillhörde sextiosex kvinnor, fyrtioen män och en tillhörde ett barn (Gräslund 1980). Det låga
antalet barngravar föreslås av Gräslund vara en följd av att barn som ej begravts i gravar
vilka vi av storleken att döma tillskriver barn, ej syns till exempel om de begravts
tillsammans med en vuxen och benen har brutits ned. Ännu ett förslag som framförs är att
handelsidkare ej tog med sina barn till Björkö. Björkös population har troligtvis varierat
säsongsmässigt men utifrån gravmaterialet har ett genomsnitt på femhundra till sexhundra
invånare föreslagits (Gräslund 1980:82f). Det höga antalet kvinnogravar visar att handeln ej
enbart var en manlig verksamhet, något som ofta har försummats i diskussioner om
vikingatidens handelsmän.
Inom Järvafältet undersöktes mellan 1964 och 1976 cirka tusen gravar fördelade på ungefär
tjugo gravfält och femton mindre lokaler samt cirka tio boplatser. Därtill kommer
undersökningar av omkring sjuttiofem gravar och en boplats från Hjulsta och Rissne. Anita
Biuw har analyserat material från dessa undersökningar i sin studie av Norra Spånga. I
Ärvinge, har ett flertal gravfält med fynd av torshammarringar undersökts. Gravfält 156
omfattar etthundraarton undersökta gravar, främst stensättningar, varav trettien har daterats
till 800‐900‐tal. Cirka sjuttiofem procent av dessa daterade gravar innehöll
torshammarringar, närmare bestämt tjugotvå gravar (tjugofyra enligt Biuws gravfältsöversikt)
varav två var dubbelbegravningar av man och kvinna med två torshammarringar (dvs
tjugosex exemplar vilka även är upptagna i min katalog). Tvåhundra meter norr om detta gravfält
ligger gravfält 157A med etthundratvå järnåldersgravar, främst stensättningar, varav sextio
gravar (66 brandlager, 2 skelettgravar) har daterats till yngre järnåldern. Arton av dessa
innehöll torshammarringar, tre av gravarna skall ha uppvisat dubbel uppsättning men dessa
fynd finns ej upptagna i gravfältsöversikten (Biuw 1992:75). Femtio meter sydväst om gravfält
157A har tolv gravar undersökts på gravfält 157B varav tio innefattade torshammarringar.
Jag diskuterar ej gravstorlek i samband med torshammarringar här då variationen är för stor
men nämnas kan att Nilsén noterade att gravar med torshammarringar på Spångas gravfält
156 hade något större diameter än övriga gravar medan de på gravfält 157 var större både till
diameter och höjd. Nilsén utgick endast från Spånga samt Björkö och fann ej något samband
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mellan torshammarringar och gravstorlek vad gäller Björkös gravar (1992:25ff). Gravfälten
158, 160 och 162 utgör egentligen ett gravfält (förr nr 61) med sammanlagt sextiosex gravar
varav tio innehöll torshammarringar. Vidare påträffades två torshammarringar på gravfält
221 vilket innefattade två skelettgravar och femton brandgravar. På gravfält 169 och
”boplatsområdet” intill i Kymlinge, Spånga, påträffades fyra eller fem torshammarringar
bland de sjuttiotvå undersökta gravarna, där fanns även en stor mängd föremål i järn;
eldstål, amulettringar med miniatyrer av skäror, torshammare och eldstål samt stora
eldstålsformade ringar vilka Anita Biuw tolkar som spår av en omfattande produktion av
järnsmide under vikingatiden. Biuws studie visar genom en osteologisk analys av cirka
sexhundrafyrtio gravar från norra Spånga att medellivslängden låg på cirka trettioåtta till
fyrtio år. Biuw konstaterade att en bebyggelse etablerats i Ärvinge cirka år 200 vt samt att det
under yngre romersk järnålder funnits två gårdar med gravfält på två skilda platser, troligen
tillhörande samma släkt. Under folkvandringstid uppstod två nya bebyggelser, under 600‐
talet skedde en förflyttning och omstrukturering av bebyggelsen troligen till följd av ett
effektiviserat jordbruk med bättre järnredskap och under yngre järnålder fanns troligen två
till tre gårdar inom enheten. Författarens hypotes två var att bönderna på enheterna i norra
Spånga hade högre social ställning än ensamgårdarnas bönder och att denna skillnad skulle
avspeglas i gravarna. Samtidiga dubbelbegravningar tyder enligt författaren även på hög
social status (Biuw 1992:293). Dock ansågs materialet från de tusen undersökta gravarna vara
för litet för att dra några generella slutsatser men följande iakttagelser presenteras: under
äldre järnålder är gravgåvorna få, metallföremål näst intill obefintliga och offerdjur
förekommer ej, gravgåvor och djurben, främst hund och får/get, ökar under
folkvandringstid, gravformerna varierar och den runda stensättningen blir allt vanligare.
Under yngre järnålder blir gravgåvorna mycket fler, metallföremål är vanliga, högar och
runda stensättningar dominerar och i stort sett alla gravar innehåller djurben (Biuw 1992:288f).
I norra Spånga finns det inget som tyder på ett vikingatida klassamhälle, ”rika” och ”fattiga”
gravar ligger blandade på gravfälten, produktionsenheterna var troligen hushållsjordbruk
men Biuw anser att det fanns storgårdar med högre status (Biuw 1992:294f, 311).
Helgös gravfält 116 med fyrtionio gravar, nio högar och fyrtio stensättningar, har uppvisat
tolv torshammarringar. Diametern på dessa torshammarringar visar mått från
etthundratrettiofem till etthundrasextio millimeter, bortsett från ett mindre exemplar från en
barngrav med en diameter på etthundratio millimeter vilket har tolkats som att ringarnas
storlek i vissa fall kan vara anpassade till den gravlagde individen (Sander 1997:68f).
På Lovö finns trettiosex gravfält vilka bedömts tillhöra yngre järnåldern. RAÄ 27, Lunda
på Lovö, är ett gravfält med etthundrafemtiofem undersökta järnåldersgravar varav arton
vikingatida gravar med sammanlagt fem torshammarringar (Petré 1984ab).
I Kalvshälla, Järfälla socken fanns en omfattande boplats med två gravfält där de äldsta
gravarna tillkommit under bronsåldern och troligen tillhört en och samma släkt vilken
nyttjat gravfälten fram till slutet av vikingatiden. Gravfältet vid Dragonbacken omfattade
sjuttiotvå gravanläggningar, de flesta stensättningar, varav tio innehöll torshammarringar av
vilka sex var placerade överst i en benbehållare (Bratt 2001:21,45,54). Gravfältet vid Kalvshälla
bytomt omfattade trettio till trettiofyra gravanläggningar varav en del innehöll fler än en
individ. Av dessa gravar innehöll endast brandgraven A1 en torshammarring. Detta kan
kanske sättas i samband med att flera gravar på gravfältet hade många kristna karaktärsdrag
(Bratt 2003).
På RAÄ 291/293 Skälby, Sollentuna har fyrtiotvå gravar med fyrtiofyra till fyrtiosex
individer, ungefär lika många högar som stensättningar, undersökts. Tjugo av dessa var
brandgravar och tjugo var skelettgravar, de återstående två saknade benrester (Andersson
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2003:16). Fyra gravar hade centrala gravklot, något som tillsammans med sydportar ofta

förknippas med kvinnogravar emedan resta stenar ofta förknippas med manliga gravar
(Andersson 2003:15,61). I tio av dessa gravar påträffades torshammarringar, en av dessa
påträffades i en skelettgrav. Diametern på ringarna varierade, från sextiofyra till
etthundrafemtiofem millimeter (Andersson 2003:32ff). Knivar påträffades i sexton gravar
varav tolv var skelettgravar, brynen fanns endast i fyra gravar varav tre var brandgravar och
kammar fanns i åtta brandgravar och tre skelettgravar. Mynt fanns i fyra gravar varav två
brandgravar, vikter fanns i två brandgravar varav den ena innehöll två. Delar av bälten
fanns endast i skelettgravar, fyra stycken. Eldstål påträffades i två gravar, en brandgrav och
en skelettgrav, det ena var ett permskt eldstål, en typ som har sitt huvudområde i Finland
och västra Ryssland (Andersson 2003:31). Eldslagningsstenar återfanns i fyra gravar varav tre
var brandgravar. Pärlor, etthundrafyrtio stycken, fanns i åtta anläggningar varav hälften
skelettgravar och hälften brandgravar. En stor andel av pärlmaterialet var
utomskandinaviskt och i den skelettgrav med störst uppsättning pärlor, sjuttiofem stycken,
var dessa placerade nedanför fotändan. Broddar, tre skobroddar och fem hästbroddar,
förekom i fem gravar varav fyra var brandgravar. Keramik förekom enbart i brandgravar.
Fem av brandgravarna innehöll förkolnat material utifrån strukturen tolkat som bröd. Elva
brandgravar innehöll djurben såsom häst, hund, katt, höns, svin och ekorre. Hund förekom i
alla dessa gravar, katt i nio av dem och häst i fyra. Gravarna innehöll även obrända ben av
nötboskap, att alla var obrända visar att de hade ett annat syfte än övriga djur. Får och get
förknippas med äldre järnålder och dessa arter förekommer ej i gravarna. Tre skelettgravar
innehöll även djurben. Ett kolprov från brandlagret i grav 14 gav dateringen 530‐650 vt men i
övrigt är majoriteten av gravarna på gravfältet daterade till 950‐1100‐tal.
Fornlämningsområdet, även innefattandes bebyggelse, hade använts från yngre bronsålder
till sen medeltid (Andersson 2003). Få könsbedömningar kunde göras, sju män och nio
kvinnor. Av åttio procent av den förmodade vikingatida populationen på gravfältet var
trettien procent sjutton till trettiofem år, trettien procent trettiotre till fyrtiofem år, tjugonio
procent noll till tio år och nio procent över fyrtiofem år (Andersson 2003:64f). Blandreligiositet
speglas i gravarna vilket i sin tur speglar den konfliktfria bild av mötet mellan hedendom och
kristendom som framträder på många av ättebackarna i Mälardalen under sen vikingatid och tidig medeltid
(Andersson 2003:69). Släktskap och gemensam social grupptillhörighet har troligtvis varit

viktigare än religion vid gravläggning och för Skälby har ett par kroppar visat tecken på
biologiskt släktskap. Kontakter med en stor del av den då kända världen kan även ses i
gravmaterialet (Andersson 2003). En annan intressant sak är synen på barn, hos kristna anses
döpta barn vara fullvärdiga församlingsmedlemmar vilket har kontrasterats mot en hednisk,
barbarisk, syn på barn som beskrivs i tidigkristna verk. Barngravar från vikingatiden visar
tvärtom att barn behandlats med mycket vördnad oavsett ålder (Andersson 2003:70), till
skillnad mot kristen sed där odöpta barn ej uppfattas/des som individer och vid dödsfall lika
gärna kunde slängas på en avskrädeshög.
Valsta gravfält omfattandes 6600 m2 med sjuttiotvå gravar; tre högar, tjugosju runda
stensättningar, femton flacka stensättningar, två triangulära stensättningar, en treudd,
fjorton rektangulära stensättningar (kistgravar utan ovan jord synlig överbyggnad), åtta
gravrester (kraftigt skadade brandgravar) och tre omarkerade brandgravar uppvisade åtta
torshammarringar (Andersson 1997a:8ff). Torshammarringarna fanns i sex brandgravar, större
exemplar i grav 10, 55, 63 och 70. I grav 10, 55 och 63 var de placerade på eller i anslutning
till en urna, i grav 70 påträffades ingen urna. Hög 50 innehöll en mindre amulettring,
femtiosju millimeter i diameter, samt en torshammare (F734) inkilad mellan stenarna i
kärnröset. Detta fynd tolkas av mig som en torshammarring och är upptaget i katalogen. I

- 16 -

grav 4 påträffades ett torshammarringshänge (F231:4) med så kallad dubbel penhammare, ett
fyrtiotvå millimeter långt huvud (Andersson 1997a:36f). Skelettgrav 62 var en dubbelgrav
innefattandes en torshammarring med två hängen och en diameter av etthundrasjuttio
millimeter placerad i stenkistans sydvästra hörn. Skelettgrav 73 innehöll en torshammarring
men skelettet var förmultnat och läget kunde därav ej avgöras (Andersson 1997 9/1:47ff). C14
analyser av skelettgravar på området visade att dessa var anlagda under eller efter 1000‐
talets senare hälft. Detta gällde dock ej alla och det fanns även brandgravar från denna tid
(Andersson 1997a:62). Alla järnföremål täcktes av jordlager och hade mer eller mindre
korroderade ytor, en del hade även korrosionsblåsor och sprickor. Korrosionen uppträdde i
form av gropar, utgjutelser eller tunna flak (Andersson 1997a:88).
Häggviks gravfält från sen vendeltid till äldre vikingatid omfattade tretton undersökta och
borttagna stensättningar, en omfattande skadegörelse i området gjorde att gravarnas
morfologi ej vidare kunde beskrivas. Fyra av dessa gravar innehöll fem torshammarringar
och en amulettring. Könsfördelningen på gravfältet var jämn men inga barn eller ungdomar
förekom. De äldsta gravarna låg på gravfältets södra del och de yngre på dess norra
(Andersson & Lidström‐Holmberg 1998).
Ålands gravfält och gravmaterial från vikingatiden är mycket likt Mellansveriges, främst
Björkös. Högar med urnegravar eller brandlager och fynd såsom kamfragment, knivar, nitar,
broddar, pärlor och spännen är vanliga, även båtgravar förekommer (Kivikoski 1964).
Lertassar är karakteristiska för Åland och sådana har även påträffats i Ryssland. Kivikoskis
rapport över Långängsbacken innefattar ett torderat tenfragment som enligt författaren med
stor säkerhet är en del av en torshammarring (1980:24). I min katalog är detta fynd upptaget
som en osäker torshammarring på grund av det är ett litet fragment funnet utan spår av
hängen eller liknande järnföremål i närheten samt då gravfältet med etthundratretton högar,
de flesta med innanrösen, ej uppvisade några andra spår av torshammarringar. Larsas
Kvarnbacke är med sina etthundrafyrtio högar ett av de största järnåldersgravfälten på
Åland. Gravfältet har använts från 600‐talet till 1000‐talet och cirka trettio gravar är daterade
till vikingatid. I Kivikoskis rapport över Kvarnbacken beskrivs två gravar med möjliga
torshammarringar och ett par fynd från andra gravfält nämns även kort. Efter att ha studerat
bilderna i Kivikoskis rapport kan jag endast räkna en av torshammarringarna som säker då
fragmentet från grav 23 har en ändkrok som ej liknar torshammarringarnas, dessutom menar
Ström att detta fragment kommer från en hank (Kivikoski 1963; Ström 1970:2).
I Ryssland var, i likhet med Skandinavien, brandgravskicket dominerande under
vikingatid. Dubbelgravar, kammargravar och båtgravar såsom de i Norden har även
påträffats i Ryssland, tio skandinaviska båtgravar med män och kvinnor har till exempel
undersökts i Plakun nära Ladoga där arton gravar från 850‐950‐tal undersökts (Sawyer
1985:56,143; Werbart 1995:128; Duczko 2004:91ff). I Ruriks Gorodišče har påträffats fyra
torshammarringar, detta var en plats bebodd av svear eller människor från Mellansverige,
inte bara krigare, hantverkare och handelsidkare utan hela familjer. Att hela familjer levt på
olika platser i Ryssland speglas bland annat av dubbelgravar med man/kvinna eller
barn/vuxen och barngravar (Nosov 1992b:52,55; Duczko 2004:103). Gnëzdovo har liksom Birka
mörkfärgad jord på ett område som varit bebyggt och ursprungligen innehållit upp till
sextusen gravar, främst brandgravar, fördelade på åtta olika områden (Larsson 1993:15,21;
Duczko 2004:158). Johan Callmer nämner att över sjuhundra högar påträffats i Gnëzdovo
(1969:67) och Duczko skriver att tusen gravar, främst från mitten av 900‐talet, har undersökts i
området och att minst sextio var nordiska varav elva var båtgravar. Vidare skriver Duczko
att det främst handlar om brandgravar där gravbålen skett både på gravfälten och på annan
plats, att flera gravar var cenotafer, troligen nordiska, samt att det utöver de nordiska
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brandgravarna i högar även förekommer inhumationer i kammargravar av skandinavisk typ
(2004:152,158ff). Tio torshammarringar har påträffats i Gnëzdovos gravar, även en
torshammare i silver tillsammans med en hornbeklädd bockskalle (Duczko 2004:165). Urnor
med järnringar i eller omkring har påträffats i tretton gravar i Gnëzdovo, en järnring med
torshammare låg under en uppochnedvänd urna och ringarna var ej eldpåverkade.
Enligt Novikova finns det i Ryssland sammanlagt elva platser med trettiosex fynd av
järnringar med torshammare och andra hängen, tillsammans med femtio järnringar utan
hängen blir det tjugotvå platser med ”järnhalsringar” vilka Novikova räknar som
skandinaviska (1992:76,79). I min katalog är endast de trettiosex fynden med hängen
inräknade då informationen om övriga ringar är otillräcklig. Novikova nämner att Ströms
hängetyp E ej finns representerad i Östeuropa samt att hängenas proportioner på de ryska
fynden kan skilja sig något från de svenska. Lösa torshammarhängen har även påträffats i
bosättningslager i Gnëzdovo, Staraja Ladoga och Nikol´skoe V.
Sammanfattningsvis kan vi se att de ryska fynden av torshammarringar i stort sett har
samma kontext som fynden i Sverige. Gravfynd i främst brandgravar dominerar vilket
understryker torshammarringars relation till gravriter och brandgravskick, högar var den
dominerande gravformen och dessa är enligt Novikova vanligen placerade över gravbålet.
Gravarna är enskilda med man eller kvinna eller dubbelgravar med man och kvinna eller
vuxen och barn, könsfördelningen är jämn och fynden förekommer i lager daterade från 700‐
tal till 1000‐tal, men tyngdpunkten ligger på 900‐tal (Novikova 1992; Duczko 2004).

Fynd i brandgravar
Torshammarringar förekommer nästan uteslutande i
brandgravar där de vanligen är placerade i eller
ovanpå/omkring en urna eller på keramikskärvor med brända
ben. Det händer att torshammarringar är placerade på botten
under benen eller mellan ben och grusfyllning i en urna. Minst
femtiotre procent av ringarna har enligt Ströms studie
påträffats inuti ett kärl (Ström:1970:24; Nilsén 1992:18: Andersson
2005:48). Min katalog visar att fyrtiotvå procent av
torshammarringarna i de sexhundratrettiotvå upptagna
Bild 10. Torshammarring från
brandgravarna påträffats i anslutning till ett kärl. Övriga
brandgrav, Björkö. Tecknad av
femtioåtta procent saknar beskrivning av benbehållare men då
J.Lyman, efter SHMs katalog
keramikskärvor av benbehållarart ofta förekommer i gravarna
skulle siffran kunna vara högre. Det är även vanligt att torshammarringarna placerats i ett
brandlager utan kärl bland andra fynd såsom nitar och spikar. Ovanliga placeringar har till
exempel förekommit i grav 6, Malmby, Närtuna socken, där en torshammarring låg på en
flat sten, och i Ersta, Brännkyrka socken, där ett kärl med en torshammarring varit placerat i
en träspann med järnhank. I flera fall förekommer gravar med flera kärl innehållandes ben
och torshammarring eller ett kärl innehållandes mer än en torshammarring. Det finns
följaktligen en koppling mellan bränningen, eld, och torshammarringen, stål, vilken jag skall
återkomma till längre fram.
Torshammarringarnas placering i relation till kärlen i 264 gravar
78%

I kärl
I anslutning till kärl
Över benen i kärl
På/omkring kärl
9%
2% 4%

- 18 -

7%

Under benen i kärl

Fynd i skelettgravar
I skelettgravar är torshammarringen enligt Andersson
vanligen placerad vid fotändan (muntlig information 2006‐03‐14).
Ur beskrivningarna till de trettiotre skelettgravsfynden i min
katalog framgick att tre torshammarringar påträffats i
fotändan och sju i huvudändan, tjugotre hade en annan
placering. Variationen visar att ett enhetligt bruk av artefakten
ej tillämpades i skelettgravar. På gravfält 221 i Spånga, vilket
innefattade två skelettgravar och femton brandgravar,
påträffades till exempel en torshammarring placerad vid Bild 11. Torshammarring från en
skelettgrav, Sollentuna. Tecknad
vänster smalben eller knä i en skelettgrav från 800‐talet av J.Lyman, efter SHMs katalog
tillhörandes en kvinna i åldern femtio till sextiofem. Kvinnan
bar en traditionell smyckeuppsättning med bland annat två spännbucklor och glaspärlor,
även ett nålhus, en kniv, en kam, ett spänne med ett unikt ormmotiv och en tupp var
nedlagda i graven (Biuw 1992:109; Johansen 1997:99). Bland de få fall där ringen varit placerad
vid huvudet finns till exempel Björkös kammargrav 1081 med en kvinna i samt kammargrav
854 där en kvinna begravts med ett flertal handelsvaror (Gräslund 2003:487). Även grav 8 i
Viggbyholm innehöll en torshammarring placerad vid huvudet på ett skelett. Det finns ett
exempel från Ryssland där en torshammarring påträffats på en kvinnas bröstben (Novikova
1992:85). En torshammarring har även påträffats i en verktygslåda i Valsgärdes båtgrav 6
(Arwidsson 1942:78f). I Valsgärdes båtgrav 4 påträffades en torshammarring vid toppen av det
område som tolkats som förstäven, ringen tycks ha varit placerad kring förstäven, något som
enligt Odencrants tydligt visar dess karaktär av skyddande amulett (Odencrants 1933:231,236).

Fyndkontext
Benbehållare förekommer vanligen med torshammarringarna. Dessa är ofta enkelt
tillverkade i keramik men välgjorda, ibland utomnordiska, kärl förekommer även. Lerkärlen
är mestadels gråbruna, tjockväggiga och grovt magrade samt tycks oftast vara tillverkade
inför begravningen. De är ofta krossade vilket gör det svårt att avgöra ringens placering.
Nitar, spikar samt andra järnföremål och fragment ligger spridda i de flesta brandlagren,
likaså keramikskärvor från både enkla och fina krus, koppar och andra kärl av olika storlek
och form. Många av de nitar som förekommer kan tyda på att uttjänt båtvirke använts vid
likbränning och keramiken i gravar utgörs främst av obrända benbehållare eller kärl från den
avlidnes utrustning vilka fått en sekundär bränning i gravbålet (Andersson 2003:39). Kammar
är en föremålstyp som ofta påträffats tillsammans med torshammarringarna upptagna i
katalogen. Kammar är dock, efter keramik, den vanligaste gravgåvan under vikingatiden
(Ambrosiani 1982:180) och något särskilt samband med torshammarringar förekommer därav
ej. Knivar förekommer i många fall, även brynen vilka oftast är av skiffer. Pärlor, främst i
glas, är vanliga, andra smycken såsom bronshängen, ovala spännbucklor och likarmade
spännen förkommer i flera fall. Blyvikter finns representerade i ett fåtal
torshammarringsgravar. Tillsammans med torshammarringar har ibland permska eldstål
påträffats, dessa anses ha östligt ursprung och förekommer främst på orter med
handelsanknytning i Skandinavien, såsom Björkö och Hedeby, samt i västra Finland.
Kronologiskt tillhör de 900‐tal eller tidigt 1000‐tal vt (Andersson 1997a 9/1:35). Vapen är
mindre vanliga i samband med fynd av torshammarringar vilket delvis kan bero på att dessa
är tillverkade i järn, vilket i jämförelse med smycken i ädelmetall, bryts ned lättare.
Djurben förekommer i många av gravarna, dessa kan vara brända och/eller obrända, och
ofta rör det sig om flera arter i samma grav, ibland två till fyra individer av samma art.
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Beskrivningar av förekommande djurben finns sällan men utifrån katalogen ses att hund är
vanligast, även häst, katt och får/get är ofta förekommande. Svin, nöt och fågel uppträder
även, och i ett fall ett lodjur. Björnfalanger och tänder från främst häst påträffas även.
Fördelning av de vanligast förekommande arterna i gravar med torshammarringar
18%
43%

Hund
Katt
Får/get

18%

Häst
21%

Organiskt material finns i vissa fall bevarat. Det rör sig främst om bröd vilket ofta tolkas
dels som färdkost, dels som fruktbarhetssymbol. Hasselnötsskal förekommer i flera fall. I det
hela kärlet i grav 3 i Grimsta fanns dessutom ett ägg. Ägg tolkas ibland som en kristen
symbol för uppståndelsen, jag tolkar dem som en allmän fruktbarhetssymbol.
Kombinationen torshammarring ‐ ägg finns, utöver det nämnda fallet, endast i två
Birkagravar (Fors & Svensson 2004:34f).
I många fall utgör torshammarringen den enda gravgåvan och inga föremål bortsett från
benbehållare verkar ha något särskilt samband med torshammarringar. Kammar, knivar och
pärlor är vanliga i trakternas samtliga gravar. Knivar och andra spetsiga föremål, placerade
vid till exempel huvudet såsom i grav 73 på Björkö, har av Sune Lindqvist tolkats som en
kvarleva från yngre bronsåldern där kniven och annat »stål» alltsedan bronsåldern ägt samma magiska
kraft, som den än i dag bevarar i folktron (1915:116f). I ett sådant sammanhang kan
torshammarringar och knivar samt annat stål ha ett samband. Slagg förekommer även i
gravarna.
En annan intressant företeelse som förekommit i samband med torshammarringar är
eggverktyg vilka har placerats i graven på ett sätt som kan tolkas som en rituell handling. I
Häggviks grav 8 fanns en urna med en torshammarring, en kam, en förkolnad brödkaka
samt en kniv nedkörd genom brandlagret. Kniven tycks ha blivit nedtryckt med kraft och
trärester på tången visar att den ej varit med på gravbålet (Andersson 1998:41). Spjutspetsar,
yxor och svärd är andra föremål som placerats på liknande sätt i vikingatida gravar från
Mellansverige och Åland (Kivikoski 1963:68; Andersson 1998:42). I samband med
torshammarringar förekommer handlingen i en av Björkös gravar där en yxa körts ned vid
en urna med en torshammarring, i en av Spångas gravar ses samma kombination (Andersson
1998:42f).

Då jag förknippar torshammarringar med järnsmeden är även fynd av verktyg intressanta.
I några fall har till exempel hammare, punsar, verktygslådor och lertrissor från bälgar
påträffats, dock ej i den utsträckning jag förväntat mig vilket dels kan bero på att verktyg i
järn bryts ned lätt, dels på att verktygen ej begravdes med smeden utan ärvdes av en släkting
som förde yrkesrollen vidare.

Köns‐ och åldersindikationer i gravmaterialet
Vad gäller åldersfördelningen kan jag ej utröna ett särskilt mönster, ringarna förekommer i
både vuxengravar och barngravar, om än barngravarna utgör en minoritet (Andersson
muntlig information 2006‐03‐14). Enligt Biuw utgör barngravar som regel inte mer än fem
procent på Mälardalens gravfält. Detta kan jämföras med Gotland där ungefär hälften av de
begravda i de undersökta 500‐talsgravarna utgörs av barn. Spädbarn påträffas där ibland i
egna gravar men företrädesvis tillsammans med en vuxen. Detta visar enligt Biuw, som
jämför med 1700‐talet, att spädbarnsdödligheten var stor även under järnåldern (Biuw
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1992:299). En säker pojkgrav från Dragonbacken med urna och två torshammarringar (den ena
benämnd halsring av Bratt) innehöll en stor mängd gravgåvor och djurarter, till exempel katt,

hund, flera knivar och pilspetsar. Graven innehöll även ett miniatyrkärl med en liten
torshammarring i, en symbolisk miniatyr av torshammarringsbruket eller kanske en
spädbarnsgrav där benen förmultnat. En eventuell flickgrav med torshammarring, i
stensättning, innehöll flera djurarter, och föremål. En annan barngrav med torshammarring
innehöll nitar och spikar i en sådan mängd och utformning att den tolkats som en eventuell
båtgrav. Gravform och gravgåvor vad gäller barngravar med torshammarringar skiljer sig
följaktligen ej från övriga gravar. I gravarna med vuxna kroppar är åldersgrupperna maturus
och adultus de vanligaste och i denna studie finns inget som pekar på olikheter i
torshammarringsgravar bundet till ålder.
Ströms studie av torshammarfynden visade att sextio procent av alla torshammarringar
kom från kvinnogravar och fyrtio procent från mansgravar (1970:27). De vikingatida fynden
från Dragonbacken visar att torshammarringar förekom i sex av de sju kvinnogravarna och
en av de fem mansgravarna (Bratt 2001:47f). Att kvinnor ofta har utgjort huvuddelen av de
döda med torshammarringar i graven skulle kunna ha en särskild innebörd då denna
fördelning tycks ha varit gällande under flera utgrävningar. Dock skall tilläggas att många
av dessa könsbedömningar är gjorda på arkeologisk och ej osteologisk grund. Således finns
en eventuell felkälla, dels då det är svårt att bedöma vilka föremål som har varit kvinnliga
och vilka som har varit manliga, dels då ”kvinnoföremål” i till exempel brons och silver
generellt sett har bättre bevaringsförmåga än till exempel ”manliga” vapen i järn. Dessutom
råder stora skillnader mellan olika områden. Ovala spännbucklor vilka i Skandinavien
främst förekommer i kvinnogravar har i till exempel Ryssland och Polen påträffats i
osteologiskt bedömda mansgravar som i övrigt är av samma slag som skandinaviska, till
exempel brandgravar under högar och skeppsgravar. Omvänt har rektangulära rembeslag
typiska för skandinaviska mansgravar i dessa områden påträffats i kvinnogravar (Werbart
1995:126).
Ola Kyhlberg skrev 1973 om Birka och problematiken kring myntdatering och diskuterar
varför nordiska mynt samt hängsmycken eller amuletter gjorda av mynt enbart återfinns i
kvinnogravar. Han menar att hängesmycket i allmänhet var ett kvinnan tillhörligt föremål (1973:33).
Även korsformiga hängen och torshammarhängen har hittills främst påträffats i
kvinnogravar vilket har antytts visa att kvinnor tagit till sig religiösa symboler snabbare och i
större utsträckning än män (Kyhlberg 1973:33; Staecker 1999:94ff, 2003:464; Gräslund 2001,2003:485f
mfl.). Signe Horn Fuglesang har likaledes kommit fram till att miniatyrhammare i järn och
brons är vanligast i kvinnogravar (1989:26). Gunnar Andersson ser även idag en övervägande
del av materialet i kvinnogravar vilket Andersson delvis förknippar med asagudinnan Freja,
torshammarringarna kan enligt Andersson vara en del av en slags Frejakult (muntlig
information 2006‐03‐14; 2005:56ff). Med denna tanke kommer jag liksom Andersson att tänka på
kattskellett påträffade i gravar då katten inom litteraturen är ett av Frejas attribut. Jag har
dock ej hittills funnit ett samband mellan katter och torshammarringar i gravar. Katter tycks
dessutom oftare förekomma i mansgravar än i kvinnogravar. Bland samtliga gravar på
Ärvinge gravfält 156 var dock katter vanligare i kvinnogravar, hund och häst i mansgravar,
kvinnorna hade dubbelt så många köttdjur (främst får/get) som männen, medan männen hade
kremerats med ett större antal djur (Biuw 1992:56,78). Under folkvandringstid och vendeltid
tycks kvinnor oftare förekomma i låga, väl anlagda och avgränsade, runda stensättningar
och män i icke väl avgränsade stensättningar med rund, tresidig, eller fyrsidig form samt
högar (Andersson 2003:61). Något liknande generellt mönster kan av mig ej fastställas utifrån
de könsbedömda järnåldersgravar som innehållit torshammarringar. Nämnas kan att
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skellettgravarna med män är fler än de med kvinnor, den äldsta och de yngsta könsbedömda
gravarna med torshammarringar tillhörde kvinnor, föremål som exempelvis svärd,
pilspetsar och sköldbucklor förekom ej i kvinnogravarna, nålhus förekom ej i mansgravarna
medan knivar, brynen, pärlor, pincetter, kammar, vikter, mynt, nycklar och broddar förkom i
både kvinno‐ och mansgravar.
Utifrån min katalog är fördelningen av torshammarringar jämn mellan könen. Bland de
könsbedömda gravarna återfinns fyrtiofem torshammarringar i kvinnogravar, varav en är en
osäker torshammarring, och fyrtiotvå i mansgravar.
Könsfördelning i gravar med torshammarringar, efter antal
Kvinna
Man
42
45

Vuxna utan
könsbedömning
Dubbelgrav Man/Kvinna

1

5

1
2

23

Barn utan
könsbedömning
Pojke
Flicka

Statusindikationer i gravmaterialet
Modsat kan forholdet mellem ideologi og social realitet være så komplekst og motsætningsfyldt, at ideologien i
stedet for at afspejle de faktiske forhold kan sløre dem eller være i direkte modsætning til dem (Hedeager
1990:43). Att använda sig av gravfynd för att tolka sociala strukturer är en problematisk

uppgift. Andra aspekter än status torde skapa variationer i begravningsbruket och vad gäller
torshammarringarna kan ej ses något enhetligt bruk även om gravarna i Mälarområdet
generellt sett anses rika. Skeppsgravar vilka anses tillhöra betydelsefulla personer saknar
som regel torshammarringar, endast ett osäkert exemplar finns upptaget i katalogen.
Torshammarringarna är även ovanliga i kammargravar vilka på Björkö ofta kopplas samman
med hög status trots att många kammargravar där rymt få föremål. De av Björkös
kammargravar som innefattat vapenutrustning har kopplats samman med en vapenbärande
härskarklass (Gräslund 1980:77) och vapen är ovanliga i samband med torshammarringar.
Biuw kom beträffande Ärvingegravfälten fram till att rika och fattiga gravar ej skildes åt på
separata gravfält men att samtidiga dubbelbegravningar, i jämförelse med Björkö, visar på
hög status. Samtidiga dubbelbegravningar med torshammarringar är tämligen få.
Om fyndkvantitet skall räknas som statusindikator (se tex Andersson 1998b) får gravar med
torshammarringar i de flesta fall ett lågt värde. Det samma gäller om vi ser till så kallade
lyxvaror. Ingmar Jansson talar om ett ”fyndrikt” och ett ”fyndfattigt” område i
Mellansverige i sin avhandling om ovala spännbucklor: I det fyndrika området innehåller gravarna
ofta stora, statusbetonade föremål: i mansgravarna främst vapen och hästutrustning, i kvinnogravarna främst
metallsmycken och bland dem särskilt ovala spännbucklor. I det fyndfattiga området, som också är rikt på gravar
från vikingatiden, är dylika föremål relativt sällsynta. Där består gravgåvorna vanligen bara av pärlor, kammar,
torshammarringar och diverse enkla järnföremål (1985:152). En direkt koppling mellan

torshammarringar och högstatusföremål samt gravform finns ej, därutav ej sagt att
torshammarringarna är lågstatusföremål. Ovala spännbucklor och hästutrustning har
förekommit tillsammans med torshammarringar i flera fall. Status kan även speglas av
symboliska föremål och järn är ju i sig ett symboliskt laddat material. Vidare slutsatser i
statusfrågan är för problematiska att ådagalägga.
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Fynd i andra sammanhang än gravplatser
Boplatser är ofta svårare att lokalisera än gravar, bebyggelseutveckling får många gånger
spåras genom gravfält, men vi kan likväl konstatera att torshammarringarna ej är ämnade att
brukas vid boplatser. Några få torshammarringar har påträffats i boplatslager och som
lösfynd, emedan andra typer av amulettringar finns representerade i gravar, depåer,
boplatslager och som lösfynd.
I Krigarnas hus, ett hallhus i Birkas garnison, fann arkeologer år 2000 en torshammarring i
golvlager 2. I samma lager fanns även knivar, sköldkantbeslag, kammar, mynt och ben, både
bränt och obränt (Holmquist Olausson & Kitzler Åhfeldt 2002:11,16). I huset fanns även rituella
eller lyckobringande föremål såsom en torshammare tillverkad av horn, en eldstålsformad
ring, en amulettring med tre skäror samt sköldbucklor och andra skydds‐ och
anfallsvapendelar deponerade i stolphål. Byggnaden är daterad till sent 900‐tal,
”högstatusföremål” i husets västra del indikerar enligt författarna ett ”högsäte” och huset
har förstärkt uppfattningen av Garnisonen som en avgränsad social enhet (Hedenstierna
Jonson et al 1998:30; Holmquist Olausson & Kitzler Åhfeldt 2002:16,23). Bredvid byggnaden fanns
en smedja där flera amuletter i form av torshammare tillverkats. I Svarta jorden har även
funnits spår av smide men få verktyg har bevarats. Majoriteten av Sveriges
järnsmidesverktyg från järnåldern är liksom torshammarringarna påträffade i uppländska
gravar.
Helgö uppvisar flera spår av tidig järnbearbetning i permanenta verkstäder (Zachrisson
2004:365). Husgrupp 2 och 3 har givit många spår av smide. Deglar, gjutformar, järnslagg,
hammare och punsar utgör en stor del av fynden och vid dessa boplatser har flera
torshammarringstypiska hängen påträffats. Minst tolv yx/hammarhängen finns registrerade
av SHM, likaså miniatyrskäror, mängder av tenar och ringar. Nästan tvåhundra kilo slagg
har samlats in från husgrupp 3 vilket vittnar om järnproduktion i stor skala, med infört
råmaterial (Hallinder 1986:133,138,146). Här tycks flera av torshammarringarna ha varit
tillverkade.
Borg i Östergötland, undersökt av UV Linköping 1992 och 1993, visar tecken på en
omstrukturering både vad gäller bebyggelse och kultur kring 1000‐talet. Nittioåtta
amulettringar samt en stor kvantitet osteologiskt material, delvis tolkat som offrade djurben,
i samband med en ”kultbyggnad” och järnframställningsmiljö påvisar den förkristna värld
med offerriter som existerat i området (Lindeblad 1996:66f; Lindeblad & Nielsen 1997:5,19).
Platsen har tolkats som en stormannagård och i hus 5, den så kallade kultbyggnaden, fanns
två delar av amulettringar i järn varav den ena var öppningsbar. Utanför huset fanns en
depå med nittioåtta delar av amulettringar varav de flesta var eldstålsformade, några med
hängen i triangulär form och L‐form. Den triangulära formen tolkas av mig som en yxform
som kan kopplas samman med Tor. Ström tolkar likaså dessa former som torshammare
medan Jungner och Arrhenius ser dem som miniatyrspadar eller skovlar (Lindeblad & Nielsen
1997:72). Ringarna från Borg definierar jag som eldstålsformade amulettringar med
torshammarhängen tillhörande samma kulturella uttryckssätt men med ett annat rituellt
syfte än torshammarringarna och nämner dem här för att påvisa det allmänna bruket av
yx/hammarsymboler under järnåldern.
I Ryssland förekommer torshammarringar och dess hängen vid flera boplatser med främst
mellansvenska attribut, dels i hus, dels i samband med verkstäder (se tex Davidan 1982;
Duczko 2004).
Torshammarringar påträffade i dessa sammanhang har förslagsvis varit ämnade för en grav
men kommit bort på vägen, eller förlorat sin ursprungliga roll och använts liksom andra
typer av amulettringar, kanske av någon som ej känt till dess egentliga betydelse.
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Datering av torshammarringarna
Gravskick och fyndkombinationer kan i vissa fall giva en möjlighet till grova dateringar men
problemen kring dateringen av gravar och gravgods är många. Kyhlberg diskuterar
problematiken kring datering med hjälp av gravmynt och menar att dessa endast kan ge en
allmän datering av gravar. Generellt sett uppträder torshammarringarna under 600‐700‐talet,
har en huvudperiod under 800‐900‐talet, och försvinner sedan under 1000‐talet.
Torshammarringen från grav 6 i Valsgärde har daterats till år 750, samtidigt som Birka
etableras, men det finns en tidigare datering, av Arrhenius, till 600‐tal. Här har fyndet fått en
datering till vendeltid. Även ett fynd från kvinnograv 110 vid Dragonbacken är daterat till
600‐tal. Fyndet benämns halsring då det saknar hängen men ser för övrigt ut precis som en
torshammarring. Dateringen är gjord enligt Petrés Lovökronologi baserad på pärlor från
graven vilka faller inom pärlhorisont P4 (Bratt 2001:40f). Från Kymlinge i Spånga, grav 92,
kommer ett liknande fynd daterat till äldre vendeltid (Biuw 1992:128ff). Andersson menar
däremot att ringarna haft sin huvudperiod under 1000‐talet i relation till den ideologiska och
religiösa turbulens som då rådde i Mälarområdet (2005:45,47). De relativa dateringar som nu
förekommer i SHM:s register sträcker sig från folkvandringstid till vikingatid. Majoriteten av
fynden upptagna i min katalog är generellt daterade till järnåldern.
Förekommande dateringar i katalogen, antal fynd per period
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Analys
Vikingatiden var i högsta grad en nyskapandets och grundläggandets tid, den var en smältdegel, i vilken
århundradets erfarenheter förenades (Stenberger 1956:81).

Samhällsutveckling och handel i det vikingatida Sverige
Järnåldern är en förändringens period i Nordens historia. Under järnålderns första hälft ses
de romerska influenserna i Norden på nya åkerbruksredskap, en mer samlad och strategisk
bebyggelsestruktur och en ökad social stratifiering. Statsbildningen pågår i hela Europa men
i Norden dröjer denna något längre, Norden hade dock enligt Klavs Randsborg då en högre
ekonomisk stabilitet än det romerska imperiet (1989:13‐17). I Sverige dröjde sedan den
starkare riksbildningen ännu längre än i Norge och Danmark, dessutom fanns det en
motsättning mellan svear och götar. Kolmården och Tiveden markerade, enligt Ljungberg,
inte bara en politisk gräns utan även en kulturell sådan (1980:24;se även Hildebrand 1871).
Dessutom var götarna delade i väst‐ och östgötar på var sin sida om Vättern (Hildebrand
1871:107). Olika stammar i Thule eller Scandza nämns tidigt av Procopius, Jordanis och
Tacitus och enligt källor skrivna på 1200‐talet tros svear och göter ha enats under ett rike och
en uppsalakung under mitten av 1000‐talet, men i början av 1100‐talet valde götar och svear
olika kungar (Sawyer 1985:20, 1991:3; se äv Ridderstad 1914). Rimbert ger en antydan om en
kungamakt i Sverige under 800‐talet, men vi vet inte mycket om maktstrukturen i Sverige
innan 1100‐talet. Historieskrivningen i modern skriftlig form utvecklades här först på 1200‐
talet och sträckte sig då endast tillbaka till 1000‐talet och den förste förmodade kristne
kungen, Olof Skötkonung (Sawyer 1985:31; Sawyer 1987:88).
Riksbildningen i Sverige var flerdimensionell. Idag kan man inte betrakta riksbildningen som ett
skeende som utgått från ett bestämt område. Processen ligger på helt andra plan, förankrade i idéer om makt och
kontroll över människor och råvaror, transportvägar och kommunikationsmedel (Hyenstrand 1989:161).

Bebyggelsemönstret i Mälardalen kan relateras till strandförskjutningen på cirka fem meter
sedan 800‐talet. Denna innebar även nya ängs‐ och betesmarker. Vid vikingatidens början
kan det enligt Peter H. Sawyer rent hypotetiskt ha funnits runt tvåtusen gårdar i Mälardalen,
en summa som kan ha fördubblats på tvåhundra år och då befolkningen kan ha uppgått till
fyrtiotusen (1985:80). Antalet bebyggelseenheter i Uppland, Södermanland och Västmanland
kan vid järnålderns slut ha varit runt fyratusen, med en totalpopulation av femtio‐
hundratusen (Hyenstrand 1989:163). Under mitten av 900‐talet ses flera tecken på förändringar
i den rumsliga strukturen på boplatser och gravfält i östra Mälardalen (Andersson 1997a:76).
Åke Hyenstrand förlägger hundaresindelningen i Mälardalen till 900‐ och 1000‐talet, vid den
tidpunkt då det var nära att Knut den Store lyckats skapa en vidsträckt nordeuropeisk
statsbildning, omfattande hela Norden och England (1973:101). Hildebrand förmodade att
landskap och hundare/härad uppkommit samtidigt (1871:217,not2,221). Huvudbygder med
gårdar och storhögar dyker upp under folkvandringstid, vendeltid och tidig vikingatid.
Dessa kan vara bundna till en social och ekonomisk elit med kontakter i hela Europa.
Hyenstrand talar om Norden som Europas stora råvarukälla, särskilt vad gäller skinn och
hudar, och om svearna som handelsmän väl kända i de europeiska furstehoven (1989:165ff).
Under vikingatiden förekom ett gåvobaserat utbytessystem jämte ett administrerat
varuutbyte samtidigt som marknadshandeln blev allt vanligare (Gustin 2004). Mälarområdets
handelsstrategiska läge och naturtopografi gjorde området till en central mötespunkt i
Norden. Handeln skapade kontakter med handelsmän utanför Norden och från 800‐talets
början finns belägg för skandinaviska och baltiska handelscentra såsom Birka och Staraja
Ladoga där handel bedrivits med folk från fjärran länder. Fynd av både västerländska och

- 25 -

orientaliska mynt i Birka påvisar dessa kontakter. Likaså en liten Buddha staty påträffad på
Helgö. Birka har beskrivits som en protostad med en specialiserad bebyggelse inriktad på
hantverk och handel (tex Olausson 1993) och som en port‐of‐trade eller emporier (Gustin 2004). I
Birkas svarta jord påträffades under grävningarna 1969‐71 arabiska dirhemer varav de äldsta
är präglade före 750 vt och det yngsta 946‐7 vt (Kyhlberg 1973:26ff; Linder Welin 1974:22‐28).
Handeln kan ha enat olika grupper i Europa i en prestigevaru ideologi (Kristiansen 1986:23) där
man talade samma kulturella språk (Weiler 1999:241). Handelns betydelse för kulturell
utveckling belyses av många författare, till exempel Bryony Orme anser att varje form av
fredliga kontakter som leder till ett utbyte av varor eller tjänster även uppmuntrar till
specialisering (1981:213). Överskott i en ekonomi utgör grunden för utbyten samt möjliggör
specialisering och distribution. Olika områden hade under vikingatiden olika resurser i form
av naturtillgångar och människor med kunskap att bruka dessa. På Björkö och Helgö finns
mängder av spår som visar att lokala hantverkare tillverkat metallföremål av inköpt eller
inbytt råmaterial såsom järn ditfraktat från Dalarna. Varuutbyte underlättas om det inte finns några
avgörande politiska, kulturella, religiösa eller geografiska hinder samt vidare om transportmöjligheterna är
gynnsamma mellan olika områden (Ringstedt 1989:73f). Under vikingatiden byggdes utmärkta skepp

för transport av varor och vattentransport var och är en kostnadseffektiv fraktform.
Vikingarnas skepp och navigationssystem fascinerar ännu dagens sjömän. Varor har under
förhistorisk tid och tidig medeltid spridits genom handel och gåvoutbyte. Nils Ringstedt
menar att överskott från jordbruk och hantverk stärkte den politiska elit som verkade i den
vikingatida handeln i Nordeuropa (1989:75,79). Den agrara ekonomin utvecklades under
järnåldern genom till exempel tvåsäde, gödsling, vattenkraft, järnredskap och reglerade
ägoförhållanden (Myrdal 1982; Hyenstrand 1989:164). Under tidig medeltid ses en begynnande
marknadsekonomi och en valutaetablering i Skandinavien (Ringstedt 1989:79). Spridningen av
mynt och penningekonomi måste handla både om ett övertagande av rättigheter och om en förändring av
produktionsmönster och varucirkulation i samhället i stort (Thurborg 1989:103). Märit Thurborg föreslår

i sin diskussion om värde och valuta två system med kontrollfunktioner, ett baserat på
kontroll av statusvaror och ett baserat på jordägande (Thurborg 1989:91). Under 1000‐1300‐
talen växte, enligt Thomas Lindkvists åsikt, ett klassamhälle fram med en intern exploatering
och där produktionsenheter regelbundet avkrävdes en del av produktionen till kyrkan,
kungen samt aristokratin, det feodala samhället. Härtill kom lagstiftningen, formella
domstolar och ickeärftliga ämbeten. Västergötland och Mälardalen var två regioner med
olika skattesystem vilka kan visa skillnader i hur maktstrukturerna växte fram (Lindkvist
1989:172ff). I Väster‐ och Östergötland anlades de första klostren efter år 1020 och där
etablerades den tidiga feodala kungamakten. Det tog mer än fyrtio år till innan Svealand föll
under den centrala kyrkliga kontrollen (Lager 2003:505). Enligt Lindkvist upprätthölls
systemet med yttre tillägnelse i Mälarområdet av det lokala, runstenresande
stormannaskiktet fram till mitten på 1200‐talet då den interna exploateringen ökade
(1989:178ff). Eftersom Mälardalen var ett stort handelscentrum utsattes området för större
påverkan utifrån än många andra områden i Sverige och missionärer från olika områden
kunde verka där tidigare än hos götarna, dessutom fanns där förmodligen många köpmän
som blivit omvända under sina resor vilket gynnade missionärernas arbete (Sawyer
1991:12,170). Den första dokumenterade missionen i Sverige ägde rum under 800‐talet, i
mitten av 800‐talet mötte dock missionen starkt motstånd i Birka och det finns inget som
påvisar mission mellan sent 800‐tal och tidigt 900‐tal (Sanmark 2003:553; Staecker 1997,2003:464).
Rimberts Vita Ansgarii beskriver framgången av Herigars kristnande, han beskrivs som
prefekt i Birka och utöver döpandet skulle han även ha byggt Birkas första kyrka på sin mark
(några arkeologiska spår av denna kyrka finns dock ej), men alla kungar föll ej för missionärernas
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påtryckningar. Missionärer skall enligt Adam av Bremen haft för avsikt att förstöra det av
Adam uppdiktade templet i Gamla Uppsala men ändrat sig av rädsla för att bli dödade och
istället predikat i Götaland där de även förstörde hedniska gudaskulpturer. Först då Olof
Erikson Skötkonung döptes började kristendomens spridning ta fart och restriktioner för
hedniska aktiviteter infördes (Sawyer 1985:169; Sanmark 2003:553,555f). Kristendomen var en
kunglig religion (Sawyer 1985:21) då denna gav en organisationsform som gjorde det lättare att
kontrollera landområden och människor. Därav är det uppenbart att kungar bjöd in
missionärer med hopp om att öka sin makt och kontroll. Från många europeiska kungar tros
den nya religionen ha spridits till aristokratin och sedan vidare i samhället genom materiella
belöningar och andra fördelar vilket gagnade kristnandeprocessen på ett sätt som inte
missionärerna förmådde även om de ofta sponsrades med gåvor att skänka. Ett liknande
mutsystem kan av allt att döma ha förekommit i Sverige (Sanmark 2003:553f). 1164 etablerades
det första ärkebiskopsdömet i Uppsala vilket formellt utmärkte Sverige som ett kristet land
(Lager 2003:506), detta innebar självklart inte att hela befolkningen var döpt eller hade för
avsikt att vara kristen (se Ljungberg 1938).
Den goda ekonomin skapade ett produktionsöverskott från bland annat jordbruk,
boskapsskötsel och fiske vilket möjliggjorde införskaffande av lyxvaror som utgjorde en
viktig del i gåvoutbyten och politiska relationer (Petré 1984:17; Holmquist Olausson 1993:20).
Givandet av gåvor tycks ha varit ett viktigt maktmedel och ett sätt att få lojala sympatisörer.
Ibland kan gåvan ha varit en rituell handling och denna följde då vissa stipulerade normer,
Do ut des kan sägas vara ett huvudsyfte även för offer av olika slag. Relationen mellan materiellt
flöde och sociala relationer kännetecknas av reciprocitet. Men transfereringen av ett objekt transponerar också
handlingen till en social metanivå som diskursivt utövar makt både på givaren och mottagaren (Habbe
2005:198). I sagorna prisas hövdingar och herremän som bryter ringar och håller gästabud.

Ringarna representerar både värdighet och värde (jfr med tex guldbrakteater). Viktjusterade
ringar utgjorde betalningsmedel under vikingatiden och den ryska viktenheten grivenka
betydde ursprungligen grivna, halsring (Thurborg 1989:95; Gustin 2004:138). Under förhistorisk
tid i Europa och Skandinavien förefaller sålunda ringar ha varit viktiga sociala värdemedel.
Arm‐ och halsringar har en lång tradition bakåt och skiftande religiösa och sociala funktioner. Under yngre
järnålder känner vi tunga guldarmringar, s k Kolbenarmringe, som makt och värdighetssymboler på kontinenten
och i det isländska sagamaterialet framträder cirkulationen av ringar som betydelsefulla transaktioner av
lojalitet, generositet och social status. Men vi möter också ringar som en direkt form av blodspengar (Thurborg
1989:91). I Baugatal i Grágás, ofta betecknad som en lagsamling, beskrivs även ringuppräkning

vid ättebot. Konsten är en viktig källa till både profana och sakrala föreställningar. Ringar
förekommer på flera bildstenar, till exempel på bildstenen från Tängelgårda på Gotland med
en scen kopplad till krig och dödsritual med fåglar, figurer och symboliska föremål. Jag
tolkar stenen som en återgivning av en grupp krigare vilka med skepp färdats ut i strid, där
överlevande tilldelats ringar och döda färdats till dödsriket. Särskilt den mittersta scenen,
bild 12, är här intressant då figurerna
bär ringar i händerna. På Historiska
Museets hemsida kallas dessa segerns och
ärans ringar (Historiska 1). Dessa kan
förknippas med härskarringar eller
betalningsmedel och gåvor som av goda
ledare gavs till krigare, något som
omtalas i flera berättelser, till exempel Bild 12.
Beowulf. Andrén menar att scenen kan Scen från Tängelgårdastenen, utställd på Historiska Museet.
föreställa Sigurd Favnesbane som delar Teckning: J.Lyman
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ut guld och ringar (1989:298f). Detta är en trovärdig tolkning då orm/drakdödaren med
segerskatten är ett vanligt motiv i sagorna, i Norden främst Völsungasagan. Lindeblad
menar däremot, i anknytning till de rika fynden av amulettringar i Borg, att scenen möjligen
kan illustrera hur amulettringar användes (1996:67). Ringen har således utgjort en viktig
symbol både i vardagliga och i rituella sammanhang.

Från varjagerna till grekerna
Handeln mellan det vikingatida Sverige och Östeuropa gick längs vattenleder och orter
därvid. De spår av svenskar som finns i Ryssland utgörs huvudsakligen av gravar typiska
för Skandinavien, inklusive Åland, och andra av skandinaver koloniserade platser. De
skandinaviska fynden följer vattenförbindelserna Östersjö‐Volga och Dneprleden med
utgångspunkt i Staraja Ladoga (Gustin 2004:76). Skandinaviska spår finns i Staraja Ladoga
redan från mitten av 700‐talet (Noonan 1991:202; Larsson 1993:12; Bäck 1997:141; Nosov 2001:8).
Ladoga har liksom Birka benämnts protostad eller vic och har liksom Gorodišče vid
Novgorod, eller Rurikovo Gorodišče, beskrivits som en handel‐ och hantverksplats med
administrativ och, i det senare fallet, militär organisation (Davidan 1982; Nosov 2001:6;
Kirpichnikov 2004:183). Gorodišče söder om Novgorod skall enligt Nestorskrönikan ha varit
Ruriks fäste, Smolensk och Gnëzdovo skall även ha bebotts av nordbor (Larsson
1993:15,21;Latvakangas 1995:14f) och i dessa områden har vikingatida material med
skandinaviska drag grävts fram. Gnëzdovo beskrivs av Duczko som en blandning av Birka
och Rurikovo Gorodišče med en kultur som härstammar från Svealand (2004:188). Det
skandinaviska gravfältet Plakun nära Ladoga, tillhörande 800‐900‐talen, har uppvisat arton
högar, en kammargrav och tio båtgravar vilket har givit tolkningen att nordbor, både män
och kvinnor, med hög ställning verkat där och dubbelgravar såsom de i Norden har även
påträffats i Ryssland (Sawyer 1985:56,143; Nosov 1992a:83; Werbart 1995:128). Gnëzdovo har
liksom Birka mörkfärgad jord på ett område som varit bebyggt och ursprungligen innehållit
femtusen gravar, främst brandgravar (Larsson 1993:15,21). Små koncentrationer av lokalt
tillverkade skandinaviska föremål har hittats, främst på gravfält, i anslutning till viktiga
centra som Novgorod, Jaroslavl och Gnëzdovo. Dessa gravfält uppvisade även finska,
baltiska och slaviska gravskick vilket indikerar att en blandad population avlidit där (Sawyer
1985:149). Verkstäder med olika spår av hantverks såsom smyckes‐ och vapentillverkning har
grävts ut i Ryssland. I Novgorod har påträffats flera lämningar och A. V. Artsikhovsky
menar att handelns roll där har överdrivits, området var under medeltiden främst bebott av
hantverkare och ej lämpligt för jordbruk (1967:7). Vid utgrävningar i Staraja Ladoga 1997
påträffades en verkstad som under 900‐talet producerat föremål av skandinavisk design
(Kirpichnikov 2004). Olga Davidan har konstaterat att det i Staraja Ladoga från samhällets
begynnelse under 700‐800‐talen finns spår av benbearbetning, bronsgjutning och vävning
(1982). Kammar av olika slag hade troligen förts in av skandinaver eller kammakare, eller
handelsidkare av annat ursprung, och lokal tillverkning av kammar efter skandinaviska
förebilder förekom i Staraja Ladoga från 700‐talet (Ambrosiani 1982:180ff; Davidan 1982:171ff).
Lokalt smide, bland annat efter nordiska och baltiska modeller, förekom även och till
exempel Davidan föreslår att det kan ha varit gotländska mästare som arbetat i någon av
verkstäderna. Davidan konstaterar även att hantverket i Ladogaområdet har samband med
individuella hushåll (1982). Enligt Duczko visar fyndet av en smedja med flera verktyg och
producerade föremål såsom knivar och båtnitar att smide var det tidigaste hantverket i
området och teknologin anses vara av skandinaviskt ursprung (2004:68‐74).
Att de skandinaviska handelsmän som levt i Ryssland gradvis förlorat sin identitet (min
översättning) och assimilerats med den lokala befolkningen kan enligt Sulimirski indikeras av
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att de ej tillverkade keramik av egen typ (1970:332; se även Avdusin 1969:56,61 & Brorsson 2001).
Kirpichnikov menar att vikingarna i Ryssland anpassade sig till lokalbefolkningen i högre
grad än vikingarna i Baltikum samt i väst och att de vanligen begravde sina döda på samma
gravfält som slaverna (1970:54). Att skandinaver bosatt sig i Ryssland för att leva där och
bruka jorden är ett förslag som anförts och kvinnogravar med nordiska föremål såsom
spännbucklor visar att hela familjer vistats i områdena (Jansson 1992:77; Gustin 2004:78).
Hyenstrand skriver att Mälarlandskapen hade omfattande handelskontakter med Europa
under vikingatiden och att missionen inneburit stora kulturella samband med andra länder
under 900‐och 1000‐talen (1973:101). Enligt Birger Nerman och Tadeusz Sulimirski har
Mälardalsyxan skapat grund för en rysk lokalvariant och flera nordiska föremål och
gravtraditioner vittnar om handel och nordiska bosättningar i Baltikum (Nerman 1954:269;
Sulimirski 1970:330‐333). Sulimirski ser den skandinaviska handeln som en viktig händelse i
östra Europa och menar att det under sen bronsålder bland annat funnits en gotländsk
koloni i Lettland med båtgravar av skandinavisk typ samt gravar av skandinaviskt slag i
Estlands kustområden (1970:331). Sawyer menar att Birka har varit en transitomarknad
mellan Västeuropa och rika centra i Ryssland samt att Gotland delvis tagit Birkas position då
staden ej längre fungerade som handelsplats (1985:156). Adam av Bremen beskriver Mälaren
enligt följande: Emedan denna ankarplats är den säkraste i sveonernas kustområden, brukar alla skepp,
tillhöriga daner och nordmän såväl som slaver och sember och andra Östersjöstammar, samlas där regelmässigt i
och för olika nödvändiga affärer (I.60 i övers. av Svenberg 1984:149).

Enligt Nestorskrönikan blev skandinaverna Rurik och hans två bröder inbjudna av de
nordryska folken att regera över dem för att skapa ordning bland de inhemska stammarna
(Se tex Latvakangas 1995:14; Sawyer 1985:33; Larsson 1993:12f). Det finns flera medeltida texter
från området bland annat med information från Bysans där ruserna beskrivs som svenskar
och andra texter där skandinaver ej nämns i sammanhanget (se tex Obolensky samt Lichačev
1970). Skandinaverna anses ibland ha utgjort en viktig del i bildandet av Ryssland och en
teori till namnet Ryssland är att det har sitt ursprung i namnet Roslagen, ett Mälarområde
som i sin tur benämnts efter engelskans row (Beskow 2003:559). Skandinaver i Ryssland
kallades ofta varjag eller rus och enligt Larsson skulle rus från början ha betecknat folk från
Mellansverige (1993:15). Mongait beskriver ruserna som östslaver (1959:320) med hänvisning
till bland annat Rybakov, och tar i antinormannistisk anda överhuvudtaget inte upp
skandinavernas inflytande i sin bok Archaeology in the USSR. Definitionen av begreppen rus1
och varjag och dessa gruppers, vilka även förmodas innefatta östslaver, balter samt
finskugrer, betydelse i den ryska riksbildningen är omdiskuterad. Varjagproblemet
diskuteras grundligt i bland annat skriften Varangian Problems, i Arto Latvakangas
avhandling, och av Thomas S. Noonan som efterfrågar nya studier av relationerna mellan
Sverige och Ryssland, studier som håller sig utanför den normannistiska diskussionen om
huruvida vikingarna fört civilisationen till Ryssland. Dessutom är det inte enbart
Skandinavien och Ryssland ”problemet” berör, hela Östeuropa och Bysans innefattas i
periodens händelser (Se tex Sørensen 1970) och istället för att tala om nationaliteter borde
intresserade i ämnet tala om aktiviteter utan att påverkas av modern politik. The identity of the
people called Rus´ is immaterial, for what grew out of the Rus´ was the state of European Russia, with its eclectic
qualities and varying traditions. A state which founded itself and then established itself (Wilson 1970:115).

1 Oenigheterna angående definitionen av rus är en av anledningarna till att Ibn Fadlans reseskildring, utöver att
den endast är bevarad i sekundära referat och innehåller fiktiva, nedvärderande inslag, av mig icke godtas eller
används som en källa i tolkningen av vikingarnas historia. Dessutom har denna text i Ryssland använts för att
skildra slavisk sed (Olsen 1970:120).
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Utöver de nordiska sagorna, såsom Flateyjarbók och Ingvar den vittfarnes saga, finns ryska
och arabiska källor som talar om skandinaver som färdats, stridit, regerat och idkat handel i
de baltiska områdena, en del av dessa berättelser kan styrkas av det arkeologiska materialet.
Flertalet runstenar omtalar personer som färdats eller avlidit i Gårdarike (Ryssland) eller
Holmgård (Novgorod), de flesta av dessa finns i Mälarområdet (Montelius 1873:101; 1914;
Larsson 1993:167). Ingvarstenarna kallas några av dessa runstenar resta åt män, ledda av
Ingvar, som dog under en expedition österut. Runskrift på trä‐ och kopparstycken har bland
annat hittats i Staraja Ladoga och på ett benstycke i Novgorod (Arne 1959; Avdusin 1969:59;
Davidan 1970:85; Liestøl 1970:122). Oavsett vilken roll nordborna haft i Ryssland har de lämnat
spår som visar att de varit där vid olika tillfällen. Klädesplagg vilka av Davidan till viss grad
ses som etniska markörer visar att nordbor levt i Ryssland (Davidan 1970:85) och fynd av
torshammarringar visar att personer med anknytning till Mälarområdet vistats och begravts
där. Andra fyndkategorier har även likheter med det mellansvenska gravmaterialet och
åländska lertassar förekommer även bland nordiska föremålsgrupper funna i Ryssland. Ella
Kivikoski har påpekat att finska karaktärer i de nordiska gravarna vid Ladoga tyder på att en
befolkning av finskt ursprung levt där, vidare skulle de svenska föremålen i gravarna, enligt
författaren, vara handelsvaror (1964:198). Detta är oriktigt, skandinaviska och finska
folkgrupper har snarare levt tillsammans, till exempel i Priladozhe nära Ladoga där tjugofem
högar med skandinaviska föremål grävts ut (Duczko 2004:96). Det finns flera spår av
skandinaver som bland annat idkat handel och arbetat som krigare i Öst och därmed på ett
eller annat sätt påverkat utvecklingen i området. Kirpichnikov menar att skandinaverna,
även om de ej startade utvecklingen i Öst, där introducerade de bästa vapnen, goda
kunskaper i krigsföring och aktningsvärda erfarenheter i sjöfart och navigation. Samtidigt
fick de lärdom om andra vapen, kläder och dylikt som de östliga folken använde (1970:75f).
Oavsett vilka folkslag som levt i områdena var påverkan ömsesidig och ett intressant faktum
är att de olika folkslagen hade många gemensamma mytologem. Åskguden Perun och
boskapsguden Volos kan till exempel sägas vara ryska motsvarigheter till Tor och Frej
(Larsson 1993:25). Iron rings are artefacts that can be recognised as characteristic items of Viking‐age culture
in Svealand. Their rich appearance in Russia should be taken as a good testimony of the Swedish origin of the
people living in Pskov, Rurikovo Gorodishche and on the sites around Jaroslavl (Duczko 2004:133).

Järn och järnproduktion i det vikingatida Sverige
De talrika, med varjehanda järnsaker fyllda gravarna från sistnämnda epok (vikingatid) berätta om stolta och
medvetna bönder, som sutto tryggt och självsäkert på sina gårdar. De lade sina döda på gemensamma
samlingsplatser i gårdens närhet. Det var folk med mycket god tillgång på järn och som bl.a. utvecklats till
synnerligen skickliga smeder. Det finns en del som talar för att bergmalm redan nu tagits i anspråk och att järn
blivit en exportvara. Förhåller det sig verkligen så, blir vikingatidens märkliga expansion i Mälardalen lättare
förklarlig (Stenberger 1956:81).

Järnets introduktion innebar ett av de största teknologiska framstegen i människans historia.
Järnet var en viktig produkt under vikingatiden och de som hade kontroll över produktionen
och distributionen hade säkerligen en viktig ställning i samhället. Järnhanteringen var viktig
för skeppsbygge, vapentillverkning och jordbruksredskap, men spelade även en social roll
genom tillverkningen av statusobjekt och symboler. Anders Kaliff förmodar att det under
bronsåldern växt fram ett social stratifierat jordbrukssamhälle som lett till att
hövdingasläkter mot början av järnåldern styrt centralbygderna. Dessa hövdingsläkter skulle
sedan ha upprätthållit makten genom att styra utbytessystem och liera sig genom
exempelvis äktenskap (1997:30f). Kunskap om järnet kom från de keltiska folken i
Centraleuropa vilka under bronsåldern handlade med nordiska folk, i främst Danmark. I
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romarriket hade redskap i järn, såsom spadar, redan brukats i hundratals år under tiden som
trä var det huvudsakliga materialet i Norden (Myrdal 1982:90). Järnföremål och eventuella
spår av järnframställning visar dock att järnet, i Sverige, kan ha brukats tidigare än vad som
hittills ansetts, kanske redan under bronsåldern (Hjärthner‐Holdar 1987).
I Mälarprovinsernas järnåldersgravar ser vi spår av både utbytessystem och rituella system
innefattandes järn. Järnekonomin kan delas in i fyra sektioner: tillgång av
råmaterial/framställning, varuproduktion, distribution och konsumtion. För dessa sektioner
krävdes individer med kunskap och erfarenhet av järnframställning, hantverkare och
smeder, logistikkunniga samt säljare och köpare. Någon sorts maktstruktur bör här kunna
skönjas. Enligt Hyenstrand finns flera lämningar av primitiv järnframställning i Dalarna och
Gästrikland, samt i områden i norra Västmanland och nordvästra Uppland. Vid
Hyenstrands sammanställning 1981 fanns ungefär ettusen kända produktionsplatser i
Dalarna och flera hundra i Gästrikland som enligt C14 dateringar främst härstammar från
vendel‐ till vikingatid (1981:38ff). En intensiv järnproduktion föreslås av Hyenstrand vara
introducerad vid vendeltid vilken sammanfaller med de tidigaste båtgravarna i Vendel och
Valsgärde. Järnföremål börjar även i högre grad uppträda i Mälarområdets gravar vid denna
tidpunkt, särskilt stora mängder järn uppträder i gravarna längs nordvästra flanken i den
centrala Mälarbosättningen (1981:43). Gästrikland och Dalarna var de centrala
järnproducerande distrikten som försörjde Mälarbygderna med järn (Hyenstrand 1989:168; äv
Bäck 1997). Sedan romersk järnålder skall järn ha exporterats i form av olika barrer eller
tackor av olika värde. Dessa hade en standardiserad form vilken ofta visade var järnet kom
ifrån, till exempel såsom de spadformade ämnesjärnen av olika storlek från Jämtland,
Medelpad, Hälsingland och Gästrikland. Fynd av spadformat ämnesjärn har exempelvis
gjorts på Gotland där det under järnåldern kan ha bedrivits handel med bland annat svärd.
Bildstenar, Mästermyrfyndet och arabiska källor talar för detta (Magnusson 1995:67ff). Det kan
tänkas att järnproducerande och järnkonsumerande grupper hade marknader för utbyte av
varor i Mälardalen liksom i Hedeby och Ribe på 700‐talet. För distribution finns det i
området kommunikationsleder både på vatten och på land. Särskilt vattenlederna torde ha
lämpat sig för att järn från Dalarna och Gästrikland skulle kunna transporteras till och
emellan Mälarområdena och sedan bearbetas och säljas där. Birkas upphörande och/eller
förflyttande till Sigtuna motiveras bland annat med förändringar i strandlinjen och bättre
kommunikation med järnproduktionen i Dalarna (Sawyer 1985:162; äv Ambrosiani 1957).
Området kring Vendel är rikt på bergmalm och vid grävningarna i området 1996
upptäcktes spår av någon sorts järnbehandling, troligtvis inte framställning, samt
anläggningar tolkade som möjliga smideshärdar (Isaksson 1997:17f). Flera sådana spår finns
kring Mälarlandskapen och en etablerad organisation, inte bara för framställning och
distribution, utan även för smeder och för ett system som bistod dessa erfordrades. Gert
Magnusson talar om en organisation som på många sätt ger intryck av ett proto‐industriellt
produktionssystem (1995:66). Smeden torde ha varit en viktig person i järnålderssamhället
både ur ett profant och ur ett sakralt perspektiv. Mats Burström resonerar kring
järnframställningen som ritual och menar att vår tids syn på järnframställning i för stor
utsträckning har påverkat våra tolkningar av vikingatida framställning och användning av
järn (1990:263f). Järnframställning i samband med gravritualer tas av Burström upp med
hänvisning till slagg vilket ofta påträffas i främst gästrikes järnåldersgravar. I Gästrikland
finns även begravningar i järnframställningsugnar (Gansum 2004b:138). Burström analyserar
fynden ur ett strukturalistiskt perspektiv i kontrast till ekonomiska och funktionella
förklaringar till förekomsten av slagg i gravar. Källor till vikingatidens föreställningar om
järnsmidet är främst verktyg, framställningsspår och runristningar, främst Sigurdsristningar,
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vissa texter såsom fornnordiska hjältesagor. Från Snaptun i Danmark kommer ett fynd av ett
ansiktsprytt blästermunstycke vilket, såsom Burström påpekar, utgör en länk mellan smidet i
myten och i vardagen. Fyndet kan kanske härledas till sagan om hur Tors hammare blev till
då ansiktet med hopsydd mun tolkas som Loke. Burström hänvisar till järnframställning
som det av naturen givna till det av människan skapade. Den arbetsprocess som krävs för att erhålla
ett färdigt smidbart järn är således lång och komplicerad. Den inkluderar en rad arbetsmoment vilka måste
utföras i en bestämd ordning. Järnframställning kan därför betraktas som ett slags ritual, det vill säga en serie
handlingar som utföres enligt en fastställd ordning (Burström 1990:266f). Terje Gansum driver

hypotesen att järn genomgår rituella stadier, övergångsriter, där personligheten hos järnet
skapas genom smedens bearbetning av det och där döden är en central del genom bruket av
ben under härdningsprocessen, genom tillförsel av död blir järnet till stål1. Bruket av ben kan
beläggas till äldre järnålder, materialet anses tillföra fosfor vilket gör järnet hårt och sprött.
Gansum utgår bland annat från en vers i Völuspá som beskriver den gamla i Järnskogen som
föder Fenris avkomma (vers 40 i Eddan översatt av Brate 2004) vilket Gansum tolkar som en
omskrivning av en järnframställningsugn vilken föder järn, samt etnoarkeologiska studier
hos folk där järnframställningen har en liknande symbolik och där ugnarna till exempel är
utformade som kvinnokroppar (Gansum 2004ab). Järnet genomgår transformationsprocesser,
från eldlysande och rörligt till mörkt och härdat, och det är i detta sammanhang jag ser
begynnelsen till min tolkning av torshammarringarna, dess material och bruk.

Vikingatida gravtraditioner i Mellansverige
Mest information om nordbornas religiösa föreställningar och seder får vi från gravar och
under järnåldern är variationen av gravtyper markant. Gravfälten i bland annat Birka och
Valsgärde visar att jord‐ och brandgravsättning förekom samtidigt. Likbränningen som blev
vanlig i Sverige under bronsålderns tredje period (Almgren 1934:49; Gejvall 1975:17) tolkas
ibland som en omställning i det religiösa tänkandet. Sedens expansion i Skandinavien tros ha
influerats av Urnenfelderkulturen i Centraleuropa. Kontakterna med det romerska riket
påverkade troligtvis även det skandinaviska begravningsskicket som under romersk
järnålder började innefatta fler inhumationer/jordbegravningar. Kremering fortsatte dock att
vara den vanligaste begravningsmetoden. Under 500‐talet minskade både jordbegravningar
och gravgods vilket ibland tolkats som tecken på en krisperiod, ofta i samband med
klimatförsämringen, men Mälardalen tycks ej ha varit påverkad av denna när det gäller
gravmönstret vilket bland annat syns i båtgravplatsernas kontinuitet i Vendel och Valsgärde
(Sawyer 1985:89). Agneta Bennett har tolkat förändringarna i gravskicket under järnåldern
som tecken på olika religiösa och kroppsliga uppfattningar (1987,1991). Under vikingatiden
ökar skelettgravskicket successivt samtidigt som gravgåvorna minskar och kistor blir
vanligare. Att anlägga nya gravar på de äldre, vilket var vanligt under perioden, kunde
spegla någon slags förfäderskult. De hedniska gravplatserna användes sedan även för
kristna begravningar tills det under medeltiden, 1100‐tal i Uppland, anlades mer begränsade
kyrkogårdar (Almgren 1934:125; Gräslund 2003:485).
Under vikingatid i Mälardalen kremerades vanligen de döda tillsammans med olika
föremål varefter det byggdes en stensättning eller hög över gravbålet alternativt över en
ihopsamlad del av bålresterna i ett brandlager på annan plats (Gräslund 1980:72; Seiler 1997:64).
Gravskicksterminologin för brända ben varierar, brandgravarna från järnåldern kan vara
rena eller sotiga, benen kan vara spridda eller koncentrerade och benmängd samt

1 Den högre kolhalten och hårdheten är det som allmänt brukar skilja stål från järn (idag betecknas grundämnet
Fe järn medan alla järnlegeringar betecknas stål). Stålet brukades till osmidbara föremål såsom filar och städ.
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nedgrävningsdjup varierar (Se tex Bennett 1987, 1991; Nilsson 1996). Kantkedjor av kraftiga
stenar var även vanliga under vikingatiden. Hemlanden på Björkö har räknats som det mest
typiska höggravfältet i Sverige (Petré 1984:25,28). Om Tidrandes död berättar Flateyjarbók att
han jordats i hög efter hednisk sed (Ström 1947:29), Saxo berättar att Balder fick en kunglig
begravning med en hög som restes över liket, en hög som ingen vågat plundra sedan en
våldsam översvämning drabbat en grupp män som försökt öppna högen och att Frode
fastslagit att fallna krigare skulle begravas i en hög med sin häst och sin krigsutrustning (3.7,
3.8, 7,6(8,1) Liber 3, se äv 5,1 Liber 8). Enligt Den eldre Gulatingslova förbjöds gravläggning i
högar och rösen mot slutet av vikingatiden (Rindal 2004:197).
Gravfälten i Mälarområdet anses av Sawyer ha ett gemensamt ursprung som måste gå
tillbaka till 300‐talet eller tidigare. De kan ha blivit anlagda av en ledargrupp eller släkt som
bott och agerat vid Mälarens centra. Samtliga ligger vid huvudleder och vattenförbindelser
men trots att den parallella utveckling som gravfälten visar tyder på nära kontakt behöver
detta ej innebära att området haft en form av centralstyrning (Sawyer 1985:68). Från
vikingatiden i Birka finns ett större antal kammargravar som av Jan Peder Lamm kopplas
samman med ett social framstående skikt (1973:81). Högarna ses ibland som maktsymboler
och kopplas samman med personer som haft kontroll‐ och ledarskapsfunktioner (Andersson
1997a:78;Rindal 2004:198ff). De har även kopplats samman med ”skrytbönderna” (Andersson
2004) vilka tros ha eftersträvat en begravningssed lik aristokratins storhögar och vid sin by
anlagt ättehagar, bygravfält som är särskilt utmärkande för Mälarlandskapen (Almgren
1934:170). Monumentala gravar har även tolkats som uttryck för social oro och instabila
samhällsförhållanden där monumenten blir ett sätt att hävda sig, sin mark eller sin
föreställningsvärld (Bratt 2004:291).
Brandgravarna i Mälardalen anlades främst under den yngre järnåldern. Skelettgravskicket
i Mälardalen tillämpades företrädesvis under äldre järnålder och vikingatid, samt i båt‐ och
kammargravar under hela järnåldern. Huvuddelen av det i Mälardalen vikingatida
skelettgravskicket ligger inom 1000‐talet. Skelettgravar från äldre järnåldern i Mälardalen är
enligt Peter Bratt främst orienterade i N‐S medan de vikingatida är orienterade NÖ‐SV och
kristna lik skall ha haft blicken riktad mot öster varifrån Jesus skulle komma på den yttersta
dagen (Gräslund 1980:26; Bratt 2003:11,19f). Arrhenius föreslår att kropparna i Vendel med
ansiktet mot sydväst kan vara vända mot den lokala vattenleden, jämförbart med
Arwidssons studier i Valsgärde (1980:5). Orientering av gravar och lik har ej fått ett utrymme
i detta arbete då jag anser att denna inte har ett tillräckligt enhetligt mönster för att ge någon
slutsats i frågan om torshammarringar. Liksom orienteringen har använts för att klassa
gravar som hedniska eller kristna har brandgravar ofta förknippats med hednisk kultur
medan skelettgravar associerats med kristet bruk vad gäller studier av yngre järnålder (se tex
Lindqvist 1915:116; Bratt 1998:191f), något som i mina ögon är otillräckliga kriterier. Typiskt för
kristna gravar är kistor där individen är nedlagd i utsträckt ryggläge med huvudet åt väst
och utan gravgods. Men det finns hedniska symboler såsom torshammarringar i öst‐västligt
orienterade gravar och i kistgravar (Andersson 1997a:76; 1997b:362) och under slutet av
stenåldern och början av bronsåldern var det också vanligt att placera obrända kroppar i
kistor eller urholkade ekstammar. Gravar med profana gåvor och personliga föremål kan
förknippas med den hedniska föreställningen om livet i dödsriken där dessa föremål
kommer att behövas (Andersson 1997a:76).
Brandgravskicket och skelettgravskicket har existerat parallellt från mesolitikum1 till idag,
vilket leder oss till frågan om vad som avgjort huruvida en individ skulle jordas hel eller
1

Brandgravar från jägarstenåldern har exempelvis påträffats på Skateholmsgravfältet (Gerdin 1991:55).
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brännas. Oavsett hur man väljer att se på en död kropp måste den behandlas eller förflyttas
på något sätt, men det finns även etnoarkeologiska studier av nomadiska folk som har visat
att en tillfällig boplats där någon avlidit överges tillsammans med liket utan att det
behandlas på något särskilt sätt. Liv Nilsson Stutz har föreslagit benämningen abjekt för en
död kropp, den döde omdefinieras till något mittemellan objekt och subjekt. I alla kulturer
finns regler för hur detta ska gå till och det gemensamma målet med begravningsritualer är
att ordningen skall återskapas (2004:89). Kremering innebär, såsom Nilsson Stutz även
påpekar, att kroppen snabbt förvandlas till en annan substans, nedbrytningsprocessen och
separationen sker snabbare än vid inhumation. I brandgravskicket kan stundvis ses en
funktionell mer än en ideologisk funktion då det särskilt i varmare länder, där förruttnelse
sker snabbare, är praktiskt att bränna en död kropp. Årstiderna påverkar naturligtvis även
hanterandet av en död kropp och för kremering krävs tillgång till trä. En faktor som gör att
vi ej kan utläsa orsakerna till järnåldersmänniskornas val av begravningsmetod är att
kremering även förekommer på platser utan tillgång till större mängder trä vilket innebär att
en ideologisk förklaring ligger bakom valet. Båtgravar, vagngravar och vissa gravgåvor visar
att döden tros ha inneburit en resa, under vikingatid kanske den till Valhall vilken de
skriftliga källorna talar om. Att bränna en död kropp anses ibland vara ett sätt att frigöra
dess själ, det ses även som ett sätt att förhindra att den döde går igen (se tex Hagberg 1937;
Bennett 1987). Vad som avgjorde val av begravningmetod under järnåldern får vi aldrig veta
men sannolikt handlade det inte alltid om religiösa föreställningar. Jordandet och
gravgåvorna eller de personliga tillhörigheterna tycks under vikingatiden vara viktigare
delar av begravningen än behandlingen av själva kroppen. På lokala nivåer finns ibland ett
samband mellan kön och brandgrav eller skelettgrav, men inte i sådan utsträckning att det
går att tillskriva ett visst bruk för män och ett annat för kvinnor men gravklot förknippas
ibland med kvinnor och resta stenar med män. Bennets studie av folkvandringstida gravar
visade däremot att kvinnogravarna var prydligare och mer iögonfallande medan
mansgravarna var större. Vidare omfattade skelettgravskick och brandlager plus urnegrav
främst män (1987:147f). Djurben i vikingatida människogravar är vanliga, särskilt ben av
hund och häst. Inget samband tycks finnas mellan vissa djurarter och män eller kvinnor om
än vilda djur och hästar oftare förkommer i mansgravar och björnfalanger i vissa områden är
vanligare i kvinnogravar (Andersson 1997a:72; Bratt 2001:34). Barngravarna i Mälarprovinserna
är så pass få att det ofta antages att endast en mindre del av barnen gravlades under
perioden i Mälarområdet. Gällande Dragonbacken kom Bratt fram till att vart fjärde barn i
området gravlagts (Bratt 2001:34). Biuw kom fram till ett medelvärde på nästan tre procent för
barngravar i norra Spånga (1992:298) medan Anderssons rapport över Skälby visar att
tjugonio procent av beräknat material var barngravar (2003:65). Min tolkning av ett lågt antal
barngravar i vissa delar av Mälarområdet är dels att barndödligheten kan ha varit lägre tack
vare en bättre levnadsstandard än i andra områden, dels att nativiteten var lägre då många
av människorna i området hade ett yrke vilket inte lämpade sig för familjebildning till
exempel på grund av tillfälliga arbeten, handelsresor eller militär tjänstgöring. En
befolkningsökning anses ofta ha ägt rum under sen vikingatid vilket kanske speglas av
Skälbys många barngravar från denna period (Andersson 2003:70). Biuw har angivit
klimatförändringar
och
näringsgeografiska
förutsättningar
som
orsaker
till
befolkningstrycket i de områden där bybildning först framträtt, politisk bakgrund kan även
föreligga (Biuw 1992:322f). Biuw föreslår att familjerna under yngre järnålder kanske utökades
med flera syskon ur samma generation, något som kan skönjas i runstenstexterna där det
tämligen ofta förekommer fyra till fem bröder (Biuw 1992:325).
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Under sen vikingatid framträder en blandreligiositet som ibland visar förenandet av två
skilda symbolvärldar och den kristna inverkan på gravritualerna har i många delar av
Uppland dröjt längre än vad som tidigare ansetts (Andersson 1997a:79; Bratt 1998:190ff).
Gravfältet vid Kalvshälla bytomt med kvinnor, män och barn visade en indelning i sektioner
från olika perioder där kristnandet av området kan följas. En grov indelning visar att den
äldsta norra delen främst hade hedniska drag, den mellersta delen blandade drag och den
södra i huvudsak kristen prägel (Bratt 2003). Ett sjuttiotal amulettringar i järn, både ring‐ och
eldstålsformade med eller utan hängen, påträffades i kanter och gravfyllningar på gravfältet
varav alla utom fyra i den södra gruppen där de kan ha blivit sekundärt nedlagda. Ingen
motsättning mellan hedniskt och kristet syns enligt Bratt i deponeringen och en hednisk
förfäderskult och sed kan ha hållits levande så länge gårds‐/bygravfälten nyttjades och inga
övervakande kyrkor fanns i närheten (2003:37,49f). Inget samband fanns här mellan amuletter,
gravform och kön.
Bildstenen från Sanda, bild 13, är ett exempel på vikingatida konst som kan tänkas spegla
en del av vikingatidens dödsföreställningar och riter. Min tolkning av Sandastenen
sammanfaller till stor del med Hugo Jungners tolkning presenterad i Fornvännen 1930. Det är
förslagsvis ett dödsrike, kanske Valhall med Oden sittandes till höger som illustreras överst
på stenen. Detta styrks av att triskelen, spjutet och fågeln1 är till Oden kända attribut och om
den runda skivan nedom Oden tolkas som solen representerar den undre nivån jorderiket.
Vidare tycks motivet nedanför solen representera ett likbål och de tre figurerna bredvid
tycks utföra någon slags fruktbarhetsceremoni i samband med detta bål. Dessa tre figurer
har ibland tolkats som Oden, Tor och Frej men i detta sammanhang skulle jag endast tolka
de uppburna föremålen eller symbolerna som eventuella representationer för dessa gudars
krafter. Skriften på stenen lyder
roþuisl:auk:farborn:auk:gunborn (Jungner
1930:67), tre mansnamn vilka kan

tillhöra de tre män vilka avbildas i
en rad på stenen och som
följaktligen kan ha rest stenen över
en avliden frände representerad av
figuren upptagen i Valhall av Oden.
De tre redskap eller symboler som
bärs upp av de tre männen; ett spjut, Bild 13. Sandastenen, utställd på Historiska Museet. Foto: J.Lyman
en hammare, spade eller kanske ett
ämnesjärn och ett skärliknande föremål är symboler som påträffas på amulettringar i gravar
och depåer. Detta tyder på att begravningsriten torde spegla någon form av fruktbarhets‐
eller återuppståndelsesymbolik vilken spelade en viktig roll både för den döde och för de
efterlevande. Sannolikt är att dessa symboler är lyckobringande samt beskyddgivande och
bistår således den döde i eftervärlden såväl som under resan dit medan de efterlevande
tryggas av att den döde fredat lämnar jordevärlden. Figuren mittemot Oden, sittandes på en
kubbstol, har tolkats som en völva (Price 2002:166f) men hon skulle även kunna ses som Freja
till exempel med hänvisning till sagorna där det sägs att Freja och Oden båda var dödsgudar
med dödsriken. Bruket av torshammarringar är ett av många uttryckssätt som kan ha
använts i en döds‐ och fruktbarhetsceremoni liknande den på Sandastenen.

1 Fågeln på stenen är ej av den art vi vanligen förknippar med Oden utan anses här, av Jungner, vara en
odensvala/svart stork vilken för den döde till Valhall (1930:78ff). Fågeln som symbol för liv, död och
uppståndelse är en väl känd företeelse (jfr fågel Fenix som återuppstår ur askan).
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Tor och den forna seden under vikingatid
Gudar i personlig gestalt tros ha dyrkats sedan
bronsåldern, kanske tidigare, om detta vittnar till
exempel vissa hällristningar. Hällristningar skall ej
behandlas som en homogen fornlämningskategori,
teknik och bilder skiljer sig åt från område till område,
vissa bilder tycks spegla vardagsliv medan andra har
en mer rituell karaktär. Yxor förekommer ofta både
som vapen och symbol, dels i händerna på figurer,
ibland på falliska sådana, dels enskilda. Jungner har
föreslagit att de falliska figurer med yxor eller spjut
som ses på hällristningar kan vara förlagor ur vilka
Bild 14. Yxguden, Flyhov. Foto: J.Lyman
gudomligheter som Tor, Frej och Oden växt fram
(1922:66,146; se även Ljungberg 1947). Marianne Görman menar konträrt att parallelldragningar
mellan hällristningar och den isländska litteraturens myter är olämpliga då det skiljer mer än
tusen år emellan uttrycksformerna (1987:14f). Det finns dock flertalet centrala motiv som
tycks ha varit viktiga under dessa årtusenden. Vi möter i konsten bland annat skepp, ringar,
yxor, fåglar, ormar och hästar. Under den, ur geologisk synvinkel, minimala period som
människan har vandrat på jorden har huvuddragen i människans miljö inte förändrats
särskilt mycket, vilket borde innebära att det finns universella drag i människans
uppfattning av omgivningen. Symboler är ej statiska, de besitter ej samma innebörd genom
tusentals år men det är anmärkningsvärt att yxan framträder som en viktig symbol från
stenåldern till nutid. Yxan förknippas i den nordiska mytologin dels med Forsete1 vars
signum är en yxa av guld, dels, och främst, med Tor som med sin yxa eller hammare bland
annat representerar väderguden vilken har sin motsvarighet i många andra kulturer. Indra,
Herakles och Donar är Tors likar både till utseende och till förmåga. Väderguden i hettitisk
religion gestaltas med en yxa i ena handen och en åskblixt i den andra (Larsson 1997:35), i
Doliche framställdes solguden, av romarna kallad Jupiter Dolichenus, med en dubbelyxa i
ena handen och en åskvigg i den andra och i Grekland finns motsvarigheter, utöver
Herakles, i Zeus och Hephaistos (Montelius 1911:5,7). I Mykene var dubbelyxan, tillsammans
med tjuren, en symbol för härskaren, Wanax. Karlenby skriver att dubbelyxan var en
gudssymbol i den mykenska världen och att männen i Ananinokulturen begravdes med sin
yxa som ett signum för deras särskilda betydelse i samhället (2002:13). I Irländsk tradition
finns Tors motsvarighet i Dagda, den Gode Guden, med en klubba som vapen vilken i likhet
med Tors hammare både kan döda och återuppliva. Dessa vapen och dess bärare associeras
ofta med gränsdragningar vilket antyds i sagor där till exempel ägd mark kan markeras med
eldritualer eller där boplatser kan väljas ut med hjälp av Tor. Eken är en annan symbol som i
många länder också associeras med åskgudar (Davidson 1993:83,101f). Bruket av
yx/hammarsymbolen finns sålunda inom flertalet kulturer och yxsymbolen kan ses som
universell. Spiraler kan även symbolisera blixtar (Novikova 1992:86; Görman 1987:40). I keltisk
religion är det fruktbarhets‐ och himmelsguden Taran (dunder) som bär en spiral och ett hjul
vilka i detta fall symboliserar blixten (Görman 1987:81ff). Görman förknippar vissa
hällristningar i Norden med dyrkan av denne gudom och ser i dessa influenser från
Hallstattkulturen.

1 Forsete är son till Balder och Nanna (Snorres Edda 1999:56). Han är rättvisans As, ordförande vid tingen och den
främste av asarna när det gäller att lösa trätor. Forsete betyder ”den som sitter främst” eller ordförande.
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På hällristningar förekommer både yxor och hammare, ibland på falliska gudafigurer
vilket indikerar att åskguden även var fruktbarhetsgud (Ström 1997:121). En intressant bild är
hällristningen från Vitlycke med en man som ser ut att viga ett brudpar genom att höja en
yxa mot dem (Bertilsson 1989:100). Kaliff talar om hieros gamos som en viktig symbol i
bronsålderns föreställningsvärld och drar i samma diskussion paralleller mellan motiv av
spjut och hammare/yxor och järnåldersasarna Oden och Tor (1997:16). Om vi vänder oss till
sagorna har vi till exempel Trymskvädet som är tänkvärt i samband med bilden. I Trymskvädet
berättas om hur Mjölner bärs in för att viga Trym och Freja (Tor utklädd till Freja) under en
bröllopsceremoni. Mjölner helgar även Balders dödsbål. Enligt Snorra Edda blev Balder bränd
på sitt skepp Hringhorni, Tor helgade bålet med sin hammare och Oden lade sin ring
Draupnir på bålet. I Beowulfkvädet benämns Skölds skepp Hringelstefna (med ringad stäv), och
från en båtgrav i Valsgärde kommer en torshammarring som enligt Odencrants och Ström
varit placerad där stäven skulle ha funnits (1933:231;1973:112). Tor kan slakta sina bockar
Tanngnjost och Tanngrisner för en måltid och sedan återuppliva dem med hjälp av Mjölner.
Från grav nio i Spånga finns en liten bronsring med ett hänge i form av en bockminiatyr.
Kanske ännu en symbol för de värden som förknippas med Tor och bockar. Elden associeras
likväl med åskguden tack vare dennes makt över
blixten. Att Tor med sin yxa/hammare som attribut var
viktig under vikingatiden omtalar även fynd av
miniatyrer, såsom Torsfigurinen nedan, smyckehängen
och amuletter, runskrift samt den muntliga tradition
som till viss del återfinns i isländska sagor och som
ibland återspeglas på bildstenar. Torshammare
förekommer till exempel på runstenarna SÖ 111 i
Stenkvista och VG 113 i Bjärby. Tors namn förekommer Bild 15. Eyrarlandstatyetten.
på exempelvis VG 150 i Velanda, SÖ 86 i Västermo och Torsfigurin gjuten i brons, 6,7 cm hög.
i lönnskrift på rökstenen (Palm 2004:36,155). I Danmark Målad av J.Lyman, efter utställt föremål
i Reykjavíks Nationalmuseum.
finns två torshammare på en runsten i Nørrejylland
och tre runstenar med frasen Þórr vígi (Palm 2004:155f). Tor är enligt sagorna beskyddare över
gudar och människor, han är son till Jord och han kan framkalla regn vilket ger människorna
en god skörd. De yxor som offrats redan under stenåldern visar att yx/hammar symbolen är
uråldrig. Stenåldersyxor funna i marken antogs förr vara Tors Åskviggar, även kallade
torkilar, torshammare eller torviggar, ett föremål som många bönder gärna förvarade i
hemmet som skydd mot blixtnedslag, troll och annat ont (Carelli 1996,1997;Näsström 2001:276;
Schön 2004:216f). Om den eldstålsformade Västeråsringen med eldstålsformade hängen
skriver Mårten Stenberger föremål av detta slag böra ha haft något slags magisk betydelse, snarast
förknippad med hemmets eld. Små eldstålsformade hängen av silver uppträda ofta i de nordiska silverskatterna
från vikingatid och ha förmodligen jämte andra prydnader burits av kvinnorna som skyddande amuletter.
Västeråsringen har väl burits som halsring men den kan också som dess motsvarigheter av järn och ofta
förekommande stora ringar av samma metall med påträdda Torshammare varit anbragt inne i gårdens stuga och
haft rituell innebörd (1956:73).

Balansen som råder mellan de olika världarna i fornnordisk mytologi illustreras ofta i
gudarnas kamp mot olika väsen. Tor är en gränsöverskridare som upprätthåller balansen
genom att bekämpa olika krafter, då Tor fiskar upp Midgårdsormen är världen i fara
eftersom ormen representerar en gräns som behövs för att hålla ihop människornas värld
och därigenom upprätthålla jämvikt. Anders Andrén ser de gotländska bildstenarna som en
unik kombination av mäskliga uttryckssätt, som i en samlad tolkning kan ge perspektiv långt utöver Gotlands
horisont (1989:287). Andrén ser bildstenarna som avbildningar av dörrar. Dessa dörrsymboler
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skulle vara resta i gränsen mellan inmark och utmark och enligt Andrén ses som delar av en
större hednisk världsbild (1989:293f). Werbart menar även att bildstenar, liksom nycklar och
djurhuvudbroscher, kan tolkas som symboler för dörrar till andra världar och transitioner
från liv till död (1995:125). Liksom Stefan Brink (2004) ifrågasätter jag den binära modell,
Midgård‐Utgård, som ofta används i tolkningar av den fornnordiska världsbilden. I sagorna
omtalas ofta nio olika världar och förhållandena mellan dessa tycks vara mycket
komplicerade. I nordisk mytologi är distinktionen mellan natur/landskap och kropp
flytande, naturen består inte av passiv materia och den döda människan skiljs ej från
landskapet (Johansen 1997:40). Förfäderna ansågs vara närvarande, de troddes ibland leva i
sin hög och tron att de döda lever i till exempel bergen existerar till viss del idag, bland annat
på Island (se tex Artelius 2004). I mytologin omtalas två huvudgrupper av gudaväsen, asar och
vaner, vilka alla har enskilda riken där de döda kan hamna. Det tycks ha funnits
föreställningar om flera dödsriken, de drunknade kom till sjörået Ran och de som dog i
sotsäng eller var onda hamnade i Hels dödsrike (Jungner 1922:129,208; Thålin‐Bergman 1975:88),
Ymisland, Tors Trudvang och Frejs Alfhem kan likaså ha tagit emot döda. Relationen mellan
Oden och Freja återspeglas både i fruktbarhetskult och i deras roller som dödsgudar,
sejdutövare och krigsgudar. Oden har under benämningen Óðr omtalats som Frejas förste
make (Ström 1954:63f,72) och som dödsgudar sägs de dela på fallna krigare, Freja mottager
hälften av de svärdfallna i sitt Folkvangr, Oden mottager hälften i Vallhall. I Mellansverige
tycks Frej ha utgjort en viktig gudom. Enligt Saxo slog sig Frö ned som gudarnas ståthållare
nära Uppsala och ett årligt Frøblod hos svenskarna nämns även (2,13 Liber 3. 8,12 Liber 1). Om
sveakonungarna var filii Frö kan detta spegla de symboler, till exempel skäror, som följde
med i svearnas gravar. Frej har omtalats som gravarnas beskyddare och anses ibland bo i
gravhögen och vara ett med jorden (Jungner 1922:209; Rindal 2004:196). Jungner föreslår i sin
avhandling från 1922 att en agrarisk kult nått Sverige under andra århundradet före vår
tideräkning vilket syns i den mängd skäror som dyker upp i det arkeologiska materialet.
Skäran förknippas ofta med Frej och Jungner menar att fynden av miniatyrskäror i
vikingatida gravar visar att skäran blivit en helig symbol i Norden (1922:352). Spad‐ och
yxformer kan såsom fruktbarhetssymboler även tillskrivas Frej om än yxsymbolen hos Tor
tycks ha en omfångsrikare tillämpning. Den betydelseladdade hammarsymbolen behöver
följaktligen inte alltid förknippas med den Tor som omnämns i de skriftliga källorna. Formen
och materialet i amuletter och dylikt kan i sig innehålla en symbolik vilken vi ej återfinner i
texterna. Yxformen har dels en fruktbarhetssymbolisk sida, dels en beskyddande och krigisk
sida. Tor är en gudom som i litteraturen också har dessa egenskaper. Freja/Frigg och Frej
tycks representera tidiga fruktbarhetsgudar emedan den senare Oden blir allt viktigare
under vikingatidens ibland krigiska förändringsperiod. Tor tycks finnas någonstans
mittemellan. De symboler som i olika form dyker upp på amulettringar representerar alla
gudarnas krafter, eller de natur‐ och alstringskrafter som fått namn såsom Tor eller Freja.
Torshammarringar uppträder ej i depåer men liknande amulettringar såsom eldstålsformade
ringar med hängen förekommer deponerade i exempelvis stolphål. Ett fåtal
torshammarringar har dock förekommit i liknande sammanhang. Jag anser att en depå dels
kunde vara ett kollektivt offer för att blidka naturens krafter, få beskydd eller lycka, dels en
enskild ritual med samma syfte. Kanske fanns det en tro på husgudar då olika former av
nedläggning gjorts i samband med bosättningar och stolphål. Samerna använde till exempel
depåer för att skänka främst mat till sina avlidna släktingar vilka ansågs bo under markytan,
vissa gudar ansågs även skydda olika delar av bostaden (se tex Mebius 2003). Karlenby
nämner flera fynd av just yxor i stolphål, anläggningar och på boplatser, dock aldrig i
avskrädeshögar (2002:100f).
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Hilda Ellis Davidson och Folke Ström omtalar bruket av Tors ring vid edfästande.
Edsringen är det föremål som vanligen förknippas med eder under vikingatid (Habbe
2005:134). I till exempel Landnámabók omtalas i Ulvljots lag hur eder avlades vid en helig
tempelring varefter Frej, Njord och den allsmäktige as
åkallades (Enligt Ström avses här Tor) (Brink 1996:44f; Ström
1997:43). Källvärdet för denna text har dock diskuterats (tex
Habbe 2005:134‐140) och den nedtecknades under kristen
tid. Ringen tecknad här intill har av Brink benämnts
Nordens äldsta lagbud (1996:27). Denna järnring har suttit
på en dörr1 i Forsa gamla kyrka i Hälsingland. På
medeltida kyrkdörrar finns ofta beslag och motiv med
hedniska symboler, till exempel ormar, vilket kan förklaras
med att dörren är kyrkans svaga punkt och ”ont skall
Bild 16. Tecknad av J.Lyman,
fördrivas med ont” (Johansen 1997:104). På ringen finns
efter Brink (1996:29f)
runor, av samma slag som Rökstenens, inpunsade vilka
har daterats till allt ifrån 800‐tal till 1100‐tal. Runskriften är tydd som ett lagbud. Det
sannolika är att ringen har sitt ursprung i 800‐talets Hög (Brink 1996:36,40; Habbe 2005:137ff),
även torshammaren på ringens insida antyder en äldre datering. Beslagen och nålen anses av
Brink vara senare tillskott (1996:40). Forsaringen benämns ofta edsring, ett föremål vars
användning under vikingatid, utöver i de isländska sagorna, även skildras i irländska
berättelser (Dublinkungens Torsring) och i den Anglosaxiska krönikan (ang danerna år 876).
Hávamál strof 110 inleds Ed på ring tror jag Oden avlagt hava. Ringar förknippas i
medeltidstexterna dock vanligtvis med status och gåvor där de ofta används för att knyta
sociala relationer, allianser och därmed politiska relationer (Habbe 2005:141,187‐211). Genom
hela Beowulfkvädet omnämns ringar. Beowulfs skepp är ringstävat (1131), krigarnas hjälmar är
järnringsprydda (1031), ringar används som betalmedel och gåvor etcetera. Här omtalas även
det flammande smycket Brosinga‐men (1195‐1205), detta skall ha varit det enda smycke som
överträffat den halsring Beowulf får av hövdingadottern Waltheow för att lända honom
lycka (216) (i översättning av Collinder 1983). Saxo berättar om Mimings armring med en hemlig
kraft som fick sin ägares rikedom att växa (2,5 Liber 3). Att en gudabrud, resp.gudinnebild (gudinna),
likaväl som en förnäm jordisk kvinna borde erhålla ett halssmycke, som bäraren kunde vara glad åt (»Mengloð»),
är blott naturligt (Jungner 1922:141). Jungner kom i sin avhandling fram till att Frigg är en

kärleks‐ och fruktbarhetsgudinna i förbindelse med åskans gud2 och i grunden identisk med
Freja (1922:118,130f,351f). I övrig germansk tradition talas endast om en Frija gift med himlens
gud (Davidson 1993:71). Freja, eller Frigg enligt Jungner, kallas i mytologin Mengloð, den
halssmyckeglada, och hon äger halssmycket Brisingamen (Jungner 1922:320; Ström 1954:47). I
Ynglingasagan återges Freja som den som lärde asarna sejden och som offerprästinna (Ström
1954:60). Frejas djur är enligt Snorra Edda katten (jfr Afrodite med sina lejon) och hon bär plagg
av kattskinn, till exempel ett par handskar (Ström 1954:60). Votivoffer av halsringar ses av
Görman som ett tecken på keltiskt inflytande i Nordisk bronsålders‐ och tidig
järnåldersreligion. Torques anses ha representerat gudar och kan i vissa fall ha burits av
människor eller större avbildningar av gudar (1987:116‐125). Fynd av stora halsringar tolkas
ibland som rester från stora gudabilder (Grieg 1929:192), sådana nämns till exempel i Olav
Tryggvasons saga, Eyrbyggarnas saga och Njals saga. Offrade halsringar och halsringsprydda
1 Ringen satt inomhus på dörren till kyrkans vapenhus vilket talar emot äldre tolkningar av ringen som en kyrklig
portring.
2 Någon form av samband finns i sagorna mellan Frigg och Fjorgyn, den samma som Jord, Tors moder och
åskguden Fjorgynn till vilken hon kallats mö alternativt dotter (Jungner 1922:124).
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kvinnostatyetter från sen bronsålder anses ibland vara tillägnade Moder Jord, till exempel
gudinnan Nerthus, det gör även mosslik där en vriden snara ibland fästs runt halsen på den
offrade (Cederschiöld 1975:82,85f; Görman 1987:149; se äv Zachrisson 2003). Till denna eller en
liknande fruktbarhetsgudinna som uppträder under bronsåldern förknippas förutom den
torderade halsringen, även ormar, bockar, simfåglar och yxbeväpnade tvillinggudar (Görman
1987:149). Trädhängningsriten, i Norden förknippad med Oden, har enligt Folke Ström ett
samband med en äldre fruktbarhetskult (1954:52f). Metallringar med tordering kan möjligen
även förknippas med en symbolisk hängningssnara. Även Oden har under namnet Viðrir
omtalats som rådare över vinden och Njord är den bland vanerna som främst råder över
väder och vind (Ström 1954:65,67). Att Oden också är en fruktbarhetsgud ses i hans olika
namn, till exempel Fjolnir och Þrór vilka även förknippas med fruktbarhetsasen Frej (Ström
1954:64,67). Frej har även med sitt svärd tolkats som en kampgud, en roll som annars oftast
tillskrivs krigsguden Oden. Jungner skriver att Oden hos nordborna är en senkommen
gudom, Oden skall enligt Tacitus ha dyrkats av germaner vid Rhen under 100‐talet. Under
romersk järnålder skall Odenstron ha nått götarna men i Svealand skall denna enligt Jungner
först erhållit en officiell status under mitten av 600‐talet (1922:246ff). Att Torsåker har en mera
nordlig utbredning (Uppland, Södermanland, Gästrikland, Ångermanland, Jämtland) än Odinsåker
(Västergötland, Östergötland, Uppland?) torde bero på Odinstrons mera aristokratiska karaktär (Jungner
1922:250). Att Oden i mindre mån uppträder i till exempel ortnamn förknippar jag med att

krigs‐ och härskargudar ej framstår som lika viktiga för allmänheten som fruktbarhetsgudar.
Keltiska Lug är en motsvarighet till Oden och har liksom han ett spjut och två korpar som
attribut, båda kan jämföras med romerska Merkurius som beskyddare av kungar och krigare
(Davidson 1993:78f). Jungner berättar om att kvinnor kring skiftet bronsålder/järnålder offrat
ringar till storkguden Höner för att bli havande (1922:320 (Fv.1916:117f) och Olaus Magnus har
beskrivit en sedvänja vid åskväder då tunga kopparhammare (kallade Torshammare) som
hölls i stor vördnad användes för att efterlikna tordönet i himlen, en sed som enligt Magnus
fortfor ända till år 1130 v.t. (Magnus [1555], i urval av Hagberg 1963:49). Människans relation till
det metafysiska har sett olika ut vid olika tider och platser men det finns vissa universella
drag såsom ring och cirkelsymbolik. Ringsymboliken är framträdande genom hela den
kända delen av människans historia. Cirkelformen anknyter till föreställningar om kretslopp,
återfödelse och oändlighet. Ringens roll speglas till exempel även inom områden eller system
såsom metallurgi, alkemi, Go Rin No Sho och Kekulés teori. I sagor och berättelser känner vi
till ringsymbolen från de germanska stammarna på 400‐talet till Tolkiens Härskarringen från
1900‐talet. Inom många domäner förknippas ringar eller spiraler med ormar/drakar1 vilka
framstår som väktare av till exempel gravar, skatter eller kanske runstenar vilket föreslagits
av bland annat Johansen (1997:63). Ormdraken kopplas även ihop med vishet, styrka, svärd,
förvandling samt fruktbarhet och Johansen talar om väsendet som omvandlare mellan liv
och död och menar att det finns ett starkt samband mellan ormdraken och elden. Nidhögg
och Midgårdsormen är i fornnordisk sed två ormdrakar som representerar både liv och död.
Midgårdsormen lever i vattnet och kan spruta eld, eld i form av blixtar kommer ur
vatten/moln och elden är likaså livgivande och livtagande (1997:71).
Varje folk, varje stam och varje ätt är medveten om sitt eget ursprung. I alla tider har härkomstmyter och
stamsägner överförts från generation till generation – inte som underhållning för stunden utan som folkets
urgamla historia, kärnan i dess identitet och kollektiva självuppfattning (Hedeager 1997:42).

1

Orm och drake representerar i äldre skrift ofta samma sorts väsen (se tex Johansen 1997).
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Slutsats
För att erhålla en insikt i torshammarringarnas betydelse krävs att vi söker förstå
begravningsritualens sociala och mentala innebörd för vikingatidens människor. En grav är
såsom Elisabeth Arwill‐Nordbladh uttryckt det en social plats, till vilken en händelse är knuten, blir
skapad. Denna plats, som kan ses och beträdas och som människor får ett förhållningssätt till, kan bli en referens
för minne, identitet eller avståndstagande (1998:248). Gravläggningen är vidare en produkt av en
situation, då en social formering äger rum – människors positioner ändras (Arwill‐Nordbladh 1998:246f).

Inte bara människors positioner förändras, även föremål såsom gravgåvor flyttas från en
kontext till en annan. Betydelseförskjutningar och nya innebörder kan uppstå då element
flyttas från sin ursprungliga kontext. Med torshammarringar sker inte alltid denna
metamorfos, dess innebörd är avgjord från början, graven är innebördens ursprungliga plats.
Järnet som torshammarringen består av har dock under skapandet genomgått en
förvandling. Torshammarringar som gravgåvor kan dels vara en viktig aspekt för de
efterlevande, dels en symbol för den döde personens roll i livet och kanske även i livet efter
döden. En begravningsritual kan spegla föreställningar om fruktbarhet, återfödelse och liv
(Andersson 1999:19). Nylén skriver också att gravskicket nästan alltid avspeglar tron på ett
slags dödsrike eller liv efter detta (1958:28). Skepp, kärl med mat, vagnar och dylikt i
samband med gravar visar att människor under vikingatiden har väntat sig ett liv efter
döden. En regions sociala och ekonomiska mönster, de religiösa strukturerna samt yttre kontakter, är faktorer
som påverkar samhällets ideologi och behov av symboler (Andersson 1999:21). Sol‐ och
fruktbarhetssymbolik har ofta fått känneteckna all förhistorisk religion men vi kan antaga att
de rituella systemen under vikingatiden var väl utvecklade och ofta handlade om mer än
jordens fruktbarhet. Bildstenar, vanligen daterade till 400‐1100, till en början gravstenar
placerade på gravar, speglar kanske ritualer sprungna ur dessa föreställningar. Vår kunskap
om ideologiska tankesystem kan aldrig bli mer än begränsad då det handlar om forntida
samhällen. Vi kan dock ofta se de mer generella dragen i seder och bruk baserade på
universella processer som till exempel samspel mellan jord, himmel, vatten och eld, och
genom att kombinera fyndstudier och ett kontextuellt synsätt. Men arkeologen kan aldrig
vara säker att den ursprungliga helheten finns representerad i det studerade materialet (se till
exempel Brown 1971:93). Denna realitet gör att vi kan få en felaktig helhetsbild, vilket utöver
de naturliga orsakerna styrks av det, såsom till exempel Klas‐Göran Selinge påpekat,
självklara faktum (1991:122) att det är de efterlevande som konstruerar gravarna. Det vill säga de
gravar som är konstruerade och icke ”naturliga”. The deceased as he/she was in life may be thoroughly
misrepresented in death ‐ the living have more to do than just express their grief and go home (Parker Pearson
1999:32).

Det sakrala och det profana uppfattas av människan, formulerat av Emile Durkheim,
såsom två separata världar utan något gemensamt (1995:36[1897]). En grav kan vara en plats
där någon avlidit och förmultnat utan att det finns någon yttre eller inre konstruktion som
vittnar om sakrala ritualer, eller en symbolisk manifestation över en död individ vilken
uttrycker en tanke om återfödelse och social reproduktion. Gravar kan således tillhöra både
den sakrala sfären och den profana, och gränsen mellan det sakrala och det profana är ofta
diffus. Monumentala gravar ser jag såsom något mer än en förvaringsplats åt en död kropp.
De uttrycker medvetna rituella handlingar som bygger på allmänt erkända ideal,
gemensamma föreställningar och symbolik. Huruvida gravformer kan spegla samband med
ålder, kön, roll i familj och samhälle skiljer sig från fall till fall. Det är av vikt att se till
kontexten, helheten, för att ej få en skev bild av det representativa materialet. Kontexter,
diskrepanser samt upprepningar i dessa, bör ordnas i en symbolisk idévärld och prövas mot
en samhällsanalys (Renck 2000:214). För att söka förstå gravens roll och utformning i ett
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förhistoriskt samhälle fordrar vi kunskap om förhållandet mellan sociala, politiska samt
ekonomiska strukturer och eskatologiska föreställningar samt symbolspråk. Variationer i
gravmaterial och gravskick eller gravspråk (se Selinge 1991:123; Andersson 2004 och 2005) kan
enligt min mening i viss grad kopplas samman med sociala strukturer och skillnader samt
rådande eskatologiska föreställningar i förhistoriska samhällen men aldrig leda till några
objektiva sanningar. Analogier är svåra att undgå då vi människor även omedvetet använder
vår egen miljö och erfarenhet som utgångspunkt i tolkningsarbetet (Kaliff 2005:133f) vilket,
enligt mig, är en av orsakerna till att en objektiv tolkning av arkeologiskt material aldrig är
möjlig. Människor kan aldrig helt koppla bort sina erfarenheter och värderingar då de
reflekterar över företeelser. Kontekster er, som andre begreber, jo kun vores måde at betragte det
arkæologiske og historiske materiale på, og i sidste ende har vi måske ingen anden målestok end den nuværende
til at vurdere fortiden med (Randsborg 1989:19).

Omnes eodem cógimur. Detta faktum har alla människor i alla tider levt med och hanterat
på olika sätt. Inför rädslan att försvinna för evigt skapar människan olika överlevnadssystem
förbundna med eskatologiska föreställningar. Hon omformar den vetenskapliga världen för
att skapa ett liv efter detta. Dessa överlevnadssystem innefattar ritualer av olika slag, ritualer
som blir särskilt tydliga vad gäller hanterandet av de döda. Gravplatser visar spår av rituella
processer vilka speglar uppfattningar om omvärlden och om den biologiska kroppen.
Dödsritualer kan såsom Claes Theliander med en triptyk visar, delas in i tre delar; det
kollektiva, det individuella och det biologiska (2000:39f). Gravritualerna är lika viktiga för de
döda som för de levande. De är lika mycket sociala utföranden som religiösa (Artelius &
Svanberg 2005:8) och såsom Selinge menar är det osannolikt att varje grav skulle vara individuellt
utformad, även om den i flertalet fall också får förutsättas ha en memoriell funktion, knuten till en individ
(1991:122). Den slutgiltiga döden förnekas ofta och saknad underlättas genom vetskap om att

förfäderna lever vidare. Rädsla inför döden och behov av föreställningar om återfödelse
uttrycks i religiösa ritualer (se tex van Gennep 1908). Religious ideas have no natural home in the mind
(Mithen 2001:109). Ett dödsfall hanteras olika beroende på omständigheterna men att individer
påverkas, vanligen yttrat i sorg, är ett allmängiltigt psykologiskt faktum. Sorg är ett
allmänmänskligt tillstånd och hanterandet av den frånvaro och saknad vilken uppstår kring
ett dödsfall avhjälps genom ritualer, ofta förbundna med eskatologiska föreställningar.
Durkheim delade in de religiösa fenomenen i två kategorier; trosföreställningar (åsikter) och
riter (handlingssätt), först då trosföreställningen definierats kan vi definiera riten
(1995:34[1897]). Såsom Mithen uttryckte det, anser jag att religionen ej är ett medfött fenomen.
Religionen är skapad av människan, vilken tycks vara det enda djur med ett behov av denna,
som ett sätt att förklara och förenkla livets svåra frågor och situationer. Homo religiosus
skiljer/skiljde sig alltså, enligt hittills uppnådd kunskap, från de andra djuren genom sitt
mänskliga medvetande om sin existens, ibland formulerat med Heideggers begrepp dasein.
Myt och symbolism utgör viktiga delar inom gravritualerna. Carl Gustav Jung påvisade att
myter av religiös natur kan tolkas som en sorts mental terapi för människans lidelser och oro
(1968:68[1961]). Även symbolerna, vilka härstammar i det medvetna och det omedvetna, har
en terapeutisk verkan (Jung 2001:224[1951]). Fruktbarhetssymboler innehar ofta en del i
gravuttrycket vilket ter sig naturligt i samhällen där jordens fruktbarhet är en av de primära
drivkrafterna i samhället. Gemensamma mytologem ses världen runt, i synnerhet vad gäller
fruktbarhetssymbolik. Det finns dels universella, dels kulturspecifika element vilka får sitt
uttryck i olika beteendemönster, dels individuella, dels kollektiva sådana. Många av dessa
beteendemönster kan samlas inom konceptet ritual. Något som har skiljt sig och som nu
skiljer sig mellan världens olika kulturer eller samhällen är de rituella uttrycken för
eskatologiska föreställningar. Om en grupp människor uppfattat döden som en övergång
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från en värld till en annan förklarar detta många av de artefakter vi påträffar i gravar.
Vagnar, båtar, mat och redskap har nedlagts i graven för att bistå den döde under resan till
och i livet i nästa värld. Men föremål kan även följa den döde i graven till följd av andra
orsaker, till exempel att de är så starkt sammanbundna med den döde att de kan bringa otur
om de används av andra (Renfrew & Bahn, 2004:420). En del djurben som funnits i
gravsammanhang kan vittna om rituella måltider, offer, gravgåvor eller en tro på att vissa
arter kan ledsaga den döde eller dennes ”själ” till ett dödsrike. Det senare är ofta
symboliserat av en fågel, till exempel en vit duva för katoliker eller Odens korpar för
asatrogna (Hagberg 1937:110). Oavsett vilken roll olika djurarter haft i gravceremonin kan vi
antaga att de utgjorde en viktig del i denna. Offerriter kräver en givare och en tagare, dessa
behöver ej vara ekvivalenta motsatser. Många gånger handlar det om kommunikation
mellan människor och deras gudomar, vilkas existens bygger på en reciprok
beroenderelation (Durkheim 1995:36[1897]).
When archaeologists excavate a set of burials they are not merely excavating individuals, but a coherent social
personality who not only engaged in relationships with other social personalities but did so according to rules
and structural slots dictated by the larger social system (Saxe 1970:4). Arthur Alan Saxe diskuterar

bland annat sociala identiteter samt relationer och dess manifestation i gravarna i sin
avhandling från 1970: death thus calls forth a fuller representation of ego’s various social identities than at
any time during life (1970:6). Saxes hypotes fyra visade till exempel att ju större den dödes
sociala signifikans var, desto mer skulle denna högre position återspeglas i graven. En
människas roll och relationer i samhället påverkar vanligtvis dess sätt att begravas, och
samhällets kultur påverkar i sin tur de föreställningar och ritualer som omgärdar denna
begravning. Bland annat Emile Durkheim och Victor Turner såg riter som stabiliserande
faktorer för vidmakthållandet av samhällsstruktur och Durkheim hävdade att en förändring
i en del av ett samhällssystem även påverkade andra delar av detta (Durkheim 1995[1912];
Stausberg 2002:19; Trigger 1993:293f). Collective ritual is a creative process, and ritual is the tool through
which social contexts are transformed (Artelius & Svanberg 2005:7). Begravningsritualer transformeras

genom förändringar i samhället, traditioner är ej naturliga utan måste skapas och
upprätthållas. En gemensam övertygelse krävs för att upprätthålla ritualers effekt. Dessa kan
förmodligen ha stabiliserande, men även motsatt, verkan på ett samhälle och detta visar att
religion med där innefattande ceremonier inte enbart fyller ett psykologiskt behov utan även
är ett kontroll‐ och maktmedel. Gravarnas utformning kan därav även spegla en politisk
struktur. Ett exempel på traditionsbrott och religion som maktmedel är den långa process av
förändring som kristnandet av Sverige innebar. Enligt Ljungberg blev Sverige helt kristnat
under 1080‐talet (1980:37f), att som Ljungberg mena att Sverige var ”helt kristnat” är
naturligtvis en förenkling, hela befolkningen på landområdet kan omöjligt ha blivit döpta
och trots kristnandet har flera förkristna traditioner överlevt tack vare många människors
upprätthållande av dessa.
Allt för ofta uppfattar jag en vilja hos vissa skribenter att omtolka hedniska symboler till
kristna symboler. Om detta i huvudsak beror på skribentens religion vet jag ej men
säkerligen spelar kristna värderingar ofta in i dessa tolkningar (säkert existerar ett motsatt
förhållningssätt, men detta tycks ej vara lika vanligt). Ett av många exempel är Gustav Trotzigs
tolkning av ett likarmat spänne från Björkös grav 983. Trotzig menar att spännet anspelar på
en psalm i Psaltaren med två hjortar på var sin sida om livets brunn (2004:199). Utöver att
smyckestillverkaren troligen ej har läst psalmen visar hornen på ”hjortarna” att det under
inga omständigheter rör sig om hjortar. Alla med kunskap om vår fauna ser att hornen
tillhör en art från underfamiljen Caprinae innefattandes får och getdjur. Om någon
parallelldragning till sakrala föreställningar överhuvudtaget skall göras till smycket ligger
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Tors bockar närmare till hands. Vad gäller fynd av vikingatida symboler ser vi ibland
svårtolkade blandformer såsom hängen med både torshammarformer och korsformer.
Istället för att hävda att en sådan symbol är kristen eller hednisk ser jag dem som
blandformer vilka illustrerar de förändringar som skedde under denna period. Angående
Anderssons poängterande av likheten mellan de enstaka torshammarna uppträdda på de
större torshammarringarna och taukorset kan jag i de exempel jag sett ej styrka denna
tolkning. Ett taukors, Antoniuskors eller egyptiskt kors, är T‐
format. T‐formade symboler betecknar allmänt himlens
inflytande över jorden (Nationalencyklopedin) och på
torshammarringar med ett hänge skulle symbolen i så fall
hänga uppochned vilket snarare påminner om en
fruktbarhetssymbol eller ett satanisttecken. De aktuella
hängena har i regel ej heller den raka linje nedtill som ett
taukors
har upptill. De korsformer som dyker upp i det
Bild 17. Silverhänge från Björkö.
Bild: J.Lyman efter SHM
svenska materialet är i huvudsak likarmade kors och den
latinska korsformen. Jag känner inte till något vikingatida
fynd av taukors bland det svenska gravmaterialet. Däremot dyker själva T‐mönstret upp i
ornamentik på olika föremål, såsom dryckeshorn, och i till exempel Hildebrands artikel från
1872 sägs att T‐formen är ett symboliskt tecken av hög ålder och att vi i tecknet T hafva att se Tors
hammarmärke (1872:51). Intressant i detta sammanhang är även Montelius beskrivning av
solkult där kristendomens utnyttjande av hedniska symboler såsom solhjulet påvisas. Vissa
hängsmycken vilka ofta benämns kors, såsom detta från Björkö, är ett exempel (1911:108f).
Certain technically useful objects which serve an important function in daily social activities in an economic
and social context are capable at the same time of reflecting spiritual, emotional and symbolic functions
(Werbart 1995:123). På samma sätt kan en symbol som är helig i ett område eller för en person

ha en icke religiös roll i ett annat område eller för en annan person. Symboler eller motiv har
inte alltid en religiös innebörd. Ofta är det profana orsaker som påverkar utseendet på
ornamentik och annan utsmyckning. På samma sätt som Buddhastatyetten från Helgö ej
behöver vara ett tecken på buddhistisk tro i området, utan ett föremål som istället har ett
yttre, estetiskt eller exotiskt värde, kan vissa korshängen funna i gravar vara smycken utan
religiös betydelse. Vi kan aldrig ta för givet att en viss symbol direkt återspeglar en viss
uppfattning. Att hedniska symboler lagts på kristna gravar i efterhand eller att hedniska
gravar flyttats till kristna sammanhang visar att inställningarna till religion under
vikingatiden var komplicerade och mångfacetterade. Föremål kan förlora både sina
genusindikerande och sina symboliska innebörder beroende på kontext.
Angående Frejasymbolik i torshammarringarna kan denna möjligtvis appliceras på själva
ringen, troligtvis ej de hammarformade hängena.
Ett samband med kattkroppar i gravar och
torshammarringar verkar som sagt ej finnas.
Hänget bredvid med en gravid kvinna på en ring
Bild 18. Hänget från
anses föreställa Freja och har av Andersson
Hagebyhöga.
diskuterats i samband med torshammarringarna
Teckning:J.Lyman,
efter utställt
(2005:75f). Fyndet kommer från Hagebyhöga i
föremål i Historiska
Östergötland, hänget är av silver och har en höjd av
Museets monter 32
3,8 cm. Föremålet är en tydlig fruktbarhetssymbol
som i min mening inte har något direkt samband
med torshammarringarna bortsett från att de ger
uttryck för ett likartat symbolspråk. Ringen som omsluter den gravida kvinnan tycks, liksom
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Andersson framhållit, beskydda henne och därmed det växande livet i hennes mage. En
intressant företeelse i detta sammanhang är ringamuletter med nio knoppar från
folkvandringstid, tolkade som fruktbarhetsamuletter burna av kvinnor då knopparna är lika
många som havandeskapsmånaderna (Rundkvist 1996). Johansen jämför den omslutande
ringen med en orms fjälliga kropp, något som här kan påvisa ormens roll som väktare av
fruktbarhet/liv (1997:99). Att kvinnor ofta satts i samband med torshammarringar beror
mycket på att de tolkats som halsringar. Att tolka torshammarringar som halsringar ter sig
för enkelt i mina ögon. Det faktum att ringarna är grovt tillverkade i järn utesluter en
funktion som halssmycke, för detta ändamål har vi exempel på mer gracilt hantverk i guld,
silver och brons. I skelettgravar är torshammarringar vanligen ej placerade vid huvudet
vilket talar för att de ej haft en funktion som halsring. Inte mer än vid högst sju tillfällen i
Sverige/Åland och ett i Ryssland har ringen påträffats i anslutning till huvudet. Ström
noterar att torshammarringar med båda låsdelarna bevarade ofta är slutna (1973:108) och
stelnat järn är inget formbart material, något som enligt mig ytterligare talar för att de ej var
avsedda att öppnas. Att torshammarringar tolkats som halsringar tycks idag vara en teori
som övergetts och jag anser det därför ej nödvändigt att ytterligare motbevisa denna
tolkning. Att kvinnor ofta tycks ha tagit till sig symboler i högre grad än män kan enligt min
mening bero på den biologiska skillnad att det är kvinnor som blir gravida. En
arbetsfördelning som förenat kvinnan med hemmet och dess sysslor handlar ej om
ojämställdhet, tvärtom har kvinnans ansvar och arbete på den ägda marken fört hantverkets
och jordbrukets utveckling framåt (Gräslund 1975:20‐28). Under havande och ammande
perioder har kvinnor mindre rörelsefrihet och mer tid åt fysiskt mindre krävande sysslor
såsom religiösa småbestyr, vilket tillsammans med själva upplevelsen av att det växer ett liv
i hennes kropp ger kvinnan en närmare relation till främst fruktbarhetskultens uttryck och
symboler. Män och de kvinnor som ej föder barn upplever inte denna period i livet på
samma sätt och kan därför istället ha en starkare relation till andra föremål, till exempel ett
vapen eller en våg och vikter. Just vågar och vikter är ur ett genusperspektiv omdiskuterade
föremål och, tillsammans med arkeologiska fynd såsom nycklar och Osebergsgraven, i mina
ögon ännu ett argument för att det förkristna samhället i högre grad var indelat efter
exempelvis status och yrkesroll än efter kön (Se Stalsberg 1991). Bozena Werbart framhäver i
sin diskussion om genusindikationer att kvinnogravar i norra Rogaland och Hordaland i
Norge i huvudsak uppträder vid handelsleder och hamnar och ej särskilt mycket i
jordbruksområden. Werbart tolkar det stora antalet kvinnogravar på Kvassheimfältet som att
kvinnor kan ha haft en särskild roll i kustområdet (1995:129). Werbart menar att kvinnors
höga ekonomiska och sociala status kan ses särskilt tydligt vid handels‐ eller utbytesplatser,
inte bara i egenskap av handelsidkare utan även som föreståndarinnor för gästhem och
dylikt. Att kvinnliga handelsidkare verkat i Skandinavien och andra delar av södra Baltikum
samt östra Volgaregionen är enligt Werbart allmänt känt (1995:126ff). Att vi ej stöter på
kvinnliga handelsidkare i äldre kristna och muslimska texter skrivna av män är knappast
oväntat och har tyvärr lett till en snedvridning då många forskare i allt för hög grad vänder
sig till det skriftliga källmaterialet.
I modersrollens sammanhang är det inte konstigt att kvinnogravar oftare innehåller till
exempel torshammare eller kors, eller att Kristus moder, Maria, varit tilldragande för
kvinnor just för sin modersroll. I övrigt anser jag inte att kvinnor skulle ha varit mer
mottagliga för kristendomen än män på grund av att den var mer gynnsam för kvinnor
vilket många, bland annat religionshistoriker, framhåller. Snarare visar till exempel
välförsedda kvinnogravar och runstensskrifter med hänvisning till kvinnor eller Kristus
moder att kvinnors roll var mer framträdande innan kristendomen helt tog över och alla
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kvinnliga gudinnor eller motsvarande försvann. Kvar blev endast kvinnor som den
hjälplösa, lidande ”oskulden” Maria och den syndiga skökan Maria Magdalena. I trettionio
procent av de Uppländska runristningarna omnämns kvinnor (Gräslund 2003:490). Även äldre
kvinnor borde ha spenderat mer tid i hemmets sfär där deras sakrala uppgifter kan ha blivit
av större betydelse och därmed även deras sociala status, något som kanske kan stärkas av
många gravar där äldre kvinnor har mer föremål med sig i graven (Dommasnes 1991:72). Vid
Dragonbacken förekom torshammarringar i en betydligt högre grad i kvinnogravarna än vad
som är normalt i sydöstra Uppland, vilket leder Bratt till frågan om det var kvinnorna i
Kalvshälla som försvarade den inhemska, traditionella trosläran gentemot missionen (Bratt
2001:55). Att endast krigande män kom till paradiset Valhall är en uppfattning ur ett kristet
perspektiv nedtecknat i sekundära källor. Om vi ser till gravmaterialet är både män och
kvinnor utrustade för en resa till och ett liv i en värld för de döda. De skriftliga källorna
omtalar även valkyrior och Frejas roll i hanterandet av de döda så jag ser inget i den
”verkliga” kristendomen som skulle locka kvinnor mer än män. Alla missionärer och andra
betydelsefulla personer inom kyrkan var, och är i många fall fortfarande, män. Möjligtvis var
missionärernas slughet då de smög in kristna värderingar under hedniska företeelser något
som lurade in kvinnorna i en falsk trygghet eller förhoppning om mer makt. Den kristendom
som vissa kvinnor tog till sig under slutet av järnåldern kan således ha varit en kristendom
som skiljer sig gentemot den som senare dominerade, där kvinnans självständighet blev mer
begränsad. Kvinnor kan till en början ha fått framstående roller och till exempel grundat
kyrkor enbart därför att det gynnade frälsningsverksamheten. När institutionsfasen nåtts
uteslöts kvinnan. Kristendomen är egocentrisk i jämförelse med den hedniska kollektiva
religionen vilket kan vara lockande tillsammans med att kristendomen i teorin kan ha
uppfattats som mer känslosam och fredlig. Den främsta fördelen med moderna religioner
såsom kristendomen var och är att makthavare lättare kan organisera och kontrollera ett
samhälle. Att kristendomen spreds på en mer allmän nivå i samhället beror på att hedniska
element levde vidare under kristna referensramar (Ljungberg 1946:27; Schjødt 1989:193f;
Johansen 1997). Såsom Gräslund påpekar måste Kristus ha uppfattats som en svag, lidande
förlorare i nordbornas ögon, därav ser vi i de första kristna symbolerna i Norden en annan
bild av Kristus än den vanliga; en bild av Kristus som en triumferande, ståtlig kung (1991:45).
Ambivalensen i konversionen syns tydligt i det arkeologiska materialet. Gravmetod eller
gravgods kan inte säkert påvisa den dödes eskatologiska föreställningar. Det är inte
godtagbart att dela in kristna och hedningar efter skelettgrav respektive brandgrav eller
beroende på orientering eller fyndrikedom. Eftersom vikingatiden var en slags blandperiod
mellan det fruktbarhetsorienterade familjesamhället och det medeltida kristna och
centralstyrda samhället är det inte konstigt att vi ser stora variationer i gravmaterialet.
Att kvinnans roll i samhället försvagades under kristnandet beror följaktligen, utöver
kristendomens paradigm, även på fruktbarhetskultens försvinnande. Religionsskiftet var
dock inte det som främst låg bakom förändringarna i de Nordiska samhällena. När yttre
kontakter, konkurrens och territoriestrid blev allt vanligare måste en mer krigisk inställning
ha uppstått hos människorna vilket även speglats i religionen. Under brons‐ och järnålder
syns ett ökat vapenbruk i Skandinavien och krigsgudar får en mer framträdande roll i
kulten. Det finns många hällristningar såväl som bildstenar i Sverige med anknytning till
vapensymbolik. Bland annat Oscar Almgren ansåg att flertalet hällristningar visar
fruktbarhetsriter (tex 1934) men vad gäller hällristningar med vapenmotiv, yxor, svärd
etcetera, är Östergötland ett av de rikaste områdena för denna uttrycksform vilket Thomas B.
Larsson förknippar med en instabil politisk situation (1993:145). Det samma skulle kunna
gälla krigsmotiven på bildstenarna då dessa skapades under en förändringsperiod då

- 46 -

nordborna hade vida kontakter med omvärlden. Bildkonstens symbolspråk går således från
fruktbarhetssymbolik till uttryck av mer krigisk karaktär, något som även jag sätter i
samband med politiskt osäkra perioder. Som här framgått är torshammarringar enligt min
åsikt dock ej uttryck för osäkerhet eller någon slags motreaktion vilket till exempel Nilsén
anser. Såsom Gurstad‐Nilsson pekar på identitets‐ och traditionsskapande gravmonument
som stabiliserande faktorer i en ambivalent miljö med inströmmande kulturimpulser
(1999:200f) ser jag yx‐ eller hammarföremål ha en liknande effekt påvisad exempelvis genom
de hängsmycken, främst torshammare och blandningar av torshammare och kors i silver,
som ökade i användning under övergången från vikingatid till medeltid, dessa kan bland
annat vara ett sätt att känna sig trygg i sin gamla symbolik då kristendomen påtvingades
stora delar av folket. Ökningen av runstenresandet i Uppland efter år 1050 föreslås av Linn
Lager (2002) vara en protest emot institutionaliseringen. Kristna i Uppland upplevde kanske
det nya strikt kristna centralstyret som något negativt som begränsade deras självständighet.
Något som ytterligare stärks av dessa runstenars inslag av skandinavisk, icke kyrklig
ornamentik. Det finns ett samband mellan runstenar och brukbara marker, men det torde
även finnas sociala samband. Runstenar har både en praktisk och en sakral funktion. Många
stenar är resta vid kommunikationsleder, med en eventuell funktion som skyltar eller
territoriemarkeringar, och nästan alla är minnesstenar resta efter avlidna fränder, vissa
placerade vid gravplatser. De har
ofta kristna symboler men exempel
med förkristen ornamentik finns
även, till exempel stenarna i Bjärby,
Västermo och Stenkvista som har
anknytning
till
Tor
(Gräslund
1991:46f). Motivet på Åbystenen i
Västermo har även liknats vid en
torshammarring (Andersson 1998:44).
Även om många runstenar har
kristna influenser är resandet av
runstenar ej en kristen företeelse, de
anses ibland vara en fortsättning av
seden att resa bautastenar (Johansen
1997:160). I Sverige och Norge började
runstenar troligen resas under 300‐
talet, från 500‐talet finns till exempel
Bild 19. Runstenen vid Källby hallar tycks visa Tor med sitt
en från Häggeby i Uppland, eller
styrkebälte och sin hammare. Foto/bild:J.Lyman
Möjbrostenen med äldre runskrift,
24‐futhark, till skillnad från de senare stenarna med 16‐futhark runor (Almgren 1934:118;
Johansen 1997:159; Lager 2003:498). Johansen tar upp runstenar som ett exempel på hur det
gamla hedniska förflyttades och inkorporerades i det nya kristna och hur betydelsen av
landskapet försvann då människans blickar skulle riktas mot himlen och Gud.
Återanvändning och igenkännande var nödvändiga tekniker för att lyckas med förändringen
och kristnandet resulterade i att mer förändrades än bevarades, Runstenen, i sin nya kontext, ger
på detta sätt exempel på hur ett samhälle blir till ett annat samhälle och hur kontinuitet kan dölja diskontinuitet
mellan två väsensskilda världsuppfattningar (Johansen 1997:247). Efter denna genomgång kan jag nu

gå vidare till min tolkning av torshammarringar och dess bruk.
Torshammarringarna har med föreställningarna kring döden att göra och de har sannolikt
nedlagts rituellt i samband med begravningar. Den enkla, ibland rent av slarviga,
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utformningen visar att torshammarringar har ett symboliskt värde mycket viktigare än ett
ornamentalt värde. Torshammarringen i sig är förmodligen ej kopplad till materiell rikedom,
den är jämförelsevis enkelt utformad och materialet var tämligen lättillgängligt i
fyndområdena. Däremot kan järnet och därmed smeden ha en koppling till socialt anseende
och symbolisk rikedom på grund av sina ibland magiska innebörder. Bente Magnus menar
att järnringarna var en stark symbol som tydde på ett samband mellan elden, järnet och Tor
(1998:21). Krister Ström framförde även att det finns många uppgifter om järnets skyddande
och bindande verkan i äldre folktro (Ström 1970:60). Torshammarringar symboliserar evigt liv,
pånyttfödelse och den gravlagdes personage. Evighetssymboliken speglas i ringar, spiraler
och tordering. Då jag anser att torshammaren har sitt ursprung i yxan som
fruktbarhetssymbol och beskyddande vapen finns dessa egenskaper; fruktbarhet och
beskyddande, inbakade i torshammarringar. Spiralen som blixtsymbol har sällan nämnts i
samband med torshammarringarna, inte heller Ström ser paralleller mellan spiralen och Tor
trots att blixt eller himmelsgudar i andra områden har en spiral som attribut. Spiraler har
även satts i samband med ormsymbolik. Hammare, yxor, ringar och spiraler kan alla
förknippas med en himmelsgud och därigenom fruktbarhet och pånyttfödelse. Då
naturkrafterna och föreställningarna bakom ”konceptet” Tor innefattar dessa egenskaper
förlorar de invändningar som gjorts mot benämningen torshammarring sin grund. Blixten
symboliserar i flera kulturer en union mellan himmelsguden och jordgudinnan (se tex Eliade
1978:20f). Att en sådan blixt orsakats av en nedfallande åsksten är en tanke med global
spridning som i Sverige existerat även under 1900‐talet (Carelli 1996).
Ideologiska, funktionella, biologiska och statusbetingade aspekter torde alla ha en roll i
förklaringen till variationerna i gravarna och bruket av torshammarringarna, och dessa
aspekter är bundna till den rumsliga utbredningen. Typiska vikingagravar har stor
utbredning i landskapet men torshammarringarna är begränsade till ett visst område, eller
snarare sagt till en grupp människor som har sitt ursprung eller lever i detta område. Jag ser
torshammarringarna som en etnisk indikator i den mån att de i en grav representerar en eller
flera individer med ursprung i, eller anknytning till Mellansverige. Torshammarringarnas
utbredning är så pass liten och variationen inom dess fyndområden så stor att jag ej anser att
den representerar en viss kultur eller alla svear. Det är snarare tal om en sedvänja inom en
släkt eller yrkesgrupp. Sveriges vikingatida samhälle bestod av olika ätter vilka troligtvis
hade både gemensamma och enskilda traditioner. Följaktligen kan en eller flera av de
familjer som hade sin bas i Mälarområdet av tradition ha brukat torshammarringar i sina
begravningsceremonier. Dessa ringar kan ha varit dessa människors uttrycksform dels för
den fruktbarhetssymbolik som präglade samhället vid denna tid, dels människornas roll i
samhället. Gravar kan i mina ögon inte enskilt eller direkt spegla sociala strukturer men de
kan ge indikationer om vi ser till ett större sammanhang. I detta fall tänker jag mig
Mälardalen som ett centrum för handel, logistik och internationella kontakter. De människor
som hade en roll i den organisation som krävs för denna verksamhet levde förmodligen till
stor del i området med sina familjer. De föremål som följde dessa människor i graven kan
således spegla en del av deras levnadssätt och rituella kultur. Kring Mälarområdet tycks
handel med järn ha varit av stor betydelse och ett järnföremål kan där ha nedlagts i en
persons grav på samma sätt som en fiskekrok kan ha följt en person från ett fiskesamhälle i
graven eller en våg nedlagts med en avliden handelsidkare. Järnet hade en praktisk funktion
vilken under järnåldern var särskilt viktig vad gäller vapenbruk och handel. Järnsmeder som
gjorde vapen borde ha varit viktiga i politiska sammanhang och i ett sådant sammanhang
måste även någon form av hög status tillskrivas smeden. Svärdsmeder tycks ibland ha
signerat de svärd de tillverkade, ett vanligt exempel är ULFBERHT som finns representerad
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med över hundra svärd. Ett svärd producerat av smedjan eller personen ULFBERHT
påträffades tillsammans med en torshammarring i en hög i Gnëzdovo. På svärd från
järnåldern ses även symboler såsom spiraler och cirklar vilka kan ha haft magisk eller
beskyddande innebörd (Kirpichnikov 1970). Smeden som ofta har ett icke bofast liv är såsom
Mircea Eliade skriver the principal agent in this spread of myths, rites and metallurgical mysteries
(1978:25). Det krävs stor kunskap för att framställa järn och den smed som bearbetade detta
material förknippat med den betydelsefulla elden, liksom jorden och vattnet, bör sannolikt
ha haft en viktig roll i samhället. Vi möter denna roll både i bildkonsten och i skrifterna från
metallålder och medeltid. I mytologin anses även asarna vara smideskunniga (Völuspá vers
7). Det är då ingen slump att smeden i kristen folktro likställs med djävulen och bilden av
djävulen och elden är väl känd. Det som ej kontrollerades av kyrkan var av ondo. Järnsmidet
har i många delar av världen ansetts vara en övernaturlig konst (Burström 1990:265; Eliade
1978) och järn har uppfattats som ett levande ämne frambringat av moder Jord. Gad Rausing
för i artikeln Iceland – the Island of the Smiths, Ironland en diskussion om Islands namn och
landnam, Rausing återberättar ett stycke ur 500‐talets Navigatio Sancti Brendani Abbatis:
one day the Saint and his crew found themselves being blown towards a stony island, very rough,
rocky and full of slag, without trees or grass, full of smiths’ forges. As they sailed alongside it they
heard the sound of bellows blowing like thunder, and the sound of hammers on iron and anvil. One of
the smiths thre a red‐hot lump of iron at the sailors but missed, the red‐hot projectile making the sea
boil where it fell (1980:202).

Vulkanisk aktivitet anses här vara ett smedens verk och den slungade tefran en järnklump,
detta stycke säger mycket om hur järnålderns och medeltidens människor kan ha sett på
Jorden. Det är inte särskilt svårt att sätta mig in i detta tankesätt om jag för en stund kopplar
bort de vetenskaper som format mitt tankesätt. Smeden är starkt förbunden med elden och
som eldens mästare transformerar smeden järn med hjälp av eld. Kanske hade keramikerna
tidigare samma betydelsefulla roll. Elden anses ofta vara renande och har i många kulturer
en viktig roll i ritualer som har att göra med förnyelse och kretslopp (Eliade 2002 [1969]).
Jorden var/är i många ickekristna religioner en kvinna och ur denna kvinna föds bland annat
järnet. Mircea Eliade (1978) och Terje Gansum (2004ab) har diskuterat sambandet mellan
jorden och järnet och tagit upp etnoarkeologiska exempel från flera delar av världen där
järnproduktion omgärdas av sexuella tabun och ritualer. I dessa samhällen är ugnarna
ibland uppbyggda som kvinnokroppar med bröst, vulva och ibland ben som ligger längs
med marken. Ljud, tillverkningsprocedurer och produkter av järnframställningsprocessen
kan förknippas med sexualitet och födsel (Gansum 2004a:14f). Ur Völuspá kan tolkas att
jorden födde järnet och att ugnen behandlades som en jättinna samt att dvärgarna gav
metallen ett eget liv (Gansum 2004a:18; tex vers 40 i Völuspá). Personifierande av föremål ses i
sagorna där båtar, svärd och andra vapen bär personnamn, detta gäller även redskap och ses
utöver sagorna hos folkgrupper som lever på ett traditionellt sätt i modern tid. Från sagorna
känner vi bland annat till svärdet Tyrving och spjutet Gungner, i namngivna järnvapen
fanns kanske benen från en död släkting eller ett husdjur inbakade (se Gansum 2004ab).
Genom analys och experimentella försök kan beståndsdelarna i det vikingatida järnet
utläsas. Intressant är att man vid stålframställning med fördel kan använda benmjöl vid en
härdningsprocess. Förfäder eller speciella djur kunde alltså bakas in i ett föremål och på så
sätt återfödas (Habbe 2005:209f).
Min alternativa tolkning av torshammarringars hängen är att de liknar smedens verktyg.
Hammaren har sin självklara roll och ett flertal hängen påminner om ett städ. Det finns
påfallande likheter med de verktyg som bland annat av Gunnel Werner benämns skrapor
och spatlar (1981:46f, 51). Dessa kan beskrivas som yxformade, spadformade och stavformade.
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Det finns även likheter med spadformade mejslar påträffade i smedjor, till exempel vid
Birkas Garnison. Att tolka alla yxhängen såsom spadar likt Jungner och Arrhenius ter sig fel i
mina ögon då de triangulära hängenas form är den samma som många funna bruksyxors
vilka härstammar från samma period. Dock finns det hängen vilka är triangulära eller
fyrkantiga längs ned och smalnar av upptill vilka kan tolkas som spadar, till exempel formen
på Sandastenen vilken Jungner grundat sin tolkning på. Dessa spadar kan eventuellt
attribueras Frö på grund av dess roll som jordbruksredskap och de torde även ha en viktig
roll i själva begravningsritualen då någon form av spade måste ha använts för att konstruera
graven. Jag har emellertid ej sett någon hel redskapsspade från vikingatid och kan således ej
vidare uttala mig om dessas form. Vid Myrdals sammanställning av redskap i järn i
Fornvännen år 1982 fanns inga kända exempel på den järnskodda spaden före 1100‐talet
(1982:90). Däremot är fynd av spadformade ämnesjärn mycket intressanta i sammanhanget.
Dessa tillhör fyndmaterialet från norra Sverige och har ett samband med järnproduktionen
men dyker även upp i gravar i till exempel Gästrikland vilket ligger nära
torshammarringarnas fyndområde och där en osäker torshammarring har påträffats. Vissa
yx‐ eller spadformade hängen skulle kunna föreställa ämnesjärn. Även de L‐formade
hängena kan vara något tvetydiga genom sin form vilken kan jämföras med hammare, yxor,
liar eller skäror, jag ser dem dock som hammare eller yxor.
I torshammarringarnas fyndområden finns spår av hantverk och smide. Många av de icke
definierade fragment av järn och lera som dyker upp i gravarna kan vara rester av till
exempel verktyg eller blästermunstycken. Husgrupp 3 på Helgö visar spår av
järnbearbetning och mängder av järnföremål har påträffats på platsen varav en del ser ut att
vara ämnade för torshammarringar, såsom ringdelar och hängen (Knape 1981: 75, 83f). Kanske
var Helgö ett centrum för smide, många av torshammarringarna kanske tillverkades där för
att sedan följa en smed eller någon i smedens släkt i graven. I Ryssland har flera verkstäder
grävts ut i torshammarringarnas fyndområden och lösa hängen såsom på Helgö har
påträffats. Nosov skrev år 1992 att etthundrafemtio verkstäder från järnålder och medeltid
grävts ut i Novgorod, området var vid tidpunkten endast utgrävt till två procent (1992b:73). I
Ryssland har dessutom torshammarringarna i större grad än i Sverige påträffats vid boplats‐
och hantverksområden vilket tyder på att dess tillverkare eller nyttjare levde ett rörligt liv.
Avled de sedan utomlands begravdes de med sin symbol. Torshammarringarna har således
ett samband med hantverksplatser och av alla hantverkare torde smeden vara den som står
järnringen närmast. Den skandinaviska smeden i Ryssland hade med sig sin familj eller gifte
sig kanske där. Nästa generation utförde sedan ritualen påverkad av sin miljö och detta kan
kanske förklara de små skillnader som finns mellan torshammarringar funna i Sverige och
de i Ryssland. Dateringen av torshammarringarna sammanfaller med framväxten av järnet
som bruksmaterial och järnsmedens yrkesroll. Könsfördelningen är enligt min studie jämn,
att torshammarringar ansetts vara ett kvinnligt bruk hör troligen ihop med synen på
torshammarringar som smycken, dock tycks järnsmycken oftare förekomma i mansgravar än
kvinnogravar. De siffror som ständigt dyker upp i källorna, sextio procent kvinnor, fyrtio
procent män, är baserade på Ströms studie som nu har ett par decennier på nacken.
Slutligen var identitet och historia under järnåldern viktiga aspekter som ofta gavs uttryck i
begravningstraditioner. Smeden, dess make/maka och barn begravdes med familjens och
yrkesrollens symbol. I järnet möttes elementen eld, vatten, luft och jord, smeden
kontrollerade transformationen och tiden under skapelseprocessen och smeden formade
föremål med hjälp av hammaren som också var åskgudens och därmed fruktbarhetens
symbol.
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Sammanfattning
Denna uppsats redogör för torshammarringar och dess roll i järnåldersgravar.
Torshammarringar är tillverkade av en järnten, delvis torderad, och bär hängen främst i form
av hammare/yxor, ringar och spiraler. De är vanligen deponerade i eller ovanpå gravurnor i
brandgravar, i enstaka fall förekommer de i skelettgravar där de i regel ej är placerade vid
huvudet. Högar och stensättningar är de vanligaste gravtyperna där torshammarringar
påträffas, även kammargravar, båtgravar och ett par andra varianter förekommer.
Fyndsammansättningen i gravarna upptagna i katalogen visar att inga föremål utöver
gravkärl är sammanhörande med torshammarringarna. Fördelningen av torshammarringar
är enligt min studie inte status‐, köns‐ eller åldersbetingad.
Fynden av torshammarringar är oftast fragmentariska, endast ett fåtal ringar med hel ten
finns bevarade. Detta gör tolkningsarbetet komplicerat och då många torshammarringar har
en diameter kring 15 centimeter har de av somliga tolkats som halsringar. Denna förklaring
är icke godtagbar enligt min mening. Torshammarringarna är ej lämpade att bäras kring
halsen både tack vare dess material och dess utformning. De är vanligen ej brända med den
döde och dennes personliga tillhörigheter utan lagda i graven efter att benresterna placerats
där. Torshammarringarnas innebörd är avgjord från början och graven är artefaktens
ursprungliga plats.
Ett religionsskifte har ibland angetts som en orsak till att bruket av symboler såsom
torshammare aktiverats. Kristendomen utgjorde under slutet av vikingatiden ett av
makthavarnas verktyg i utformningen av en egen stat och inlemmandet i det västeuropeiska
samhället men den var ej orsak till ett behov av att bruka torshammarringar. Däremot kan
bruket att bära korshängen runt halsen ha influerat bruket av enstaka halssmyckeamuletter i
form av hammare i guld, brons och silver vilket en del tycks ha burit under 1000‐talet.
Torshammarringarna ger uttryck för ett symbolspråk med rötter i uråldrig yx‐ och
ringsymbolik kombinerat med järnålderns föreställningar om död, liv och järnets magiska
egenskaper. Det är en komplex artefakt av mig tolkad som en reproduktionssymbol med
beskyddande egenskaper, brukad i gravceremonin av en grupp människor kopplad till
järnhanteringen i järnålderns Mellansverige.

Summary
This essay deals with the thorshammerrings and their function in Iron Age graves.
Thorshammerrings are made of an iron rod, partly twisted, with pendants usually in shape
of hammers/axes, rings and spirals. The rings are normally deposited in cremation graves, a
few examples are known from inhumation graves where they are almost never placed near
the head. With a diameter often around 15 centimeters the rings have sometimes been
interpreted as neckrings. This explanation is unlikely due to the form and material of the
rings which diameter varies from a few centimeters to two decimeters and because of the
twisted ironring which could not be comfortable to wear in comparison to the known
wearable neckrings in gold, silver and bronze. The rings are usually never burned along with
the corpse and its personal belongings; it is placed on the bones after they are positioned in
the grave, often in or on top of an urn. Age or sex does not seem to be of importance when it
comes to the custom of placing a thorshammerring in a grave. Furthermore the practice does
not seem to be related to social status, though the buried people in a central area like the
Mälar Valley probably belonged to an important part of the society.
One of my questions was why the custom of placing thorshammerrings in graves was
limited to the Mälar area. My theory is that it was a custom connected to a group of people
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involved in the trade and logistics in this particular area. This theory is strengthened by the
finds of thorshammerrings in Scandinavian graves in Russia. Those graves belong to
individuals from the central parts of Sweden who were in Russia for different purposes
which for example could involve trade, military service or marriage. Furthermore I think that
the thorshammerrings are connected with smiths and their families. This is confirmed by the
numerous workshops excavated in connection with thorshammerring finds, both in Sweden
and Russia.
Christianity was a tool for the Scandinavian rulers in the formation of states and the
incorporation with the rest of Europe; yet it played no part in the use of thorshammerrings.
However the mode of wearing cross amulets around the neck could have influenced the use
of single neck jewelry amulets formed as thorshammers, made in gold, bronze and silver as
some persons wore around the eleventh century.
In art and early Scandinavian literature rings and hammers/axes are portrayed in various
occasions. We have the Nordic mythology with Thors hammer Mjölner and Odens ring
Draupnir, or Icelandic texts like Gragas and epics like Beowulf where rings of honor and of
economic value are described.
My research has shown that the thorshammerring is a complex artifact with a main
purpose as a symbol of reproduction and protection used in grave ceremonies by people
connected to the handling of iron.
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Katalog
I denna katalog ingår alla av mig kända torshammarringar. Informationen är hämtad ur
SHM:s kataloger publicerade via hemsidan, Krister Ströms katalog från 1970 samt
utgrävningsrapporter och artiklar. Informationen angående vissa fynd, särskilt från
Åland och Ryssland, är bristfällig då jag ej haft tillgång till detaljerade uppgifter eller
haft tid att åka till Stockholm under längre perioder för att söka i till exempel ATA eller
icke beställbara rapporter.
De exemplar av torshammarringar som i Ströms katalog omnämns som hängeslösa
(hos Ström markerade inom parentes) och som ej återfinns i SHM:s system eller annan
beskrivande källa är ej inräknade. Jag har räknat in de torshammarringar som i källorna
klassificerats som torshammarringar samt de vars hängen utgjorts av minst ett yx‐ eller
hammarformat hänge och de ringar vilka förmodligen haft sådana hängen, till exempel i
ett kärl där det utöver tenfragment finns obestämbara järnfragment. I de gravar där
torshammarhängen i järn, typiska för torshammarringar, uppträder antager jag att dessa
tillhört en ten och räknar in dem i kategorin. Antal hängen på torshammarringarna är
sällan specificerat och inga särskilda slutsatser dras därav angående antal hängen. I de
källor där det till exempel står ring med torshammare har jag tolkat det som minst ett
hänge och i katalogen då skrivit 1+. I de fall jag på en bild ej kunnat avgöra exakt hur
många hängen som förekommer på ringen står det till exempel 4+ om jag kan urskilja
minst fyra hängen. De hängen som av Ström klassificerats som fragment av obestämt
hänge eller som är svåra att bedöma utifrån en bild eller beskrivning åtföljs av ett
frågetecken. Boplatsfynd och lösfynd är i katalogen upptagna med blågrå färg.
I katalogen är fynden uppräknade enligt följande: Landskap, socken, fyndplats,
inventarienummer (främst SHM:s) med eventuellt undernummer, ringens placering och
övriga anmärkningar, anläggningsnummer, antal torshammarhängen, gravtyp, datering
(vanligen relativ datering), anläggningstyp, könsbedömning (ofta arkeologisk
bedömning), djurben och övriga artefakter i anläggningen. Alla gravtyper med brända
kroppar oavsett om de ligger i ett kärl, i ett brandlager eller brandgrop, oavsett sotighet
eller spridning, samlas här under benämningen BG, brandgrav. Till gruppen SG,
skellettgrav, räknas alla gravar med obrända skelett.
Nästintill alla gravar innehåller keramikskärvor av olika slag, kol, nitar och spikar.
Dessa fynd tas därav ej upp bland övriga fynd i katalogen. Om inget annat anges
angående materialet i övriga artefakter gäller järn för broddar, beslag, bleck, smycken
etcetera, glas (även sk glasfluss) för pärlor, ben eller horn för kammar och lera för kärl.
Beteckningen kam avser fragment av kam och dessa är vanligen ornerade, ingen
närmare beskrivning av kamtyp tas upp här. Fynd av bröd och hasselnötskal är i stort
sett alltid förkolnade/brända. Frågetecken används vid oklarhet eller då källan har
använt detta. Då en torshammarrings placering i förhållande till en benbehållare ej finns
beskriven skrives endast kärl i anmärkningsfältet.

Förkortningar
Anr‐anläggningsnummer
Ath‐antal torshammarhängen
Gtyp‐gravtyp
Dat‐datering
Atyp‐anläggningstyp
T‐ring‐torshammarring
T‐hänge‐torshammarhänge
BG‐brandgrav
SG‐skelettgrav
BPL‐boplats
LF‐lösfynd
GF‐gravfält
FL‐fornlämning
M‐ man
K‐ kvinna
B‐barn, 0‐15 år
P‐pojke, 0‐15 år
F‐flicka, 0‐15 år
Inf I‐infans I, 0‐7 år
Adu‐adultus 18‐44 år
Adt‐adult över 20 år
Mat‐maturus 35‐64 år
Vux‐vuxen 15‐89 år
G‐grav
OG‐osäker grav
GR‐gravrester, skadade gravar
SeG‐sekundärgrav
GK‐gravkulle
H‐hög
RH‐rund hög
REH‐rektangulär hög
OH‐oval hög
FH‐flack hög
S‐stensättning
RS‐rund stensättning
OS‐oval stensättning
REK‐rektangulär stensättning
KS‐kvadratisk/fyrsidig stensättning

RES‐regelbunden stensättning
ORS‐oregelbunden stensättning
TS‐tresidig stensättning
SS‐skeppsättning
KAG‐kammargrav
SP‐stenpackning
RSP‐rund stenpackning
TU‐treudd
SF‐stenflak
FG‐flatmarksgrav
BÅ‐båtgrav
J‐jordfast sten
R‐röse
JR‐jordblandat röse
Jäå‐Järnålder
Vik‐Vikingatid
Vend‐Vendeltid
Ve‐Vik‐Vendeltid‐Vikingatid
Fvt‐Vik‐Folkvandringstid‐Vikingatid
Fe‐järn
Bl‐brons (kopparlegering)
Cul‐kopparlegering
Au‐guld
Ag‐silver
Pb‐bly
PÄ‐pärla/or
G‐glas (äv ”glasfluss”)
Bk‐bergskristall
K‐karneol
Be‐ben
Ht‐hästtand
Bä‐bärnsten
Sk‐skiffer
Ss‐sandsten
Fl‐flinta
Fr‐fragment
Br‐bränd
Obr‐obränd

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Lokal
Sö Barva Säby ås
Sö Botkyrka Alby FL 164
Sö Botkyrka Alby FL 177
Sö Botkyrka Hallunda
Sö Botkyrka Hågelby
Sö Botkyrka Hågelby FL 135
Sö Botkyrka Kumla FL 90
Sö Botkyrka Kumla FL 90
Sö Botkyrka Kumla FL 90
Sö Botkyrka Kumla FL 90
Sö Botkyrka Kumla FL 90
Sö Botkyrka Kumla FL 90
Sö Botkyrka Kumla FL 90
Sö Botkyrka Kumla FL 90
Sö Botkyrka Kumla FL 90
Sö Botkyrka Kumla FL 90
Sö Botkyrka Kumla FL 90
Sö Botkyrka Skrävsta
Sö Botkyrka Skrävsta
Sö Botkyrka Skrävsta
Sö Botkyrka Slagsta gård 1:1 & 2:1 FL 80
Sö Botkyrka Slagsta gård 1:1 & 2:1 FL 80
Sö Botkyrka Slagsta gård 1:1 & 2:1 FL 80
Sö Botkyrka Slagsta gård 1:1 & 2:1 FL 80
Sö Botkyrka Slagsta gård 1:1 & 2:1 FL 80
Sö Botkyrka Slagsta gård 1:1 & 2:1 FL 80
Sö Botkyrka Slagsta gård 1:1 & 2:1 FL 80
Sö Botkyrka Tuna FL 125
Sö Botkyrka Tuna FL 125
Sö Botkyrka Vattenverket Norsborg FL 290
Sö Brännkyrka Brunnby
Sö Brännkyrka Brunnby
Sö Brännkyrka Brunnby
Sö Brännkyrka Brunnby
Sö Brännkyrka Brunnby
Sö Brännkyrka Brunnby
Sö Brännkyrka Brunnby
Sö Brännkyrka Brunnby
Sö Brännkyrka Brunnby
Sö Brännkyrka Brunnby
Sö Brännkyrka Brunnby
Sö Brännkyrka Brunnby
Sö Brännkyrka Brunnby
Sö Brännkyrka Ersta (Brunnby hos Ström)
Sö Brännkyrka Årsta Berga
Sö Brännkyrka Årsta Berga
Sö Brännkyrka Årsta Berga
Sö Brännkyrka Årsta Berga

22004:1
30799
30803
30806
30807

Inv.nr
4224
31345:31
30614
21939
20066
30940:28
33932:3.1-3.12
33932:3.13
33932:4
33932:1
33932:3
33932:5.1
33932:5.2
33932:6.1-6.3
33932:1.1
33932:1.2
33932:1.3
22586
22586
22586
30982:15
30982:8
30982:1
30982:12
30982:73
30982:4
30982
31096
31096
31152:1

I kärl, i hink, på benen. Även ringhängen
I kärl
I kärl
I kärl
I kärl

I kärl. Även ringhänge
Även ringhänge
I kärl. På ringen även mindre ring med hänge
Även ringhänge
Även spiral & ringhänge
Även ringhänge

I kärl

I kärl. Även ringhänge
I kärl. Även ringhänge & mindre ring med hänge

I kärl
I kärl
I kärl
I kärl
I kärl
I kärl
I botten på kärl med brända ben över
I botten på kärl med brända ben över
I kärl

Placering, övriga anmärkningar
Även mindre ring med hänge fäst på den stora ringen
T-hänge i järn, flera ospec amulettringar funna på bpl
T-hänge i järn & järnfr
I kärl. Även ringhänge
I kärl. Även 2 mindre ringhängen m t-hängen på
Även ringhängen
Kärl
Kärl
Kärl

Anr
8b
R8
1
117
5
51
28
28
28
40
40
40
40
40
45
45
45
45
47B
48
11
1
2
5
8
9
12
21
22
2
0
3
4
7
19b
20
21
28
34
35
37
52
52
1:III
1d
3a
5
6
1+
1+
1+
1+
1+
1+
1?
1+
1?
1+
1+
1+

1?

1
1+
1+
1+

2
1

1+
7
1

Ath
2+
1
1
1+
5+
1+

1

Gtyp Dat
GK Jäå
Vik
RS Vik
H
Jäå
R
900
H
Vik
G
Vik
G
Vik
G
Vik
G
Vik
G
Vik
G
Vik
G
Vik
G
Vik
G
Vik
G
Vik
G
Vik
G
Jäå
RS Vik
H
Vik
OS Jäå
RS Vik
RS Vik
H
Jäå
H
Jäå
OS Jäå
ORS Jäå
H
Jäå
H
Jäå
S
Vik
G
900
G
Jäå
G
Jäå
G
Jäå
G
Jäå
G
Jäå
G
Jäå
G
900
G
Jäå
G
900
G
Jäå
G
Jäå
G
Jäå
H
Jäå
G
Jäå
G
Jäå
G
Jäå
G
800

Atyp Kön Djurben och övriga artefakter
BG
kniv;sölja;små ringar
BPL
järnsmälta;tenar;eldstål;miniatyreldstål & andra järnamuletter
SG M kniv
BG
kam;flintbit
BG
bronssmycken;pärlor: glas,bergskristall,karneol
BG
viktlod el hänge;kniv;glassmältor;slagg;flintskrapa
brodd;kam;kniv;skifferbryne
som ovan
som ovan
kam
som ovan
som ovan
som ovan
som ovan
brodd;pärla
som ovan
som ovan
BG
BG
brodd;skifferbryne;glaspärla
BG
broddar;hänglås;bröd
BG
BG
djurtand;bronsspiralring;löpare;bryne;slagg;kvartsbitar
BG
bronsbeslag;bleck;brodd;kam;kvartsavslag
BG
bronsknapp;glaspärla;bärnsten;kam;bronsfr
BG
kiselsten
BG
skifferbryne
BG
bronshängen;pärlor: karneol,bergskristall,glas
BG
bronsryggknappspänne;glaspärla;broddar;hake;kam;kvartsbit
BG
bronsögla;broddar;beslag;kam;flintbit
BG
djurtand;silverdirhemer;bronsbleck;glaspärlor;bärnstenspärla
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
hank och stift trol från träämbar i vilket kärlet varit placerat
BG
BG
BG
BG
Ström 1970:34,81

Ström 1970:81

Ström 1970:81

Ström 1970:81

Ström 1970:81;SHM

Ström 1970:81

Ström 1970:81

Ström 1970:81

Ström 1970:34,81

Ström 1970:81

Ström 1970:34,81

Ström 1970:81

Ström 1970:81

Ström 1970:81

Ström 1970:81

Ström 1970:81

Ström 1970:81

Ström 1970:34,81

SHM

SHM

SHM

SHM

Bennett 1976:76;SHM

Bennett 1976:73;SHM

Bennett 1976:65;SHM

Bennett 1976:54,56;SHM

Bennett 1976:51,54;SHM

Bennett 1976:40;SHM

Ström 1970:81;SHM

Ström 1970:81;SHM

Ström 1970:81

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

Ström 1970:34,81;SHM

Ström 1970:81;SHM

SHM

SHM

Ström 1970:81;SHM

Referens

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

Sö Brännkyrka Årsta Berga
Sö Brännkyrka Årsta Berga
Sö Brännkyrka Årsta Berga
Sö Eskilstuna Årby gård
Sö Eskilstuna Årby gård
Sö Eskilstuna Årby gård
Sö Eskilstuna Årby gård
Sö Eskilstuna Årby gård
Sö Huddinge Kommunalvägen
Sö Huddinge Kv. Regulatorn RAÄ 98
Sö Huddinge Vårby
Sö Nacka stad Järla
Sö Salem Söderby
Sö Salem Söderby
Sö Salem Thalby Lillsved
Sö Salem Thalby
Sö Sorunda Ottersta
Sö Turinge Berga
Sö Turinge Berga
Sö Turinge Berga
Sö Turinge Berga
Sö Turinge Berga
Sö Turinge Mörby 5:2 Värsta backe RAÄ 17
Sö Turinge Mörby 5:2 Värsta backe RAÄ 17
Sö Turinge Mörby 5:2 Värsta backe RAÄ 17
Sö Turinge Värsta backe
Sö Turinge Värsta backe
Sö Utö kapellförsamling Skogsby
Sö Västerhaninge Skogs Ekeby Alfredshem
Sö Västerhaninge Alvsta gård
Sö Västerhaninge Alvsta gård
Sö Västerhaninge Häringe
Sö Västerhaninge Häringe
Sö Ösmo Hammersta säteri
Sö Ösmo Hammersta säteri
Sö Ösmo Hammersta säteri
Sö Ösmo Hammersta säteri
Sö Ösmo Hammersta säteri
Sö Ösmo Hammersta säteri
Sö Ösmo Hammersta säteri
Sö Ösmo Hammersta säteri
Sö Ösmo Kängsta 1
Sö Ösmo Sittesta
Sö Österhaninge Gudö FL 101
Sö Österhaninge Gudö FL 101
Sö Österhaninge Gudö FL 103
Sö Österhaninge Gudö FL 103
Sö Österhaninge Gudö FL 103
Sö Österhaninge Vendelsö 3

30808
30816
30824
28378
28378
28378
28378
28378
17998
32226
18062
10152
25847
25847
20460
24213mfl
2205
1894
1894
21922
21922
21922
31872:15
31872:23
31872:41
18996
18996
13524
13826
22124
22124
21270
21270
21271
21271
21271
21271
21271
21271
21271
21271
25742
26842
31277:A
31277:A
31277:B:2
31277:B:2
31277:B:2
25581

7
13
21
55
55
56
60,66-7
68
1
13
73
7
4
5

1
Även spiral & ringhängen
54
Även spiral
55
I kärl
32
Även ringhänge
43
71
53
53
53
I kärl. Även ringhänge. Ena t-hänget på mindre ringhänge 16
25
I kärl
7
I kärl. Även ringhänge
2
I kärl. Även 3 ringhängen
35
Även 3 ringhängen
35
I kärl
24
67
I kärl. Även ringhänge
10
I kärl. Även ringhängen
16
På botten i kärl. Även 2 ringhängen. Ev en t-ring till i kärlet 20
I kärl. Även 5 ringhängen
21
I kärl. Även 5 ringhängen. T-ringen har ingen öppning
21
I kärl. Även ringhängen
21
I kärl. Även ringhängen
21
I kärl. Även ringhängen
21
Även ringhänge eller spiral
4
Även spiral
1
5
6
1
Ev samma som ovan
1
1

Även ringhängen, ev en liten t-ring till
Även ringhänge
Osäker t-ring (benämnd halsring?)
I kärl. Även ringhängen
I kärl. Även extra ten med hängen fastvirad på t-ringen
I kärl
I kärl. Även 3 ringhängen
Även spiraler & ringhängen
Fl delar av t-ringar fanns vid boplatsen Thalby enligt Ström

I kärl. Även ringhänge
Även spiral & ringhänge
I kärl
Kärl
Kärl

2

G
G
G
RS
RS
RS
S
SF
G
S
H
H
H
H

Jäå
Jäå
Jäå
3?
Vik
2+
Vik
1+
Vik
1
Vik
2
Vik
Jäå
Jäå
1+
8-900
5+
Jäå
1+
Vik
4
900
6+
Vik
Vik
1
G
Jäå
G
Jäå
G
Jäå
H
Vik
1+ H
Vik
R
Vik
3
G
Jäå
1+ G
Jäå
G
Jäå
2
R
Jäå
1
R
Jäå
17+ H
900
1
H
Jäå
4
H
900
4
H
900
1
H
900
1
S
Vik
1+ R
Fvt-Vik
3+ H
Fvt-Vik
4
RS Fvt-Vik
1
R
Fvt-Vik
1
R
Fvt-Vik
1+ R
Fvt-Vik
R
Fvt-Vik
R
Fvt-Vik
1
S
Vik
2+ RSP Jäå
S
Ve-Vik
S
Ve-Vik
OH Ve-Vik
OH Ve-Vik
OH Ve-Vik
1? H
Vik

1+
1+

BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BPL
BPL
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
bronshalsring;pärlor
som ovan
som ovan
kam;Bl hänge,pärla,kedjesprid,kedj,skållor;PÄ;kniv;flintspets

sölja;brons:ring,kedja;pärlor
halv doppsko t svärdslida i brons
Bl:sölja,beslag varav ett t knivslida,ring,kedjor;pilsp;sköldkantbeslag;hästbrodd,träns;järnfr från träskrin;PÄ Bk,K,G;bröd;benfr
karneolpärla;bränd flinta;skifferbryne;ring
svärd böjt kring kärl;remändesbesl;märla;vikt;bränd flinta
brons:armring,nålhusfr;krok;ten;pärlor
Ag knut;Bl:armring,kedj,ring,ev nålhfr;textil;PÄ Bk,G,Bl,K;kam
kam;guldtenar
oval spännbuckla
som ovan
som ovan
som ovan
som ovan
bronshylsa;kam;glaspärlor
betselbeslag;kam
brodd;kam

hund
kläpp till skälla;liten ring;tenar ev från en till t-ring;kittelfr

bleck;brons:beslag,bleck
brons:fragment,pärla,kedja,armband,hängen;pärlor;kam
ringspänne

hund;får/get;krampor;kam;slipad? granitbit;kvartsbitar
kam;bronsbleck m nitar
skobrodd;hammare;hakar;bronsbleck;träkula;Sk bryne;flintspets
Bl:hängen,kedja,ringnål,knapp;pärlor:bergskristall,karneol,glas
skifferbryne;mynt dirhem trol 908 vt

ringspänne;pilspetsar;kil;kam;skifferbryne
som ovan
pilspetsar;brodd;beslag t hästmundering;spelbricka;kam
bronskedja;bronsfr;pärlor;kam;bryne
broddar;märla;pärlor;kam

Ström 1970:83;SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

Ström 1970:83;SHM

Ström 1970:83;SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

Ström 1970:82;SHM

Ström 1970:82;SHM

Ström 1970:82;SHM

Ström 1970:82;SHM

Ström 1970:82;SHM

Ström 1970:34,82;SHM

SHM

Ström 1970:34,82;SHM

Ström 1970:82;SHM

Arne 1908:268f;Ström 1970:34,82

Floderus1931:9f;Ström1970:82;SHM

Floderus1931:9f;Ström1970:82;SHM

SHM

SHM

SHM

Ström 1970:82;SHM

Ström 1970:82;SHM

Ström 1970:82;SHM

Ström 1970:82;SHM

Ström 1970:82;SHM

Ström 1970:82;SHM

Ström 1970:26

Ström 1970:82;SHM

Ström 1970:34,82;SHM

Ström 1970:82;SHM

Ström 1970:82;SHM

Ström 1970:82;Biuw 1992:314;SHM

SHM

Ström 1970:82

Ström 1970:82;SHM

SHM

Ström 1970:82;SHM

Ström 1970:82;SHM

Ström 1970:82;SHM

Ström 1970:81

Ström 1970:81

Ström 1970:81

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

Sö Österhaninge Årsta
Sö Österhaninge Årsta
Sö Österhaninge Årsta RAÄ 251 Årsta 1:15
Sö okänd fyndort
Up Adelsö Björkö Birkas garnison RAÄ 35
Up Adelsö Björkö Borgs hage RAÄ 35
Up Adelsö Björkö Borgs hage RAÄ 35
Up Adelsö Björkö Borgs hage RAÄ 35
Up Adelsö Björkö Borgs hage RAÄ 35
Up Adelsö Björkö Borgs hage RAÄ 35
Up Adelsö Björkö Borgs hage RAÄ 35
Up Adelsö Björkö Borgs hage RAÄ 35
Up Adelsö Björkö Borgs hage RAÄ 35
Up Adelsö Björkö Borgs hage RAÄ 120
Up Adelsö Björkö Borgs hage RAÄ 120
Up Adelsö Björkö Borgs hage RAÄ 120
Up Adelsö Björkö Grindsbacka RAÄ 112
Up Adelsö Björkö Grindsbacka RAÄ 112
Up Adelsö Björkö Hemlanden RAÄ 118
Up Adelsö Björkö Hemlanden RAÄ 118
Up Adelsö Björkö Hemlanden RAÄ 118
Up Adelsö Björkö Hemlanden RAÄ 118
Up Adelsö Björkö Hemlanden RAÄ 118
Up Adelsö Björkö Hemlanden RAÄ 118
Up Adelsö Björkö Hemlanden RAÄ 118
Up Adelsö Björkö Hemlanden RAÄ 118
Up Adelsö Björkö Hemlanden RAÄ 118
Up Adelsö Björkö Hemlanden RAÄ 118
Up Adelsö Björkö Hemlanden RAÄ 118
Up Adelsö Björkö Hemlanden RAÄ 118
Up Adelsö Björkö Hemlanden RAÄ 118
Up Adelsö Björkö Hemlanden RAÄ 118
Up Adelsö Björkö Hemlanden RAÄ 118
Up Adelsö Björkö Hemlanden RAÄ 118
Up Adelsö Björkö Hemlanden RAÄ 118
Up Adelsö Björkö Hemlanden RAÄ 118
Up Adelsö Björkö Hemlanden RAÄ 118
Up Adelsö Björkö Hemlanden RAÄ 118
Up Adelsö Björkö Hemlanden RAÄ 118
Up Adelsö Björkö Hemlanden RAÄ 118
Up Adelsö Björkö Hemlanden RAÄ 118
Up Adelsö Björkö Hemlanden RAÄ 118
Up Adelsö Björkö Hemlanden RAÄ 118
Up Adelsö Björkö Hemlanden RAÄ 118
Up Adelsö Björkö Hemlanden RAÄ 118
Up Adelsö Björkö Hemlanden RAÄ 118
Up Adelsö Björkö Hemlanden RAÄ 118
Up Adelsö Björkö Hemlanden RAÄ 118
Up Adelsö Björkö Hemlanden RAÄ 118
I kärl i BG enligt Ström. SG enligt Arbman & SHM
Ena t-hänget på mindre ring uppträdd på den större
Ev t-hänge fr t-ringen ovan
Äv andra hängen
En stor t-hammare
Liten t-ring
I kärl.Två mindre ringar på, varav en med två t-hängen
Även ringhänge
I kärl
I kärl med en (vapen) yxa på kärlet
Även ringhänge

34000:Bj201
34000:Bj205

34000:Bj208

Omkring kärl

17 hängen varav minst 4 hammarformade
I kärl. Även ringhängen & skivhängen
T-hänge i järn troligen tillhörande t-ring
Ev t-ring
I kärl

I kärl, även ringhänge & spiral
I kärl

208

201
205

L12
366
382
385
397
400
432
445
486
308
327
329
681
686
I
I
2
9
11a
11b
18
65
74
80a
93b
94
95
120
142
151
157:1
164
170
172
176
181
181
188
188
188
192
200

Fynd i golvlager 2, uppgift om hängen saknas
I kärl. Även ringhänge
I kärl. På ringen, tre mindre ringar med vars 1-2 t-hängen
I kärl
Även ringhänge
Även spiral & ringhänge
I kärl. Även ringhänge
I kärl
Påträffad i NV delen av en ca 2m lång stenfylld grop
I kärl
I kärl
I kärl, under benen. Även spiral & ringhängen
I kärl. Även ringhänge
Omkring kärl
Även spiral & ringhänge
Ev del av ovanstående

I kärl, bland ben & grus, 4cm från botten. Även ringhänge
Omkring kullfallet kärl. Även ringhängen & spiral

36
48
4

Även ringhänge
I kärl
I kärl. Även ringhängen

21953
21953
34625
26820
5021
34000:Bj366
34000:Bj382
34000:Bj385
34000:Bj397
34000:Bj400
34000:Bj432
34000:Bj445
34000:Bj486
34000:Bj308
34000:Bj327
34000:Bj329
34000:Bj681
34000:Bj686
20300:6-7
20300:13
34000:Bj2
34000:Bj9
34000:Bj11a
34000:Bj11b
34000:Bj18
34000:Bj65
34000:Bj74
34000:Bj80a
34000:Bj93b
34000:Bj94
34000:Bj95
34000:Bj120
34000:Bj142
34000:Bj151
34000:Bj157:1
34000:Bj164
34000:Bj170
34000:Bj172
34000:Bj176
34000:Bj181
34000:Bj181
34000:Bj188
34000:Bj188
34000:Bj188
34000:Bj192
34000:Bj200

3

H
G
RS

Jäå
Jäå
8-900
Jäå
900
1? H
900
3+ H
Jäå
1+ H
Jäå
1+ H
Jäå
1+ H
900
H
Vik
1+ H
900
1? Grop Jäå
2+ H
900
1
H
Vik
2+ H
8-900
1
FG Vik
FG Vik
1
RH Jäå
RH Jäå
1+ H
Vik
1+ H
Vik
4
H
900
10+ H
900
5+ H
Vik
1
H
Vik
1
H
Vik
1? H
Vik
1
H
8-900
7-8 H
Vik
4+ H
Jäå
1
H
Jäå
1
H
Jäå
H
Jäå
1
H
900
1
H
Vik
1
H
Vik
1
H
Vik
H
Vik
2
H
Vik
1
H
Vik
1+ H
Vik
1
H
Vik
4
H
Vik
2
H
Vik
H
Vik
8-900
1
H
1+ H
Vik
800
1+ H

1+
1+
3+
1+

BG

BG
BG

Hus
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
SG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
SG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG

BG
BG
BG

K

K

M

M
K

M

K

K

K

M

pärla
yxa;beslag;krampa;bränd flinta
Ag fr;Bl:beslag;kam;glasfr;PÄ:Bk,Be,G;bröd;hasselnötskal;vete

kam;bronsfr;vikt;hasselnötskal
krampa;bronsbeslag;bronstråd
pärla;beslag;silvertråd
krampa;hake/gångjärnsbeslag
krampa
kniv;skifferbryne;bronshängen;flintbit
som ovan
kam;beslag
kam;bronskedja;glasfr
katt;tänder nöt;obr ox-&svinben;kam;Ag:beslag,nit,tråd;Be:skedskrapa,pärla;glasfr;pärlor;lertrissa;brynstenar;slagg;besl;broddar
kniv
obr djurben;bröd;kam
obr djurben;kam
beslag järn&brons;flera järnfr;kam;bronsknappar;benfr;bröd;kvarts
djurben;bröd;Bl:besl,fr;Ag fr;pilspets;kam;pärla;hasselnötskal
oxben;kam;karneolpärlor;glasfr;bronsfr
krampa
kam
ringspänne;kam;krampa;skifferbryne;pärlor
mycket järn- och bronsföremål;många pärlor
kam;pärlor:glas,bergskristall,karneol;hornfragment
pärlor:glas,karneol,bergskristall
kam
pärlor: glas,karneol;bröd
bronsringnål;kniv;bergskristallpärla;kopparmynt
bröd;hasselnötskal;kam;krampa
som ovan
katt;hund;höna;bronsfr;glaspärlor;bröd
som ovan
som ovan

kam. (Benämns torshammare i texten men t-ring i fyndlistan)
svärd;kam;träkol;bröd
krampa;kam;bröd
kam;pärlor;brons:kedja,fragment
karneolpärla
bronsfr;glasskärvor;hasselnötskal;kam;flintbit;silverspiral
brons:bleck,nålhus,fr;eldstål el eldstålsamulett;kam;skifferbryne

häst;hund

kam

Arbman 1943:83;Ström 1970:69

Arbman1943:82;Ström1970:69;Gräslund1980:76;SHM

Arbman 1943:82;Ström 1970:69;SHM

Arbman 1943:81f;Ström 1970:69;SHM

Arbman 1943:79;Ström 1970:69;SHM

Arbman 1943:78;Ström 1970:69;SHM

Arbman 1943:78;SHM

Arbman 1943:78;SHM

Arbman 1943:76;SHM

Arbman 1943:76;Ström 1970:69;SHM

Arbman 1943:75;Ström 1970:69;SHM

Arbman 1943:73f;Ström 1970:69;SHM

Arbman 1943:73;SHM

Arbman 1943:71,Taf 105:2;Ström 1970:69;SHM

Arbman 1943:67f;Ström 1970:32,69;SHM

Arbman 1943:64ff

Arbman 1943:62

Arbman 1943:54f,Taf 106:4;Ström 1970:69;SHM

Arbman 1943:43,Taf 107:7;Ström 1970:69;SHM

Arbman 1943:42f;Ström 1970:32,69

Arbman 1943:42;Ström 1970:69;SHM

Arbman 1943:31;SHM

Arbman 1943:30;Ström 1970:69;SHM

Arbman 1943:26f,Taf 107:6;Ström 1970:69;SHM

Hallström1913:36pl2;Arbman1943;Ström1970:69;SHM

Hallström 1913:32f,pl2;Ström 1970:69;SHM

Hallström 1913:32f,pl2;Ström 1970:69;SHM

Arbman 1943:2,Taf 107:4;Ström 1970:69;SHM

Arbman 1943:1;Ström 1970:69;SHM

SHM

Arbman 1943:483f;Ström 1970:70;SHM

Arbman 1943:237;Ström 1970:70;SHM

Arbman 1943:236,Taf 107:3;Ström 1970:70;SHM

Arbman 1943:94,Taf 105:4;Ström 1970:32,69;SHM

Arbman 1943:94;Ström 1970:69;SHM

Arbman 1943:90;Ström 1970:32,69

Arbman 1943:140;Ström 1970:20,70

Arbman 1943:125;Ström 1970:70

Arbman 1943:122;Ström 1970:70

Arbman 1943:112;Ström 1970:32,70

Arbman 1943:112,Taf 106:2;Ström 1970:70

Arbman 1943:109;Ström 1970:70

Arbman 1943:108,Taf 106:1;Ström 1970:70

Arbman 1943:103;Ström 1970:32,69;SHM

Olausson & Åhfeldt 2002:139

Ström 1970:83

Andersson&Boije 2001

Ström 1970:83

Ström 1970:83;SHM

147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195

Up Adelsö Björkö Hemlanden RAÄ 118
Up Adelsö Björkö Hemlanden RAÄ 118
Up Adelsö Björkö Hemlanden RAÄ 118
Up Adelsö Björkö Hemlanden RAÄ 118
Up Adelsö Björkö Hemlanden RAÄ 118
Up Adelsö Björkö Hemlanden RAÄ 118
Up Adelsö Björkö Hemlanden RAÄ 118
Up Adelsö Björkö Hemlanden RAÄ 118
Up Adelsö Björkö Hemlanden RAÄ 118
Up Adelsö Björkö Hemlanden RAÄ 118
Up Adelsö Björkö Hemlanden RAÄ 118
Up Adelsö Björkö Hemlanden RAÄ 118
Up Adelsö Björkö Hemlanden RAÄ 118
Up Adelsö Björkö Hemlanden RAÄ 118
Up Adelsö Björkö Hemlanden RAÄ 118
Up Adelsö Björkö Hemlanden RAÄ 118
Up Adelsö Björkö Hemlanden RAÄ 118
Up Adelsö Björkö Hemlanden RAÄ 118
Up Adelsö Björkö Hemlanden RAÄ 118
Up Adelsö Björkö
Up Adelsö Björkö FL 119
Up Adelsö Björkö FL 119
Up Adelsö Björkö FL 119
Up Adelsö Björkö FL 119
Up Adelsö Björkö FL 119
Up Adelsö Björkö FL 119
Up Adelsö Björkö Ormknös FL 111
Up Adelsö Stora Dalby
Up Alsike Tuna
Up Alsike Tuna
Up Bromma Ekeby
Up Bromma Glia
Up Bromma Glia
Up Bromma flygfält GF 4 (Glia hos Ström)
Up Bromma flygfält GF 4 (Glia hos Ström)
Up Bromma flygfält GF 9
Up Bromma Linnea kolonistugeomr.
Up Bromma Linta
Up Bromma Nockeby
Up Bromma Norrby
Up Bromma Norrby
Up Bromma V. Ranhammar
Up Bromma V. Ranhammar
Up Bromma V. Ranhammar
Up Bromma V. Ranhammar
Up Bromma Riksby
Up Danmark Sävja 11
Up Danmark Sävja 11
Up Djursholm stad Ösby

34000:Bj212
34000:Bj722
34000:Bj744
34000:Bj749
34000:Bj769
34000:Bj854
34000:Bj858
34000:Bj872
34000:Bj930
34000:Bj937
34000:Bj954
34000:Bj954
34000:Bj955
34000:Bj985
34000:Bj1046
34000:Bj1081
34000:Bj1098
34000:Bj1151
34000:Bj1158
1629:39
5208:503
5208:508:1
5208:508:2
5208:509
5208:511
5208:512
31359:144
21065
10035
10035
7434
2714
2714
21593
21593
21593
20249
33237
2725
26327
26334
2688
2691
2692
2709
2734
26789
26789
28375
I kärl
Även ringhängen & mindre ring med t-h
Endast upptagen i huvudkatalogen, SHM

Även spiral
I kärl
I kärl
I kärl. Även ringhänge

På kärl
I kärl. Även spiral & ringhänge
Även spiral & ringhänge
Även ringhänge

Även ringhänge
I kärl
I kärl
Även ringhänge

10
16
16
59
61
66
1
66
2
1
6
1
4
5
24
1
3
3
2

212
722
744
Även andra ospec hängen enl Arbman
749
I kärl. Även ringhängen
769
T-h på ett ringhänge. Placerad under/vid kvinnans huvud 854
Placerad 5 cm från skallen
858
Låg 40 cm från den dödes tänder. Även spiral/ring
872
930
937
Ev dubbelgrav. På ringen mindre ring med t-hänge
954
Ev dubbelgrav m ovan. På ringen mindre ring med t-h
954
Troligen påträffad i fyllningen
955
Även 4 ringhängen. Påtr i fyllningen. Bild 10
985
I kärl. Även ring- eller skivhänge
1046
Även skivhänge. Placerad vid/under hakan på kraniet
1081
Kan ha tillhört äldre brandgrav då br ben fanns i fyllningen 1098
Placerad på kammartaket(Gräslund) el i fyllningen(Ström) 1151
SG enligt Ström. BG enligt Arbman
1158
Lösfynd i Svarta jorden
Lösfynd i Svarta jorden
Lösfynd i Svarta jorden. Bild 3
T-hängen, troligen från t-ringen ovan
Svarta jorden
Svarta jorden. Ring med plåt torshammare, på en kedja
Svarta jorden. Liten amulettring med t-hänge
Liten torderad t-ring, påtr i såll. Barn 4-6 år, låg ev i båt
2:a
52
Ej upptagen i fyndlistor i SHMs kataloger, foto finns dock 1?

Fragment med ögla, osäker bestämning enl SHM
Även spiral

1+
1?
4

1?
2
2+
1+
1
1+
1+
1+
1?

4
1
1
1
1?
1+

13
3

4

Vik
Vik
Jäå
900
Jäå
800
Jäå
Jäå
Jäå
900
800
800
Jäå
8-900
Vik
8-900
Jäå
800
800
Jäå
Vik
Vik
Vik
Vik
Vik
Vik
RES Vik
R
Vik
G
Jäå
Jäå
G
Jäå
G
Jäå
G
Jäå
R
Jäå
R
Jäå
H
Jäå
RS Jäå
G
Jäå
G
Jäå
G
Jäå
G
Jäå
G
Jäå
G
Jäå
G
Jäå
G
Jäå
G
Jäå
RS Jäå
RS Jäå
S
Jäå
H
H
H
H
H
KAG
Grop
KAG
1+ H
H
1
KAG
1
KAG
1+? KAG
5
KAG
5+ H
10+ KAG
5+ Grop?
2
KAG
H
1+
1+
1
1+
4+
2

BG
BG
BG
BG
BG
SG
SG
SG
BG
BG
SG
SG
SG
SG
BG
SG
SG
SG
BG
LF
LF
LF
LF
LF
LF
BPL
BG
BG
SG
LF
BG
BG
BG
BG
SG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
M

B

M
M
K
K
M
M
K

M

SHM

SHM

SHM

SHM

Ström 1970:71;SHM

Ström 1970:71

Ström 1970:70

Arbman 1943:478;Ström 1970

Arbman 1943:474;Ström1970:32,70;Gräslund 1980:74

Arbman 1943:458;Ström 1970:70

Arbman 1943:449ff;Ström 1970:21,32,37,70

Arbman 1943:436,Taf 107:2;Ström 1970:70

Arbman 1943:411f,Taf 105:1;Ström 1970:32,70:SHM

Arbman 1943:379;Ström 1970:21,70

Arbman 1943:377;Nilsén 1992:16

Arbman 1943:377;Nilsén 1992:16

Arbman 1943:363;Ström 1970

Arbman 1943:362;Ström 1970:70

Arbman 1943:280,Taf 107:1;Ström 1970:70

bronsbeslag;hästskosöm;kam
som ovan
kam;ten;pärla

obr kreatursben;brodd

pilspets;broddar;stift;pärla;bryne;bleck
bronsring

Ström 1970:71;SHM

SHM

Ström 1970:71;SHM

Ström 1970:71

Ström 1970:71

Ström 1970:71

Ström 1970:71

Ström 1970:71

Ström 1970:71

Ström 1970:71

Ström 1970:71

Ström 1970:71

Ström 1970:71;SHM

SHM

Ström 1970:22,71;SHM

Ström 1970:71;SHM

Ström 1970:71

Ström 1970:71

Ström 1970:71

Ström 1970:71

Arrhenius et al 1978:27-51;SHM
får/get;brons:knapp,nålhållare t fibula;kam;mejsel;bröd
Ström 1970:71;SHM
kam;spelbricka
hund;spjutdelar;sköldb;pilspetsar;kam+fodral;kniv;yxa;stigby mm Ström 1970:71;SHM

låsfr
kam;mynt;bärnstensyxa miniatyr;pärlor;kniv;bronsvikt;flera Ag
& Bl föremål samt smycken;flintbit;nyckel;syl
häst;spjutspets;sköldbuckla;kniv;kam;bandskifferbryne;flintb;tyg
spjutsp;sköldbu;Bl ringsp;knivar;nyckel;Skbryne;kam;Pb fr;hank
pincett;flera bronsförem;nålhus;nål;beslag;bleck;bröd;flera pärlor
bronssmycken;PÄ G;mynt;kniv;nyckel;beslag;nålhus;sax;läder
spjutspets;sköldbuckla;kniv;beslag;ringspänne;kam
svärd;spjutsp;sköldb;spiral Ag;läderfr;mynt;kniv;hinkbesl;sporrar
Bl:ov spännb,armband,kedjring,ögla,PÄ;Gbägare;Frkanna mm

Skrin;kam;PÄ;nyck;fl Bl&Ag förm;glättst;valbenplatta;kanna mm Arbman;Gräslund1980:74;2003:487;Ström1973:112f
Arbman 1943:334;Ström 1970:37,70
pilspets;bronsring
hammare;eldstål;flinta;ben skridsk;sköldb;pilsp;häst&ryttarutr mm Arbman 1943:340f;Ström 1970:70;Nilsén 1992:23

Arbman 1943:267;Ström 1970:70

Arbman 1943:266;Ström 1970:70

Arbman 1943:251;Ström 1970:70;SHM

K

Arbman 1943:83;SHM

kam;pärla;bronsbeslag;kistbeslag;nyckel;pincett
kam;svärd
hästtand
djurben;skifferbryne;kam;pärlor;kniv;vikt

K
M

196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244

Up Ed Antuna 4:5 FL 66
Up Ed Antuna 4:5 FL 66
Up Ed Antuna 4:5 FL 66
Up Ekerö Ekebyhov FL 158
Up Ekerö Ekebyhov FL 158
Up Ekerö Ekebyhov FL 158
Up Ekerö Ekebyhov FL 158
Up Ekerö Helgö Foundation I
Up Ekerö Helgö Foundation I
Up Ekerö Helgö Foundation I
Up Ekerö Helgö Foundation I
Up Ekerö Helgö Foundation I
Up Ekerö Helgö Foundation I
Up Ekerö Helgö Foundation I
Up Ekerö Helgö Foundation I
Up Ekerö Helgö Foundation I
Up Ekerö Helgö Foundation I
Up Ekerö Helgö Foundation II
Up Ekerö Helgö Foundation III
Up Ekerö Helgö Foundation III
Up Ekerö Helgö Foundation III
Up Ekerö Helgö Foundation IV
Up Ekerö Helgö Foundation IV
Up Ekerö Helgö Foundation IV
Up Ekerö Helgö Foundation IV
Up Ekerö Helgö Foundation V
Up Ekerö Helgö Foundation V
Up Ekerö Helgö Foundation VII
Up Ekerö Helgö Foundation VIII
Up Ekerö Helgö Husgrupp 2 (I)
Up Ekerö Helgö Husgrupp 2 (I)
Up Ekerö Helgö Husgrupp 2 (I)
Up Ekerö Helgö Husgrupp 2 (V)
Up Ekerö Helgö Husgrupp 2 (III)
Up Ekerö Helgö Husgrupp 2 (V)
Up Ekerö Helgö Husgrupp 2 (III)
Up Ekerö Helgö Husgrupp 2 (III)
Up Ekerö Helgö Husgrupp 2 (III)
Up Ekerö Helgö Husgrupp 2 (IV)
Up Ekerö Helgö Husgrupp 2 (VIII)
Up Ekerö Helgö Stensättning 37
Up Ekerö Helgö Stensättning 47
Up Ekerö Helgö Gravfält 116
Up Ekerö Helgö Gravfält 116
Up Ekerö Helgö Gravfält 116
Up Ekerö Helgö Gravfält 116
Up Ekerö Helgö Gravfält 116
Up Ekerö Helgö Gravfält 116
Up Ekerö Helgö Gravfält 116

30249:14
69:2
30249:5
30249:9
30249:14

34127:9:37
34127:10:1
34127:10:2
31331:5
31331:11
31331:11
31331:22
447
731
769
925
1173
1329
1584
1675
1705
1913
1626
3331
4083
4083
4849
5412
5854
6016
5729
5831
8154
6179
25075:862
25343:1518
25343:1666
25343:1985
25726:3159
25726:2631
25726:2893
25925:4039
25925:3532
26142:6021
27687:8139
5723

T-hänge från t-ring

Inga spår av grav, ev 2 t-ringar
Ett t-hänge & ett tenfragm, troligen från t-ring
T-ringen ej omnämnd i Sanders rapport
Även ringhängen
I kärl, överst
I kärl, överst. Även spiral
Även ringhänge

T-hänge, ev tillh ngt av 4 vridna tenfragment i FIII
T-hänge, ev tillh ngt av 4 vridna tenfragment i FIV
T-hänge på liten ring,ev tillh ngn av de 4 tenarna i FIV
T-hänge, ev tillh ngn av de 4 vridna tenfragmenten i FIV
T-hänge,ev spadf,ev tillh ngt av tenfragmenten i FIV
T-hänge,ev tillh ngt av tenfragmenten i FV
T-hänge,ev tillh ngt av tenfragmenten i FV

T-hänge,ev tillh ngt av tenfragmenten i FI
T-hänge,ev tillh ngt av tenfragmenten i FI
T-hänge från t-ring
Liten t-ring,även ett stavlikn hänge

Flera ihopkorroderade hängen
Även ringhängen
Liten t-ring, även ringhängen
Även ringhängen
T-hänge,ev tillh ngt av tenfragmenten i FI
T-hänge,ev tillh ngt av tenfragmenten i FI
T-hänge,ev tillh ngt av tenfragmenten i FI
T-hänge,ev tillh ngt av tenfragmenten i FI
Även spiral
T-hänge,ev tillh ngt av tenfragmenten i FI
T-hänge,ev tillh ngt av tenfragmenten i FI

Även ringhängen/spiral

37
47
1
2
8
9
11
22
30

2
2
2
4
5
5
12

1

2+

2

2
1

1

1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1

1
1?
1+
1+
2+
3

5

S
S
H
RS
RS
RS
RS
S
RH

S
S
S
H
RS
RS
S

Vik
Vik
Vik
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Fvt-Vik
900
Vik
Vik
Vik
Fvt-Vik
Jäå
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG

BG
BG
BG
BG
BPL
BPL
BPL
BPL
BPL
BPL
BPL
BPL
BPL
BPL
BPL
BPL
BPL
LF
BPL
BPL
BPL
BPL
BPL
BPL
BPL
BPL
BPL
BPL
BPL
BPL
BPL
BPL
BPL
BPL
BPL
BPL
BPL

M
M
M
K
K
M
M

obr häst;br&obr nöt;svin;får/get;flera djurtänder;kam;flintbit
nöt;obr får/get;knivform eldstål;kniv;kam m fodr;vävtyngd;br flinta
obr nöt;får/get;katt;fågel;hästtand;kam;flintbit;polersten
nöt;hund;katt;obr&br fågel;likarmad brosch;kantbeslag
hund;bronsbeslag;skifferbryne;järnfr (ev t-hängen el krampor)
hund;björn;agraffknappar Ag;bröd;spelbrickor;bit av kåda
fl br&obr djur;fl sten,Bl&Fe förem;nyckel;PÄ G;spelbr;kam;G fr

kniv;märla;bjällra;vikt;skifferbryne;nål;bronsnålhus;pärlor;gångjärn;beslag
som ovan
bronsnålar;PÄ;brodd;kam;besl t knivskid;Skbryne;obr horn;slagg
bronsfragment med dekor i vendelstil;kam;flera pärlor
som ovan
ten ev del av ännu en t-ring;kam

Sander 1997:28f,93;Melin&Sigvallius2001:125

Sander 1997:68,93;Melin&Sigvallius 2001:125

Sander 1997:19,93;SHM;Melin&Sigvallius2001:125

Sander 1997:17f,93;SHM;Melin&Sigvallius2001:125

Sander 1997:16f,93;SHM;Melin&Sigvallius2001:125

Sander 1997:15,93;Melin&Sigvallius2001:125

SHM;Sander 1997:14f,93;Melin&Sigvallius 2001:125

Holmqvist 1970:168

Arrhenius & Holmqvist 1964:48

SHM;Holmqvist 1970:62

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM;Holmqvist 1970:61

SHM

SHM;Holmqvist 1970:61

SHM;Holmqvist 1970:61

SHM;Holmqvist 1961:148

SHM;Holmqvist 1961:148

Holmqvist 1970:62

Holmqvist 1970:62

Holmqvist 1970:62

Holmqvist 1970:62

Arrhenius & Holmqvist 1964:86

Arrhenius & Holmqvist 1964:86

Arrhenius & Holmqvist 1964:86

Arrhenius & Holmqvist 1964:86

Arrhenius & Holmqvist 1964:86

Arrhenius & Holmqvist 1964:86

Arrhenius & Holmqvist 1964:85

Holmqvist 1961:148

Holmqvist 1961:148

Holmqvist 1970:61

Holmqvist 1970:61

Holmqvist 1961:148

Holmqvist 1961:148

Holmqvist 1961:148

Holmqvist 1961:148

Holmqvist 1961:148

Holmqvist 1961:148

Holmqvist 1961:147

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293

Up Ekerö Helgö Gravfält 116
Up Ekerö Helgö Gravfält 116
Up Ekerö Helgö Gravfält 116
Up Ekerö Helgö Gravfält 116
Up Ekerö Helgö Gravfält 116
Up Ekerö Helgö Gravfält 118
Up Ekerö Helgö Gravfält 118
Up Ekerö Helgö Gravfält 118
Up Ekerö Helgö Gravfält 118
Up Ekerö Helgö Gravfält 118
Up Ekerö Helgö Gravfält 118
Up Ekerö Helgö Gravfält 118
Up Ekerö Helgö Gravfält 118
Up Ekerö Helgö Gravfält 118
Up Ekerö Helgö Gravfält 118
Up Ekerö Helgö Gravfält 118
Up Ekerö Helgö Gravfält 118
Up Ekerö Helgö Gravfält 118
Up Ekerö Helgö Lillön Bona 4:43,4:44
Up Ekerö Nyckelby
Up Ekerö Nyckelby
Up Fresta Grimsta 99:1 RAÄ 83
Up Fresta Grimsta 21:1,50:1,69:1,117:1 FL33
Up Fresta Grimsta 100:4 RAÄ 83
Up Fresta Grimsta 100:4 RAÄ 83
Up Frösunda Stolpekeby
Up Frösunda Stolpekeby
Up Gamla Uppsala Valsgärde
Up Gamla Uppsala Valsgärde
Up Gamla Uppsala Fullerö
Up Hammarby Lilla Vilunda
Up Hammarby Lilla Vilunda
Up Hammarby Lilla Vilunda
Up Hammarby Lilla Vilunda
Up Hammarby Lilla Vilunda
Up Hammarby Lilla Vilunda
Up Harg
Up Husby Ärlinghundra Märsta 1
Up Hökhuvud Borrgårde
Up Ingarö Brunn
Up Ingarö Brunn
Up Ingarö Brunn
Up Järfälla Barkarby
Up Järfälla Barkarby flygfält
Up Järfälla Barkarby flygfält Ålsta
Up Järfälla Barkarby flygfält Ålsta gård GF 20
Up Järfälla Barkarby flygfält Ålsta gård GF 20
Up Järfälla Barkarby flygfält Ålsta gård GF 20
Up Järfälla Barkarby flygfält Ålsta gård GF 20
Kärl. T-hängena var uppträdda i varsitt ringhänge
I kärl
I kärl
I kärl. Även ringhängen el. spiral
I kärl
I kärl. Även ringhängen eller spiraler, svårt att bedöma

I kärl
I kärl. Äv 3 mindre ringh varav 2 har t-h. Äv obest hänge

Även ringhänge

I kärl
I kärl
I kärl. Även ringhänge/spiral
Även ringhängen
Även spiral & ringhänge
I kärl, utan gravanläggning
Osäker liten t-ring, även ringhängen

28045
28045
28045
28045
28045
28045

25294
21514
19132
19132
19132
19844
22796
22145
21965
21965
21965
21965

35
36
37
37
42
9
12
14
15
24
Kärl
27
I kärl,äv spiral & ringhäng,dubbelgr(K/B) t-ring i ena urnan 28
Dubbelgrav, t-ring i ena brandlagret
35
37
I kärl
46
Även ringhänge
56
I kärl
57
58
Även ett löst t-hänge och ett löst ringhäge
I kärl
3
I samma kärl som ovan. Även ringhänge
3
2
Även ringhänge
8
Eldpåverkad,sönderdelad,på kärl,även ett tiotal ringhängen 3
Eldpåverkad,sönderdelad,troligen i kärl,även ringhängen 4
Även 2 ringhängen
2
Kärl. Även ringhänge?
4
Även ringhänge. Placerad vid båtens stävområde
4
Omtvistad datering: 630/640 -750 vt. I verktygslåda
6

62a
19
24
24
26
56
14
27
27b
66
66a

11
19
23
24
206

I kärl, överst
I kärl, överst
T-ringen ej omnämnd i Sanders rapport
Dubbelgr, m ovan
I kärl,överst
Kärl. Även ringhänge
I kärl. En nyckel låg under kärlet
Dubbelgrav, ev en t-ring till, äv en till ring med ringhänge

30249:30
30249:18
30249:48
30249:55
28:2
30710:107
30710:90
30710:68
30710:36
30710:15
30710:27
30710:24
30710:3
30710:4
30710:23
30710:103
30710:106
30710:112
26142:6131
20410
20410
31334
31439
F02503
F02217
22477
22477
5564
5564

S
RH
H
H
RS
RS
RS
H
RS
OS
RS
OS
RS
RS
OS
RS
RS
RS

2+
1?
3
1?
1
1+
1
1+

1+
1?
1+
1+
2
1
1
1?
2+
1+

6

RS
S
H
H
H
JR
JR
RS
S
S
S
S

H
FH
H
H
S

H
H
RS
3
RS
1
H
1
S
3
G
1? G
2
BÅ
2-4 BÅ

2
2+
1+

5
1+
1

2

1+
3
1
1
2

2+

Vik
Vik
Vik
Vik
Jäå
Ve-Vik
Ve-Vik
Ve-Vik
Ve-Vik
Ve-Vik
Ve-Vik
Ve-Vik
Ve-Vik
Ve-Vik
Ve-Vik
Ve-Vik
Ve-Vik
Ve-Vik
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
900
900
Vik
Vik
900
Vend
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Vik
Jäå
Jäå
800
800
8-900
Vik
Vik
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG

BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BPL
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
SG
SG
BPL
BG
BG
BG
BG
BG
BG
M

M
K

Mat
Vux
Adu
M?

M
K?
Mat
M
Mat
Mat
K?
Adu

M
K

F?

Ström 1970:72;SHM

Ström 1970:72;SHM

Fors & Svensson 2004

Fors & Svensson 2004

SHM

SHM

Ström 1970:72;SHM

SHM

SHM

Melin&Sigvallius2001;SHM

Melin&Sigvallius2001;SHM

Melin&Sigvallius2001;SHM

Melin&Sigvallius2001;SHM

Melin&Sigvallius2001;SHM

Melin&Sigvallius2001;SHM

Melin&Sigvallius2001;SHM

Melin&Sigvallius2001;SHM

Melin&Sigvallius2001;SHM

Melin&Sigvallius2001;SHM

Melin&Sigvallius2001;SHM

Melin&Sigvallius2001;SHM

Melin&Sigvallius2001;SHM

Sander 1997:38,93;Melin&Sigvallius2001:125

Sander 1997:36,93;SHM;Melin&Sigvallius2001:125

SHM;Melin&Sigvallius2001:125

Sander 1997:36,93;SHM;Melin&Sigvallius2001:125

Sander 1997:34ff,93;SHM;Melin&Sigvallius2001:125

Foto i ATA 241:24 enligt Ström
obr djurben;kam
brodd
rostklumpar
likarmat bronsspänne;ov spännbuckla brons
som ovan
svärd;bleck
kantbeslag;isbrodd;järnföremål;bronsstift
kam;pärlor G,K,Bk;flera glasbägare;bronsfr;flera små järnföremål
djurben
kniv;järnfragment;krampor;brodd;armring brons;pärlor G,K
pilspets;kam
krampa;pärlor;kammar;bronskedja

bronshänge & ring;kam;glaspärlor
ov spännbuckla brons;kniv;glaspärla;bärnstenspärla;tenar
bronshänge;pärla;brodd;spjutspets
pärla
kniv;brodd;pärla;lerkula;sandstensbryne

Ström 1970:73;SHM

Ström 1970:73;SHM

Ström 1970:73;SHM

Ström 1970:73;SHM

Ström 1970:73;SHM

Ström 1970:73;SHM

Ström 1970:73;SHM

Ström 1970:33,72;SHM

Ström 1970:33,72;SHM

Ström 1970:72;SHM

Ström 1970:72;SHM

Ström 1970:72;SHM

Ström 1970:55

SHM

Ström 1970:27;SHM

Ström 1970:27;SHM

Ström 1970:27;SHM

Ström 1970:27;SHM

Ström 1970:27;SHM

Ström 1970:27;SHM

häst;hästutr;svärd;sköldb;pilsp;mynt;textil;läder;bronsfr;skrin;spett Odencrants 1933;Ström 1970:33,72;1973:112
Ström 1970:33,72;1973:112
Skrin med små verktyg

ov spännbuckla;bronsbleck;hornsked
som ovan
bronsvikt?;kam;br flintbit
likarmat spänne brons;pärlor glas,guldfolierade
häst;hund;katt;fåg;svin;Bl:nål,besl,vikt;äggsk;kam;mynt;Skbryne
tamhöns;häst;skrinhandtag;pärlor: glas,bergskristall,bärnsten
järnfragment

nöt;f/g;sv;hu;fåg;hängeAg;eldstålhängBl;PÄ:G,Bk,Aufol;kam;Gfr
nöt;får/get;silvermynt;glasfr;kam;många järnfragment
troligen som nedan
obr nöttänder;f/g;svin;hund;fåg;kam;vävtyngdfr;besl Bl;PÄ Aufol
obr svin;fågel;bärnstensbit&pärla;vävtyngdfr;bryne;bronsfr
katt;hund;får/get;eldstål;krampa;bronsfr;broddar;bröd
hund;f/g;svin;tamhöna;Ag,Bl & Fe förem bla nyckel,nålhus,mynt
katt;hund;häst;svin;fåg;kam;PÄ G;spelbr;bröd;Ag,Bl & Fe förem
hund;fåg;mynt;kam;PÄ G;Bl&Fe förem;skrinbesl;puns;eldstål;Fl
katt;svin;får/get;kniv;PÄ G;kam;ev vävtyngd;Flbit;slipsten
hund;nöt;brodd;kam;glaspärlor;flintbit
katt;hund;får/get;brons: kedja,ov spännbuckla;brodd;glaspärla
glaspärla;kam
bronsbeslag;ring;glaspärlor;skifferbryne
hund;kam;försilvrad bronsinfattningsring och stift
hund;Bl: remändesbeslag,ornerat fr;PÄ G;kam;Skbryne;flintbit
nöt;skifferbrynhänge;sandstensbryne;flintbit
bronsbältesspänne;glaspärla

294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342

Up Järfälla Barkarby flygfält Ålsta gård GF 20
Up Järfälla Björkeby 1:31 FL 47
Up Järfälla Hägerstalund
Up Järfälla Igelbäcken GF 22
Up Järfälla Igelbäcken GF 22
Up Järfälla Igelbäcken GF 22
Up Järfälla Igelbäcken GF 22
Up Järfälla Igelbäcken GF 22
Up Järfälla Igelbäcken GF 22
Up Järfälla Igelbäcken GF 22
Up Järfälla Järvafältet 35
Up Järfälla Järvafältet 35
Up Järfälla Järvafältet 35
Up Järfälla Järvafältet 35
Up Järfälla Järvafältet 35
Up Järfälla Järvafältet 35
Up Järfälla Järvafältet 35
Up Järfälla Järvafältet 35
Up Järfälla Järvafältet 35
Up Järfälla Järvafältet 35
Up Järfälla Kalvshälla RAÄ 19
Up Järfälla Kalvshälla Dragonbacken RAÄ 20+67
Up Järfälla Kalvshälla Dragonbacken RAÄ 20+67
Up Järfälla Kalvshälla Dragonbacken RAÄ 20+67
Up Järfälla Kalvshälla Dragonbacken RAÄ 20+67
Up Järfälla Kalvshälla Dragonbacken RAÄ 20+67
Up Järfälla Kalvshälla Dragonbacken RAÄ 20+67
Up Järfälla Kalvshälla Dragonbacken RAÄ 20+67
Up Järfälla Kalvshälla Dragonbacken RAÄ 20+67
Up Järfälla Kalvshälla Dragonbacken RAÄ 20+67
Up Järfälla Kalvshälla Dragonbacken RAÄ 20+67
Up Järfälla Kalvshälla Dragonbacken RAÄ 20+67
Up Järfälla Kalvshälla Dragonbacken RAÄ 20+67
Up Järfälla Kalvshälla Dragonbacken RAÄ 20+67
Up Järfälla kyrkbyn 1
Up Järfälla Veddesta GF 29c
Up Järfälla Viksjö gård
Up Kungsängen Ekhammar 1:3
Up Kårsta Ledinge 1
Up Lagga Väsby 1
Up Lillkyrka Mösa 3:1
Up Lovö Lunda RAÄ 27
Up Lovö Lunda RAÄ 27
Up Lovö Lunda RAÄ 27
Up Lovö Lunda RAÄ 27
Up Lovö Lunda RAÄ 27
Up Lovö Prästgården
Up Länna Penningby
Up Munsö Prästgården 1

26202
27291
29209
30425
27288
27762
30042:33
32300:A:1
32300:A:1
32300:A:3
32300:A:4
32300:A:2
23610
14537
25841

21965
30576
26194
26024
26024
26024
26024
26024
26024
26024
20327
20327
20327
20327
20327
20327
20327
20327
20327
20327

Krossat kärl, oklart om t-ringen legat i kärlet
Även ringhängen
I kärl, överst
I krossat kärl, överst
I kärl, överst
Även ringhängen och skäreformade föremål
Även ringhänge
I kärl, under benen. Även ringhängen

Även spiral
Även spiral

I kärl
I kärl
I kärl
I kärl, överst. Även ringhängen
I kärl, överst. Även ringhängen/spiral
Ev en liten t-ring till i ett mindre kärl
I kärl. Av referens benämnd halsring
I kärl.Många olika hängen upptr på extra ten,Ströms typ b
Dubbelgrav m nedan, trol en yngre & en äldre kvinna
Även ringhänge. Ev en liten t-ring till i gravfyllningen
Av referens benämnd halsring
Kärl. Även ringhänge
Även ringhängen/spiral
Två individer i brandlagret, en maturus, en adultus
I kärl. Även ringhängen
Kärl.T-h & ringh på ten & mindre ring.Ev båtgrav enl Bratt
Även ringhängen
I kärl. Även ringhängen
I kärl

I kärl. Även ringhängen
I eller omkring kärl
I kärl. Även spiral
I kärl. Även spiral
I kärl
I kärl. Även spiral

Även ringhängen
Kärl, även ringhängen
Glödpatinerad, rund genomskärning

2
3A
4A
135
135
137
7
2
1

84
30
35
36
39
48
49
58
1
5
6
12
14
18
22
23
24
25
1
26
27
99
99
101
108.1
108.2
110
159
160.1
160.2
160.3
218
16
1
9

Även ringhänge
Även ringhängen

71a

I kärl.Äv ringhänge,spiral & mindre ringhänge med hänge

1+
1+
1
3
1?
2+
2+
6
1+
3+
2

7+
1+
2+

3+
2+

1

2+

4
4+
7+
1

4+
1
1+
1+
1+
1
1+
2
1+
1?
1?
1
1+
1?
3+
1
5
1
2+

7

S
GR
RS
RS
RS
OH
OH
RS
S
H
S

RS
H
ORS
RS
RS
JR
H
RS
H
OS
H
H
R
RS
H
H
H
H
H
H
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
OS
RES
RES
RES
RS
R
RS
RS

Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
950
900
900
900
900
900
900
900
600
8-900
900
900
900
8-900
Jäå
Vik
Jäå
Jäå
Vik
Vik
Y Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Vik
Jäå
Vik
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG

BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG

brodd

kniv;beslag;broddar;nål;malsten;kvarnsten;organisk substans
djurben;Bl:likarm sp,nålhus,kedja,armbygel;svärd;PÄ;kam;bryne
bronsringar&hänge;mkt PÄ G,K,Bk;broddar;bryne;textil
K? hund;pärlor;kam;bronsögla
M får/get;lodjur;bronskedja & ornerad platta;pärlor;krampa
M hund;svin
Mat hund;svin;får/get;katt;häst;nöt;fågel;pärlor
M hund;kam
häst;fågel

Vux
K
K
K
Vux
K
MA
Mat
K

M?
K
K
P

obr djurtand
häst;nöt;svin;f/g;hund;katt;hönsfåg;fisk;kam;vävtyngd;bronsfr;PÄ
svin;fågel;Bl:nålhus,fragment;nål;bleck;PÄ:K,G,Agfol;kam
hä;hu;ka;mård;fåg;Bl spänne;brodd;Pbfr;kniv;ring;vävt;kam;PÄ
häst;hund;katt;hönsfågel;nöt;knivar;pilspetsar;kam;rund stenamulett;remändesbeslag;hasp;hasselnöt;eldpåverkad flinta
hund;kam;beslag;slagg;brodd
hund;häst;bronsspänne;kam;pärlor;skobrodd;bleck;bältesbeslag
hund;fågel;nål;pärlor
får/get;kam;glaspärlor;bronsspiralpärla
hästbrodd;slagg
hund;fåg;Bl:ov spännbuck,likarmat spänne;nål(trol t spännet);kam
katt;nöt/häst;får/get;fåg;Bl:ov spännbuckla,likarmat spänne;kam
får/get.I fylln mellan A160.1,2,3:nålar;Bl fr;pärla;kvartsavsl;slagg
hund;fågel;nål
järnfragment
beslag;kam
hundfalanger;kam;pryl

obr fågelben;broddar;kam
kam
krampa
beslag;pärla;brynstenar kvartsit
brodd;pärla;spelbrickor ben,horn,kalksten;kam
brodd;pryl;pärlor glas,silverfolierade;glättsten
skifferbrynen
bronsfr & ringspänne;järntrådringar;pärlor
obr fåg;Bl:bleck&beslag varav ett t knivslida;kam;krampa;beslag
kam;broddar;PÄ:G,Bk,K;Bl:tråd&kedja;krampa;ring;beslag;bryne
ring m remfäste;kam
obr ht;Bl:nål,hänge,bleck;kam;sölja;märl;remb;PÄ:K,Bk,G;bryne
pärlor;kam;kniv
bronsbleck;skifferbryne

djurben;kniv;bleck;ten;nål;bronsring & kedja;pärlor;kam
rembeslag;remdelare;beslag;eldstålshänge?
bronsnål till ringspänne;kam
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Ström 1970:73;SHM

Ström 1970:73;SHM

SHM;Petré 1984:39

SHM;Petré 1984:39

SHM;Petré 1984:39
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Ström 1970:73;SHM
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Bratt 2001

Bratt 2001

Bratt 2001

Bratt 2001

Bratt 2001

Bratt 2001

Bratt 2001

Bratt 2001

Bratt 2001

Bratt 2001

Bratt 2001

Bratt 2001

Bratt 2001

Bratt 2003:29
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Ström 1970:72;SHM

Ström 1970:72;SHM

Ström 1970:72;SHM

Ström 1970:72;SHM

Ström 1970:72;SHM

Ström 1970:72;SHM

Ström 1970:72;SHM

Ström 1970:72;SHM

Ström 1970:72;SHM
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Ström 1970:73;SHM

Ström 1970:73;SHM

Ström 1970:73;SHM

Ström 1970:73;SHM

Ström 1970:73;SHM

Ström 1970:73;SHM
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SHM

Ström 1970:19,73;SHM

343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391

Up Norrsunda Valsta RAÄ 59
Up Norrsunda Valsta RAÄ 59
Up Norrsunda Valsta RAÄ 59
Up Norrsunda Valsta RAÄ 59
Up Norrsunda Valsta RAÄ 59
Up Norrsunda Valsta RAÄ 59
Up Norrsunda Valsta RAÄ 59
Up Norrsunda Valsta RAÄ 59
Up Närtuna Malmby skola
Up Närtuna Malmby Lundkullen
Up Närtuna Malmby Lundkullen
Up Rasbo Visteby
Up Skefthammar
Up Skuttunge Grävsta 1
Up Skå Edeby flygfältet
Up Skå Edeby flygfältet
Up Skå Edeby flygfältet
Up Skå Edeby flygfältet
Up Skå Edeby flygfält Tuna gård
Up Skå Ekeby 1
Up Skånela Harg
Up Sollentuna Bög RAÄ 138
Up Sollentuna Bög RAÄ 138
Up Sollentuna Edsviken RAÄ 37
Up Sollentuna Edsviken RAÄ 37
Up Sollentuna Hersby RAÄ 37
Up Sollentuna Hersby RAÄ 37
Up Sollentuna Hersby RAÄ 37
Up Sollentuna Hersby
Up Sollentuna Häggvik RAÄ 282
Up Sollentuna Häggvik RAÄ 282
Up Sollentuna Häggvik RAÄ 282
Up Sollentuna Häggvik RAÄ 282
Up Sollentuna Häggvik RAÄ 282
Up Sollentuna Knista Hammaren RAÄ 275
Up Sollentuna Knistahammar RAÄ 140
Up Sollentuna Knistahammar RAÄ 140
Up Sollentuna Knistahammar RAÄ 140
Up Sollentuna Knistahammar RAÄ 140
Up Sollentuna Knistahammar RAÄ 140
Up Sollentuna Knistahammar RAÄ 140
Up Sollentuna Knistahammar RAÄ 140
Up Sollentuna Knista Petersberg RAÄ 271
Up Sollentuna Norrviken
Up Sollentuna Prästgården
Up Sollentuna Prästgården
Up Sollentuna Prästgården
Up Sollentuna Prästgården
Up Sollentuna Rotsunda Roteberg 1

15897
15897
15897
13183
12:2
22
37:2
40:2
41:4
24152
26788
26788
26788
26788
26788
26788
26788
21000
13181
22916
22916
22916
22916
21076

231:4
431
734
716:2
773
723:2
728:1
667
18268
18682
18682
19819
21192
19464
23304
23304
23304
23304
23142
26014
23855:3
23257
23257
17342
17342

Även spiral
Även spiral & ringhänge
I kärl
I kärl. Även spiral och ringhänge
I kärl. Även ringhänge
I kärl. Även spiral och ringhänge
I kärl. Även ringhänge

I kärl

Överst i kärl med locksten
Amulettringen låg bredvid t-ringen & är ev också en t-ring
Vid kärl.Äv 2spiralh.T-ringen deformerad,ihoprullad fl varv
På kärl.Äv ringh.Största hänget en t-ring böjd kring tenen
Vid kärlskärvor
I kärl. Även ringhängen & skivhänge
I kärl. Även mindre ringhänge med hänge
Även ringhänge

Även 2 spiraler & extra ten med hängen
Även ringhänge
Även ringhängen
I kärl

Även ringhängen & skivhänge

Litet fragment med spiral

I kärl. Även ringhänge

Även ringhänge & ringhänge med hänge

Äv ringhänge
I kärl. Även ringhänge
På flat sten. Även ringhänge
I kärl

Torshammarhänge i järn troligen tillhörande t-ring
Vid kärl
I stenpackn.Mindre t-ring (benämnd amulettring av ref)
I kärl
Sannolikt en dubbelgrav, en man & en kvinna i stenkistor
I kärl

5
18
21
24

2
4
8:1
8:2
9
178
180
181
182
183
185
202
202
10

3
6
7

4
10
50
55
62
63
70
73
7/10d
6
6
5
25
9
27
39
42
68
15
63
3b
1
4
1
2

1+
1+
3+

1+
1+

2?

1
7
1
2

1
1+
1
3
5
9

Jäå
Jäå
8-950
Jäå
967
Jäå
900
Jäå
Jäå
900
900
Jäå
Jäå
Jäå
900
Y Jäå
Y Jäå
Y Jäå
Vik
Ve-Vik
Vik
900
Vik
Jäå
Jäå

8

Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
RS 8-900
ORS 800
RS 8-900
RS 700
S
850
JR
Jäå
S
Jäå
KS Jäå
JR
Jäå
RS Jäå
R
Jäå
RS 900
RS 900
TS
Jäå
Jäå
G
Jäå
G
Jäå
G
Jäå
G
Jäå
RES Jäå

H
H
H

RS
RS
1
RH
1
RS
2
RS
2
RS
2
RS
1
RES
4+ G
1+ R
4-7 R
1+ JR
1
JR
G
1+ H
1
RS
RS
RS
H
1+ ORS
4
R
1
JR
S
2+ G
G

1

BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
LF
BG
BG
BG
BG
BG

BG
BG
BG
LF
BG
BG
BG
BG

BG
BG
BG
BG
SG
BG
BG
SG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG

K
K
M?
M?
K

Vux
Vux
M
Vux
K?
Vux
M

bronsring;skifferbryne;ring med remfäste till betsel
brodd;ten;sandstensbryne;slipsten av sandsten;knacksten
bronsbeslag;pärla;bleck
hästtand spelbricka?;bronshängen;pärlor;knivar;brodd;beslag;
ten;krampor

hund;kniv;kam;läderfragment
hund;kniv;läderfr;bröd;amulettring m två t-hängen
hund;får/get;pärla;järnfragment
hund;höns;kam;bröd;beslag;kniv obr,nedkörd genom brandlagret
hund;tupp;brons likarm spännne&kedja;brodd;stor mängd pärlor
bronsbeslag&ten;järnbeslag,ring&tenar;skifferbrynen;kammar
brodd;klammer;kam

märlor;pärlor;järnfragment
beslag
järnfragment;pärla

kam;beslag

kam
hästbroddar
stift;bronsbeslag till knivslida;beslag;kam
ovala spännbucklor brons;brodd;hank;ring;bleck;pärlor

hund;broddar;järnfragment;pärla;slagg (grön fluss)
sandstensbryne;organiskt material på vissa kärlskärvor
hä;hund;tamgås;kniv;PÄ;kam;ben/hornfr;besl;textilfr;malstunderl
katt;obr svintand;avtryck av sädeskorn i kärlet
nöt;f/g;PÄ;sax;skobrodd;textil;besl;sölja;Skbryne;kniv m trärest
hund;järnfragment
hund;bronssölja m läderfr;bronsbeslag;brodd;beslag;pärlor;kam
kniv
kam
bronssölja;broddar;bleck;nyckel;skifferbryne
som ovan
likarmat spänne&armbygel brons;kam;benföremål;pärlor
kniv;kam
bronsringar;pilspetsar;svärd;brodd;kam;pärlor
kam
br djurben;ögla;kam;bennål
kniv;broddar

Ström 1970:75;SHM

Ström 1970:75

Ström 1970:75

Ström 1970:75

Ström 1970:75

Ström 1970:74

Ström 1970:74;SHM

Ström 1970:74;SHM

Ström 1970:74;SHM

Ström 1970:74;SHM

Ström 1970:74;SHM

Ström 1970:74;SHM

Ström 1970:74;SHM

Ström 1970:74;SHM

Ström 1970:74;SHM

Andersson&Lidström-Holmberg 1998

Andersson&Lidström-Holmberg 1998

Andersson&Lidström-Holmberg 1998

Andersson&Lidström-Holmberg 1998

Andersson&Lidström-Holmberg 1998

Ström 1970:74

Ström 1970:74;SHM

Ström 1970:74;SHM

Ström 1970:74;SHM

SHM

Ström 1970:74;SHM

Ström 1970:74;SHM

Ström 1970:33,74;SHM

Ström 1970:74;SHM

Ström 1970:74;SHM

SHM

Ström 1970:74;SHM

Ström 1970:74;SHM

Ström 1970:74;SHM

Ström 1970:33,74;SHM

Ström 1970:74;SHM

Ström 1970:74;SHM

Ström 1970:74;SHM

Ström 1970:24,74;SHM

Ström 1970:24,74;SHM

Ström 1970:24,74;SHM

Andersson 1997;2005:77

Andersson 1997;2005:69

Andersson 1997;2005:69

Andersson 1997;2005:77

Andersson 1997;2005:69

Andersson 1997

Andersson 1997;2005:69

Andersson 1997

392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440

Up Sollentuna Skillinge
Up Sollentuna Skillinge
Up Sollentuna Skillinge
Up Sollentuna Skillinge
Up Sollentuna Skälby RAÄ 288
Up Sollentuna Skälby RAÄ 288
Up Sollentuna Skälby RAÄ 293 GF 68
Up Sollentuna Skälby RAÄ 291/293
Up Sollentuna Skälby RAÄ 291/293
Up Sollentuna Skälby RAÄ 291/293
Up Sollentuna Skälby RAÄ 291/293
Up Sollentuna Skälby RAÄ 291/293
Up Sollentuna Skälby RAÄ 291/293
Up Sollentuna Skälby RAÄ 291/293
Up Sollentuna Skälby RAÄ 291/293
Up Sollentuna Skälby RAÄ 291/293
Up Sollentuna Skälby RAÄ 291/293
Up Sollentuna Skälby RAÄ 291/293
Up Sollentuna Skälby RAÄ 291/293
Up Sollentuna Skälby RAÄ 291/293
Up Sollentuna Skälby RAÄ 291/293
Up Sollentuna Tuna
Up Sollentuna Tureberg RAÄ 277
Up Sollentuna Tureberg RAÄ 277
Up Sollentuna Tureberg RAÄ 277
Up Sollentuna Tureberg RAÄ 277
Up Sollentuna Tureberg RAÄ 277
Up Sollentuna Tureberg RAÄ 277
Up Sollentuna Tureberg RAÄ 277
Up Sollentuna Tureberg RAÄ 277
Up Sollentuna Tureberg RAÄ 277
Up Sollentuna Tureberg RAÄ 277
Up Sollentuna Tureberg RAÄ 277
Up Sollentuna Tureberg RAÄ 277
Up Sollentuna Tureberg RAÄ 277
Up Sollentuna Tureberg RAÄ 277
Up Sollentuna Tureberg RAÄ 277
Up Sollentuna Tureberg RAÄ 285
Up Sollentuna Tureberg RAÄ 295
Up Sollentuna Tureberg Turelund 1 RAÄ 278
Up Sollentuna Viby Norrviken RAÄ 94b
Up Sollentuna Viby gård FL 308
Up Sollentuna Överby RAÄ 112
Up Sollentuna Överby RAÄ 112
Up Sollentuna Överby RAÄ 112
Up Solna Lilla Alby ägor
Up Solna Lilla Alby tomt 4
Up Solna Lilla Alby tomt 4
Up Solna kv.Eken

20475
21657
20926
17288
33567:208
20702
20702
20702
6574
6629
6629
23390

33244
33244
29210
29210
21862
207:2
299:1
277:2
278:2
241:2
377:2
375:2
376:2
379:6
343:2
382:2
394:2
225:2
404:2
13182
29783
29783
29783
29783
29783
29783
29783
29783
29783
29783
29783
29783
29783
29783
29783

14
14
119
119
97
97
9a
14
15
20
20
22
24
24
24
24
25
26
32
37
42

I kärl. Även spiral

I kärl
I kärl

2
3

11
50

1
1
2
Äv ringhängen.Sammanl 6 hängen av ring & hammarform 6
Även spiraler.Även lösa spiraler,ev t en till t-ring
8
Även ringhängen
9
Även ringhängen & spiraler
10
I kärl
18
22
Även 2 ringhängen
23
I kärl. Även ringhängen
23
34
40
41
I kärl. Även ringhängen
54
I kärl
I kärl. Även ringhänge & spiral
2b
2
I kärl
3
Bild 11
1
Även spiral
11

I kärl. Även ringhängen
I kärl. Även ringhängen

På kärl. Extra ten,Ströms typ b, även 6 ringhängen
Placerad i fotändan (eller bakom huvud? enl referens)
Öv i kärl.Äv 4 ringh.3-4 ind i g varav 1K,1InfanI,1-2Adult
Intill kärl. Även ringhängen
På kärl
I bott av kärl.Äv ringh.2-3 ind i g varav 1K,1Adult,1 10-24
I kärl. Omnämns endast i fyndtabell
I kärl. Omnämns endast i fyndtabell
Omnämns endast i fyndtabell
Vid kärl
I kärl
I kärl. Även 2 brickhängen
I kärl. Ev del av A14 enl referens
I kärl. Även 2 ringhängen

I kärl. Även ringhänge
I samma kärl som ovan. Även ringhänge
I kärl
I samma kärl som ovan. Även ringhänge
I kärl. 10 ospecificerade hängen
I kärl

9

G
G
G
G
10? RH
1
RH
ORS
9
REH
1
H
4
RH
8
RH
RS
1+ RS
RS
RS
RS
RS
H
2+ H
1+ S
2+ S
1+
2+ ORS
2+ ORS
RH
2+ RS
3
OH
2+ RH
1
RH
RH
RH
2
RH
2+ RH
S
RS
RES
RS
S
1
RS
1
H
1+ H
1
1? H
1
H
H
1+ H
1+ H
2+ H
1? S

1+
1+
1+

900
900
Jäå
Jäå
Vik
Vik
Vik
Vik
Vik
Vik
Vik
Vik
Vik
Vik
Vik
Vik
Vik
Vik
Vik
Vik
Vik
Jäå
Y Jäå
Y Jäå
Y Jäå
Y Jäå
Y Jäå
Y Jäå
Y Jäå
Y Jäå
Y Jäå
Y Jäå
Y Jäå
Y Jäå
Y Jäå
Y Jäå
Y Jäå
Jäå
Vik
8-900
Jäå
8-900
900
900
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Vik

BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
SG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
LF
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BPL
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
brodd;kam;skifferbryne
som ovan
slagg

kam

hästskosömmar;knivblad;skifferbryne & keramik i samma lager
bronsfr från spännbuckla&knivslida;bronsnål med järnring;kam
som ovan

flera bronssmycken & fragment;flera pärlor;brodd;kniv

bronstråd;hängen;ring;beslag;märla;pärlor:glas,guld,Agfolie;kam
kam;spelbricka;textilfragment;ring;tenar
hästskosöm;ring;krampa;kam;ten
brodd;hästskosöm;slagg
hu;svin;Ht;grytgaffel;spelbrickor;kammar;sandstbryne;bronsbleck
Mat hund;fåg;gnagare;hästtänder;textil;bryne;hornskedar;kam;spelbrickor;flera bronsföremål;pärlor:Ag;G;folierade;pärlspridare;kvarts
pärla
träfragment
likarmat spänne brons;kniv;pärla;slagg
pärla
ornerad järnvikt m bronsbleck;krampa;pärla;kam

Inf I
Adt
Adt
Adu
K

K

M
Adu

bronsnål;miniatyrskära;broddar;silverfolierad pärla;skifferbryne
som ovan
kniv;skifferbryne
hu;hä;ka;ekor;hö;obrnöt;mynt;hank;nål;kammar;textil;hnötsk;bröd
stenkista m kistspikar fr träkista;kniv;knivfodral;eldstål;flintbit
hund;katt;höns;obr nöt;bronseldstål;flera järnföremål;pärlor:glas,
karneol;kam;frön;bröd?;kniv;sandstensbrynen
hund;katt;höns;mynt?;nålhus;kniv;brodd;krampor;bleck;PÄ;bröd
hundar;katt;höns;kniv;Bl:hänge,armbygel,ring,bricka,nålhus,fragment;sandstensslipsten;skifferbrynen;nyckelskaft;nyckel;många
pärlor;kammar;krokar;eldslagningssten;slagg;hästskosöm?;organiskt material;bränd flinta
kniv
häst;hund;katt;höns;obr djur;viktlod;broddar;beslag;kam;frö;bröd?
hundar;tupp;katt;svin;kam;br flinta;frön
hästar;hund;katt;höns;kam;flera järnföremål;textil;bröd?;läder
hu;hä;ka;hö;obr nö;hnötsk;kam;Skbry;PÄ;brodd;vikt;Bl:besl,ten

Eventuellt fler t-ringar på gravfältet, ingen info hos SHM

Ström 1970:78;SHM

Ström 1970:78;SHM

Ström 1970:78;SHM

Ström 1970:78;SHM

Ström 1970:75;SHM

Ström 1970:75;SHM

Ström 1970:33,75;SHM

SHM

Ström 1970:75;SHM

Ström 1970:33,75;SHM

Ström 1970:75;SHM

Ström 1970:75;SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

Ström 1970:75

Andersson 2003

Andersson 2003

Andersson 2003

Andersson 2003

Andersson 2003

Andersson 2003

Andersson 2003

Andersson 2003

Andersson 2003

Andersson 2003;2005:68

Andersson 2003

Andersson 2003

Andersson 2003;2005:77

Andersson 2003;2005:69

Ström 1970:75;SHM

Ström 1970:75;SHM

Ström 1970:75;SHM

Ström 1970:75

Ström 1970:75

Ström 1970:33,75

Ström 1970:33,75

441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489

Up Solna Mellanjärva FL 18c
Up Solna Nederjärva gård
Up Solna Statens Bakteriologiska Laboratorium
Up Solna Statens Bakteriologiska Laboratorium
Up Solna Statens Bakteriologiska Laboratorium
Up Solna Statens Bakteriologiska Laboratorium
Up Solna Statens Bakteriologiska Laboratorium
Up Solna Statens Bakteriologiska Laboratorium
Up Solna Statens Bakteriologiska Laboratorium
Up Solna Statens Bakteriologiska Laboratorium
Up Solna Statens Bakteriologiska Laboratorium
Up Solna Polisen 2 RAÄ 39 Tomtebodagravfältet
Up Spånga Akalla RAÄ 134
Up Spånga by RAÄ 63
Up Spånga by RAÄ 63
Up Spånga Enbacken GF 59
Up Spånga Enbacken GF 59
Up Spånga Hjulsta GF 94
Up Spånga Hjulsta GF 94
Up Spånga Hjulsta GF 94
Up Spånga Hjulsta GF 94
Up Spånga Hjulsta GF 102A
Up Spånga Hjulsta GF 106
Up Spånga Hjulsta GF 106
Up Spånga Hässelby
Up Spånga Hässelby
Up Spånga Hästa GF 104
Up Spånga Hästa GF 104
Up Spånga Hästa GF 104
Up Spånga Hästa GF 104
Up Spånga Hästa GF 104
Up Spånga Hästa GF 104
Up Spånga Hästa GF 104
Up Spånga Hästa GF 104
Up Spånga Hästa GF 104

Up Solna kv.Eken
Up Solna Frescati
Up Solna Lilla Frescati
Up Solna Lilla Frescati
Up Solna Lilla Frescati
Up Solna Lilla Frescati
Up Solna Lilla Frescati
Up Solna Lilla Frescati
Up Solna Lilla Frescati
Up Solna Lilla Frescati
Up Solna Lilla Frescati
Up Solna Lilla Frescati
Up Solna Stora Frösunda
Up Solna Huvudsta

20090
20094

34115
34115

30110
18777
28016
29890
29890
29890
29890
29890
29890
29890
29890
F135-140

27594
14554
14554
14554
14554
14554
14554
14554
14554
14554
14554
24561
28382

26820

I kärl. Även ringhänge
I kärl. Även ringhänge

Osäker t-ring
Osäker t-ring
I kärl. Dubbelgrav
T-hänget på mindre ring uppträdd på den större tenen
Osäker t-ring
Kärl
T-hängen till t-ring
T-hängen till t-ring
Kärl
Nedanför kraniet, vid halsen
I kärl
I kärl
I kärl
I kärl
I kärl
I kärl med de brända benen, under flat sten
Dubbelbegravning av man & kvinna med 2 t-ringar nedlagda i gravens SV hörn
Fler t-ringar skall ha funnits på gravfältet

Även spiral
T-hänge till t-ring

I kärl
Intill kärl.3 av t-h på mindre ringar i kärlet,trol fr den större
I kärl
24 ring m häng,mest t-hängen,4 t-ringar enl Sörlings karta
I kärl. Även 3 spiraler
Bredvid urnan ovan
I kärl
I kärl
I samma kärl som ovan
I kärl
I kärl

55
60

41
42
1
1
59
65
80
80
48

2
3
61
32
37
40A
43
48
63
68
69
8

1
2
3
9
9
10
13
13
15
15
1
3

4:1

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
OS
H
ORS

10

H
RS
1
ORS
G
H
1+ RS
ORS
ORS
2
H
4
ORS
12+ S
OS
1? RS
1? RS
1+ G
1+ G
RS
RS
KAG
KAG
S
RS
RS
G
G
S
S
S
S
S
S
S
S
S

1+
1+
1?
1+
1+
2+
1+
1?
1+
1

1+
4
7
1

Vend
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
800
Ve-Vik
900
900
Jäå
800
800
900
Jäå
Vik
Vik
Vik
Vik
Vik
Vik
Vik
Vik
Vik

Jäå
9-1000
900
9-1000
9-1000
9-1000
9-1000
9-1000
9-1000
9-1000
9-1000
9-1000
Jäå
Y Jäå
Jäå
Jäå
Y Jäå
Vik
Vik
Vik
Vik
Vik
Vik
Vik
Vik
BG
SG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
SG
SG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG

BG
BG
OG
BG
BG
BG
BG
BG
BG

LF
BG
BG
BG
OG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG

M
K

K

K

K

sköldbuckla
spjutspets
Bl:oval spännbuckla,ringnål,kedja;många pärlor av G,Bk,K

silvermynt
förkolnade trästycken;Cul:ring,ändbeslag/hänge;pärlor G,K
ringnålar;pilspetsar;knivar;brynen;silvermynt;näver/läderfr;PÄBä
armringar;Cul fläta & textilfragment trol till hårprydnad;pärlor
kam;PÄ G,Bk,K,Bl;silverhänge;valbensbräde;miniatyryxa

utanf brandlagr:t-h t samma ring el en till;Bl plåt;brodd;ten;blykula
brons:sölja,rembeslag,remdelare?
ringspänne;vikt;krampa;tenar
pärla
flintbit
pärlor;bronsfr;hasselnötsskal
kniv;sölja

sölja
brodd;kniv;brynsten;spelbrickor ben
beslag;kam
brodd;kammar;sandstensbryne;bleck
beslag?;flintavslag
slagg

offerplats? knivar;saxar;spjutspets;mejsel;hästbrodd;20tal ringar
skära;bronskedja
som ovan
bronsknapp;kam
nit & spik trol fr större skrin eller kista;bronsöverdragen järnvikt;bronsten;karneolpärlor;kam;bränd flinta
skifferbryne
som ovan

br djur;svärdsudd;spelbr ben;kniv;PÄ;Skbryne;flintskrapa;slagg
nit & spik trol fr större skrin eller kista

Biuw 1992:193f

Biuw 1992:193f

Biuw 1992:193f

Biuw 1992:193f

Biuw 1992:193f

Biuw 1992:193f

Biuw 1992:193f

Biuw 1992:193f

Biuw 1992:193f

Ström 1970:76

Ström 1970:76

Biuw 1992:161

Biuw 1992:161

Biuw 1992:153f

Thorberg 1975:70;Biuw 1992:150

Thorberg 1975:70;Biuw 1992:150

Thorberg 1975:70

Thorberg 1975:69

Ström 1970:76

Ström 1970:76

Ström 1970:77;Biuw 1992:202

Biuw 1992:178
Ström 1970:77;Biuw 1992:202

Hamilton 2003:13

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

Ström 1970:76;SHM

Ström 1970:76

Thålin-Bergman 1984;SHM

Ström 1970:75;Thålin-Bergman 1984;SHM

Thålin-Bergman 1984;SHM

Ström 1970:75;Thålin-Bergman 1984;SHM

Ström 1970:75;Thålin-Bergman 1984;SHM

Thålin-Bergman 1984

Ström 1970:75;Thålin-Bergman 1984;SHM

Thålin-Bergman 1984(Sörlings karta s.10f);SHM

Ström 1970:75;Thålin-Bergman 1984;SHM

Ström 1970:33,75;Thålin-Bergman 1984;SHM

Ström 1970:76;Thålin-Bergman 1984;SHM

Ström 1970:78

490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538

Up Spånga Hästa GF 104
Up Spånga Hästa GF 104
Up Spånga Hästa GF 104
Up Spånga Hästa GF 104
Up Spånga Hästa GF 104
Up Spånga Hästa GF 104
Up Spånga Järvafältet RAÄ 106
Up Spånga Järvafältet RAÄ 106
Up Spånga Järvafältet RAÄ 152
Up Spånga Kälvesta RAÄ 41
Up Spånga Kymlinge RAÄ 169
Up Spånga Kymlinge RAÄ 169
Up Spånga Kymlinge RAÄ 169
Up Spånga Kymlinge RAÄ 169
Up Spånga Kymlinge RAÄ 169
Up Spånga Nälsta RAÄ 35
Up Spånga Nälsta gård
Up Spånga Nälsta gård
Up Spånga Nälsta gård
Up Spånga Nälsta gård
Up Spånga Nälsta gård
Up Spånga Rinkeby RAÄ 175
Up Spånga Rinkeby RAÄ 176
Up Spånga Rinkeby RAÄ 176
Up Spånga Rinkeby FL 178
Up Spånga Rinkeby FL 178
Up Spånga Rinkeby FL 178
Up Spånga Rissne FL 190
Up Spånga Rissne FL 190
Up Spånga Råcksta gård
Up Spånga Råcksta gård
Up Spånga Råcksta gård
Up Spånga Råcksta gård
Up Spånga Lilla Tensta RAÄ 67
Up Spånga Lilla Tensta RAÄ 69
Up Spånga Lilla Tensta RAÄ 69
Up Spånga Lilla Tensta RAÄ 69
Up Spånga Lilla Tensta RAÄ 69
Up Spånga Lilla Tensta RAÄ 69
Up Spånga Lilla Tensta RAÄ 69
Up Spånga Lilla Tensta RAÄ 69
Up Spånga Lilla Tensta RAÄ 69
Up Spånga Stora Tensta RAÄ 70A+B
Up Spånga Stora Tensta RAÄ 70A+B
Up Spånga Stora Tensta RAÄ 70A+B
Up Spånga Stora Tensta RAÄ 70A+B
Up Spånga Stora Tensta RAÄ 70A+B
Up Spånga Lilla Ursvik
Up Spånga kv. Vattenfallet

14499

24546
24552
24553
20177

31138:15

31138:30

30245
30247
30249
30252
30256

34121
34113

Även mindre ring med hänge fäst på den stora ringen
Även mindre ring med hänge fäst på den stora ringen
I kärl. Även ringhänge & extra ten med hängen
Även mindre ring med hänge fäst på den stora ringen
I kärl. Även ringhänge & mindre ring med hänge. Denna
grav innehöll eventuellt en t-ring till
som ovan
Även mindre ring med hänge fäst på den stora ringen
I kärl. Även spiral & mindre ring med hänge
I kärl. Även ringhänge
I kärl, samma grav som ovan men i separat brandlager
Även spiral. Omrörd sg?
I kärl
I kärl, överst
I kärl,överst. Stod bredvid kärlet ovan, ev dubbelbegr
I kärl
På/omkring kärl
Även mindre ring med hänge fäst på den stora ringen

Ev man 18-20 år
Ev kvinna, hör ihop med graven ovan

Dubbelbegravning, man och kvinna

5
13a
13b
6
35
6
8
8
8
9
10
37
37
8
10
14
14
66
1b
13b

4
1
3a
4
6b
9
2
1
7
6
9
10

I kärl. Även ringhänge
I kärl. Även ringhänge
I kärl. Även ringhänge
I kärl
I kärl. Även ringhänge
Även spiral & ringhänge
Även ringhängen. Påträffad i gravfyllningen?
Även ringhänge

1
1
4
3
92

I kärl. Även spiral
I kärl
Överst i kärl. Även ringhänge
I kärl. Även ringhänge
Kärl. Osäker t-ring, benämnd halsring av ref

1

1?
1+
1+

1+
1+
1+
1?

1+
1+
1+
1+
2+
1+
1+

1

2+
1+

1+
1+
1+
1+
1+
1+

1?
1+
1+

11

S
S
S
S
S
S
G
G
G
G
RS
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
RS
RS
OS
RH
H
RH
H
H
G
G
G
G
RS
G
H
H
H
G
G
RS
RS
G
G
RES
RES
G
H
G

Vik
Vik
Vik
Vik
Vik
Vik
Jäå
Jäå
800
Jäå
Vend
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Vik
Vik
Ve-Vik
Ve-Vik
Vik
Vik
Vik
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Ve-Vik
Ve-Vik
Ve-Vik
Ve-Vik
Ve-Vik
Ve-Vik
Ve-Vik
Ve-Vik
Jäå
Jäå
900
900
Jäå
Jäå
Jäå
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
SG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
SG
BG
BG
BG
BG
BG
BG

BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG

K
M?

kniv

hästar;hundar;katt;gris;tamhöns;silverhängen;kammar
som ovan

guldfoliepärlor

obr djurkota;kam;gångjärn;broddar;Sandstbryne;järnfr;br trä;harts
MK guldfoliepärlor;bronsberlock i form av bock m krumma horn
får/get;kam;remändesbeslag brons;pärla;slagg
M silvermynt;pärlor bergskristall;spelbrickor glas
K
som ovan

kniv;två ovala stenar m spår av järninfattning

bronsnål & bleck;kam;ringsölja;polyedernål

skäggyxa placerad intill lerkärlet, jfr Bj205 och Häggvik 8:2

Ström 1970:76

Ström 1970:76;SHM

Ström 1970:77

Ström 1970:77;Biuw 1992:174

Ström 1970:77;Biuw 1992:174

Ström 1970:77

Ström 1970:77

Ström 1970:76;Biuw 1992:173

Ström 1970:76;Biuw 1992:172f

Ström 1970:76;Biuw 1992:172f

Ström 1970:76;Biuw 1992:172f

Biuw 1992:172f

Biuw 1992:172f

Ström 1970:76;Biuw 1992:172f

Ström 1970:76;Biuw 1992:172f

Ström 1970:13,76;Biuw 1992:169

Ström 1970:77

Ström 1970:77

Ström 1970:77

Ström 1970:77

Biuw 1992:198f

Biuw 1992:198f

SHM

Biuw 1992:147;SHM

Biuw 1992:147;SHM

Ström 1970:77;Biuw 1992:141

Ström 1970:77;Biuw 1992:142

Biuw 1992:140

Ström 1970:77

Ström 1970:77

Ström 1970:77

Ström 1970:77

Ström 1970:76

Ström 1970:76

Biuw 1992:131

Biuw 1992:131

Biuw 1992:131

Biuw 1992:131

Biuw 1992:128ff

Ström 1970:76

Ström 1970:33,76;1973:113

Ström 1970

Ström 1970

Biuw 1992:193f

Biuw 1992:193f

Biuw 1992:193f

Biuw 1992:193f

Biuw 1992:193f

Biuw 1992:193f

539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587

Up Spånga Vällingby storgård
Up Spånga Vällingby storgård
Up Spånga Vällingby storgård
Up Spånga Vällingby storgård
Up Spånga Vällingby storgård
Up Spånga Vällingby storgård
Up Spånga Vällingby storgård
Up Spånga Ärvinge Gravfält 156
Up Spånga Ärvinge Gravfält 156
Up Spånga Ärvinge Gravfält 156
Up Spånga Ärvinge Gravfält 156
Up Spånga Ärvinge Gravfält 156
Up Spånga Ärvinge Gravfält 156
Up Spånga Ärvinge Gravfält 156
Up Spånga Ärvinge Gravfält 156
Up Spånga Ärvinge Gravfält 156
Up Spånga Ärvinge Gravfält 156
Up Spånga Ärvinge Gravfält 156
Up Spånga Ärvinge Gravfält 156
Up Spånga Ärvinge Gravfält 156
Up Spånga Ärvinge Gravfält 156
Up Spånga Ärvinge Gravfält 156
Up Spånga Ärvinge Gravfält 156
Up Spånga Ärvinge Gravfält 156
Up Spånga Ärvinge Gravfält 156
Up Spånga Ärvinge Gravfält 156
Up Spånga Ärvinge Gravfält 156
Up Spånga Ärvinge Gravfält 156
Up Spånga Ärvinge Gravfält 156
Up Spånga Ärvinge Gravfält 156
Up Spånga Ärvinge Gravfält 156
Up Spånga Ärvinge Gravfält 156
Up Spånga Ärvinge Gravfält 156
Up Spånga Ärvinge Gravfält 157A
Up Spånga Ärvinge Gravfält 157A
Up Spånga Ärvinge Gravfält 157A
Up Spånga Ärvinge Gravfält 157A
Up Spånga Ärvinge Gravfält 157A
Up Spånga Ärvinge Gravfält 157A
Up Spånga Ärvinge Gravfält 157A
Up Spånga Ärvinge Gravfält 157A
Up Spånga Ärvinge Gravfält 157A
Up Spånga Ärvinge Gravfält 157A
Up Spånga Ärvinge Gravfält 157A
Up Spånga Ärvinge Gravfält 157A
Up Spånga Ärvinge Gravfält 157A
Up Spånga Ärvinge Gravfält 157A
Up Spånga Ärvinge Gravfält 157A
Up Spånga Ärvinge Gravfält 157A

19885
19888
19889
19895
19898
19907
19920

I gravfyllningen fanns även 4 miniatyrskäror
I kärl, överst

Dubbelbegravning
Samma som ovan

Dubbelbegravning
Samma som ovan

Troligen dubbelbegravning, man & kvinna

I kärl
Även spiral
I kärl
Även spiral
I kärl. Även ringhänge
Även ringhänge
Även ringhänge

2
9
10
18
20
29
45
6
7
9
13
14
15
16
23
27
37
50
52
52
53:4-5
53:4-5
56
57
62:2-3
62:2-3
68
69
71
75
79
80
154
15
16
19
22
23
33:1
40:2
41
43:1
44
79
105
119
129
131
139
1+

1+

12

G
G
G
G
G
G
G
S
H
S
S
RES
H
H
H
H
H
RS
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
S
H
S
H
J
H
H
RES
H
ORS
ORS
OS
S
ORS
S
S
S
S
OS
S
S

Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
800
Jäå
Jäå
8-900
8-900
8-900
8-900
8-900
8-900
8-900
8-900
8-900
8-900
8-900
8-900
8-900
8-900
8-900
8-900
8-900
8-900
8-900
8-900
8-900
8-900
8-900
8-900
8-900
8-900
Vik
Vik
Vik
Vik
Vik
8-900
8-900
8-900
8-900
8-900
8-900
Vik
Vik
8-900
8-900
8-900

BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
M
K

M
K

K
K

oval spännbuckla brons;bronssmältor
bronsnit;märla;pärla;kam;bryne;br flinta;slagg;textilfr;br nötskal
Bl:ov spännb,fingerr,halsr,vikt,nit;PÄ K,G,Bk;kam;bryne
kam m nit;bryne
kam;järnföremål
kam;järnföremål;pärla;bryne;slagg
silvermynt;kniv;brodd;beslag;järnfr;pärlor K,Bk,G;kam;br flinta
bronsring;kam;pärlor;bryne;nål
silverkula;kam;pärlor;bronsbleck,fragment;slagg;järnföremål
Bl:ringar,spiral,fragment;kam;textil;pärlor;järnföremål
kniv;bronsfragm;järnfragm;bergskristallhänge;kam;pärlor
kam
äggformad sten;bryne;br frön
slagg
järnfragment;kam;pärla
likarmat spänne brons
brodd

Bl:fr,ring;kniv;broddar;krampa;pärlor;kammar;spelbrickor;nöt
som ovan
kam;br hornfr
kniv;brodd;kam;brynen;textilfr;br nötskal
vävtyngd;värmestenar;bronsögla;beslag;mkt glaspärlor;kam
som ovan
ögla;pärlor
brodd;nyckelskylt;kam;vävtyngd;värmestenar
pärla;kam;järnföremål;br nötskal
kam;br flinta
bronsfr;smälta glaspärlor;kam;br flinta

ringnål brons
silvermynt;bronsbjällra;oval spännbuckla brons;bryne
bronsvikt;kniv;brodd;ring;pärlor;kam
bronsfr;eldstål;broddar;br flinta;br horn
Bl:hänge,spiralpärlor,trådar,fragment;pärlor;kam;bryne
bronsringnål;brodd;beslag;kam;bröd
bleck;kam
bronsfr;brodd;beslag;ten;kam
bronspärla;glaspärla
Bl:oval spännbuckla,pärla,kedjor;mkt glaspärlor;kam

Biuw 1992:223

Biuw 1992:223

Biuw 1992:222

Biuw 1992:222

Biuw 1992:221

Biuw 1992:221

Biuw 1992:218

Biuw 1992:218

Biuw 1992:218

Biuw 1992:218

Biuw 1992:217

Biuw 1992:217

Biuw 1992:217

Biuw 1992:216

Biuw 1992:216

Biuw 1992:216

Biuw 1992:212

Biuw 1992:210

Biuw 1992:210

Biuw 1992:210

Biuw 1992:209

Biuw 1992:209

Biuw 1992:209

Biuw 1992:209

Biuw 1992:209

Biuw 1992:208

Biuw 1992:208

Biuw 1992:46,207

Biuw 1992:46,207

Biuw 1992:207

Biuw 1992:207

Biuw 1992:207

Biuw 1992:206

Biuw 1992:205

Biuw 1992:205

Biuw 1992:205

Biuw 1992:204f

Biuw 1992:204

Biuw 1992:204

Biuw 1992:204

Biuw 1992:204

Biuw 1992:204

Ström 1970:78

Ström 1970:78

Ström 1970:78

Ström 1970:78

Ström 1970:77

Ström 1970:77

Ström 1970:77

588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636

Up Täby Broby 4:1 RAÄ 313:2
Up Täby Broby 4:1 RAÄ 313:2
Up Täby Gribbylund RAÄ 208
Up Täby Gribbylund RAÄ 208
Up Täby Gribbylund RAÄ 208
Up Täby Hagby 8:1 RAÄ 71 & RAÄ 409
Up Täby Hultinparken
Up Täby Hultinparken
Up Täby Hultinparken
Up Täby Hultinparken
Up Täby Hultinparken
Up Täby Hultinparken
Up Täby Hultinparken
Up Täby Hultinparken
Up Täby Hultinparken

Up Spånga Ärvinge Gravfält 157A
Up Spånga Ärvinge Gravfält 157A
Up Spånga Ärvinge Gravfält 157B
Up Spånga Ärvinge Gravfält 157B
Up Spånga Ärvinge Gravfält 157B
Up Spånga Ärvinge Gravfält 157B
Up Spånga Ärvinge Gravfält 157B
Up Spånga Ärvinge Gravfält 157B
Up Spånga Ärvinge Gravfält 157B
Up Spånga Ärvinge Gravfält 157B
Up Spånga Ärvinge Gravfält 157B
Up Spånga Ärvinge Gravfält 157B
Up Spånga Ärvinge Gravfält 157B
Up Spånga Ärvinge Gravfält 158
Up Spånga Ärvinge Gravfält 158
Up Spånga Ärvinge Gravfält 158
Up Spånga Ärvinge Gravfält 160
Up Spånga Ärvinge Gravfält 160
Up Spånga Ärvinge Gravfält 160
Up Spånga Ärvinge Gravfält 162
Up Spånga Ärvinge Gravfält 162
Up Spånga Ärvinge Gravfält 162
Up Spånga Ärvinge Gravfält 162
Up Spånga Ärvinge Gravfält 221
Up Spånga Ärvinge Gravfält 221
Up Stockholms-Näs Almarestäket Färjkarlsäng
Up Stockholms-Näs Ekhammar FL 20
Up Stockholms-Näs Tibble
Up Svinnegarn Haga
Up Täby RAÄ 124
Up Täby RAÄ 124
Up Täby RAÄ 124
Up Täby RAÄ 124
Up Täby RAÄ 124

F306
F304
34125
34125
34125
ID200025
25915
25915
25915
25915
25915
25915
25915
25915
25915

20081
30425
22287
25240

I kärl. Även ringhänge

I kärl. Även spiral

Även spiral

Även spiral
I kärl, överst
I kärl. Även ringhängen
Även spiral
I kärl

I kärl, överst

1405
8474
35
35b
37
3
29
35
41
43
47
49
50
60
65

140
143
32:1
35
37:1
37:2
38
39
51
151
152
154
158
12
18
92
56
62
79
T-hänge till t-ring?
26
46
62
100
Dubbelgrav. T-ringen låg trol mellan individerna, i fotänden 155
T-ring vid vänster smalben/knä av kvinna 50-65 år
160
I kärl
29
2
Även ringhänge,spiral & mindre ringhänge med t-hängen 34
Gravfynd i potatisåker,fl artef inom ett mkt begränsat omr
I kärl. Även spiral och ringhänge
23
I kärl
23
Även ringhänge
135
I kärl nedsatt i ett annat kärl
136
Även ringhänge
233

1?
1
1+

1+
1+
1
1?

1+
2+
1?
1?
1

1+
1+
1+
1?

6

1

13

S
S
S
S
S
S
H
ORS
RS
RES
RS
G
RS
RS
RES

ORS
S
H
S
H
H
S
S
S
S
S
S
S
H
S
S
H
S
KS
S
S
G
ORS
SP
SP
JR
RS
H
GR
G
G
G
G
G
7-1000
Jäå
Vik
Vik
Vik
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå

8-900
8-900
8-900
8-900
8-900
8-900
8-900
8-900
Vik
8-900
8-900
8-900
8-900
8-900
8-900
8-900
8-900
8-900
8-900
Ve-Vik
Ve-Vik
Vik
Vik
800
800
Jäå
Yjäå
Vik
Vik
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG

BG
SG
SG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG

BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG

järnföremål
huggkniv m trä&silverfr;kniv;hammare?;järnföremål;skifferbryne
järnklumpar;pärlor
pärlor;kam;sandstensbryne
järnring & fragment
kniv m trärester
pärlor;skifferbryne

Adu broddar;kam
spjutspets
nitbricka
kam;viktlod bly;pincett järn/brons
spännbucklor
Adu häst;förkolnat frö;nyckel;yxa
kantbeslag

obr djurtand;sländtrissa?;bronsring&kedja;flera pärlor
urna med brända ben;ov spännbucklor;hängen;kniv;pärlor mm

Bl:vikt,kamnit,fr;broddar;ten;pilspets;stift;kam;sländtr;bryne;PÄ
MK brons:pärlor;ovala spännbucklor,ring;kniv;järnföremål;pärlor
K
tupp;Bl:ov spännb,spänne,armringar,hängen,nålh;kniv;kam;PÄ
skifferbryne

Bl:ryggknsp,besl,nål,häktsp;kam;PÄ Bl,Ag,G;brodd;skena;slagg
kam;kamnitar;pärlor;brons:pärlor,ringar,bleck

kam;järnfr
kam
brodd;järnfr;kam;bryne
Ag:mynthäng;Bl:fingringar,kedja;PÄ G,Aufol;kam;orn ben;sländtr
kniv;hank;nyckel;pryl;pärlor;slagg

bronshänge;kam;ring;klammer;pärlor
sax;pärlor
broddar
pilspets;br flinta
bronsbeslag t knivslida;kam;järnfr;vikt

kam

pryl;brodd;glaspärlor;lerpärla;kam;br flinta
kam;br horn

Ström 1970:78;SHM

Ström 1970:78;SHM

Ström 1970:78;SHM

Ström 1970:78;SHM

Ström 1970:78;SHM

Ström 1970:78;SHM

Ström 1970:78;SHM

Ström 1970:78;SHM

Grönwall&Werthwein 2005:33,100
Ström 1970:78;SHM

SHM

SHM

SHM

Grön&Sundberg 2005

Grön&Sundberg 2005

Ström 1970:78

Ström 1970:78

Ström 1970:78

Ström 1970:78

Ström 1970:78

Ström 1970:78;SHM

Ström 1970:78;SHM

SHM

Ström 1970:78;SHM

Biuw 1992:109,239

Biuw 1992:110,238;Nilsén 1992:28

Biuw 1992:91,233

Biuw 1992:91

Biuw 1992:91,232

Biuw 1992:91,229

Biuw 1992:228

Biuw 1992:227

Biuw 1992:227

Biuw 1992:227

Biuw 1992:226

Biuw 1992:226

Biuw 1992:225

Biuw 1992:225

Biuw 1992:225

Biuw 1992:225

Biuw 1992:224

Biuw 1992:224

Biuw 1992:224

Biuw 1992:224

Biuw 1992:224

Biuw 1992:224

Biuw 1992:224

Biuw 1992:223

Biuw 1992:223

637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685

Up Täby Hultinparken
Up Täby Prästgården
Up Täby Prästgården
Up Täby Prästgården
Up Täby Roslags-Näsby RAÄ 138
Up Täby Roslags-Näsby RAÄ 138
Up Täby Roslags-Näsby RAÄ 138
Up Täby Roslags-Näsby RAÄ 138
Up Täby Roslags-Näsby RAÄ 138
Up Täby Roslags-Näsby RAÄ 138
Up Täby Roslags-Näsby RAÄ 138
Up Täby Roslags-Näsby RAÄ 138
Up Täby Roslags-Näsby RAÄ 138
Up Täby Roslags-Näsby RAÄ 138
Up Täby Roslags-Näsby RAÄ 138
Up Täby Roslags-Näsby RAÄ 138
Up Täby Roslags-Näsby RAÄ 138
Up Täby Roslags-Näsby RAÄ 138
Up Täby Roslags-Näsby RAÄ 138
Up Täby Roslags-Näsby RAÄ 138
Up Täby Roslags-Näsby Täby 140
Up Täby Roslags-Näsby Täby 140
Up Täby Roslags-Näsby Täby 140
Up Täby Roslags-Näsby Täby 140
Up Täby Skogsberga
Up Täby Sågtorp FL 140
Up Täby Sågtorp FL 140
Up Täby Sågtorp FL 140
Up Täby Tibble
Up Täby Tibble RAÄ 126
Up Täby Tibble RAÄ 126
Up Täby Tibble RAÄ 126
Up Täby Tibble RAÄ 135
Up Täby Tibble RAÄ 135
Up Täby Tibble RAÄ 135
Up Täby Viggbyholm FL 125
Up Täby Viggbyholms gård
Up Täby Viggbyholms gård
Up Täby Viggbyholms gård
Up Täby Ytterby
Up Täby Ytterby
Up Vallentuna Grävelsta
Up Vallentuna Rickeby 1
Up Vallentuna Väsby 1:1 FL 21
Up Vallentuna Väsby 1:1 FL 21
Up Vallentuna Väsby 1:1 FL 21
Up Vallentuna Väsby 1:1 FL 21
Up Vallentuna Väsby 1:1 FL 21
Up Vallentuna Väsby 1:1 FL 21

25915
31933
22214
22214
25917
25917:1
25917:13c
25917:15
25917:9b
25917:14
25917:7b
25917:20,21c
25917
25917:28c
25917:42,86
25917:28:2f
25917
25917
25917:4c
25917
25849
25849
25849
25849
20050
34053:6
34053:9
34053:3
18067
29348
29348
29348
33824:164
33824:180
33824:184
31159
20908
20910
20911
23281
23281
19730
20923
31461:82
31461:137
31461:23
31461:23
31461:107
31461:147
Det ena t-hänget på mindre ring. Även ringhänge
Placerad på en sten, delvis under en kantsten

I kärl
I kärl. Även ringhänge
Över kärl
I kärl

26 fragment av t-ringar, även spiraler & ringhängen
I kärl
Placerad vid/under skallen
I kärl. Även ringhänge

Även spiral

Även ringhängen.Påtr med kärl vid vägschaktning
Kärl.Ben halsring,trol t-ring.SeG i H dat t gräns Brå/Jäå
Bredvid kärl placerat på flat sten.Samma grav som ovan
Fynd utanför anläggn.Benämnd halsring,trol t-ring.Fnr236

Även ringhängen
Såll. Även ringhängen
Även spiral
I kärl, på de brända benen

Även ringhängen
I kärl
I kärl
Yxhänge (såll) troligen från ngn av t-ringarna ovan

I kärl
I kärl. Även spiral och/eller ringar
I kärl. Även öglor till ytterligare hängen
Såll

7
9
9
1
5
8
9
1
3
3
16
3
17
24
24
36
39

33(15)
47(15)

8a
8a
1
2
2
2
3
5
7
9
10
12
22
28
28
28
34
44
3
12
26
32
3
1
1.1
4

Även ett ringhänge, en skarv/lagning på ringen
Även ringhängen
I kärl
I samma kärl som ovan

70

Även ringhängen

2

1+

1+

2
1+
1+
1+
1?

1+

5+

1
2

1
1

1
2+
1

1
1
1+

1

1
4

1?

14

H
H
RS
H
H
H
KS
KS
RS
RS
OS
KS
FH
TU
TU
TU
RS
RES
ORS
RS
RS
SS?
JR
RS
RS
S
GR
SeG
SeG
GR
S
S
S
H
G
G
G
H
H
G
G
RES
ORS
RS
RS
RES
OS

RS

Jäå
Jäå
Vik
Vik
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Vik
Vik
Vik
Jäå
Jäå
900
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Vik
Vik
Vik
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Ve-Vik
Ve-Vik
Ve-Vik
Ve-Vik
Jäå
Jäå
Jäå
Vik
Vik
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
BG
BG
SG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
SG

BG
BG
BG

BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG

BG

beslag;kam;ornerat ben ev knivskaft;bryne
djurtand
kam
som ovan
kam
kniv

kam
kam;nål;pärla

pärlor;kam;brodd;skivspänne brons;sandstensbryne
kniv
som ovan
Bl:bleck,hylsor,kedja,spiralPÄ;kam;snäcka;benfr;mkt PÄ;brodd

bröd

kam

obr djurtänd;Bl:ov spännbuckla,kedja;nyckel;tenar;kam;PÄ;träfr
djurtänder;knivar;pilspetsar;tenar;pärla;slagg
eldstål;pilsp;broddar;slagg;besl;tenar;kam;vävty;brynen;klammer
Bl:kedja,PÄ,hänge,hakar;PÄG;kammar;bearb ben&horn;beslag
djurtänder;stenyxa;sandstenbryne;broddar;kil;mkt hasselnötsskal
som ovan
som ovan
Bl:smyckefr,kedja,beslag;broddar;beslag;kam;PÄ Bk,G,K;flinta
rembeslag;pilspets;beslag;brodd;kam
mynt;Bl:bågsp,tråd,ten;besl;broddar;märla+trärest;kam;PÄ;bryne
kam;kniv;nål;kedjehållare i brons
sprint;kam
pärlor;sandstensbryne

platt ten;bronskedja
som ovan
pilspetsar;pärlor;kam
bronsring;bleck;pryl;klammer;brodd;ten;hästskosöm;kam
som ovan
som ovan
nål;bleck;kam
bronsring;broddar;spänne

järnfragment

SHM;Östmark 1980:10,82f

SHM;Östmark 1980:10,79f

SHM;Östmark 1980:10,66f

SHM;Östmark 1980:10,66f

SHM;Östmark 1980:10,52f

SHM;Östmark 1980:10,25-8

Ström 1970:79

Ström 1970:79

Ström 1970:79;SHM

Ström 1970:79;SHM

Ström 1970:79

Ström 1970:37;Ström 1973:113

Ström 1970:79

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

Ström 1970:79;SHM

SHM

SHM

SHM

Ström 1970:79

Ström 1970:79;SHM

Ström 1970:79;SHM

SHM

Ström 1970:79;SHM

Ström 1970:79;SHM

Ström 1970:79;SHM

SHM

Ström 1970:79

SHM,Ström 1970:79

SHM

SHM,Ström 1970:79

SHM

SHM,Ström 1970:79

SHM,Ström 1970:79

SHM,Ström 1970:79

SHM

SHM

SHM
SHM,Ström 1970:79

SHM

Ström 1970:79;SHM

Ström 1970:38,79;SHM

SHM

Ström 1970:78;SHM

686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734

31461:158
24985
9521
9521
16816
15658
27590
27590
27590
22633
14902
34234:33:35
31476
20832
31685:4
31685:2
31685:3
31685:10
31685:14
18776:23
18776:24
31685:11
31685:23
31685:39
31685:17
31685:203
31685:128
31685:195

25848
25848
25848
25848
25848
25848
25848
25848
25848
25848
25848
25848
25848
25848
25848
25848
25848
25848
25848
25848

Up Vallentuna Väsby 1:1 FL 21
Up Vendel Laberga kulle
Up Vendel Marby
Up Vendel Marby
Up Värmdö Sund
Up Össebygarn Hakunge
Up Österåker Berga 6
Up Österåker Berga 6
Up Österåker Berga 6
Up Österåker Norrö 2
Up Österåker Stava
Up Österåker Söra 1:695 FL 123
Up Österåker Tråsättra RAÄ 134
Up Österåker Tråsättra
Up Östra Ryd Grindtorp kulla vägskäl FL 106
Up Östra Ryd Grindtorp kulla vägskäl FL 106
Up Östra Ryd Grindtorp kulla vägskäl FL 106
Up Östra Ryd Grindtorp kulla vägskäl FL 106
Up Östra Ryd Grindtorp kulla vägskäl FL 106
Up Östra Ryd Ormgården
Up Östra Ryd Ormgården
Up Östra Ryd Säby FL 37
Up Östra Ryd Säby FL 37
Up Östra Ryd Säby FL 37
Up Östra Ryd Säby FL 37
Up Östra Ryd Säby FL 45
Up Östra Ryd Säby FL 45
Up Östra Ryd Säby FL 45

Up Östra Ryd Ullna RAÄ 57 & 59
Up Östra Ryd Ullna RAÄ 57 & 59
Up Östra Ryd Ullna RAÄ 57 & 59
Up Östra Ryd Ullna RAÄ 57 & 59
Up Östra Ryd Ullna RAÄ 57 & 59
Up Östra Ryd Ullna RAÄ 57 & 59
Up Östra Ryd Ullna RAÄ 57 & 59
Up Östra Ryd Ullna RAÄ 57 & 59
Up Östra Ryd Ullna RAÄ 57 & 59
Up Östra Ryd Ullna RAÄ 57 & 59
Up Östra Ryd Ullna RAÄ 57 & 59
Up Östra Ryd Ullna RAÄ 57 & 59
Up Östra Ryd Ullna RAÄ 57 & 59
Up Östra Ryd Ullna RAÄ 57 & 59
Up Östra Ryd Ullna RAÄ 57 & 59
Up Östra Ryd Ullna RAÄ 57 & 59
Up Östra Ryd Ullna RAÄ 57 & 59
Up Östra Ryd Ullna RAÄ 57 & 59
Up Östra Ryd Ullna RAÄ 57 & 59
Up Östra Ryd Ullna RAÄ 57 & 59
Dalarna Mora Kråkberg

9
10

41

I kärl. Även ringhänge
I kärl, under täcksten
I kärl. Även spiral & ringhänge
I kärl. Även oval slipad sten i kärlet
Har funnits på Zornmuseet

I kärl. Även ringhänge
I kärl

I kärl. Osäker t-ring

Även ringhängen
I kärl. Även spiral och extra ten med hängen

Även mindre ring med hänge fäst på den stora ringen
Även mindre ring med hänge fäst på den stora ringen

21
21
b24
46
47
55
57
64
65
73
77
93
94
96
96
101
a
b
b

I kärl.Benäm hank el halsring hos SHM,t-ring hos Ström
6
I kärl. Även ringhängen
1
Äv spiraler&ringhängen.Glödpatinerade delar av t-ringar & 3
11 t-hängen,oklart hur hängena varit fördelade på t-ringarna 3
Äv extra ten,torderad,med spiraler bredvid t-hängena
Glödpatinerad
I kärl
1
Även ringhänge
2
I kärl
5
1
2
2
3
6
Inga spår av skelett
54
Benämnd armring och ring hos SHM,t-ring hos Ström
55
2
10
13
16
Även spiralhängen
8
Även spiralhängen
9
Även spiralhängen
44
6

Även ringh & 2 mindre ringar m hängen.Påtr vid grustäkt
Även ringhänge
Även ringhänge

4

1
1+
1+
1+

1
2+
3
1

1+

3
1+
1+
2
4+
1?

2+

2+

4+
1
10
5+
1

1
3
1+
1+
1+

15

Jäå

Jäå
YJäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Vik
Jäå
900
Vik
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
Jäå
8-900
GR Jäå
GR Jäå
GR Jäå
RES Jäå
RES Jäå
RES Jäå

KS
G
G
G
G
H
S
S
S
RS
H
RS
RS
JR
G
G
G
G
G
H
H
G
G
G
G
G
G
G
S?
G
G
G
OH
RS
RS
RES
S
S
OH
RS
S
ORS

BG
BG?
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG M
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
SG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
bronsten;märla;krampa
brodd;järnklumpar
kam;brodd
hästtand;eldstål;hästskosöm
brodd;ornerade benfragment
krampa;spets;kam;bronsspänne
bronsvåg;krampor;broddar;kam;järnklumpar;benfr;brynen
beslag;broddar;ten m trärester;Feklumpar;bryne;Bl remändbeslag
hästtänd;Agmynt;fl bronsförml&smycken;broddar;glasfr;PÄ;kam
brodd;kam;bleck;trästicka;slagg
bronsbeslag&stift;kam;krampor;broddar;beslag;skifferbryne;harts
som ovan
obr fåg;kam;Ssbryne;Bl hänge t hästmund;broddar;remdelare
obr fågel;kam;flintskärva
ov spännbuckla brons;brodd
som ovan

kniv;skifferbryne;flintskärva
brons:nål,bleck,pärlor;kam;mkt glaspärlor
som ovan

kniv;spets;pärla;skifferbryne

spelbricka ben
djurben;kam
ten

kam
som ovan

brons:pincett,ring,hals eller armring;pärlor;kam

lösfynd, även kärl & kniv

Serning 1966:pl38;Ström 1970:83

Ström 1970:80;SHM

Ström 1970:80;SHM

Ström 1970:80;SHM

Ström 1970:80;SHM

SHM

Ström 1970:80;SHM

Ström 1970:80;Roesdahl 1992:275f;SHM

Ström 1970:80;SHM

SHM

SHM

SHM

Ström 1970:80;SHM

Ström 1970:80;SHM

Ström 1970:80;SHM

SHM

SHM

Ström 1970:80

Ström 1970:80; 1973:110;SHM

Ström 1970:80; 1973:110;SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

Ström 1970:80;SHM

SHM;Ström 1970:22,80

SHM

SHM

SHM

SHM

SHM

Ström 1970:80;SHM

SHM

SHM

Ström 1970:80;SHM

Ström 1970:80;SHM

Ström 1970:80;SHM

Ström 1970:80;SHM

Ström 1970:80;SHM

Ström 1970:80;SHM

Ström 1970:80

Ström 1970:80

Ström 1970:80

Ström 1970:79;SHM

SHM;Östmark 1980:10,85-9

782 Ryssland Rurikovo Gorodišþe, vid Novgorod

781 Ryssland Rurikovo Gorodišþe, vid Novgorod
Även ringhängen

13

1
1

16

H

H

BÅ

H

780 Ryssland Gnëzdovo Smolensk oblast

47

1

2+

BÅ?

H

Zaolshanskaja.Dubbelgrav MK,två kärl,T-ring på det ena

778 Ryssland Gnëzdovo Smolensk oblast

47

C241

2

H

779 Ryssland Gnëzdovo Smolensk oblast

Lesnaja gruppen

777 Ryssland Gnëzdovo Smolensk oblast

T-ringen påträffad på det sittande skelettets bröst

C241/II

776 Ryssland Gnëzdovo Smolensk oblast

13

Äv ringh.Svärdet m ULFBERHT ristn (Kirpichnikov1970)

80135

775 Ryssland Gnëzdovo Smolensk oblast

4

M

Duczko 2004;Nosov 1992b:41,52

Duczko 2004;Nosov 1992b:41,52

Jäå

Novikova 1992:76

mynt

Duczko 2004:171

Duczko 2004:171

Novikova 1992:85

800

MK bronshängen;kam;pärlor;vikt;brosch

guldmyntshänge;silverminiatyr av svärd;beslag till dryckeshorn

Novikova 1992:76

BG

Jäå

K

Avdusin1967:236;Novikova1992;Roesdahl1992:306

Novikova 1992:81

Jäå

BG

Jäå

K

svärd;spjutspets;sax;pincett;kniv;dräktnål;broddar

Novikova 1992:79

Novikova 1992:79

Novikova 1992:79

Novikova 1992:79

Novikova 1992:79

Novikova 1992:79

Novikova 1992:79

Novikova 1992:79

Jäå

SG

BG

900
Jäå

Jäå

Novikova 1992:81

Även ringhängen, 3 av 4 t-hängen på mindre ring

774 Ryssland Gnëzdovo Smolensk oblast

Novikova 1992:81

H

BG

Jäå
5

Extra ten, Ströms typ b, även med ett ringhänge på

773 Ryssland Gnëzdovo Smolensk oblast

Novikova 1992:78,Ström 1970:84

Jäå
H

1

Jäå

Även spiral

Vik
9-1000

769 Ryssland

772 Ryssland Gnëzdovo Smolensk oblast

Novikova 1992

Vik

768 Ryssland

H

Vik

767 Ryssland

4

Vik

766 Ryssland

771 Ryssland Gnëzdovo Smolensk oblast

Vik

765 Ryssland

H

Vik

764 Ryssland

770 Ryssland Galiþno St.Petersburg oblast

Vik

763 Ryssland

Novikova 1992:79

Novikova 1992:79

Novikova 1992:79

Kivikoski 1980:24,pl.1:11

Kivikoski 1964:231,1963:84;Ström 1970:18,84

Vik

tand;pincett

762 Ryssland

BG

Kivikoski 1963:84;Ström 1970:84

Kivikoski 1963:84;Ström 1970:84

Ström 1970:84

Kivikoski 1963:57,Tafel 54:3;Ström 1970:84

Kivikoski 1963:19f,Tafel 6:2;Ström 1970:84

Kivikoski 1963:84;Ström 1970:84

Kivikoski 1963:84

Kivikoski 1963:84;Ström 1970:84

Ström 1970:56;SHM

Ström 1970:56,83;Sjöberg 1998:126

Petersson1958;Ström1970;Svanberg2003;SHM

Ström 1970:56,83

Nylén&Schönbäck 1994b:44ff

Nylén&Schönbäck 1994a:103 b:10ff

Ström 1970:83;SHM

Ström 1970:83;1973:105f

Ström 1970:3,83

Ström 1970:18,83

SHM

Ström 1970:83;SHM

Baudou 1965:51;SHM

Serning 1966:pl38;Ström 1970:83

Vik

Jäå

pärla
ov spännbuckla
ov spännbuckla
påträffad vid trädgårdsarbete tillsammans med vapen & keramik
beslag t hästmundering;brodd;skifferbryne;ten
hund;häst?;mkt vapen & utrustning för häst & ryttare;bryne
katt;kam;Skbryne;pilspetsar;söljor;dragkrok;beslag;brodd;märla

ovala spännbucklor i brons m tygrester;kniv

MK häst;svin;får;hund;katt;björn;obr kyckl;stor mängd fynd i graven
pärlor:glas,karneol
genomborrat föremål i skiffrig bergart

M
M

K

BG MK knivar;pil & spjutspetsar;Bkpärla;flera bronsföremål & smycken
BG
tand;kam
BPL
Hus
broddar;kniv

BG

SG
BG
BG
BG
BG
LF
BG
BG
BG
BG
BG

761 Ryssland

H

Vik

900
900
Jäå
950
Vik
Jäå
Vik
Vik
Vik
Vik
Vik
Vik
Vik

Jäå
Vik
Jäå
Jäå
900?
Jäå
Jäå
Jäå

Vik

4

RH
RH

R
G

S
RS
G
S

G

RH
RH
G
G

G

760 Ryssland

11

5

3+
1?
1+
1+

3+
1
4
1+
1+
1+
1
1+
1
1
1
4
3
1
1+
1+
1?

Vik

Osäker t-ring

NM, Helsingfors. Äv ringhängen & extra ten m hängen

Ålands Museum. Även ringhänge

Zornmu.Ett par t-hängen på mindre ring upptr på den stora
Nr 10-1957 hos Baudou
8
35
118
LM Växjö. Även spiral
13
LMJönköping.Enda runda genomskärn uppmätt av Ström 14
Länsmuseet Västerås
3 (1)
Liten.I kärl tills m en mängd järnföremål & lite brända ben 2
Liten.I kärl tills m en mängd järnföremål & lite brända ben 33
Länsmuseet Västerås
I kärl, ben från både vuxen man och kvinna
59:3
Äv 3 små tord ring av järntråd m 4 t-hängen.GAM
Mkt osäker t-ring, även rektangulärt bleckhänge på ringen 2
Ålands Museum
6
Ålands Museum
Ålands Museum
35
Osäker.Ev hank enl Ström (1970:2),halsring enl Kivikoski 23
Ålands Museum
120

759 Ryssland

362:107

758 Åland Sund Långängsbacken

25840
1668
18903
122-29
2
125-26
337
18078-12
375-72
328-149
6467-135

16891

28025:8
11485
11485
5333/57
16721

280

Dalarna Mora Kråkberg
Gästrikland Valbo Järvsta
Småland Vimmerby stad gästgivarehagen
Småland Vimmerby stad gästgivarehagen
Småland Vittaryd Johannishus
Småland Ås Dravö-Söre
Västmanland Badelunda Berga
Västmanland Badelunda Tibble
Västmanland Badelunda Tuna
Västmanland Badelunda Tuna
Västmanland Badelunda Hamre
Öland Köping Klinta
Öland Gårdby
Östergötland Askeby Översta Berggården
Åland Jomala-Ytterby Nybacka
Åland Jomala-Dalkarby Östergård
Åland Postad Hammarland
Åland Saltvik Bertby Larsas Kvarnbacke
Åland Saltvik Bertby Larsas Kvarnbacke
Åland Saltvik Borgboda
Åland Saltvik-Kvarnbo Kohagen
Åland Saltvik Eneborg

757 Åland Saltvik Syllöda

735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756

4

E3

791 Ryssland Staraja Ladoga

17

H

793 Ryssland Vachruševo St.Petersburg oblast

794 Ryssland Ves´ Vladimir oblast

H

H

H

H

H

G

792 Ryssland Timerëvo Jaroslavl oblast

3

1+

138

790 Ryssland Šestovica ýernigov oblast

4

1+

2

1

1

7

65

2408

789 Ryssland Pskov

788 Ryssland Novgorod

Troitsky excavation

Även mindre ring med hänge fäst på den stora ringen

786 Ryssland Michajlovskoe Jaroslavl oblast

787 Ryssland Nikol´skoe Vologda oblast

Även spiral

NOE82/RG359

785 Ryssland Michajlovskoe Jaroslavl oblast

784 Ryssland Rurikovo Gorodišþe, vid Novgorod

783 Ryssland Rurikovo Gorodišþe, vid Novgorod

M

Novikova 1992; Nosov 1992a; Duczko 2004 fig14

SG

900

Novikova 1992
Novikova 1992:76

9-1000
Jäå

Novikova 1992:84

Novikova 1992:83;Duczko 2004:245

I E3 (äldsta lagret) fanns äv spänbuckla dat till 6-700

Hus

700

Novikova 1992;Duczko 2004 fig 29b

9-1000

BPL

Rybina 1992:179f

Novikova 1992:77;Duczko 2004:98

Vik
Jäå

ovala spännb;broscher;bronsarmringar;pärlor;mynthängen;kniv

Novikova 1992

BG

Novikova 1992:83;Nosov 1992a;Roesdahl 1992:301

Arne 1940:161;Novikova 1992

900

På omr fanns även ett valkyriahänge i silver och runhängen

Novikova 1992;Fechner 1967

BPL

900

800
800
900
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