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Förord 
Nu är det över och det känns skönt att skriva detta och sluta cirkeln efter att yin och yang har 
gått sitt varv och det år som burit så många förändringar är förbi och ett nytt har börjat, 
alltmedan kometen som kanske sågs av Vuollerimborna för 6000 år sedan nu återkommit för 
ännu ett varv på sin långa färd i universum. Det är vår och solen lyser starkare för var dag 
som går och snart kommer björnarna att vakna och titta fram ur sina iden. 

Låt mig tacka några personer som gjort att denna uppsats blivit skriven. Först min 
handledare Per H. Ramqvist som härdat ut med mina infall och som rådde mig att hålla fast 
vid mina björnklor när jag tvivlade. Om han inte hade varit hade detta aldrig skrivits. Bozena 
Werbart för att hon förklarade begrepp och förslag på lämpliga sådana. Min sambo Maria 
Niord för hjälp, ideer och pådrivning och för att hon hi~de Pierre Bourdieu åt mig. Hanna 
Ström för att hon sökte efter material åt mig på G~vleborgs museum samtidigt som hon hade 
sin egen uppsats att tänka på och Annika Parmell för µtbyte av litteratur och annat material. 
Erik Norberg som tipsade mig om grayen vid Torrom och Pia Nyqvist som gav mig all 
information om denna grav. 

Ett stort tack till min kära vän Karina Solax som ställde upp och körde mig ner till 
Örnsköldsvik så att jag kunde studera gravfältet på Burholmen på plats en underbar höstdag, 
och till Jenny Dagermark för sin språkgranskning. 

Och så vill jag sända ett varmt tack till personalen på ATA och vid forskningsarkivet i 
Umeå för deras slit med mina beställningar och _alla ni andra som diskuterat lyssnat och 
härdat ut med mig, tyvärr är det omöjligt att nämna er alla vid namn, lista skulle bli för lång. 

Men slutligen vill jag tacka min son Björn för att han finns och för att han tar mig ner på 
jorden. 

Det känns skönt att vara klar och att ha skrivit något jag ville göra själv. Om någon 
frågarmig om jag funnit svaret på de frågor jag ställt så svararjag att jag finner det sannolikt 
men att jag tolkat enligt mina egna begrepgsramar fastän j~g försökt förhålla mig så objektiv 
som möjligt, vilket dock ej är samma sak som att vara o!,jektiv. Om någon frågar mig om 
jag har rätt så vill jag citera konstvetaren Tore Stenström och säga: Det är möjligt att det är 
sannolikt men kruippast troligt att det är sant. Eller som min vän Nalle Puh skulle sagt att 
man kan aldrig så noga veta. 

Skrivandet ger skilda resultat 
en del vill ha ditt huvud på ett fat. 
Visst skall man lJs_sna på kritik 
men ingen åsikt är den andra ,lik. 
Men vill man bara ge va4 folk vill ha 
och struntar i sig själv så får det va 
då har man tappat sin tro. 

Men om man lyssnar till sitt hjärta 
får man frid och ro 
Så om du lyssnar till ditt hjärta får du frid 
och ro. 

(Från sångtext av Maritza Horn, ofta spelad på radion). 
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Förkortningar 
ADIN = Arkeologiska Databaser I Norrland 
ATA = Antikvariskt-Topografiskt Arkiv 
SHM = Statens Historiska Museer 

Dia= Diameter 
H = Höjd 
m=meter 
mö h = meter över havet 
sn = socken 

e Kr = efter Kristus 
Rjäå = Romersk järnålder 
äRjäå = äldre Romersk järnålder 
yRjäå = yngre Romersk järnålder 
Fvt = Folkvandringstid 
äFvt = äldre Folkvandringstid 
yFvt = yngre Folkvandringstid 
Vt = Vendeltid 
äVt = äldre Vendeltid 
Vikt = Vikingatid 
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1 INLEDNING 

I denna uppsats kommer jag att ta upp och diskutera en fyndkategori som förekommer i 
gravar från främst äldre järnålder, nämligen björnklor eller som de också benämns, 
björnfalanger. Jag ska även ta upp benpilspetsar, en fyndkategori som i Mellannorrland ofta 
sammanfaller med björnklorna. Klorna anses ha tillhört en fäll på vilken den avlidne eller 
den avlidna gravlagts, vilket i vissa fall kan vara korrekt, i andra inte. 

1.1 Bakgrund 
Att det blev björnklor var mest en slump. Jag satt i arkeologiska institutionens bibliotek och 
bläddrade i en raä-rapport när jag fick syn på björnklorna i fyndlistan. Med ens stod det klart 
för mig vad jag skulle syssla med under CD-kursen. Valet av Mellannorrland som 
undersökningsområde kom av att jag behövde begränsa mig på något sätt och att jag var 
intresserad av denna del av Norden under denna tid av förhistorien. Jag tyckte att den 
tidigare forskningen på området björnklor behövde kompletteras, särskilt angående 
Mellannorrland och den norr därom liggande, nämligen den i Västerbotten liggande 
björnklograven på Sundsheden vid Nedre Bäck. Petre berörde inte tillfredsställande detta 
område och detsamma gäller den religiösa bakgrunden. Ström talade om den religiösa 
bakgrunden, men allt han sa tycktes mig inte vara helt i överensstämmelse med 
gravmaterialet. Bennett berörde endast Mälardalen och jag ansåg att det borde prövas om de 
verkligen var jämförbara med det mellannorrländska materialet. 

Det verkade som om det skrivits på tok för lite om denna gravsed, trots att det fanns ett 
rikhaltigt material. Man nöjer sig i allmänhet med att citera Petre eller Bennett, som 
exempelvis Grundberg i Arkeologi nolaskogs. Det fanns således arbete att göra. 

Målet med denna uppsats är att försöka förstå innebörden och betydelsen av gravseden, 
främst under folkvandringstid, dess storhetstid i Mellannorrland, men även över tid. För att 
göra detta anser jag att man måste försöka förstå björnens symbolik i olika sammanhang och 
hur den brukats av olika grupper i samhället. Avsikten är också att kommentera den tidigare 
forskningen utifrån ett norrländskt perspektiv och delvis för a:tt kunna göra detta kommer en 
speciell fyndkategori som ofta förekommer i samband med bjömklor att behandlas närmare, 
nämligen pilspetsar av ben. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att diskutera idebakgrund, kön, social position och etnicitet för 
björnklogravarna i Mellannorrland och Västerbotten, samt att utifrån dessa ämnen 
kommentera tidigare forskning om dylika gravar. 

I samband med de enskilda fallstudierna och könsbestämning ämnar jag även ta upp 
benpilspetsar eftersom dessa äger relevans för diskussionen och kommentarerna. 

De frågeställningar jag valt att utgå ifrån är följande: 

1. Vad har bjömfällen/bjömkloma haft för innebörd? 
2.Hur ser könsfördelningen ut? 
3.Kan ,rum se de gravlagdas sociala ställning? 
4. Tillhör de två nordligaste gravarna en annan kulturell grupp? 

Syftet är inte att ge en generell förklaring av björnklogravama i hela Skandinavien, utan 
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en som främst lämpar sig för Mellannorrland. Förutsättningarna är olika i över 
Skandinavien, främst Gotland torde ha en särställning. Gotland kommer att beröras i 
samband med mina kommentarer av den tidigare forskningen. 

1.3 Begränsningar 
Jag har valt att rumsligen begränsa mig till Mellannorrland samt Västerbotten och med 
Mellannorrland menar jag Ångermanlands, Medelpads, Jämtlands samt Hälsinglands 
landskap. Gotland kommer att tas i diskussionen men bara i samband med handel. 
Tidsmässigt behandlar jag perioden romersk järnålder till vikingatid, med tyngdpunkten lagd 
i folkvandringstid. 

1.4 Material, metod och teori 
Insamlingen av material har främst skett genom litteraturstudier. Jag har gått igenom raä:s 
rapporter och Arkeologi i Sverige. På basis av detta har jag sedan gått vidare och gått 
igenom ett antal sockenmappar från AT A (Antikvariskt Topografiskt arkiv), främst för att 
skaffa mer detaljerad information om de i litteraturen nämnda gravarna. Jag har dock inte 
följt upp alla. Under sökandet i sockenmapparna har en i litteraturen ej nämnd björnklograv 
hittats och medtagits. ADIN (Arkeologiska Databaser i Norrland) har också nyttjats. 

Redovisningen av det insamlade materialet sker i form av en tabell i bilaga 1. 
Vad gäller min teoretiska utgångspunkt så är den att när man vill försöka förklara, eller 

kanske bättre, förstå, forntida religiösa seder, som den här uppsatsen främst handlar om, så 
blir vi hänvisade till att försöka tolka dessa utifrån vår kunskap och våra erfarenheter. Jag 
finner det viktigt att tala om tolkning och inte förklaring, för jag kan inte inbilla mig till att 
tro att jag eller någon annan kommer att finna den absoluta sanningen om björnklomas 
betydelse. Det betyder dock inte att man inte skall försöka. Religion innebär tankar, tro och 
seder hos människor, vilka inte alltid lämnar så tydliga spår i materialet. Spår finns, men 
dessa är svårtolkade. Att blunda och låtsas som att religion inte betyder någonting för vår 
förståelse av förhistorien och bör lämnas därhän pga att det inte finns klara fakta är felaktigt 
handlande i mina ögon. Det är en produkt av vårt sekulariserade samhälle. 

Dessutom anser jag att det vore feghet att inte våga ta sig ann svåra problem inom 
vetenskapen. Hur skulle den annars gå framåt? Som jag visar i källkritiken är kontexten 
viktig för analys och tolkning (t ex Rodder 1992:167), detta torde gälla för såväl 
könsbedömning som tolkning av en gravseds betydelse. 

Den som betytt mest för min allmänna teori är Ian Rodders bok Theory and practise in 
archaeology och den av honom där benämnda "tolkande arkeologin". Med tolkande menar 
Rodder just precis tolka, inte bara redovisa fakta för att sedan luta sig tillbaka. För att 
arkeologin ska ha någon framtid måste vi nå ut till vanliga människor och då bör vi ha något 
att säga, och tolkning tvingar oss att säga något (tex Rodder 1992:197). 

Enligt Rodder är det förflutna partiellt objektivt i kraft av sin materialitet, och de 
objektiva komponenterna i det förflutna låter arkeologen konfronteras med det annorlunda i 
det förflutna (Rodder använder begreppet othemess). Eftersom våra argument går via data 
snarare än över data så tvingas vi ändra våra uppfattningar och teorier efter våra data. Det 
föreligger alltså ett dialektiskt förhållande mellan forskare och data, vilka, för att ta Rodders 
uttryck, frambringar varandra ( ... "Brings each other to existence"). Det föreligger alltså 
inget enkelspårigt förhållande där forskaren går in och bara bekräftar sina teorier. Vi 
påverkar det förflutna men det förflutna kan också påverka oss och på detta vis uppstår vad 
Hodder kallar den hermenutiska spiralen, en utvecklingsprocess hela tiden är verksam och 
som till min förvåning också påverkat mig, fast jag inte tänkt på det (t ex Hodder 
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1992:173ff; 196f). 
Det förflutna bidrar objektivt till våra subjektiva tankar, och år. subjektivt konstruerat, 

därav att det är partiellt objektivt. Det är det annorlunda, olikhe:terna mellan nutid och 
förfluten tid som utgör basen för reflektion, kritik och utveckling. Våra tolkningar och 
teorier är varken det förflutna eller nutiden, utan ett medium mellan dessa, där vi söker 
förstå det förflutna genom att skapa oss en bild av det, vilket vi måste göra med våra egna 
termer (Rodder 1992:178). 

Angående tolkning av symbolisk betydelse, vilket är en viktig del av det jag gör, säger 
Rodder att det är viktigt att förstå att ett föremål inte direkt behöver betyda något i 
symboliska sammanhang, snarare är det fråga om symboliska associationer, aska betyder 
inte eld, härd eller hem utan kan associeras till och åkalla dessa symboler. Eftersom jag 
dessutom vill se vilken ideologi som ligger bakom så kan det vara på sin plats att nämna att 
Rodder säger att ett samhälle har flera ideologier, beroende på vilka grupper och intressen 
som agerar. Det är också så att människor oftast förstår ideologier utifrån praktiska aspekter. 
Ideologier är inbäddade i vardagslivets realiteter och vore inte möjliga utan dem (Rodder 
1992:208f). 

Den andra boken jag tänker använda i mitt resonemang är kultursociologiska texter av 
kultursociologen Pierre Bourdieu, då främst hans begrepp. Det jag då tänker på är 
begreppen primäregenskap och sekundäregenskap, när det gäller att hitta symboler som 
visar på grupptillhörighet. Vid en sådan analys av gruppsamhörighet gäller det att försöka 
hitta kärnan, primäregenskapen. Denna kan döljas av andra gemensamma egenskaper som 
egentligen inte har någon betydelse. Den primära egenskapen är det som tillkommer först, 
de sekundära kommer senare (Bourdieu 1993:250ff). 

En annan del av Pierre Bourdieus teorier är hans uppdelning av de olika kapitalen här 
strukturerade av Carle i Pierre Bourdieu och klassamhällets reproduktion (1988:375): 

Ett kapital kan vara det slag av tillgång en människa har tack vare den sociala 
bakgrunden (det sociala kapitalet); det kan vara tillgångar man tillägnar sig genom utbildning 
och behärskandet av kulturens olika fasetter ( det kulturella kapitalet); de symboler och 
attribut som man behöver behärska och känna till för att ständigt kunna uttrycka sin 
tillhörighet och konkurrensförmåga (det symboliska kapitalet) och slutligen tillgången till 
pengar och kapital ( det ekonomiska kapitalet). 

1.4.1 Könsfördelning 
För att kunna undersöka gravsedens spridning hos könen, har jag gjort en arkeologisk 
könsbedömning. Grunden för detta är en kombination av de kriterier för könsbedömning 
som Rjörungdal i Det skjulte kj(Jnn och Bennett i Graven som religiös och social symbol 
ställer upp (Bennett 1987: 110; Rj~rungdal 1991:72ff). Angreppssättet hos de två skiljer sig 
och jag har därför valt att kombinera deras metoder. De föremåls typer som jag har använt 
som mansindikerande är vapen (ej kniv eller benpilspets) och handtagskam. Enligt Bennett 
är söljor mansindikerande sånär som på ett undantag, men eftersom jag inte sett materialet 
annat än på bild och inte alltid heller där så kan jag inte använda det. Söljor finns dessutom i 
klara kvinnogravar, tex i Brunflograven, som behandlas i texten. 

Handtagskammar är inte absolut säkra, men eftersom jag inte strävar efter en absolut 
bestämning utan mer efter ett riktmärke, så låter jag det vara. Angående kamfodral se 
källkritik. 

Som indikation för kvinnor har jag använt mer än tre pärlor, två eller fler smycken, två 
eller fler spännen, trekantig hårnål av ben samt, med förbehåll, textilredskap som sländtrissa 
och bandsked. 

Denna sendfördelning är otillfredsställande då de flesta män sannolikt inte fick vapen 
med sig i graven'. Lösningen torde ligga på kombinationsplanet. 
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1.4.2 Social ställning 
Jag har valt att dela upp min analys i 3 nivåer. Metoden för nivå 1 har varit att jämföra 
björnklogravarna i bilaga 1 med varandra med hänsyn tagen till artefaktrikedom. På basis av 
dateringarna har jag gjort en undersökning av spridningen i tid och rum. Till detta har jag 
också gjort en kvantitativ analys enligt AOT-metoden. Metoden innebär att man räknar antal 
typer av föremål i gravarna, inte antal enskilda föremål. Om en grav innehåller två knivar 
räknas det ändå som en. Metoden ger ett komplement till metoden att se på antal enskilda 
föremål och "dyrbara föremål". Ett glas kan ses som ett väldigt fint statusobjekt men räknas 
här som en typ (Hedeager 1992: 101ft). Jag har valt att göra vissa förenklingar. Nitar och 
spikar räknas som en typ, så även olika kammar. 

Kärl av keramik och organiska material har räknats som kärl, men ett undantag har 
gjorts för bronskittlar. Dessa räknas som egen kategori. Det finns osäkra gravar i bilaga 1 
och dessa redovisas endast i det första diagrammet. Det andra diagrammet kombinerar AOT 
med en redovisning av fördelningen över tid. Tilläggas bör att jag räknat björnklor som en 
kategori, och därför får alla gravar minst en typ. Brända ben, förutom enskilda hästtänder, 
har inte tagits med, då osteologisk analys saknas i de flesta fall, vilket gör att man inte kan 
veta om djur följt med i graven. Den egna kroppen trodde knappast kunna räknas som en 
gravgåva. 

I nivå 2 har jag jämfört gravarna inom enskilda gravfält och gravgrupper, och sett på 
antal artefakter, typ av artefakter samt gravläggningarnas storlek och även inbördes 
placering. 

Nivå 3 är svårast av dessa. Här har jag studerat ett antal enskilda gravar för att se om jag 
kan få fram något om de enskilda individerna. 

1.4.3 Björnens symbolik 
För detta stycke har jag använt mig av litteraturstudier av religionshistoriskt, etnografiskt, 
arkeologiskt samt konsthistoriskt material. Syftet har varit att skapa en uppfattning av 
björnkultens kännetecken i främst Skandinavien och på kontinenten, främst i senare tid. Jag 
har gjort vissa jämförelser och på basis av dem gjort vissa antaganden. 

1.4.4 Regionalitet 
Metoden har här bestått av litteraturstudier, främst arkeologiska och geografiska jämförelser 
med hjälp av kartor över de två aktuella områdena. Vid dessa har den gröna kartan skala 
1 :50000 nyttjats. Dessutom har jag själv besökt Burholmen för att bilda mig en egen 
uppfattning om platsen. På Västerbottens museum har jag gjort en genomgång av 
fornlämningarna inom det närliggande området med hjälp av deras kartor och 
fornlämningsregister. Området begränsades till en cirkel med 5 km radie eftersom jag fann 
det osannolikt att man skulle ha förflyttat sig en längre sträcka från en eventuell boplats för 
att begrava den döde. 

1.5 Källkritik 
Det första som bör tas upp är att materialet är helt baserat på litteratur. Jag har alltså själv inte 
haft möjlighet att studera fyndmaterialet. Urvalet har varit styrt främst på grund av bristen på 
totalundersökta gravfält, detaljerade gravrapporter med benbestämning och datering. Ett 
mörkertal av björnklogravar torde finnas inom området, främst i Hälsingland där en 

• ordentlig sammanställning saknas. En genomgång av alla rapporter skulle troligtvis öka 
antalet gravar något. Men en annan viktig faktor rör flera av utgrävningarnas ålder. 
Benmaterialet har inte studerats så noga i alla tider. Bristen på benbestämningar gör att svårt 
fragmenterade klor kan ha missats. 
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Vad gäller könsbestämningen är problemet upp~Qbart. Den baserar sig på arbeten från 
Norge och Mälardalen. Då dräktskick och gravseder t~rde ha varierat mellan områdena 
finner jag direktajämförelser svåra. Återigen, jag har inte sett fynden själv. Det föreligger ett 
behov av mallar för arkeologisk könsbestämning utarbetade för Mellannorrland, gärna för 
olika regioner inom detta vidsträckta område. Ett indicium för denna ståndpunkt är det 
faktum att kamfodral, som enligt Bennett är en säker manlig artefakt, hittats i en osteologiskt 
könsbestämd grav i Hälsingtuna sn, Bedömningen är kvinna, visserligen något osäker men 
den stöds av att det övriga föremålsinventariet bl a innehåller ett korsformat spänne och fyra 
dräktnålar (Taffinder 1988:70). Därav har jag uteslutit kamfodral från min lista över 
mansindikerande föremål. Det kan mycket väl gälla i Mälardalen, men sannolikt inte i 
Mellannorrland. 

Följdaktligen är det därför en stor brist att så få gravar ålders- och könsbestämts på 
osteologisk väg. 

AOT-analysen lider av de skiftande källförhållandena, men får liksom könsbedömningen 
ses som ett ungefärligt mått. I Danmarks jernalder är Hedeager nämligen mycket tydlig när 
hon säger att det skall vara väldokumenterade och slutna fynd (Hedeager 1992: 102f). Två 
gravar är plundrade och en är ihopsarnlad i efterhand. En har jag ofullständiga uppgifter om 
och en är osäkert identifierad. I det första diagrammet har jag därför redovisat gravarna i 
nummerordning med sitt löpnummer för att läsaren skall kunna identifiera de osäkra 
gravarna. e 

En viktig punkt är det speciella förhållandet mellan gravar och befolkningsmängd i 
Mellannorrland. Eftersom de befolkningsmängder som kan utläsas av gravarna är alldeles 
för små för att effektivt driva gårdar av den typ som hittats i Mellannorrland, så har endast 
ett utvalt fåtal begravts i synliga anläggningar (Selinge 1977:346f). Detta påverkar 
naturligtvis tolkningen. 

Det är också viktigt att ha i åtanke att vad som på ytan verkar vara likartade lämningar, i 
själva verket kan rymma helt olika innebörd beroende på vilken kontext de tillhör. 

I samband med analysen av björnens symbolisk, så är det en brist att jag själv ej studerat 
vare sig religion eller etnologi. Jag har dock läst konsthistoria. Avslutningsvis bör det 
tilläggas att vi inte kan vara säkra på att klorna i en brandgrav representerar en fäll. Efter 
fynd i skelettgravar från samma tid verkar det vara så (Petre & Wigardt 1973:39ff). Men den 
vikingatida graven från röstagravfältet i Jämtland (nr 9 i Bilaga 1) visar att klor kan ha burits 
i pungar eller askar. Detta bör man nog tänka på speciellt när antalet klor är lågt, i dessa fall 
kan det naturligtvis vara möjligt att klor lossat från fällen innan den placerades på gravbålet 
eller att de förstörts till oigenkännlighet vid bränningen. • 

1.6 Definitioner 
Avslutningsvis vill jag definiera några begrepp som används. Det första är björnklograv, 
och med det menas helt enkelt en grav som bl a innehåller 1 eller flera björnklor. Detta 
begrepp används för att förenkla diskussionen, och bör ej ses som ett absolut begrepp. Det 
vill säga, jag anser inte att en grav som innehåller björnklor utifrån alla perspektiv skall 
benämnas på detta vis. Ur mitt perspektiv är det enklast att göra så. 

Begreppet benpil/benpilspetsar. används ofta och med detta menas benpilar med 
triangulärt eller spetsovalt tvärsnitt. De är de enda benpilar som förkommer från perioden. 
Därför skriver jag bara benpilar/benpilspetsar. 

Den tidsindelning jag använt mig av är följande: Äldre järnålder 0-600 e Kr; Romersk 
järnålder (Rjäå) 1-400 e Kr, Folkvandringstid (Fvt) 400-600 e Kr. Yngre järnålder 600-
1100; Vendeltid (Vt) 600-800 e Kr, Vikingatid (Vikt) 800-1100 e Kr (Ramqvist 1992:236). 

Där indelning i äldre respektive yngre har brukats har perioderna delats på mitten. 
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2 TIDIGARE FORSKNING 

Här kommer jag nu att redogöra för den tidigare forskning som gjorts i Sverige inom mitt 
forskningsområde. Den som gjort störst insats är Bo Petre. Agneta Bennett tar upp 
björnklor som en liten del av sin doktorsavhandling och Åke Ström tar upp frågan i en 
religionshistorisk kommentar till Petres artikel i Fornvännen från 1980. Här kommer jag 
också kort att ta upp de samiska och finska björntraditionerna samt de samiska 
björngravarna. 

Eftersom jag ämnar att kommentera den tidigare forskningen i kommentarerna (avsnitt 
4.2) så kommer jag att här ge en lite längre redovisning. 

2.1 Petre och Wigardt 
Bo Petre har behandlat björnklor i gravar från järnåldern två gånger och den första gången 
tillsammans med Margareta Wigardt i en trebetygsuppsats från 1973 och i en artikel i 
Fornvännen 1980. Jag kommer först att redovisa uppsatsen och sedan artikeln, i vilken 
Petre främst spinner vidare på temat skinnhandel. 

2.1.1 Björnklor i svenska gravfynd från järnåldern 
I inledningen redogör författarna hur de fick i uppgift att analysera de gravfynd med 
björnklar, allt som allt 103 stycken, som registrerats i Statens Historiska Muse1;1m samlingar 
(Petre & Wigardt 1973). De tar också upp de problem som finns, exempelvis att det kan 
finnas flera· björnklor bland de ogenomgångna benen i SHM:s samling, det ringa värde 
benmaterial tidigare tillmätts samt att förväxling med tex hundklor skett i flera fall. Materialet 
kommer från sammanlagt 68 gravfält spridda över hela landet. Materialet är en 
sammanställning och består främst av tabeller. Gravar med bjömklor har även påträffats på 
kontinenten. Det är inte hela klon utan kärnan av ben som bevaras i gravarna. Brända klor är 
ofta svåra att identifiera för en arkeolog, eftersom de ofta är spruckna. Även andra klor kan 
förekomma i gravar, klor av hund, lo och järv. Även rovfågel~or har påträffats. 

Materialet i gravarna skiljer sig mellan Gotland och fastlandet, samt mellan enskilda 
gravfält. Vanligtvis är de gotländska gravarna fyndrikare, dock med undantag av exempelvis 
pilspetsar. En direkt jämförelse görs mellan björnklogravar och med övriga gravar på 12 
gravfält. Författarna undersöker också den procentuella fyndfördelningen och visar att 
björnklogravar procentuellt sett har fler fynd av olika kategorier. En del kan förklaras med 
mer noggranna utgrävningar av de gravar i vilka björnklar hittats men fynd som fibulor och 
metallkärl är svårare att förklara. Författarna anser sig inte kunna dra några slutsatser utifrån 
materialet, dock att det finns en tendens att gravar med björnklor är särpräglade. 

Författarna diskuterar spridning och frekvens av materialet och diskuterar även handel 
och konstaterar att antalet gravar växlar tidsmässigt mellan Gotland och fastlandet. Under 
romersk järnålder och vendeltid är de vanliga på Gotland, under Folkvandringstid är de 
vanliga på fastlandet. De konstaterar efter en analys av gravgåvor att björnklor förekommer i 
såväl mans som kvinnogravar och att gravskicket varierar. De redogör för olika seder 
förknippade med björn och avslutar med att bl.a påpeka att det är vanskligt att säga om 
gravseden är förknippad med rikedom. 

2.1.2 Björnfällen i begravningsritualen 
Denna artikel från Fornvännen är i stora delar en redovisning av den föregående uppsatsen 
(Petre 1980). Dock utvecklar Petre här ideer om skinnhandel. Petre verkar nu anse att gravar 
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med bjömklor har högre status och han tar upp gravarnas könsfördelning. Gotland ska 
genomgående ha fler kvinnogravar och fastlandet något fler mansgravar. Detta ska vara 
särskilt tydligt i södra Norrlands kustland, där 10 av hela materialets 13 gravar med 
pilspetsar finns. I hälften av björnklogravarna från detta område finns pilspetsar, de flesta av . 
ben. Dessa synes enligt Petre vara manliga gravar. 

Efter att ha betraktat sitt materials spridning i tid och rum, med hänsyn till upp och 
nedgångar, så menar Petre att traditionen korrelerar med perioder av ekonomiskt uppsving 
och kommer därmed in på skinnhandel. Petre nämner Jordanes, Strabo och Tacitus i 
samband med romarnas behov av skinn och läder och för senare tid Birka som skall ha varit 
en viktig plats för skinnhandel. Enligt Petre sammanfaller spridningsbilden av gravseden 
med den för romerska importfynd, i synnerhet för Gotland och Mellannorrland. Gotland 
kan ha varit mellanhand för skinnhandeln och ett indicium för detta är det faktum att Gotland 
var björnlöst. 

Petre talar vidare bl.a om betydelsen för Medelpad av exporten av skinn och järn, och 
om att seden med björnfällen införts till Norge via Jämtland och om de kulturkontakter som 
funnits med Mälardalen. Petre avslutar med att sammanfatta: 

Det synes dock vara möjligt, att uppfatta seden att gravlägga personer med högre social 
status på en björnfäll under olika perioder av förhistorisk tid som ett indicium på en 
betydande fjärrhande l med skinn (Petre 1980: 13 ). 

2.2 Ström 
I Fornvännen 1980 under titeln Björnfällar och Odenreligion tar Åke V.Ström upp den sk. 
indoeuropeiska björnmytologin, vilken han skiljer från de cirkompulära traditionerna (Ström 
1980). Ström är religionshistoriker och vill därför bidra med den religionshistoriska 
synpunkten som han anser saknas hos Petre. Ström räknar upp ett antal fynd av 
avbildningar av björnar bl.a ett björnhuvud av skiffer från Arnäs i Ångermanland. Han 
nämner bronsmatriserna från Torslunda socken på Öland närmare bestämt Björnhovda vilket 
Ström är noga med att poängtera. Han tar även upp fler exempel, som ett hjälmbeslag från 
Vendel med en yxbeväpnad man och en tjudrad björn. 

Ström skriver att björnen tillhör den gamla indoeuropeiska mytologin, som Artio, den 
keltiska björngudinnan, björninnan Kallisto i den grekiska mytologin, Artemis 
följeslagerskor mm. Namnet björn betyder "Den Brune" och är ett sk. noanamn. Enligt 
Ström är det ursprungliga namnet på björnen hos exempelvis kelterna Arto. Ström kommer 
nu till det som är det genomgående temat för hans artikel, nämligen Odens förknippande 
med. björnen för vilket Ström lägger fram flera argument. Ström nämner också att man på 
indoeuropeiskt område ber björnen om ursäkt efter jakten och försäkrar att allt var en 
olycka. Ströms andra huvudtema är bärsärkarna vilket hänger ihop med hans resonemang 
om Oden. Enligt Ström är bärsärkar krigare klädda i björnskinn, som utgör ett slags 
elitförband hos kungar. Han talar också om den nordiska föreställningen om man-björnen, 
exemplifierad med Bodvar i Rolf Krakes saga. Oden har ett nära samband med bägge dessa 
företeelser. Dessutom skall de gotiska kungarna ha burit björnskinnsdräkt. 
Ström tar upp de kvinnliga gravarna med björnklor i endast ett kort stycke och hänvisar då 
till Harbardsljod och benämningen Brudir berserkja. . 

Ström avvisar Petres påstående om att björnen skulle ha något med mystik och magi att 
göra och avslutar med att som han säger belysa björnfällens roll i gravarna med orden: 

Björnen var Odens djur och därigenom de högre ståndens, i synnerhet de döda 
ståndsmedlemmarnas gud. Därför lät man gärna de döda, i synnerhet från högre sociala 
skikt, vila på björnfällar. I denna mening utgjorde dessa fällar en social statussymbol 
(Ström 1980:269). 

7 



2.3 Bennett 
I sin doktorsavhandling, Graven som religiös och social symbol tar Bennett upp björn- och 
lofalanger (Bennett 1987: 118f). Förutom att sammanfatta Petre så meddelar Bennett att 
hennes material innehåller 47 av de 172 osteologiskt analyserade gravarna björnfalanger dvs 
ca 27%. Falangerna är markant vanligare i mansgravar än i kvinnogravar. En del gravar med 
lofalanger förekommer också och Bennett menar att dessa kan ha en högre status. Ett par 
gravar som innehöll både lo- och björnfalanger tillhörde äldre personer, troligen kvinnor. 
Vad gäller ålder så är materialet jämt fördelat över åldersgrupperna. I kvinnogravar 
förekommer björnklor endast i samband med brandlager eller urnebrandgrav, bland män i 
samtliga gravskick. Bennetts material härrör från Mälardalen. 

2.4 Norge och Danmark 
I sin artikel, Bj~rneklor fra Vestlandske graver, gör Signe Hvoslef Krtiger (1988) en 
jämförande analys mellan björnklogravar och övriga järnåldersgravar på Vestlandet. Alla 
gravar dateras till perioden 200- 600 e Kr. Hon konstaterar att ingen större skillnad råder i 
fördelningen av statusobjekt som glas och guld och att björnklogravar inte kan sägas tyda på 
en ekonomisk status eftersom ingen klar skillnad föreligger och eftersom det finns materiellt 
fattiga björnklogravar. 

I en jämförelse mellan de 18 osteologiskt bestämda björnklogravar visar författaren att 
fördelningen är jämn, 7 manliga och 7 kvinnliga, samt att det inte heller går att se något vad 
gäller individernas ålder. Björnklogravar är alltså varken köns eller åldersspecifika. 

Författaren tar upp Petre och Ström och följer på Ströms linje. Hon konstaterar också att 
det av allt att döma är fråga om nedlagda fällar eller tassar, eftersom de skelettgravar som 
innehåller björnklor från den aktuella tidsperioden har klorna i en sådan placering att de 
verkar ha suttit på en utbredd fäll. Efter att ha diskuterat saken kommer hon fram till att 
björnfällen är att se som ett värdighetstecken, oavhängigt ekonomisk status, knutet till en 
religiös kult, möjligen av Oden. 

Kari Klreboe Kristoffersen skriver i Arkeo från 1990 om björnkult, i en artikel med titeln 
BNrnekult. En etnoarkeologisk spekulasjon, där hon gör ett vidare svep, mer riktat mot 
björnen som kultiskt djur än mot björnklogravar (Klreboe Kristoffersen 1990). Hon tar upp 
fynd från stenåldern, t ex hällristningar av björn vid Alta och även folkliga berättelser om 
björnen och hur den förses med mänskliga drag. I nyare norsk tradition har björnen haft 
förbindelse med födsel, vigsel och fruktbarhet. En björnram ströks över magen på en 
kvinna om förlossningen var besvärlig. Manbjörnar var förtrollade män, och björngalla 
kunde användas till att bota snart sagt allt. Jakten utfördes med spjut. Författaren gör en kort 
jämförelse med samer och tinglitindianerna om myterna om björnhustrun och björnmaken. 
Hon avslutar med en spekulation om att björnkulten kanske härstammar från paleolitikum 
och att björnklorna i järnålders gravarna är ett uttryck för en lång tradition. 

Från Danmark är åtminstonde nio gravar kända och de redovisas av Ulrik M0hl i artikeln 
BNrnekloer og brandgrave (M0hl 1978). Man kan säga att tyngden ligger på det 
osteologiska materialet och man får ingen uppfattning om det övriga gravmaterialet. Två av 
gravarna har hittats på Själland och resten på Jylland. M0hl säger att Danmark var björnlöst 
vid denna tid (200-500 e Kr) och att skinnen därför måste kommit utifrån. Han anser att 
skinnen varit manliga statussymboler och hänvisar till en grönländsk sed att en ung jägare 
inte fick gifta sig förrän han dödat en björn och nämner också de militära 
björnskinnsmössorna. 
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3 ANALYS 

3.1 Könsbestämning 
Hur många av björnklogravarna är osteologiskt könsbestämnda? En genomgång av 
materialet ger nedslående resultat. Summan är nämligen fem gravar med sammanlagt åtta 
individer. Numren hänvisar till Bilaga l.Gravarna är följande: 

Nr 4. Själevad sn, Vågsnäs: Kvinna(osäker) Fvt 
Nr 6. Brunflo sn, Viken: Kvinna Fvt 
Nr 10. Ås sn, Rösta: Man Vikt 
Nr 15. Indal sn, Östanskär: En man, två kvinnor yRjäå 
Nr 39. Selånger sn, Högom: Man(?) äFvt 
Nr 41. Selånger sn, Granlo: Två män Tidigt 800-tal 
Nr 44. Hälsingtuna· sn, Mo raä 31.2: Man Fvt 

För att i någon mån komplettera detta magra resultat har jag genomfört en arkeologisk 
könsbedörnning. Här redovisas bara de gravar som kunnat bedömas. Övriga 26 är icke 
könsspecifika: 

Nr 8. Brunflo sn, Änge: Kvinna Vikt 
Nr 9. Frösö sn: Kvinna Vikt 
Nr 12. Alnö sn, Gistad: Man(?) yFvt 
Nr 13. Alnö sn, Röde: Man(?) äFvt 
Nr 17. Attmar sn: Kvinna Fvt 
Nr 20. Njurunda sn, Prästbolet: Kvinna(?) äFvt 
Nr 22. Skön sn, Näs: Kvinna Fvt 
Nr 24. Skön sn, Vestland: Kvinna(?) äFvt 
Nr 26. Skön sn, Näs: Kvinna Vt 
Nr 29. Tuna sn, Vattjom: Kvinna äRjäå 
Nr 30. Tuna sn, Vattjom: Man äRjäå 
Nr 32. Tuna sn, Vattjom: ManyFvt 
Nr 33. Tuna sn, Vattjom: Kvinna yFvt 
Nr 34. Tuna sn, Vattjom: Man yRjäå 
Nr 38. Selånger sn, Högom: Man yFvt 
Nr 40. Selånger sn, Högom:K vinna (?) Fvt 
Nr 45. Hög sn, Kungsgården: Kvinna yRjäå 
Nr 49. Hälsingtuna sn, Björka: Man äVt 

En sammanräkning ger 11 gravar av manlig karaktär, samt 13 av kvinnlig karaktär. Till 
detta kommer en med bägge könen, nämligen nr 15. Möjligen kan grav nr 46, 2 och 14 vara 
mansgrav, pga likheter med grav nr 43. Utifrån det könsbedömda materialet sluter jag mig 
till att bj örnklor förekommer i både mans-och kvinnogravar i liknande omfattning. 

Vid en undersökning av björnklogravar på Vestlandet i Norge gjordes en 
sammanställning av de osteologiskt bedömda gravarna som gav 7 kvinnogravar respektive 7 
mansgravar (Hvoslef Krtiger 1988:361). Samma förhållanden som gäller för Vestlandet 
verkar gälla också Mellannorrland. Jämfört med Mälardalen finns ingen manlig dominans 
bland björnklogravarna och i Jämtland (avsnitt 3.2.3 Brunflo) har vi en kvinnlig skelettgrav 
med björnklor vilket inte skall finnas i Mälardalen (avsnitt 2.3). 
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Man kan se att björnklor inte varit könsbundna i Mellannorrland och att andra 
könsrollsmönster sannolikt varit gällande i Mälardalen. Kanske stod björnskinnet för något 
annat i Mellannorrland än i Mälardalen. 

3.1.1 Benpilspetsar, man, kvinna eller bägge? 
Petre skriver att benpilspetsar är vanliga i gravar på fastlandet och att detta speciellt gäller 
Mellannorrland. Petre sätter detta i samband med att björnklogravarna på fastlandet skulle ha 
en övervikt av mansgravar, speciellt i Mellannorrland och att pilspetsar visar på detta (Petre 
1980:8f). Därför anser jag det befogat att ta upp denna fyndkategori för sig, både här och 
längre fram. 

Benpilar är dock tveksamma som kriterium för enmansgrav, eftersom de påträffats i 
möjliga kvinnogravar (HjS!Srungdal 1991 :72). Hur det står till i Mellannorrlands 
bjömklogravar kommer jag här att undersöka utifrån den tidigare gjorda könsbedömningen 
och Bilaga 1. Benpilarnas funktion tas upp i avsnitt 3.2.3 Mo. 

18 gravar innehåller benpilspetsar och av dessa är tre osteologiskt könsbestämda och 6 
arkeologiskt könsbedömda: 

Nr 4.Själevad sn, Vågsnäs: Kvinna(?) , 
Nr 12.Alnö sn, Gistad: Man(?) 
Nr 15. lndal sn, Östanskär: En man, två kvinnor 
Nr 20. Njurunda sn: Kvinna(?) 
Nr 22. Skön sn, Näs: Kvinna 
Nr 24. Skön sn, Vestland: Kvinna(?) 
Nr 29. Tuna sn, Vattjom: Kvinna 
Nr 32. Tuna sn, Vattjom: Man 
Nr 44. Hälsingtuna sn, Mo: Man 

Benpilar verkar uppträdda i både manliga och kvinnliga gravar och är precis :;om 
bjömkloma ingalunda könsspecifika. Ytterligare ett fall från Mellannorrland tycks visa på 
detta. Vid jämåldersgården på Genesmon utanför Örnsköldsvik hittades i en grav med ett 
gravklot en benpilspets, gravklot anses vara en kvinnlig symbol (Lindqvist & Ramqvist 
1993:71). Man kan naturligtvis se spetsarna som enbart symboliska men det kan vara så att 
både män och kvinnor idkade bågskytte, vilket jag anser vara sannolikt. 

3.2 Social ställning 
För att försöka se inom vilket socialt skikt de gravlagda befann sig skall jag göra en analys i 
tre nivåer. Nivå 1 är en jämförelse av 49 björnklogravar i bilaga 1. Utifrån detta material har 
jag gjort en såkallad AOT-analys (se metod). Nivå 2 är ett försök att jämföra björnklogravar 
med andra gravar inom en avgränsad rumslig kontext, här gravfält och gravgrupper. Nivå 3 
är fallstudier av tre gravar. Det som styrt urvalet har varit tillgång på bra material t ex 
benbestärnning. Gravar från nivå 2 har undvikits. Numren är från Bilaga 1. 

I 

3.2.1 Nivå 1 
Det krävs ingen mer ingående studie för att konstatera att det finns stora skillnader mellan 
gravarna i materialet. På ena änden av skalan har vi kammargraven från Högom och i den 
andra graven från Tuna sn med bara björnklor (nr 33) och den fyndfattiga graven från Alnö 
sn (nr 9). Ett annat exempel är grav nr 24 från Skön sn. Utan att jämföra med björnklolösa 
gravar är det svårt att säga något säkert men variationen är onekligen stor. AOT-analysen 
visar på samma sak (Fig 2). Detsamma kan ses på AOT-diagrammet över de daterade 
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gravarna (Fig 1). Här föreligger skillnader inom alla tidsperioder, även om kurvan verkar 
vara j ärnnare under äldre folkvandringstid .. 

De äldsta gravarna är nr 29 och nr 30 och är bägge från äldre romersk järnålder. 30 är en 
vapengrav och 29 en kvinnograv från Vattjom i Tuna sn, Medelpad. Det är möjligt att nr 30 
från Vattjom är äldst. Från Attmar sn härstammar enligt Slomann en grav som liknar den 
från Vattjom i uppbyggnad och därför kan tänkas tillhöra samma tidsperiod men dateringen 
måste betraktas som mycket osäker (Slomann 1950:9). 

;~1···.· .. ··.·.·.·.·.·.·.·_-_·.·.·.·.·.·.·_-·_-.··.·.·.·.· 

34 
32 i······························· 

il ii ................. . 
22 

~~ J:::::::::::::::::::::::::::.:._. ........ '.~ ... . 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 

~ 1m.1.111111.1 

Fig J. AOT-diagram med gravarna ordnade efter tidsperioder. Numrering avser antal typer. 

Under yngre romersk järnålder fortsätter seden i Tuna sn och från Indal sn kommer en 
grav som får betraktas som speciell, nämligen nr 15, somcär en trippelgrav. Dess innehåll av 
18 klor gör att jag ser den som den första säkra som innehållit en hel fäll, kanske rentav en 
fäll för varje individ med tanke på det stora antalet klor.. 

Jag vill dock ställa mig tveksam till gravens datering. De daterbara föremålen är 
förvisso från romersk järnålder, men Ambrosiani omnämner en möjlig kam med nithål 
(Ambrosiani 1954:67) och bör därför som äldst tillhöra sen romersk järnålder. Även grav 45 
har en sådan och bör därför dateras till folkvandringstid (Bilaga 1). Det kan vara på sin plats 
att reflektera över Slomann och hennes iakttagelse att vissa föremål som hittats i gravar i 
Medelpad är äldre än det övriga föremålsinventariet (Slomann 1950:8). Jag finner det därför 
sannolikt att Ambrosianis datering kring 300 är för tidig. Som äldst torde graven tillhöra 
sent 300-tal (Nyman 1993:8). 

Tuna sn har sammanlagt det största antalet björnklogravar, nämligen 9, varav 6 från 
folkvandringstiden. Faktum är att den är dominerande under äldre järnålderns bägge 
perioder. Men under folkvandringstid märks en klar ökning i socknarna Skön, Alnö, 
Selånger och Njurunda. I Hälsingland finns två, Hälsingtuna och en grav i Forsa sn. De 
klart mäktigaste är naturligtvis gravarna från Högern. Där kammargraven har björnhår och 
två brandgravar har klor. • . . " . " .. 

"Vendeltiden" är en klar nedgång men den finns dock representerad. Två gravar finns på 
gravfältet vid Skyttberg i Timrå sn, en i Skön sn. Hälsingland har två, en i Hälsingtuna sn 
och en i Harmånger sn. 
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Ångermanlands 4 gravar är alla troligen folkvandringstida. Brunflograven från Jämtland är 
från sen folkvandringstid. Från vikingatiden härrör tre gravar i Hälsingland, tre i Jämtland 
samt en i Medelpad. 

Utan tvekan är folkvandringstiden den tidsperiod som den absoluta majoriteten av 
gravarna tillhör och d_et är i Tuna sn som de först dyker upp. Tidigast under yngre romersk 
järnålder hittar vi seden på annat platser och det är klart att uppsvinget kommer under äldre 
folkvandrings tid. 

3.2.2 Nivå 2 
De finns få gravfält och gravgrupper i Mellannorrland som är totalutgrävda. Här redovisas 
två gravfält och en gravgrupp. Gravfälten/grupperna är raä 48 Skyttberg, Timrå sn (Fig 4); 
raä 16 Holm, Överlännäs sn (Fig 5) och raä 6 Näs, Skön sn. Jag har gjort antagandet att ett 
gravfält troligen tillhör en särskild gård, som yid tex Gene (Ramqvist 1983) eller Trogsta 
(Liedgren 1992). Eftersom varje gård och släkt troligen haft sin variation av det gravskick 
som gällde, och kanske haft ett helt eget, borde det vara lämpligast att analysera statusen för 
björnklogravar på enskilda gravfält eller om man så vill, inom slutna rumsliga kontexter. 

Skyttberg 
Gravfältet vid Skyttberg (Fig 3) har två gravar som bägge daterats till vendeltid, samt en 
grav som saknar björnklor men som också dateras till samma period (Selinge 1977:285). 
Grav 2, som är en kammargrav, lik Högom, dateras av Selinge till tidigt 500-tal (Selinge 
1977:272) och av Per Ramqvist till 450-500, något äldre än Högom (Ramqvist muntligen). 
Övriga gravar gav inga daterbara fynd eller var för svårt skadade. Björnklogravarna är inte 
rikast men heller inte bland de fyndfattigaste, även om grav 3 inte har mycket jämfört med 
grav 2 eller 5. Gravfältet var svårt skadat av åkerbruk och fler av högarna är nästan helt 
nerplöjda. Det är därför svårt att göra en rättvis bedömning av storleksförhållandet. Störst är 
hög 5 med urnegraven, kammargraven är ungefär lika stor som grav 13 och hög tre verkar 
vara av ordinär storlek. Det verkar finnas glas i både kammargraven (nr 2) och grav 3. Grav 
nr 13 är den något rikare av björnklogravarna, men den saknar glasbägare. Den innehåller 
ett bronsbleck, möjligen ett hjälmfragment (Selinge 1977:285). 
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I övrigt finns dock inga tecken på krigisk utrustning. Högen verkar bara ha varit hälften så 
stor som nr 5, men åtminstonde dubbelt så stor som de andra högarna vars diameter kan 
bedömas, även grav 3. 

De båda bjömklogravarna var av allt att döma relativt väl utrustade jämfört med de övriga 
gravarna. Men de två andra fyndrika gravarna, de som saknade klor var fyndrikare än 
björnklogravarna. Kort sagt, bjömklogravarna var fyndrika men inte rikast, de var heller 
inte störst. 

Gravfältet saknar vad man skulle kunna kalla en synbar struktur. Två stora högar, 1 och 
5 har dominerat fältet med de andra högarna spridda runtom nr 5. Grav 13 har ett något 
avsides läge vid en bäckravin. Det är oklart hur stort fältet varit från början. 

Holm 
Raä 16 i Överlännäs sn (Fig 6) är ej helt utgrävt. Nio högar och stensättningar med 
sammanlagt 13 begravningar har grävts ut av 15 synliga anläggningar, varav nr 9 var 
totalförstörd och nr 16 utraderats. Tabellen (Fig 5) baseras på Hellman och Ramskovs 
rapporter, bägge i ATA, samt Selinge (1977:265f). Till skillnad från Skyttberg så var alla 
gravar utom 2, 9 och 16 oskadda. Tidskillnaden är större här än vid Skyttberg, från 
folkvandringstid till yngre vikingatid, över vendeltid (Selinge 1977 :316). 

Hög 2, björnklograven, är här störst, men högarna 3 och 12 är nästan lika stora. Vad 
gäller fynden är den vendeltida vapengraven, nr 4, och den vikingatida hög 5 dominerande, 
men hög 2 innehöll ett komplett glas vilket bör ses som ett prestigeföremål. Det som 
intresserar mest är dock grav 16, förmodligen resterna av en förstörd hög av en närliggande 
datering, som förmodligen avsiktligt förstörts vid anläggandet av hög 2 ( Hellman 1959; 
Selinge 1977:265f). Förernålsinventariet i grav 16 verkar ha varit mer omfattande och det 
glas som funnits där kan vara snarlikt det som hittats i grav 2. 
Ett möjligt fall av forntida gravplundring verkar föreligga. Med tanke på dateringen för 
bägge, kan man spekulera om det inte varit fråga om ett uttänkt dåd, särskilt som resterna av 
grav 16 helt dolts av hög 2 (Hellman 1959 ATA). 

En intressant detalj som bör nämnas i sammanhanget är att bland de fynd som gjordes i 
högfyllningen och som åtminstone till stora delar härrör från grav 16, fanns bitar av keramik 
som enligt Hellman skall ha varit drejad. Om så är fallet, och denna keramik härrör från grav 
16, så är det synnerligen ovanligt (Ramqvist, muntligen). 
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Hög 2 är störst på gravfältet och bör betraktas som tämligen fynd.rik. Men intressant nog 
verkar grav 16 ha varit rikare, inte nu.nst med hänsyn till keramiken. Måhända ville de som 
anlade hög 2 utradera minnet av en person som överglänst den de gravlade i materiell 
rikedom eller annan status. Eller var det så att denna p~rson haft ett dåligt rykte och att man 
nu passade på att radera ut minnesmärket. Vi lär aldrig få veta. 

Näs 
Fornlämning 6 i Skön sn är en gravgrupp bestående av tre gravanläggningar. Jag har här 
valt att redovisa materialet i texten i stället för i en tabell. Gravgruppen ligger i Skönsdalen, 
och är en av många i detta område. Det kan vara av intresse att tre av de gravar från Skön 
som redovisas i bilaga 1 kommer från denna dal (Fig 7). Vad som kan sägas är också att ca 
2 km norrut finns de två andra av björnklogravarna från Skön sn, nr 23 och 24 (Bilaga 1), 
bägge kittelgravar från äldre folkvandringstid. Inom 2 km radie finns sammanlagt 5 säkra 
björnklogravar. Jag tänker återkomma till dem efter att jag gått in i detalj på raä 6. 
Följande sammanställning baserar sig på Söderbergs rapport ( 1979b) och Selinge 
(1977:272). 

raä 6:1 
Stensättning, D 7 m, H 0,6 m med brandlager 
Brons: Häktespänne, 3 bältesbeslag, 2 ringar, 3 fragment 
Järn: Kniv, handtag, beslag. 
Ben: Handtagskam, 2 ornerade skaft, 2 pilspetar 
Läderfragment? 15, Brända ben varav ca 20 st är tänder 

raä6:2 
Stensättning, D 6 m, H 0,5 m med brandlager 
Brons: Korsformig fibula, fågelnål, doppsko till knivslida, 2 bältesbeslag med ringar, 5 
fragment 
Järn: Kniv, hyska och krampa, spik, uformat fragment, 3 fragment 
Ben: Sammansatt kam, Synål?, skaft, benpilspets? 5 Björnklar 
25 läderfragment?, brända ben 

raä 6:3 
Stensättning, D 5 m, H 0,4 med brandlager 
Brons: Sölja, 3 bandformiga beslag ( ett dubbelt med nitar), 8 nitar och stift 
Järn: 2 knivar, sax,eldstål, beslag med nitar, band, nit, 5 fragment 
Ben: Sammansatt kam, pilspets 
Oval eldslagningssten, brända ben 
Selinge skriver att graven innehåller 1 häktespänne och 6 agraffknappar. Det är oklart 

exakt vilka föremål i rapporten som detta motsvarar. 

Gravarna ligger på rad efter varandra på en moränås. Till de yttre är de ganska lika och 
skillnaden i storlek liten. Vad gäller gravgåvor ser det ut som om grav 2 och 3 ligger ganska 
lika, även om det finns klara skillnader mellan dem. Grav 1 är den något fyndfattigare. Alla 
tre dateras till yngre folkvandringstid av Selinge (1977:272). 

Samma år utgrävdes ytterligare två gravar i närheten, även dessa av Söderberg. En låg ca 
100 meter därifrån kallad raä 2. En av de tre grävda anläggningarna var en hög som var 9 m 
bredd och 0,7 m hög och som förutom ett lager med hästtänder, klövar och obrända ben, 
hade ett brandlager som innehöll kamfragment, krukskärvor, 3 band och bleck av brons, 1 
ögla och en järnten. Den ter sig ganska fattig, bortsett från keramiken, jämfört med alla 
gravar i raä 6. 250 m NV om nr 6 låg fornlämning nr 110, en ensam hög 8 m bredd och 0,7 
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meter hög med brandlager. Denna grav innehöll också björnklor, 3 st, samt 1 kniv, 
järnfragment, benkam och brända ben. Även här ser vi en klar skillnad mot gravarna i 
fornlämning 6, och en markant skillnad mellan björnklogravarna. 

Det är oklart hur dateringarna skiljer sig åt men enligt Söderberg ligger alla inom 
folkvandrings tiden. 
Det bör här nämnas att det ungefär 1 km åt SÖ från raä 6 finns en vendeltida björnklograv, 
nr 25 i bilaga 1 och att detta tillsammans ger oss möjlighet att inom ett ganska begränsat 
område se de olika former som björnklogravarna tog sig under folkvandringstiden. 

!km 

I~ .. ,_ .,.;;)mon 
••• ••• • • . "• • • • • • • • • • • .. 

• • 

• , . • 
• • 

• • 

110 • • 
" 

Fig 7. Karta över Skönsdalen. Bjömklogravarna markerade. (Efter Selinge 1977:320). 

3.2.3 Nivå 3 
Låt oss nu gå lite närmare in på tre enskilda gravar och se vad de kan ge för ledtrådar. 
Problemet med urvalet till dessa fallstudier är som redan nämnts tillgången på ett bra 
beskrivande material, vilket styr urvalet. Min intention är att försöka komma närmare de 
gravlagda individerna och förstå vilken roll de haft. De gravar som tas upp är raä 31, vid Mo 
i Hälsingtuna sn, Brunflograven från Brun flo sn i Jämtland, samt raä 134 vid B jörka i 
Hälsingtuna sn. 

Mo 
Vid en räddnings grävning på Hallstaåsen 1987, av den i raä:s förteckning över 
fornlämningar i Hälsingtuna sn benämnda nr 31, framkom björnklor i en grav som blivit 
könsbestämd på osteologisk väg och främst därför tas med i uppsatsen. De sammanlagt tre 
gravanläggningar som borttogs, utgjorde sannolikt resterna av ett tidigare gravfält, (Vilket 
gjort att jag ej medtog dem på nivå två). Den största av högarna, kallad A2, hade delvis 
utgrävts av Ullenius 1933 (Taffinder 1988:6lf). 

Det var en hög 14 x 15,5 m i diameter och 1,44 m hög med ett kärnröse. Den innehöll 
två brandlager, ett primärt och ett sekundärt, men endast den primära var fyndförande. De 
brända benen kom från en man i 40-60 års åldern, där fanns också 7 björnklor. I övrigt 
innehöll graven två rektangulära bältesbeslag med upphöjning, en rernlöpare, en remsölja, 
tre beslagplattor av brons med gångjärn och en med rörlig hålkälad ring, fragment av beslag, 

18 



allt av brons. Utöver detta fanns en knopp av brons, fragment av häktespännen i brons, en 
bronsnit, ·en kniv med ändbeslag, en rikt ornerad avsatskam i ben samt benpilspetsar. 
Dateringen av de olika föremålen gav en ungefärlig datering till folkvandringstid (Ullenius 
1933; Taffinder 1988:66ft). 

Av de kvarlevande högarna var denna hög störst, intressant är att Ullenius beskrev den 
som en solitär i ett skogsområde, men det är ju tänkbart att övriga högar doldes av 
vegetationen. 

Vem var då denne äldre man? Han fick i sin grav med sig ett vackert, blänkande bälte 
(förutsatt att han vårdat det väl), en något utsmyckad kniv, en välgjord kam, en jacka och 
byxor med häktespännen och pilar av ben, sannolikt då också en båge. Förmodligen låg han 
på ett björnskinn. Han torde ha haft det ganska gott ekonomiskt ställt. En bärsärk som 
krigaren från Björka (se 3.2.3 Björka) kanske? 

Nej det tror jag inte. Vad som är möjligt i fallet Björka anser jag inte troligt här. Vi 
saknar de tunga vapnen, och jag håller det för otroligt att någon skulle kunna bruka en båge 
effektivt under bärsärkagång. Var han då vanlig krigare eller jägare? Benpilar har beskrivits 
som jaktpilar pga bortskjutningsrisken vid jakt (Petre 1980:9), stridspilar (Liedgren 1987) 
och av Gaustad som "allround"pilar . Gaustad menar att det är mycket möjligt att dessa 
spetsar brukats för såväl jakt som strid, även om de aldrig verkar förekomma i samband 
med andra vapen. Detta kan bero på att eftersom vapengravar ofta är skelettgravar, så har 
benpilarna helt enkelt inte kunnat bevaras där (Gaustad 1966: 118ft). Jaktspetsen ska för 
övrigt tränga djupt och skära brett så att det blöder mycket. Detta för normalt vilt ( och värt 
att observera) normalt klädda människor. Mot ett pansrat mål, som ett tjockhudat djur eller 
en bepansrad människa, krävs en spets som är smal, spetsig och styv (Wegraeus 1971:34; 
Rausing 1990:11). De triangulära benpilspetsama faller klart in i den senare kategorin. 

Finns det då något lämpligt jaktbyte i Norden för en pansarbrytande pil? Nej, framförallt 
storvilt bör tillfogas breda, blödande sår. Att skjuta björn med en smal pilspets vore nog 
närmast att beteckna som självmord. Som jägare vill jag här dra en parallell till dagens 
gevärskulor. För jakt brukas kulor av en typ som utvidgas vid anslaget och gör bredare 
sårkanaler. Detta leder visserligen till mer köttförstöring, men ger också betydligt större 
marginaler för att ge djuret ett direkt dödande skott. Vid en skadskjutning ger dessa kulor 
åtminstone större blodflöde vilket gör att de går lättare att spåra. En normal sk helmantelkula 
skall dock behålla formen och lämpar sig endast för småvilt som fågel. Det går att skjuta älg 
och björn med helmantel, men marginalerna för ett säkert skott minskar drastiskt. Eftersök 
av ett skadat djur försvåras pga det svaga blodflödet. 

Låt oss återgå till pilar och björnar. Ingen jägare idag som inte vill riskera att förlora liv 
och lem, beskjuter en björn med helmantelkulor. Björnen kanske dör, men först går den 
"bärsärk". Detsamma torde gälla för pil. För att hänvisa till den tidigare forskningen har 
spjutet tydligen varit det vapen man föredragit vid björnjakt. I Sibirien har dessutom just 
bredbladiga pilspetsar brukats speciellt för björn (Rausing 1967:164), och vid en stunds 
eftertanke ter det sig mycket förnuftigt. Om man sedan betvivlar benspetsars förmåga att 
tränga igenom hårda mål kan det vara passande att påpeka att vid utgrävningen av en boplats 
vid Bielersjön i Schweiz, hittades en benpilspets som penetrerat korsbenet på en hjort 
(Spindler 1996: 162). 

Efter alla dessa tekniska detaljer vill jag påstå att allt talar för att benpilspetsar av 
triangulärt tvärsnitt är ämnade för hårda mål, om de inte varit avsedda för skogsfågel. Vem 
vet, de kanske har varit lika bra i bägge fallen. Vad gäller bortskjutningsrisken vill jag 
utifrån egen erfarenhet påpeka att man oftast har betydligt större möjligheter att kontrollera 
skottet vid jakt än vid strid ( om än en simulerad sådan). Vid jakt behöver du bara tänka på 
att träffa bytet och att se upp för att inte skjuta dina eventuella jaktkamrater. Vid strid bör 
man passa sig för att inte bli skjuten själv. Möjligheten att återta en pil i strid fön,1tsätter 

19 



dessutom att man vinner, och i detta läge torde ekonomin spela större roll. Vid jakt skjuter 
den duktige jägaren kanske bara ett skott, vid strid torde en bågskytt skjutit betydligt oftare. 
Ekonomiargumentet väger alltså tyngre i stridssammanhang. 

Det enda skydd för strid vi känner till från Mellannorrland är sköldar, men läderpansar är 
naturligtvis en möjlighet. 

Ett indicium på att pilarna brukats i strid är det faktum att en benpilspets hittats i väggen 
till det nedbrunna huset under hög 3 i Högom, där för övrigt två personer innebränns 
(Ramqvist 1992: 189f). Vid ett anfall mot huset torde pilen avlossats mot en person utanför 
huset och inte mot själva huset, vilket ju vore ganska meningslöst. Alternativet att branden 
och pilen inte hänger ihop och att pilen i väggen skulle vara resultatet av ett vådaskott eller 
lek under ett fylleslag, finner jag som mindre sannolik då man borde avlägsnat pilen efteråt, 
eftersom väggens lerklining torde skadats vid en träff och varit i behov av reparation. 

Efter denna långa utläggning vill jag nu påstå att mannen från Mo var försedd med 
stridspilar, som kanske även brukats mot skogsfågel. Att det faktist rör sig om pilspetsar 
och inte prylar eller dylikt visar ett fynd från en pildepå i Norge. Där hittades en dylik spets, 
ca 18cm lång, alldeles i anslutning till ett pilskaft (Farbergd 1972: 138). Ett intressant 
fenomen är också att pilspetsarna i kammargraven i Högom, vilka är av järn, har samma 
form och dimensioner som benpilspetsarna. Dessa är är stridsspetsar. Angående bågen i 
Högomgraven säger Ramqvist att det kan ha varit en långbåge av västeuropeisk modell eller 
en kort ryttarbåge av hunnisk typ. Endast experiment torde kunna avgöra detta (Ramqvist 
1992:60ff). Det sistnämnda gäller också benpilspetsama. Vad bågen gäller håller jag dock 
det för sannolikt att det är en klassisk långbåge som förmodligen följt mannen från Mo på 
bålet, eftersom det är den dominerande typen i Norden (Rausing 1967 :57). 

Den äldre mannen fick alltså sannolikt med sig en båge i graven, och ett okänt antal 
pansarbrytande pilar av ben. Men trots att jag här liksom Liedgren i Några synpunkter på 
den sedentära bebyggelsens etablering i Norrland (1987:97f) vill kalla dessa pilar stridspilar, 
vill jag inte benämna gravar med benpilspetsar för vapengravar av det skälet att dessa inte är 
den viktigaste artefaktkategorin i gravarna. 

Jag skulle vilja tolka den döde till att ha varit en fri jordägande bonde. Sannolikt var han 
en man med vissa religiösa uppgifter, kanske schaman och/eller präst och lagklok om man 
ser till björnskinnet (se också Brunflo nedan). Det som främst torde visa på status är hans 
utstyrda bälte, som nog syntes ordentligt. Kanske kan man spekulera i att han var präst åt 
Ull eller Skade, bägge gudomar med djur och bågskytte som sina attribut (se nedan). Bågen 
kan ha varit ett mycket lämpligt vapen för en befolkning som förmodligen fick jaga en hel 
del, och emellanåt försvara sig. I skog torde en skicklig och hemtam bågbeväpnad jägare 
varit värd flera krigare, beväpnade till tänderna. Att kvinnor sannolikt också kunde begravas 
på detta vis anser jag inte vara märkligt. Varför skulle en kvinna vara sämre bågskytt än en 
man? Alla behövdes nog för att försörja gården och försvara den och bygden. 

För att avsluta denna diskussion om pilar och långbågar, kan det vara intressant att veta 
att walesarna använde sådana bågar med stor effekt mot engelsmännen, som var motvilligt 
imponerade (Hooper & Bennett 1996:72). De senare anammade vapnet och använde det 
med stor effekt mot numerärt överlägsna riddarstyrkor i hundraårskriget mellan England och 
Frankrike (tex Hooper & Bennett 1996:116ff). Med olika sorters pilar torde eventuella 
mellannorrländska långbågar ha utgjort ett hot mot såväl småvilt, storvilt som rövare och 
tungt beväpnade krigarband som eventuellt prövade lyckan i de nordliga skogarna. 

Björka 
År 1972 grävdes sex anläggningar ut invid Björka skola, i Björka, Hälsingtuna sn, 
Hälsingland. Gravarna tillhörde främst den yngre järnåldern och var fördelade på tre 
fornlämningsnummer. 133 och 134 utgjorde rester av ett gravfält och 139 var 
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ensamliggande (Söderberg 1979a:5ff). Den hög som vi ska ta upp här var nr 2 inom raä 
134. Det var en hög med ett kantkedjeförsett kärnröse, täckt av en mantel av jord och sten. 
Fyllningens sammanlagda diameter var 9,5 m medan packningens diameter var 5,5 m och 
höjden 1,2 m. Den var svårt skadad och hade två brandlager, ett centralt med en skära och 
en kniv och ett perifert, under kantkedjan. Utöver dessa två fanns också vid centrum av 
graven en spridd benförekomst i vars botten det fanns en lansettformig spjutspets och en 
pilspets av järn. Det sistnämnda fynden låg under en nutida nedgrävning och är därför en 
osäker kombination. Ytterligare ett diffust lager med brända ben fanns invid det första och 
sprida småföremål fanns överallt (Söderberg 1979b:23f). 

Men brandlagret under kantkedjan var orört och det var märkligt. Det var en vapengrav, 
innehållande följande föremål: 

1 svärd av en sammanlagd längd av 845 mm, tveeggat; 
1 spjutspets, brett lancettformat blad och kraftig mittås. Längd 210 mm, bredd 49 mm; 
1 holkyxa 154 mm lång; 
1 bygelsax, 180 mm lång; 
1 kniv med skaftbeslag 180 mm, spetsen avbruten;. 
1 skära, 175 mm lång, spetsen saknas 
2 järnbeslag med nitar 
1 ring av järn 
1 hylsa av järn 
7 spikar av järn 
1 fragment av en eventuell kniv 
1 triangulärt remändebeslag i brons 32 mm långt 
2 beslag av brons, hopnitade, det ena med ett band omkring sig 
1 kam av ben, nitad, med omering av dubbellinjer och halva punktcirklar 
1 spatel av ben, omerad med dubbla linjer, våglinjer och punkter. 
1 trä, förkolnat, svag bågform, 280 mm långt 
1, 1 liter brända ben och 6 bjömklor 

Spjutspetsen liknar flera från tidig vendeltid, som Taf. 138: 1212 och Taf. 140: 1228(G) 
ur Die Vendelzeit Gotlands (Nerman 1969). Dateringen för dessa är 600-650 e Kr varför 
jag anser att den sannolikaste dateringen för graven är tidigt 600-tal. 

Såvitt jag vet finns det inga samtida paralleller till denna grav i Mellannorrland. De 
närmaste parallellerna är alla skelettgravar. Brandgravar med tunga vapen (svärd, sköld, 
spjut, yxa) verkar saknas från folkvandringstid och tidig vendeltid. De i fyndmaterial 
närmast jämförbara gravarna är den s k Norralamannen från Norrala sn i Hälsingland 
(Varenius 1961), Borstafyndet från Gnarps sn (Moden 1950) och skelettgraven från 
Skyttberg i Timrå sn (se 3.2.2 Skyttberg). Kammargraven vid Högom utanför Sundsvall 
ligger också nära vad gäller vapen, men är i övrigt mycket mer rikt utrustad (Ramqvist 
1992). Dessutom finns den vendeltida graven vid Holm i Överlännäs sn (se ovan) som 
visserligen är liten men dock en skelettgrav i kammare. Graven från Rombäck i Torp sn är 
även den skelettgrav och enligt Selinges genomgång verkar det inte finnas något säkert fynd 
av tyngre vapen i brandgravar från yngre folkvandriri.gstid (Selinge 1977:278f). Det verkar 
som om vapen endast finns i det sällsynta skelettgravskicket (Selinge 1977:233). Detsamma 
verkar även gälla Norge (Liedgren 1987:99). 

Skelettgravar är alltså mer sällsynta och möjligen var det så att bara vissa individer som 
gravlades på detta sätt. Kanske var det ett uttryck för elitism eller religiös uppfattning eller 
varför inte en kombination. De som tillhört en eventuell krigarklass under sen 
folkvandringstid till tidig vendeltid har på detta sätt velat markera en grupptillhörighet och 
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olikhet gentemot övriga grupper i samhället. Detta har även gällt kvinnor och kanske icke-
stridande män av samma rang. Vapen tyngre än stridsknivar och pilar verkar höra enbart 
skelettgravar till under 500-talet och början av 600-talet. Så varför har inte krigaren från 
Björka fått ett lika ståtligt gravskick som sina gelikar? Björnfäll har han haft, åtminstone 
klor, som mannen i kammargraven i Högom (se bilaga 1). 

Kan han, om vi nu utgår från att vapen indikerar en man, ha varit en av Ströms omtalade 
bärsärkar? Ja, jag anser att det är möjligt, och att Högom-mannen, björnfäll till trots, inte var 
det. I de isländska sagorna behandlas inte bärsärkar som tappra kungliga krigare. De var illa 
sedda som busar och våldsverkare som slaktade oskyldiga och som brukare av oprovocerat 
våld. Hjälten skulle inte njuta av att dräpa utan göra det av pliktkänsla eller i självförsvar 
(Lönnroth muntligen). Björkakrigaren var kanske en bärsärk och fick därför en torftigare 
begravning än andra krigare. Kanske är björnklorna i detta speciella fall ett tecken på en 
bärsärk. Graven har tunga vapen men är enklare än vad gängse sed verkar ha föreskrivit. 
Hans rykte var emot honom. 

Söderberg anmärker att det centrala brandlagret inte behöver vara nämnvärt yngre än det 
perifera (Söderberg 1979b: 12). Bägge innehåller dessutom de intressanta skärorna som 
enligt Selinge ska vara mycket ovanliga i varje fall i Ångermanland och Medelpad (Selinge 
1977:350). Det ligger dock utanför denna uppsats att diskutera skärornas eventuella 
symbolik. Men med tanke på boskapens betydelse (se 3.5) så torde insamling av vinterfoder 
vara en viktig syssla som kanske utfördes med skära. Ett annat intressant fynd är 
benskeden, som kan vara ett textilredskap (se nedan). Dess ornering påminner om en sked 
funnen i Ullsätter i samma socken, som dock är folkvandringstida (Olsson 1984:19). En 
lokal stilistisk utveckling av orneringen är trolig. Graven från Ullsätter är dock med stor 
sannolikhet kvinnlig. Den innehåller bland annat två dräktnålar och ett reliefspänne. Kan det 
vara så att både män och kvinnor sysslat med vävning eller är skeden en gåva från en 
nybliven änka? 

En djärv spekulation skulle emellertid vara att den gravlagda individen är en kvinna. En 
kvinna med felaktigt socialt kön och förmodligen något kontroversiell. Idag kopplar vi inte 
direkt ihop vapen och kvinnor. Det finns emellertid ett par kvinnogravar med svärd i Finland 
från sen vikingatid (Edgren & Törnblom 1993:238). 

Det måste dock tilläggas att jag vid mina undersökningar inte funnit någon skelettgrav 
från den aktuella tidsperioden i Hälsingtuna med omnejd, varför förklaringen till gravskicket 
kan var kontextuell, dvs i trakten kring nuvarande Hudiksvall brände man alla som skulle 
begravas oavsett social position under folkvandringstid och tidig vendeltid. Men fortfarande 
kvarligger vapengravens perifera läge i anläggningen. 

Brun.flo 
Att graven under missionshuset i Viken upptäcktes var en ren slump. För att kunna installera 
en transformator så tvingades man sänka golvet. Man påträffade ben och kallade på expertis. 
Det visade sig att huset var byggt på en gammal och förstörd gravhög och att man nu 
påträffat gravgömman. Det rörde sig om en skelettgrav med rika fynd (Festin 1937:6f). 
Festin nämner dessutom att det skall ha funnits ett större gravfält i närheten som dock 
förstördes vid ett vägbygge längs vikens strand, som i sin tur utgör en del av Storsjön. 

Den gravlagda är en kvinna över 21 år men enligt Larje dog hon förmodligen i relativt 
unga år. Hennes längd uppskattas till omkring 160 cm, hon har haft en inflammation kring 
visdomstanden i höger underkäke och eventuellt ·begynnande reumatism. Hon har troligen 
fött ett eller flera barn och med sig i graven hade hon en liten hund (Larje 1989:68f). 

Fynden består av ett reliefspänne i förgyllt silver, ett likarmat spänne av brons, en 
dräktnål av brons, ett häktespänne, en bronssölja, en konisk sländtrissa av ben, en bensked 
(bandsked) samt åtta klor av björn. Reliefspännet har ornamentik i Sahlin stil 1 och kan 
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dateras till 500-talets tidigare del. Benskeden tolkas som en bandsked eller handskyttel som 
nyttjats för vävning av band (Festin 1937:6ff). 

Men vem var hon? Enligt Magnusson skall hon ha hört till en styrande elit i Jämtland. 
Denna elit skall ha idkat skelettbegravning till skillnad från de övriga, bland annat de på 
insjögravfälten, som skall ha bränt sina döda. Det hela hänger ihop med kontrollen av den 
jämtländska järnproduktionen (Magnusson 1986:297ff). Reliefspännet är av samma 
huvudtyp som de två andra jämtländska reliefspännena från Häste och Norderön och 
liknande finns i Tröndelagen (Biörnstad 1962:86ff). Såväl Häste- som Brunflofyndet är 
kvinnogravar med likartad föremålsuppsättning och de står i särklass bland gravfynden från 
Jämtland (Biörnstad 1962:92f). Jämfört med Bennetts resultat från Mälardalen så skiljer 
Brunflo ut sig genom att vara en kvinnlig skelettgrav med björnklor, vilket inte förekommer 
i Mälardalen (se avsnitt 2.3). 

Den unga kvinnan från Brunflo torde ha varit av god social ställning, rentav rik, 
troligtvis gift, kanske flerbarnsmor. Angående hög status bör det dock påpekas att detta 
baseras på det högkvalitativa reliefspännet, AOT-diagrammet visar däremot inget 
exceptionellt. Kanske sysslade hon med vävning och annat textilarbete, men textilredskapen 
kan ha en annan, mer kultisk förklaring. Sländtrissor kan kanske knytas till en kult av 
nornorna, speciellt Urd, som väver människornas öden i livsväven, bestående av 
människors livstrådar (Hji,;rungdal 1989: 100). Men en enkel förklaring skulle naturligtvis 
vara att hon varit en framstående väverska, reumatismen kan tyda på arbete, men den kan 
också ha framkallats av barnafödande (Niord muntligen). Därför kan jag inte dra någon 
slutsats utifrån detta. Det är dock intressant att diskutera textilredskapen mera. Kanske 
skulle man kunna koppla en eventuell kult av ödesgudinnorna till en vilja att beveka dessa 
och/eller utröna vad de beslutat om framtiden. Det skulle peka på en roll som sierska. Men 
kanske var det också så att en skicklig väverska och spinnerska åtnjöt aktning och respekt 
för sin färdighet. Bandskedar dyker upp ganska ofta och även i möjliga mansgravar (se 
Björka). Vi kanske bör fråga oss om deras betydelse kan finnas som bröllops- eller 
trolovningsgåvor, förutsatt att liknande företelser funnits under den aktuella tidsperioden. 
En friargåva som följt kvinnan i graven. Kan det i Björkafallet vara så att gåvan gått tillbaka 
till den som givit den? 

Att hon haft en hög ställning är sannolikt, kanske husfru på en rik gård eller rentav 
överhuvud för en gård och ätt. Om hon har varit det kan hon även haft en ledande ställning i 
bygden kring Brunflo. Det faktum att hon fått en skelettbegravning gör detta troligt. Trots att 
hon varit relativt ung har hon haft en hög ställning, kanske ärvd, bjömklorna kanske visar 
på att hon haft en religiös uppgift (avsnitt 3.3.2), möjligen en viktig sådan. En husfru var 
ansvarig för gårdens lokala kult (Hji,;rungdal 1989: 101) och jag finner det tänkbart att 
Brunflokvinnan kan ha haft en högre religiös ställning i bygden, kanske som prästinna för 
en speciell gud eller gudinna. Det förefaller mig troligt att denna gudom varit förknippad 
med skog och vilt. 

Med tanke på den relativt unga ålder som hon haft, verkar det sannolikt att hon ärvt eller 
setts som utvald av en högre makt till en speciell uppgift. Kanske var hon sierska eller 
schaman, något hon kan ärvt av sin mor eller som hon kanske ansetts vara skickad till pga 
syner och dylikt. Björnen kanske fungerade som hennes beskyddare under hennes andliga 
resor (avsnitt 3.3.2). Denna uppgift behöver inte ha varit förknippad med hennes sociala 
ställning. 

Vilken gudom det sen rört sig om är mer oklart. Skade, jättinnan bland asarna, 
förknippas dock med jakt och vilt (Hji,;rungdal 1991:105) och asaguden Ull är jakt- och 
bågskytte gud (Kaster 1993: 181 ). Oden är väl att betrakta som gudarnas tusenkonstnär, men 
han är bl a schaman och lärde sig detta av Freja (Steinsland & Si,;rensen 1994:51). Men det 
intressanta är inte gudarna i sig, de härstammar från en tid ca 400 år efter björnklosedens 
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höjdpunkt. Deras skepnader kan ha ändrats över tid. 
Sammanfattningsvis, Brunflokvinnan var av hög social status, mor, kanske skicklig 

väverska och sierska och/eller prästinna, möjligtvis åt en speciell gudom. 

3.3 Björnens symbolik 

3.3.1 Samiska björngravar och samisk-finska björnseder 
De samiska traditionerna kring björnen som kom till uttryck under jakten av denna finns 
upptecknade från historisk tid ex av Pehr Fjellström 1755 i Kort berättelse om lapparnas 
bjömafänge samt deras der wid brukade widskeppelser. Man hyllade björnen som en ärad 
gäst och mottog den fällda björnen med fest när den kom. Det rådde dock starka tabun i 
samband med detta, exempelvis så fick björnskytten inte träffa sin fru förrän fem dagar efter 
jakten och kvinnor fick bara äta vissa delar av björnen nämligen bakdelen. Ej heller fick 
någon kvinna åka bakom den ren som dragit björnen förrän ett år gått. Björnen hölls för 
helig och man tackade honom med sång bl a för att ingen skadats. Huvudmotiven bakom 
riterna var viltets fortbestånd och försoning så att inte björnen skulle kräva hämnd var . 
Efteråt begravdes björnens skalle och ben så att den skulle återuppstå.(Edsman 1994). 

Dessa sk björngravar behandlas av Inger Zachrisson och Elisabeth Iregren i Lappish 
bear graves in northen Sweden (Zachrisson & Iregren 1974). De skiljer på gravar och 
depositioner av björnben som inte blev begravda utan t ex placerats på en klippa. Den äldsta 
björngraven kommer från en ö i Karats sjö, Jokkmokk sn, och dateras till 800-900 talet e Kr 
(Mulk & Iregren 1995). Från Norge finns dock en 14C-datering på 220-325 f.Kr (Myrstad 
1996:74). Författarna tar också upp hur björnen jagades och att det främst var spjutet som 
nyttjades, tillsammans med yxan och geväret. Innan geväret kom var man alltså hänvisad till 
handgemäng, fast pil och båge ibland nyttjades. Spjutet var länge det pålitligaste vapnet då 
geväret kunde klicka och bara skjuta ett skott i taget (Zachrisson & Iregren 1974). 

Även finnarna föredrog att möta björnen med spjutet öga mot öga och de hade också 
seder kring björnjakten, exempelvis skulle de unga jägarna dricka björnblod vilket skulle 
göra dem starkare. Björnen firades med ett björnöl som gick till på samma sätt som ett 
gravöl. Vid detta spelade ett par ungdomar brudpar eller så hade man en brud eller en 
brudgum, beroende på om det var en han- eller honbjörn. Skallen hängdes sedan upp i ett 
träd och fylldes med öl. Huggtänderna fördelades och husfar fick den största. Man sjöng 
också besvärjelser och bedyrade att allt var en olycka (Edsman 1994:103ft). 

Den samiska traditionen berättar att björnsederna utlärdes av en kvinna som var gift 
med en björn, som blev skjuten av kvinnans yngre bror (Edsman 1994:82). Det finns 
förbindelser med denna sägen och nordiska lokalsägner och t ex sagor som den om Bodvar 
Bjarke. Det finska bröllopsceremonierna under björnfesten går också tillbaka på en likartad 
sägen (Edsman 1994:86t). 

3.3.2 Björnmytologi 
För att göra en mer mångsidig anser jag det vara viktigt att försöka förstå vad björnen kan ha 
symboliserat för järnålderns människor. Ström talar om bärsärkar men jag tror inte det är 
hela sanningen. För att få en bättre bild av björnens symbolik måste vi vidga vårt synfält. 
Edsman säger att det finns förbindelser mellan samiska och finska traditioner och nordiska 
lokalsägner och sagan om Bodvar Bjarke. Detta motsäger lite Ströms uttalat strikta åtskillnad 
mellan jägarkulter och indoeuropeisk björnkult. Edsman talar på flera ställen i sin 
avhandling om äktenskapet mellan kvinnan och björnen. Denna sägen finns i olika versioner 
hos inuiter, indianer, samer, finnar och nordbor. I grova drag handlar det om hur en kvinna 
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av ett eller annat skäl blir maka till en björn. När så björnen blir dödad, ofta av en bror till 
kvinnan, kan det vara för att hjälpa människorna som lider av hungersnöd. Björnen har 
dock innan sagt åt kvinnan vad som skall göras för att björnen skall kunna komma tillbaka. 
Detta är alltså upprinnelsen till riterna vid jakten och alla tabun (Edsman 1994). Björnen har 
setts som bärare av en hemlighetsfull kraft. Björnen "dör" när vintern kommer och 
"återuppstår" på våren och kan ses som herren över liv och död, och sägas symbolisera 
återfödelse (Myrstad 1996:13, 61). 

Hos kelterna har vi mer källor om björnkult än hos germanerna. Gudinnan Artio, vars 
namn betyder just björn, var både beskyddare mot björnen, hjälpare av jägare och 
paradoxalt nog, björnens beskyddare. Hon var också en gudinna av överflöd. Det fanns 
också en manlig beskyddare, Merkurius Artaios. Kelterna beundrade björnen, tillsammans 
med vildsvinet och tjuren för deras styrka, dominans och potens (Green 1989: 139, 
1992:217f). 

Vid Aulnay-aux-Planches har på en rituell plats bland annat hittats en offrad ungbjörn 
(Green 1992:125). Vid ett gravfält i Mont-Trote i Ardennerna har man funnit björntänder 
som suttit i ett halsband. Men det mest intressanta är dock en grav i Welvyn i Hertsfordshire 
i Storbritannien. En ung hövding från förromersk järnålder var här begravd på ett 
björnskinn, något som ska vara unikt inom det keltiska området (Green 1992:42ff,53). Från 
norra Britannien kommer ett antal små amuletter formade som björnar från den romersk-
keltiska tiden, en från 300-talet e Kr.(Green 1992:217). 

I Nordsvensk folktro finns ett förhållande som liknar det mellan Artio och björnen, 
nämligen mellan skogrået och björnen. Skogsrået eller vittran var björnens rådare, djurets 
härskare, hon skyddade den men kunde också ge jägarna björnen. Det var viktigt att man 
hade en öppning i ringen av jägare runt idet så att skogsfrun skulle kunna gå in och ta 
björnens blod om hon beslutade så. Både bland samer och svenskar fanns uppfattningen att 
skogsfrun och björnen tillbringade vintern tillsammans i idet. Hos finnarna fanns också 
uppfattningen om en kvinnlig gudom som skyddade björnen. Björnen var född av 
skogsgudinnan Annikki, som var dotter till skogsguden Tapio (Edsman 1994:153ff). 

Hos samerna sa man att om björnen undkom så hade himmelsflickan jojkat och räddat 
honom, men det fanns också en manlig beskyddare, Leibolmaj (Edsman 1994:58ff). 
Namnet betyder ungefär "Skjutskicklighetens gud"(Bäckman & Hultkrantz 1978:83). Denne 
Leibolmai är speciellt förknippad med björnen och kan inte bara hjälpa den att fly utan även 
att göra slut på sina motståndare, men han skyddade även skogens andra djur. En kvinnlig 
motsvarighet vara Juksakka, och bägge har en båge som attribut (Alaräisänen l 994:20ff). 

Björnen förknippades i historisk tid med bröllop i Mellannorrland samt Härjedalen, där 
en person skulle klä ut sig till björn och jagas med lösa skott. Den kunde på vissa platser 
vara fästmannen. De ägodelar en kvinna förde med sig kallades för "björnhud". Här ansågs 
det, som hos samerna, som farlig för kvinnor, speciellt havande kvinnor att möta björn 
(Granberg 1931). Enligt en tradition kommer detta av att björnen som sades vara ridderlig 
mot kvinnor, dock kunde se om hon bar på en son. Då försökte den döda eller föra bort 
kvinnan. Detta hänger delvis ihop med berättelserna om hamnbjörnar, dvs män som 
förvandlats till björn och vars enda möjlighet att bli fri var att fostra en son. Annars behövde 
kvinnor endast visa att de var kvinnor så lät björnen dem gå (Zetterberg 1951:59). 

De slagbjörnar som var extra svåra kallades hamnbjörnar och de sades vara osårbara. 
Bland samerna sade man att skickliga nåjder (schamaner) kunde förvandla sig själva och 
andra till björnar (Zetterberg 1951:199f). Tänder och klor har på flera håll ansetts besitta 
trolldomskraft, såväl hos samerna i Karelen som hos folken i Sibirien. I Karelen var 
kvinnorna synnerligen angelägna att få klorna och i Torne lappma:rk kunde männen bära en 
krage av björnskinn med påsydda tänder och klor (Zetterberg 1951:257). Dessa kunde 
också sättas på samernas trolltrummor (Zachrisson & Iregren 1974:84). Angående björnens 
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samband med magi, nämns det i Eddan, i Sången om Sigdriva att magiska runor bl a skall 
vara ristade på björnens ramar. 

Det brukar sägas att björnen har tolv mans styrka och allt från en till tio mans vett 
(Zetterberg 1951:36), en markering om den respekt man hyste för "Nalle". Björnen verkar 
också ha setts som en garant för rättvisa. Att oskadd kunna vistas med en björn betraktades 
som en gudsdom om oskuld. Edsman citerar två berättelser. I den första från Finland hade 
en man dömts till döden och gömde sig i ett björnide. Men björnen rörde honom inte och när 
han kom ut blev han frikänd. Den andra från norra Sverige berättar om en man som i 
självförsvar dödat två personer och tvingats fly. Han vistades hela vintern hos en björn och 
bägge matades av en "jordgumma". Sagan berättar att björnen en dag serverades blod och 
förstod att han snart skulle dö. Han sa då till mannen att hålla fast vid hans baktassar så att 
denne skulle bli fri. Så skedde och rätten frikände också mannen (Edsman 1994:156f). 

Från Norge kommer en något annorlunda historia. En ensam vandrare drabbades av 
oväder och sökte skydd i en håla, bara för att upptäcka att en björn hade den som ide. 
Björnen lät dock mannen få skydd och värme och på morgonen kunde mannen fortsätta. 
Denne samlade då en grupp jägare och ledde dem till idet. De sköt ner i idet men missade. 
När björnen kom utrusande struntade den dock i jägarna, utan rusade mot gästen från natten 
innan som björnen anföll och dödade utan pardon. De som hämtade liket fann ansåg att 
björnen hade handlat rätt mot den otacksamme man som björnen räddat livet på (Klreboe 
Kristoffersen 1990:23f). Att i detalj ta upp Nordamerika och Asien anser jag blir väl 
mycket, men det är av vikt att nämna att sibiriska schamaner kunde klä sig i en dräkt av 
björnskinn. Den symboliserade det djur vars form schamanen tog under sina resor i 
andevärlden (Alaräisänen 1994:9). Man bör också nämna Ainufolket, som har en stor 
björnmytologi (Paulson 1962 74ft). 

Utöver de i den tidigare forskningen nämnda samiska björngravarna finns från Jämtland 
ett vikingatida fynd av intressant karaktär. När man grävde ut Frösö kyrka fann man under 
den resterna av en vikingatida offerplats vid ett träd. Bland de ben som hittades fanns sex 
kompletta björnskelett. Benen från övriga djur bestod av kranier av hjort, älg, hund och 
häst, kroppsben från gris och get, samt fragment av tjäder, tamhöns, lax och gädda 
(Hildebrandt 1989:162ff). Anmärkningsvärt är att endast björnarna är kompletta, precis som 
i de nämnda samiska björngravarna av vilka de äldsta är samtida och äldre (avsnitt 3.3.1). 
Det står i helt klart att björnarna behandlats speciellt. 

Björnen har på olika håll och i olika tider vördats av människorna. Det som är intressant 
är den magiska kraft som björnen ansetts besitta, i vilken klor och tänder varit viktiga. För 
nordisk del så är hamnbjörnarna intressanta eftersom denna tro åtminstone verkar kunna 
knytas bakåt till vikingatid. Ström sammanför den med bärsärkarna, men enligt min mening 
verkar detta vara alltför enkelt och ej heller helt i överensstämmelse med gravmaterialet. 
Hälften är kvinnor och bärsärkar är traditionellt sett män och endast fem gravar som 
innehåller tunga vapen som svärd, spjut och sköld . Angående benpilspetsarna så hänvisar 
jag till diskussionen om graven från Mo (avsnitt 3.2.3). Jag vill dock påstå att en båge inte 
torde vara det lämpligaste vapnet för en person som är drabbad av raseri och rusar framåt, 
vrålande och sprutande saliv. Att kvinnor verkar ha stor betydelse för björnkulten är klart 
eftersom de är den mytologiska orsaken. 

Det faktum att gudinnor eller kvinnliga väsen verkar vara de som främst hör ihop med 
björnen visar också på detta. Dessa är alla förknippade med skog och/eller jakt. Till dessa 
hör också Artemis, den grekiska jaktgudinnan (Ström 1980:267). Björnen verkar alltså på 
olika platser och vid olika tidpunkter höra ihop med skog och jaktgudinnor/gudar. Oden är 
kanske inte ensam om att kunna knytas till björnen. Att den samiske guden Leibolmajs namn 
hänsyftar på skytte gör det hela än mer intressant. Granberg vill dessutom knyta björnen till 
Tor, och påpekar flera likheter i deras symbolik (Granberg 1931). 
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Björnen kopplas på flera håll ihop med magi och särskilt klorna verkar vara intressanta i 
detta sammanhang. Den förknippas med bröllop, styrka och kanske visdom. Att björnklor 
och björnfällar i gravar då kan tolkas som ett utslag av en kult finner jag högst sannolikt. 
Hvoslef Krtiger har kommit till en likartad slutsats (avsnitt 2.4 ). I diskussionen skall jag 
sammanföra analyserna och framföra några hypoteser om hur sakerna hänger ihop. 

3.4 Kulturell gräns? Gravarna på Burholmen och Sundsheden 
Strax norr om Örnsköldsvik, söder om byn Banafjäl ligger Burholmen. Numera utgör den 
en udde med några sommarstugor, men tidigare var det en ö, som namnet antyder. I 
samband med det sk Risöfjärdsprojektet grävdes tre gravar ut på det gravfält som finns på 
ön, mycket olikt de som finns vid Gene och Arnäs utanför Örnsköldsvik (Grundberg 
1992a). Som nämnts var jag själv där en dag i höstas för att se med egna ögon och få en 
känsla för platsen. Det är onekligen en vacker plats (om jag får drista mig till att använda ett 
subjektivt uttryck) men också mycket strategisk. Om vi studerar kartan över området (Fig 8) 
ser vi att ön ligger nästan mitt i Risöfjärden på folkvandringstiden och dessutom mitt för 
inloppet till Banafjälsviken. Det torde vara omöjligt att inte uppmärksamma det om man 
seglat in mot nämnda vik. Särskilt ett stort röse som dominerar södra delen av ön torde varit 
svårt att missa . 
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Fig. 8. Karta över Risöfjärden skala 1:50000. Strandlinjen 15 m 
heldragen, nutida prickad. Graven markerad med pil. Källa Gröna kartan. 

Graven som vi här ska behandla var en rund stensättning med mittblock. Storleken var 4 
m i diameter och 0.5 rn hög. Det var en urnegrav som förutom brända ben innehöll tre 
björnklor och en kniv av järn. 14c dateringen är 410-550 e Kr, alltså folkvandringstid. 
Könet gick inte att bestämma, men personen var troligen ung fast vuxen, men hade skador 
på några av kotorna som kunde ha uppkommit vid förslitning eller olycksfall. Med på 
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gravbålet hade personen fått en hund, och bland de övriga brända benen fanns svin och får. 
Graven ligger 14 m över nuvarande havsnivå och bör ha anlagts precis vid vattnet. På kartan 
(Fig.8) visas dock 15 m nivån. 

Grundberg menar att den befolkning som gravlagt sina döda på Burholmen haft kontakt 
med det Mellannorrländska området men inte varit bundna av deras seder och bruk. Vidare 
föreslår han att de varit bosatta i exempelvis Banafjäl, eller Skede (Grundberg 1992a: 134f). 

På Sundsheden vid byn Nedre Bäck i Bureå sn, Västerbotten, finns den i Sverige 
nordligaste kända björnklograven. Det var ett svårt skadat röse, med raä nr 35, beläget på en 
ås mellan två sjöar. Gravskicket bestod av ett brandlager, som låg runtom, på, samt under 
en påfallande stor sten (0,8 x 0,5 m). Ben härrörde från en vuxen människa samt innehöll 
rester av tre klofalanger av björn. Höjden över havet för röset var 20m. Tidigare hade ett 
mindre röse funnits intill, men detta var nu försvunnet (Gustavsson 1970). 
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Fig 9. Karta över Nedre Bäck. Heldragen linje 20m öh, sträckad 15 
m.ö.h och nuvarande prickad. Pil markerar graven. Källa Gröna kartan. 

En genomgång av fornlämningsbeståndet med hjälp av Västerbottens museums kartor 
och fomlämningsregister visade att endast andra gravrösen fanns registrerade i närheten av 
röset. De flesta fanns på högre nivåer och torde därför vara äldre. En del som finns söder 
om Sundsheden kan dock vara samtida eller till och med yngre. Alla dateringar baserar sig 
dock på landhöjningen, inga I4c prov togs vid utgrävningen. På kartan (Fig 9) redovisas 
20 m nivån, 15 m nivån samt den nuvarande nivån. 

20 m.ö.h motsvarar ungefär tiden kring Kristi födelse.Vid den tiden kan det som nu är 
Sundsheden knappt ha stuckit upp över vattenytan. 15 m motsvarar ungefär tiden kring år 
500 e Kr (Bergvall & Salander 1996: 12). Det är sannolikt att rösen av denna typ varit 
strandbunda (Bergvall & Salander 1996:9) vilket skulle göra en datering mellan O - 500 e Kr 
trolig. 

Graven på Sundsheden är den nordligaste av ungefär 12 rösen och stensättningar som 
ligger på mellan 25 - 15 m.ö h. De ligger på en linje längs en moränås som löper i sydöstlig 
riktning från Sundsheden (Gröna kartan; Fornlämningsregistret). I linjens förlängning ligger 
nuvarande Nedre Bäck. Större delen av denna by ligger ovanför 15 m kurvan kring ett 
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i två olika nivåer. Gravskicket är inte bundet till artefaktrikedom eller annan artefakttyp. 
Möjligtvis kan en förskjutning ses· mot rikare gravar. Vid de kontextuella 
gravfältsanalyserna så framkom att bjömklor inte kunde sägas vara speciellt fyndrika eller 
fattiga, vid Holm var det en storslagen grav med fint glas, men i Timrå var den ena markant 
fyndfattig, även om flera grå var var fattigare. Kvinnan från Näs var i klass med de andra två 
gravarna i gravgruppen, men långt mer utrustad än den solitära graven raä 110. Stor 
variation finns angående kön och rikedom. 

I avsnittet om symbolik fann vi en stark koppling till skogsgudomligheter och magi, 
liksom styrka, vishet och så vidare, samt kvinnans betydelse i det mytiska sammanhanget. 
Myterna har stor spridning i tid och rum. Detta föranledde mig att tolka Brunflokvinnan och 
mannen från Mo att ha haft religiösa uppgifter, kanske mot en speciell gudom med vilken 
björnen kanske associerades. Den något underliga graven från Björka var mer svårtolkad 
och här fann jag faktist att en bärsärk inte var osannolik. Men jag vill påpeka att detta är den 
enda bärsärk jag kan finna i mitt material. 

Avslutningsvis vill jag, nämna en sak som kan ha betydelse för förståelsen av en 
eventuell björnkult. Selinge påpekar att boskapsskötseln sannolikt har varit viktig, inte minst 
för att få gödsel till de små åkrarna. Denna boskap gick troligen på skogsbete på sommaren 
(Selinge 1977:356). Zetterberg skriver att får är det djur som björnen gör störst skada på 
(Zetterberg 1951: 160) och får är antagligen det vanligaste boskapsdjuret under äldre 
järnålder i Mellannorrland ( Liedgren 1992:138; Lindqvist & Ramqvist 1993:91; Lindqvist 
1996: 108f). Är det tänkbart att skyddet av den livsviktiga boskapen var en av 
huvudanledningarna till björnkulten? Mer om detta i diskussionen. 
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4 DISKUSSION OCH KOMMENTARER 

I följande kapitel så skall jag knyta ihop de olika resultat som framkommit i analyserna för 
att besvara mina fyra frågor. Jag finner det lämpligast att ta den första frågan, och tillika 
huvudfrågan sist, tillsammans med fråga fyra. Den första frågan som tas upp är den om 
könsfördelningen och resultatet av analysen. 

Som visats tidigare verkar könsfördelningen vara jämn, vilket också stöds av resultaten 
från Norge. Förutom en övervikt för kvinnor i folkvandringstid, vilken kan bero på 
metoden, är fördelningen jämn även över tid (se fig.10). Detta dock i motsats till 
Mälardalen, där män dominerar, i varje fall inom Bennetts undersökningsområde. Hur detta 
ska tolkas är osäkert, men jag vill nog se det som ett tecken för en annorlunda symbolik, 
eller att de personer som förknippats med en eventuell kult av björnen eller en gudom bakom 
björnen varit övervägande män, och att en annan del av björnens symbolik varit ledande 
(avsnitt 2.3). 
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Fig. JO. Diagram över de köns bestämda gravarna och deras fördelning över tid. l=K vinna, 
2=Man. 

Analysen av den sociala strukturen, som utfördes på tre nivåer, gav följande resultat. På 
nivå 1 framkom både genom AOT-diagrammen och den jämförande analysen, att materiell 
rikedom och gravstorlek inte verkar hänga ihop med björnkloseden. Detta verkar också gälla 
inom alla tidsperioder. Bjömkloseden är ej bunden till materiell rikedom. 

Nivå 2 gav inga anmärkningsvärda resultat. Gravfältet vid Skyttberg visade på två 
björnklogravar som visserligen skilde sig från större delen av de övriga gravarna, men som 
låg efter såväl vapengraven som urnegraven i både gravgåvor och storlek. En av 
björnklogravarna verkade ligga något utanför gravfältet. Vid Holm var björnklograven den 
med störst hög, men förutom glaset innehöll den inget mer iögonfallande. Det mest 
uppseendeväckande här är den möjliga gravplundringen och borttagandet av grav 16. 

Näs gav vid handen att alla tre gravar i gravgruppen var ganska jämna vad gäller 
artefakter, och att björnklograven sannolikt var en kvinnograv och en ganska fin sådan som 
fick värdet 13 på AOT-analysen, att jämföra med Brunflogravens värde 7. Här kan också en 
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intressant jämförelse göras med den ensamliggande björnklograven vid Huggsta som var 
markant fynd.fattigare. 

Slutligen nivå 3, som efter mina tolkningar och analyser visade upp tre olika individer, 
en äldre man av ganska god ställning i sitt samhälle, en sannolik krigare som kanske inte 
varit helt socialt korrekt och en yngre kvinna, möjlig flerbarnsmor med en betydelsefull 
position i samhället (avsnitt 3.2.3). 

Bilden som ges av den sammanlagda sociala analysen är en betydande mängd skillnader 
på olika plan mellan olika björnklogravar. V arken materiell rikedom, ålder eller kön verkar 
betyda något. Det enda som verkar vara sammanhållande för hela gruppen är björnklorna. 

Resultatet av studien av björnens religiösa betydelse gav vid handen några generella drag 
som kunde hittas på olika platser och vid olika tidpunkter. Björnen har en märklig dubbel 
koppling till kvinnor, den är tabu i många fall och ändå väldigt nära. Oftast är det kvinnliga 
väsen och gudinnor som är förbundna med björnen, även om detta inte är en regel. Den 
samiske Leibolmai är ett exempel på den manlige beskyddaren, den finska gudinnan 
Annikki ett exempel på en kvinnlig beskyddarinna. Dessa väsen förknippas ofta med skogen 
och det vilda samtidigt som de råder över björnen. Det kvinnliga verkar vara intimt 
förknippad med björnen och detta gällde kanske i Mellannorrland under järnåldern. 

Det finns även hos björnen en knytning till magi, exempelvis genom hamnskiftet som 
förekommer i vikingatida legender, och attribueras till skickliga samiska nåjder. Klorna har 
tydligen ansetts ha magiska krafter och i Karelen var det tydligen kvinnorna som var mest 
intresserade av dem och eftersom det kvinnliga verkar vara intimt förknippat med björnen så 
är detta intressant. Magi och kvinnlighet verkar också höra ihop och Oden, gudarnas 
schaman lärde sig sejdkonsten av Freja. För schamaner har björnen varit ett av de djur vars 
skepnad de tog när de gjorde sina resor på den andra sidan. I Eddan finns en antydning om 
björnens och speciellt björnramens, koppling till runmagi (avsnitt 3.3.2). 

Björnkulten kan mycket väl vara av avsevärd ålder och den har flera generella drag över 
ett stort geografiskt område. Uppsatsens syfte är dock ej att gå in på den problematiken och 
därför lämnar jag den med att konstatera att björnen vördats av människan sedan stenåldern 
(avsnitt 2.4). 

Vad gäller diskussionen om de nordligaste gravarna konstaterades att det var svårt att 
säga något säkert, men sannolikt hör de till en annan kulturell kontext. Det är dock oklart om 
det är ett inhemskt kultbruk som avspeglas eller kulturinfluenser söderifrån (avsnitt 3.4). 

För att börja med frågan om könsfördelning verkar seden med björnklor för 
Mellannorrlands del oavhängig biologiskt kön. Det finns inget samband mellan 
könstillhörighet och björnklor i Mellannorrland (avsnitt 3.1). 

För social status eller ställning kan man med en gång säga att seden inte är bunden till 
fyndrikedom. Den förekommer visserligen i flertalet av de i Mellannorrland grävda 
storhögarna, men finns som Bilaga 1 visar, i högar och stensättningar av alla storlekar, och i 

-alla perioder även om de är vanligast i folkvandringstid. Hvoslef-Krliger föreslår att 
förklaringen ligger i att björnklorna/björnfällarna avspeglar en viss kult som gick över de 
sociala gränserna (avsnitt 2.4). 

Om vi ska ta upp Bourdieus olika kapital, föreligger faktum att det ekonomiska kapitalet 
verkar sakna betydelse, men hur är det då med de övriga kapitalen? Om Hvoslef-Krliger har 
rätt borde björnklorna avspegla alla de tre övriga kapitalen. Men om man ser till det 
symboliska kapitalet verkar just klorna vara det enda som förenar alla gravar. Vi kan här ta 
upp primära och sekundära egenskaper ( avsnitt 1.4) och finner att eftersom ingen annan 
egenskap än klorna binder ihop hela gruppen så kan inte björnklorna vara en 
sekundäregenskap. De måste alltså vara en primäregenskap, eller så uttrycker de inte någon 
grupptillhörighet över huvud taget. Vi bör här erinra oss det Hodder skriver om att ett 
samhälle har flera ideologier och att en symbol kan betyda flera saker beroende på var man 
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är i tid och rum. Kanske har flera grupper nyttjat björnen som symbol. 
I arkeologin dras ofta ett direkt likhetstecken mellan social ställning och materiell 

rikedom. Men vi får nog räkna med att det fanns andra viktiga faktorer som bestämde en 
individs sociala ställning som släktskap, rykte, funktion, kunskaper och vänskapsband. 
Med hänsyn till björnens koppling till religion och schamanism skulle jag vilja se den som 
en av religiösa och kultiska funktioner och kunskaper avhängig symbol. En sierska och klok 
gumma kanske inte var rik men torde ändå haft värdighet och status i sina medmänniskors 
ögon. Man kan säga att hon hade ett gott anseende, och ett gott anseende torde man kunnat 
ha utan att ha hög rang och vara rik på guld och boskap, dvs ha ett svagt ekonomiskt kapital 
men ett bra socialt och kulturellt sådant. Jag vill besvara frågeställningen angående social 
status att björnklorna inte har något med den arkeologiskt bedömbara statusen, den 
materiella att göra. Den är inte knuten till det ekonomiska kapitalet. Dock skulle man kunna 
betrakta klorna/skinnen som religiösa värdighetstecken, de utgör ett symboliskt kapital som 
är knutet till det sociala och kulturella kapitalet. Hvoslef-Krtiger kommer till en liknande 
slutsats (avsnitt 2.4). 

Angående diskussionen om kulturgränser så finns det inte mycket mer att tillägga än det 
som framkom i analysen. Underlaget är för litet. Men det kan vara intressant att notera att 
och björnklogravama från Mellannorrland och de samiska björngravarna tidsmässigt berör 
varandra. Detta gör frågan om ömsesidig påverkan viktig och ur tolkningssynpunkt förhöjer 
detta mitt intresse för det samiska materialet. Fynden från offerplatsen på Frösön (avsnitt 
3.3.2) ligger i en nordisk kontext ·men har drag av samisk sed (avsnitt 3.3.1), den att 
begrava björnen med alla dess ben. Har vi här en gemensamt utnyttjad kultplats, eller ser vi 
ett utbyte av religiösa trosföreställningar? Var det egentligen så stor skillnad? Offerplatsen på 
Frösön är dessutom samtida med de vikingatida björnklogravarna i Jämtland, och här 
kanske vi kan få en inblick i olika sidor av björnkulten. Hur var egentligen förhållandet och 
utbytet mellan sedentär och nomadisk befolkning under järnåldern? 

4.1 Björnklorna/fällarnas innebörd 
Kommen så här långt i diskussionen finner jag det lämpligt att ta upp huvudfrågan i ett eget 
avsnitt. Björnen har av allt att döma ofta kopplats till magi och kult och utövare av dessa 
aktiviteter, men även dess styrka har attraherat människan. Den har utgjort ett av de yppersta 
proven på en jägares mod och skicklighet och ett hot mot boskapen. Vad gäller kopplingar 
till gudomligheter så är det klart att den närmaste kopplingen är till skogs- och 
jaktgudomligheter, i den vikingatida mytologin sannolikt Ull och Skade. Schamaner verkar 
hos samerna och i Sibirien ha kopplingar till björnen (avsnitt 3.3.2), och med tanke på 
klornas magiska betydelse på olika platser finner jag det sannolikt att individerna i 
björnklogravarna var personer med en religiös uppgift i sitt samhälle. Detta kanske inte 
gäller alla, det finns en uppenbar risk i att generalisera och förklara alla gravar på exakt 
samma sätt. Om klorna burits i en läderpung eller suttit på en fäll spelar stor roll. Om klorna 
bars i en skinnpung och inte varit synliga bör de betraktas som amuletter, ej avsedda att ses 
och torde inte haft samma funktion som ett björnskinn. Det finns en vikingatida grav där det 
bevisligen varit så att klorna burits i en liten näverask (Bilaga 1 nr 10). 

Men jag kommer här att diskutera utifrån att klorna suttit på ett skinn. Skinnet kan ha 
varit en mantel eller ett sittunderlag. Om Hvoslef-Krtiger har rätt om sitt religiösa samfund 
så är diskussionen om primäregenskap intressant som indicium. Jag anser inte att det är 
fråga om ett samfund eller en sekt som vi skulle se det idag utan snarare som enskilda 
individer som idkar en likartad form av kult som är riktad till sarnrna gudomar. En schaman 
eller sierska behöver inte ha varit materiellt rik men kan ha varit "rik" på anseende. En 
hövding kan ha haft en ledande funktion som samordnare för samhällets kult och ritual, och 
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vara rik på både anseende och ekonomiskt kapital. 
Björnen hotade boskapen och med tanke på boskapens betydelse så kan en viktig del i 

kulten ha varit att blidka björnen och skogens gudomar så att dessa skonade den viktiga 
boskapen. Här kan schamaner och sierskor haft en viktig uppgift i samhällets ögon, såpass 
att de sammankopplades med björnen och de gudomar som beskyddade dem. Björnen 
symboliserade hela naturen, det som man ytterst levde av i Mellannorrland, en mäktig och 
respektingivande varelse som kunde hota vem som helst med sin styrka och list. Schamanen 
var mellanhand mellan naturen och människorna och dessa kan ha haft björnen som en 
beskyddare under sina resor i andevärlden. 

Att björnskinn ofta förekommer i tänkta hövdingagravar kan vara ett tecken på 
hövdingars och andra högt rankade personers ledande uppgifter i den gemensamma kulten. 
Vi kan dock här tänka på Hodders tolkningar och fundera över om skinnen här kanske hade' 
en något annorlunda innebörd, som kanske mer hade med styrka och visdom att göra än 
magi, kulten är dock det som förenar. Ett bättre exempel kanske dock bärsärkarna, även om 
jag endast identifierat en möjlig sådan i materialet. Dessa utgjorde en grupp delvis utanför 
samhället och kan ha använt björnklor/skinn för att symbolisera björnens vildhet och styrka, 
och ett slags mentalt hamnskifte under den fruktade bärsärkagången. 

Jag hävdar att bjömklorna i de flesta fall kan ses som tecken på personer med en religiös 
uppgift och med kopplingar till skogsgudomar. Men vi har en fördjupad innebörd i 
gravläggningen med björnskinn. Granberg berättar om en muntlig sägen om en gravhög på 
Gotland där den döde varit så avskydd att han fått ett björnskinn över sig som skulle 
förhindra honom från att gå igen. I den graven fann man vid en arkeologisk undersökning 
björnklor (Granberg 1931:45). Kanske fick fler med sig skinn av samma anledning. I 
Mellannorrland där det är klart att enbart vissa döda lagts till vila i synliga monument, skulle 
det vara märkligt om man valt att begrava impopulära individer i någon större omfattning. 
Snarare är det av välvilja som skinnen kommit med. Det bör också tilläggas att var och en 
som var en skicklig jägare nog kunde skaffa ett björnskinn, men frågan är vad som ansågs 
korrekt enligt gravseden. Bara för att man kunde skaffa ett skinn betydde inte att man fick 
vila på det i graven. Men man kan kanske också se det såhär att en jägare som dödat en eller 
flera björnar kanske ansågs besitta björnens kraft och kopplas till kulten på det sättet. 

Björnen skyddade schamanen under resorna i andevärlden och trodes kanske hjälpa den 
döde under den största resan av alla. Resan bortom döden, till den andra världen där den 
döde skulle återfödas. 

4.2 Forskningshistoriska kommentarer 
Om vi börjar med de mindre artiklarn,a så kan vi säga att M!llhl inte ger någon mer 
djuplodande analys, han nöjer sig med att säga att det är frågan om manliga statusobjekt, 
något som inte är alitför ovanligt. Tyvärr är det bilden av bärsärkarna som flera vill se. Den 
mest intressanta studien är helt klart Hvoslef-Krtigers av materialet från Vestlandet. Petre 
(avsnitt 2.1) måste sägas ha gjort mest men koncentrerar sig mest på handeln med skinn och 
är mer ute efter att diskutera den än skinnen i sig. Hans intresse är dock förståeligt när man 
ser Gotlands situation. Det verkar vara på Gotland som björnkloseden först får stor 
spridning och det är otvetydigt så att gutarna varit tvungna att byta till sig skinn. Men Petre 
ställer aldrig frågan varför, i varje fall utreder han det inte, varken själv eller tillsammans 
med Wigardt. 

Handeln med björnskinn till Gotland kan ha sin förklaring i att björnen självfallet måste 
setts som något speciellt. De flesta gotlänningarna såg förmodligen aldrig en levande björn 
men sannolikt hade de hört historier om det mäktiga djuret. Det krävdes nog en del medel 
och kontakter för att kunna införskaffa ett skinn och det vore intressant att studera det 
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gotländska och även det öländska materialet i detalj för att utröna om det där är mer knutet 
till rikedom än i Mellannorrland. Om det inte skulle vara så och bilden skulle likna den i 
Mellannorrland, då är det synnerligen intressant. Det är tänkbart att gutama inte bara 
betraktade skinnen som materiell status utan kanske som extra "stark medicin" i magiska 
sammanhang, eftersom björnen torde fått mer mytiska dimensioner hos dem eftersom de 
aldrig möte den levande. 

Tyvärr reder inte Petre ut det många intressanta frågetecken som finns runt skinnen. 
Varför går seden ner på Gotland under folkvandringstid, samtidigt som den får sin största 
utbredning på fastlandet, och upp under vendeltid, när det går ner på fastlandet? Sannolikt 
hänger det ihop, anser jag, men det krävs mer detaljerade studier av olika landsändar för att 
få fram en rättvis bild för en jämförelse. På Gotland skall materialet domineras av 
kvinnogravar och fastlandet av mansgravar. Det senare är som vi sett en sanning med 
modifikation. Mälardalen domineras av mansgravar, men Mellannorrland verkar ha en jämn 
fördelning och likaså Norge (avsnitt 3.1). Jag ser ingen annan förklaring till att seden haft 
olika innebörd i olika delar av Skandinavien, än att olika delar av björnens symbolik kan ha 
kommit till uttryck eller att olika könsrollsmönster varit gällande. Regionala och kontextuella 
studier måste först genomföras för att klargöra lokala förhållanden. Med tanke på Gotland 
och Ölands speciella geografiska belägenhet borde en sådan studie lämpligen börja där, detta 
även på grund av att Gotland verkar vara den plats där seden först får ett uppsving (avsnitt 
2.1). 

Angående Petres bedömning att majorit~ten av gravarna i Mellannorrland skulle vara 
främst mansgravar då de innehöll benpilspetsar har jag visat att så inte är fallet. Dessutom är 
det klart att benpilar inte kan betraktas som säkra indikatorer på mansgravar. 

Den text som förutom Petres haft störst genomslag är otvetydigt Ströms debattartikel i 
samma årgång av Fornvännen som Petres artikel (avsnitt 2.2). Ström är religionshistoriker 
och tar upp björnkloma ur den synvinkeln. Han hävdar att arkeologer oftast inte arbetar 
tvärvetenskapligt, men att religionshistoriker gör det. Tyvärr måste jag säga att Ströms 
artikel knappast kan liknas vid det vi kallar tvärvetenskap idag. Ström ser endast en 
förklaring till björnklogravarna och det är bärsärkarna. Allt kretsar runt dem och Oden. 
Ströms arkeologiska exempel är inte typiska utan valda för att lyfta fram bärsärkarna som 
förklaring. Ströms bild av bärsärkarna är helt skild från den som Lönnroth redovisar (avsnitt 
3.3.2). Ströms bärsärkar är krigare i kungarnas hirder och av hög ställning. Det faktum att 
kvinnliga gravar står för åtminstone hälften av materialet berör Ström i en mening och 
hänvisar endast till ett citat ur Eddan som skulle kunna tyda på kvinnliga bärsärkar. Men det 
faktum att hälften av Ströms kungliga krigare i så fall skulle vara kvinnor slår inte igenom i 
texten. 

Om vi sedan skall diskutera källkritik så måste jag säga att Ström enligt min mening är 
något slarvig, och att hans artikel har ett icke obetydligt drag av nationalromantik. 

Nu så rör det sig dock om en annan disciplin som arbetar på ett annat sätt än vi 
arkeologer gör och det hela visar på behovet av en interdisciplinär dialog. För även om 
Ströms teori inte håller mot det arkeologiska materialet är han först med att ta upp behovet av 
att se den religiösa och kultiska delen av fenomenet. Hvoslef-Krtiger (avsnitt 2.4) har 
Ströms Oden-teori i bakgrunden, även om hon inte betonar bärsärkarna så kraftigt, när hon 
lägger fram hypotesen om ett religiöst samfund. Det Hvoslef-Krtiger gör är i det hela en bra 
och intressant undersökning även om man kunde önska en mer kritisk inställning till Ströms 
teori, men hon tar upp den religiösa frågan och det är bra. 

Bennett (avsnitt 2.3) diskuterar egentligen inte betydelsen av klorna utan studerar dem ur 
ett fördelningsperspektiv. Hennes viktigaste resultat är att mansgravar dominerar i 
Mälardalen. 

De som har diskuterat och försökt förklara björnkloseden är endast Petre och Wigardt, 
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Ström och Hvoslef-Krilger. Klreboe Kristoffersen spekulerar kring björnkult, M!2lhl ser dem 
mer ur ett zoologiskt perspektiv och är androcentrisk medan Bennett, som sagt, ser på hur 
de förhåller sig till kön och gravgåvor. Petre och Wigardt är de som gjort det mest 
omfattande arbetet av alla. Deras uppsats får betraktas som ett grundarbete och Petres artikel 
i Fornvännen som en uppföljning. 

Som slutkommentar vill jag säga att det är synd att inte fler följt upp det spår som stakats 
ut. Jag finner det särskilt märkligt att ingen gjort det nu när kult och religion bli vit mer 
aktuellt som forskningsornråde inom arkeologin. Fler regionala studier sådana som denna 
borde vara givande. 

4.3 Slutsats 
Det finns sannolikt ingen bindning till kön för björnklogravarna i Mellannorrland, vilket är 
samma situation som för Vestlåndet i Norge. Detta skall jämföras med Mälardalen där män 
dominerar och Gotland som skall ha flest kvinnogravar. Slutsatsen av detta blir att det 
sannolikt funnits olika könsrollsmönster i de olika områdena och att det är olika delar av 
björnens symbolik som kommer till uttryck. 

Björnkloseden är inte knuten till ekonomiskt kapital, utan utgör snarare ett symboliskt 
kapital som ger uttryck för ett socialt och kulturellt kapital. Eftersom gravseden i 
Mellannorrland är selektiv får vi nog utgå ifrån att det krävdes ett visst mått av social status 
för att få en synlig grav, vilket leder till att grav läggning i sig i mellann9rrländsk järnålder 
måste betraktas som en social statussymbol. Men det finns alltså fler saker än ekonomi som 
bestämmer ens status, så björnklor är kopplade till social status och inte till rent ekonomisk 
status. 

En annorlunda kulturell kontext för gravarna på Burholmen och Sundsheden kan ej 
uteslutas men utan fler fynd vill jag inte säga något definitivt. Det är svårt att säga om seden 
är en influens söderifrån eller om den uppkommit lokalt. Kontexten för gravarna är dock 
klart avvikande från sydligare material. 
Björnklorna är en primäregenskap för hela materialet eftersom inget annat sammanbinder 
gravarna i materialet. Detta tolkar jag som att de visar på en gemensam kult av björnen och 
även de gudomligheter som råder över densamma. Dessa gudomligheter utgörs sannolikt 
främst av skog- och jaktgudar och gudinnor. De gravlagda har på olika sätt haft uppgifter 
inom denna kult. I vissa fall kan dock klorna vara attribut till bärsärkar. Min hypotes är att 
man trodde att björnen skulle eskortera den avlidne till den andra sidan. 
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5 SLUTORD 

Som tidigare sagts har jag alltsedan arbetet på denna uppsats påbörjades genom den 
hermenutiska spiralen. I takt med att jag läst har nya tankar fötts som reflekterats mot 
materialet som gett upphov till åter nya tankar. Som exempel kan nämnas social status. Till 
att börja med följde jag Petres linje om hög social status men när jag studerade materialet 
blev jag skeptisk till om det fanns en sådan koppling. När jag började fundera över religion 
insåg jag att det fanns mer än antal gravgåvor som bestämde en individs sociala status och 
fann att social status kan mätas på många sätt. Så nu säger jag att klorna/skinnen visar på en 
social status, dock ej baserad på ekonomi utan på religion. 

Ett annat intressant exempel är björkakrigaren. Det var den graven som först fick in mig 
på björnklorna och jag sökte därefter ett samband mellan vapen och bjömklor. När jag så 
försköt bärsärkarna efter att ha läst Ströms artikel och fått avsmak för allt vad bärsärkar hette 
kom den religiösa förklaringen in i bilden. Men det var björkakrigaren som efter att ha legat i 
glömska gjorde att jag insåg att det mycket väl kunde ha funnits flera grupper i samhället 
som hade björnklor/skinn som attribut och att det ena inte uteslöt det andra. Ingenting är så 
enkelt och klart. 

Mitt sätt att se på arkeologin har förändrats markant. Innan vi avslutar anser jag det av 
intresse att reflektera över moderna svenska personnamn. Varför kommer det sig att namn 
som Björn och Ulf är fullt gångbara än idag när jag med största sannolikhet skulle få avslag 
om jag ville döpa ett barn till Älg eller Bäver? Och varför är björnen fortfarande så populär 
som leksak och som seriehjälte? Vår svenska helyllehjälte Bamse är en superstark björn. 

Så nu är jag kommen till vägs ände. Resan har varit lång och krokig och det känns skönt 
att andas ut. Men nya resor väntar förhoppningsvis för det är som Karin Boye säger nog 
finns det mål och mening med vår färd, men det är vägen, som är mödan värd (Boye 
1990:149). 
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Nr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

7. Bilaga 1 

Fyndlokal 
A 

Västerbotten, 
Bureå sn raä 35 
Nedre Bäck 

Ångermanland 
Nora sn raä 296: 1 
Torrom 

Ångermanland 
Grundsunda sn raä 
125:3 Burholmen 

Ångermanland 
Själevads sn raä 57 
Vågsnäs 

Ångermanland 
Överlännäs sn raä 
16 Holm, Vi 

Jämtland Brunflo 
sn Missionshuset i 
Viken 

Jämtland Frösö sn 
Frösö Läger 

Gravskick 
B 

Röse Dia 9 m 
Mittblock, 
brandlager 

Flack 
stensättning Dia 
11 m H 0,7 m 
Jordblandad 
stenpackning 
Brandlager 

Stensättning Dia 
4 m H 0,8 m 
Mittblock+urna 

Hög Dia 8 m H 
0,8 m Kärnröse 
brandlager 

Hög Dia 20-22 
m H 3,2 m 
Kärnröse Jordfäst 
block Benlager 
Kantkedja 

Skelettgrav 

Jordblandat röse 
Brandgrav 

Fynd Bjömklor Datering Källa Övrigt 
C D E F G 

Brända ben 195g 3st Järnålder Gustavsson Skadad av 
1970 vägarbete. 

Ben: 3st C 14 dateringar: Nyqvist Osteologisk 
Sammansatt 400 e.Kr, 440 muntligt bedömning 1 
kam, 2 e.Kr, 650 e.Kr. vuxen individ. 
pilspetsar Brons: Sannolikt 
3 plattor folkvandringstid. 
(Bältes beslag?), 
15 nitar Fil(?) 
Järnklump 
Glasbit Oval 
eldslagningsten 
Bränd lera Brända 
ben 
Kniv, brända ben 3st C14 datering Grundberg 
av hund, svin 410-550 e.Kr 1992:134f 
och människa 

Brons, sölja och 11st Folkvandrings tid Ramqvist 1984 Plundrad 
fragment. Ben, Solitär 
kam, pilspets Osteologiskt 
och ring. Harts. bedömd som 
Brända ben av kvinna(?) 
människa, hund 
och ekorre. 
Ben; spelbricka, 9st omkring 500 Hellman 1959 PI undringsförsök 
4 pilspetsar, Selinge Överlagrar 
skiva, kokäke, 1977:265f förstörd grav från 
svinkäke, ungefär samma 
fragment, brända tid. 
ben. 
Dryckesglas 
Hartz Näver 
Ben; Bandsked, 8st 500-550 Festin 1937, Funnen vid 
sländtrissa Larje 1989:68f källargrävning, 
Brons; hög förstörd vid 
Reliefspänne, ' husbygget 
likarmat spänne, Osteologiskt 
vulsthuvudnål, bestämd som 
häktespänne, kvinna. 
sölja 

Fragmentariska 7st Yngre järnålder Larje 1989:69f Orginalkällan 
fynd av yngre (från 1910) ej 
järnålderskaraktär kontrollerad. 
Brända ben 
Människa, 
får/get Obrända 
ben Får/get, nöt 
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Nr Fyndlokal 
A 

Jämtland Brunflo 
sn Änge 

8 
Jämtland Frösö sn 
Hov 

9 -
Jämtland Ås sn 
Rösta 

' 

1 0 
Medelpad Alnö sn 
Järvik och Gistad 

1 1 
Medelpad Alnö sn 
raä 7A Gistad 

1 2 

J 
Gravskick 

B 
Brandgrav 

Skelettgrav 

Hög Dia 7 m H 
0,75 m 
Skelettgrav 

Hög Dia 7,5 m 
H0,8 m 
brandlager 

Hög Dia 7,5 m 
H 0,8 rn 
Kärnröse 
Brandlager 

Fynd Björnklor Datering Källa Övrigt 
C D E F G 

Ben; 4 kammar, X 900-talet Magnusson 
bandbricka 1986:409 
Brons; Kedja, 
likarmat spänne, 
nålhus Järn; 2 
knivar, sölja 9 
pärlor Brända 
ben; Människa, 
hund, fågel, fisk 
Brons; Kedja, X 900-talet Magnusson 
likarmat spänne, 1986:410 
2 ovalspännen, 
ringnål, nålhus, 
klump Järn; 
Ring, 15 nitar, 2 
tenar, pilspets, 2 
spikar 
Skifferbryne 
Ben; Kam, 
obrända ben får, 
hare Sädeskorn 
Järn: Svärd, 2st Vikingatid Kjellmark Benen i graven 
Sköldbuckla, 1904:365ff man, häst och 
yxa, kniv, 8 hund. Graven 
pilspetsar, innehöll även 
eldstål, krok, 3 läderfragment. 
beslag, 1 band, 3 Björnklorna låg i 
tenar, 1 bank, I en ask eller påse 
doppsko, 37 vid den dödes 
spikar, 4 nitar bälte. 
Brons: 
Remsölja, 
rembeslag, 
beslag, våg, 
doppsko, frag. 
av spännbuckla 
Benkam Betsel 
Vikt 3 flintbitar 
Silvermynt 
Bryne Tyg 

Remändebeslag l0st Järnålder Ekelund 
av järn 1939:10, Petre 

och Wigart 
1973:48 

Ben: 2 2st Yngre Ekelund 
pilspetsar, folkvandringstid 1939:14f, 
handtagskam Selinge 1977: 
Brons: beslag, 272 
häktespänne, 
fragment Järn: 
kniv, 2 spikar, 
nål Brända ben 
Oval 
eldslagnings ten 
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Nr Fyndlokal Gravskick Fynd Björnklor Datering Källa Övrigt 
A 8 C .0 E F G 

Medelpad Alnö sn Hög Dia 10 m H Ben: 15st Äldre Ekelund1939:35i 
raä 24 Röde 1,4 m Kärnröse Handtagkam med folkvandringstid Petre och Wigart 

Bengrop i fodral, enkel 1973:48, 
bergs~eva kam, 1 pilspets, Selinge 

fragment av kam 1977:265 
6 slaggdroppar 
av glas Brons: 
beslag, ring 8 
järnnitar/spikar 

1 3 Brända ben 

Medelpad Alnö sn Hög Dia 10,5 m Ben: avsatskam, 4st Äldre Ekelund Skadad 
raä 58 Elva H 2 m Kärnröse 2< pilspetsar folkvandringstid l 939:46f, Petre 

Brandlager Brons: & Wigardt 
remändebeslag, 5 1973:48, 
rembeslag, 2 Selinge 
ringar, 1977:265 
häktespänne 
Keramikkärl 
Läder Oval 
eldslagningsten 

1 4 Brända ben 
Medelpad Indal sn Hög Dia 15 m H Ben: kam, 9 18st Sent 300-tal till Ambrosiani 
raä 10 Östanskär 2,6 m Brandgrop pilspetsar, 2 tidigt 400-tal. 1954:65ff 

Gravklot skaft, hornhänge Selinge 
Brons: 1977:257f 
armborstfibula, Nyman 1993:8 
nål Guldring 

1 5 Brända ben 
Medelpad lndal sn Hög Dia 16 m H Ben: enkel kam, X Början av Ambrosiani 
raä 21:1 Harvom 1,8 m Kärnröse pilspetsar 400-talet 1954:70ff 

med Keramikkärl Selinge 
valvkonstruktion Brända ben 1977:257 

1 6 Uma+brandlager 
Medelpad Attmar Hög Brandlager 6 glaspärlor 3st Yngre Selinge 
sn raä 115:2 Brons: likarmat folkvandrings tid 1977:272 

spänne, 
remändebeslag, 
nål, 4 fragment 

1 7 Brända ben 
Medelpad Attmar Hög Brandlager Järn: skära, 1 st Äldre romersk Slomann 1950:9 
sn fragment Brända järnålder 

1 8 ben . 
Medelpad Njurunda Hög Dia 28 m 5 benpilspetsar 9st Äldre Selinge 
sn raä 114:2 Umegrav Glasbägare folkvandrings tid 1977:262 
Kvissleby Bronskittel 2 ' 

'; 

keramikkärl 
1 9 Brända ben 

Medelpad Njurunda Hög Dia 20 m Ben: pilspets, 1st Äldre Selinge 
sn raä 125:2 Umegrav sked Glas: pärla, folkvandrings tid 1977:262 
Prästbolet bägare Brons: 

remändebeslag?, , 
kittel Mynt 

20 Fingerring 
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Nr Fyndlokal Gravskick Fynd Björnklor Datering Källa Övrigt 
A B C D E F G 

Medelpad Njurunda Hög Brandlager Ben: sammansatt 3st Yngre Selinge 
sn raä 26:2 kam, fragment folkvandringstid 1977:272 

Brons: 
Rembeslag, 

2 1 
sölja 

Medelpad Skön sn Stensättning Dia Ben: 5st Yngre Söderberg 
raä6:2Näs 6 m H 0,5 m Sammansatt folkvandrings tid 1979b:22f, 

Brandlager kam, pilspets, 2 Selinge 
skaft Brons: 1977:272 . 
Korsformig 
fibula, doppsko, 
fågelnål, 2 
ringar, 5 
fragment Järn: 
Kniv, 2 spikar, 

- hyska, krampa, 
4 fragment Läder 

22 Brända ben 
' 

Medelpad Skön sn Hög med Benkam Kniv 3st Folkvandringstid Söderberg 1979b 
raä 110 Huggsta stenpackning Järnfragment 

Dia 8 m H0,7 Brända ben 
23 m Brandlager 

Medelpad Skön sn Hög Urna Ben: kam, 2 2st Äldre Selinge !hopsamlad i 
raä 104 Vestland pilspetsar, nål, folkvandringstid 1977:262, efterhand. 

sked Bronskittel Slomann 
24 1950:32 

Medelpad Skön sn Hög Dia 35 m Ben: kam?, 2 5st Äldre Selinge Hallströms 
raä 107: 1 V estland Kärnröse pilspetsar 3 folkvandringstid 1977:262f, grävrapport 

Urna+brandlager Glaskärl Slomann försvunnen. 
Bronskittel Järn: 1950:33 
kniv, fragment <-

Brända ben 
25 Hästtand 

Medelpad Skön sn Jordblandat röse 5 glaspärlor 2st Vendeltid Selinge 
raä 105 Näs Dia 3,5 mH Brända ben 1977:285, 

26 0,45 m Ullenius 1932 

Medelpad Timrå sn Hög Dia4m Ben: Kam, 2st Äldre vendeltid Selinge Skadad av 
raä 48:3 Skyttberg Kärnröse fragment Glas 4 1977:285, odling. 

brandlager bitar flinta Bryne Cajmatz 1956, 
Människotand Fyndkort SHM 

27 brända ben 25518 

Medelpad Timrå sn Hög Dia 10 m H Ben: Kam, 3st Äldre vendeltid Selinge 
raä48:13 0, 7 rn Kärnröse fragment Brons: 1977:285, Carl 
Skyttberg Brandlager Knapp, 4 nitar, Cajmatz 1956, 

hjälmfragment?, Fyndkort SHM 
fragment Järn: 25518 
Spik, 2 fragment 
Brända ben, 2 
hästtänder, 

28 fågelben 
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Nr Fyndlokal Gravskick Fynd Bjömklor Datering Källa Övrigt 
A B C D E F G 

Medelpad Tuna sn Stensättning Ben: Onitad 1st Äldre romersk Selinge 
raä 180:2 Vattjom mittblock brand kam, 2 ornerade järnålder 1977:256, 

runda skivor, Sockenmapp 
trind nål, ATA, Petre & 
pilspets, 2 Wigardt 1973:48 
ornerade skaft, 
trekantig skiva 

29 Bronsfibula 
Medelpad Tuna sn Hög Dia cal8 rn Bennål Järn: 1st Tidigt 100-tal Selinge 
raä 218:1 Vattjom Hög med Spjutspets, 1977:253, 

stenpackning sköldbuckla och Sockenmapp 
Brandlager+uma handtag Brända ATA, Petre & 

ben Wigardt 
1973:48, 
Slomann 

3 0 1950:7ff 
Medelpad Tuna sn Hög Brandlager Bronssölja, 5st Äldre Petre & Wigardt 
Vattjom onitad benkam, folkvandringstid 1973:48 ' • • 

benpil, lerkärl? Sockenmapp ' 
Brända ben ATA 

' 
3 1 

Medelpad Tuna sn Hög Ben: 3st 500-tal Petre & Wigardt 
raä 194 Vattjom Brandlager+urna Handtagskam, 1973:48, 

pilspets Brons: Selinge ' 
Remändebeslag, 1977:272,. • 

. '. 1 

8 agraftknappar, Sockenmapp 

• ' häktespänne . 
' 

ATA 
32 

Medelpad Tuna sn Hög Ben:Kam, nål, 12st 500-tal Som föregående 
raä 195 Vattjom Brandlager+urna sked Brons: 

• Likarmat 
spänne, dräktnål 

3 3 l jämlie 
Medelpad Tuna sn Hög Sköldbuckla 5st Yngre romersk Petre & Wigardt 
raä 187:2 Rude Brandlager+urna järnålder 1973:48, 

Sockenmapp 
ATA Selinge 

3 4 1977:253 
Medelpad Tuna sn Hög (Dia 6-7m) Benkam, 6st Petre & Wigardt Eventuellt grav 
Runsvik (Rännö ?) Brand (urna?) (ben ?)pilspetsar 1973:48 1 Rännö i 

(lerkärl). Johansson i Johanssons , 
sockenmapp rapport för SHM 

35 ATA. 14276 (A TA). 

Medelpad Tuna sn Hög Dia 20 m H Brända ben X Äldre Gullmert-Häger 
raä 90 Vi 1,2 m Kärnröse folkvandringstid 1980:13 

med stenkista 

36 Benlager 

Medelpad Tuna sn Hög Dia 3-5 rn Likarmat 1st Yngre Arkeologi i 
raä 252 Runsvik H 0,5 rn bronsspänne, Folkvandringstid Sverige 1978, 

37 Brandlager brända ben Fjaestad:1978 
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Nr Fyndlokal Gravskick Fynd Björnklor Datering Källa Övrigt 
A B C D E F G 

Medelpad Selånger Hög med Järn: Svärd, Hår Omkring 500 Ramqvist 1992 . Fyndlistan är ej 
sn Högom hög 2 kämröse Dia 40 lans, kastspjut, från e.Kr återgiven i sin 

m H 4,5 m 36 pilspetsar, fäll helhet, pga sitt 
Kammargrav sköldbuckla, 2 stora omfång. 

yxor, stridskniv, 
kniv, eldstål, sax 
Bronskittel 68 
agraftknappar 
(Brons & silver, 
förgyllda) Bälte, 
eldslagningssten 
Sadel, 2 betsel 2 
Lerkärl 2 Glas 

' Säng 
handtag skam 

3 8 Textiler Päls 
Medelpad Selånger Hög Dia40 m H Järn: Kittel, 2st 350-450 e.Kr Ramqvist Osteologisk 
sn Högom hög 4 5,5 m Kittelgrav kedja, spik 1992:196ff bedömning, 
Primärgrav Brons: Beslag, trolig man. 

platta, 2 nitar 
Sammansatt 
benkam med 
fodral Brända ben 

3 9 1270g häst, gris 

Högom 4 Brandgrop 11 fragment av 13st Folkvandringstid Samma som 
sekundärgrav ett bronsföremål ovan 

3 järnnitar 
, Ben:Sammansatt 

kam med fodral, 
hårnål, bensked, -
synål(?) Bränd 
flinta Brända ben 
2594g Häst, 

40 hund, får/get 

Medelpad Hög med Brons: X Tidigt 800-tal Varenius:1963 Osteologisk 
Selångers sn raä kämröse Dia 10 genombrutet Selinge 1977: bedömning två 
43:18 Granlo m H 0,9 m spänne, pärla, män, en under 

Brandlager+urna kedja 16 l medelålder och 
järnspikar kraftigt bygd, 
Glaspärla 4 den andra 
lerfragment medelålder. 
Silvermynt Mynt, arabiskt 
Brända ben Häst, från 790-talet, 
får/get, hund, spännet dock 

4 1 svin 600-tal. 
Hälsingland Alfta Hög Dia 1,5 m Järn:kniv, 65 12st Yngre järnålder, Petre & Wigardt Svårt skadad. 
sn Erkpålsnäset x 2 m H 0,4 spikar/nitar, möjligen 1973:48, Moden 

Brandlager hästbrcxld, vikingatid 1939 Fyndkort 
mellan 5 stenar doppsko, krampa SHM 22517 

Hästtänder( obrän 
42 da) Brända ben 
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Nr Fyndlokal Gravskick Fynd Bjömklor Datering Källa Övrigt 
A B ' C D E F G 

Hälsingland Arbrå Brandlager Järn: Kniv, 8st 900-tal Petre & Wigardt 
snVallsta beslag, litet 1973:48 ADIN 

järnföremål, 11 Gävleborgs läns 
nitar, 11 spikar, museum 
liten kniv 2 
rostklumpar 2 

I 

slaggklumpar 
Bronsbeslag med 
palmettflikar 
Benkam flintbit 
kvartsitbit 

43 brända ben 

Hälsingland Hög med Brons: remsölja, 7st Folkvandringstid Taffinder Osteologisk 
Hälsingtuna sn raä kärnröse Dia 15 remlöpare, 6 1988:66ff bestämning man 
31:2 Mo m H 1,44 m bältesbeslag (1 Ullenius 1933 40-60 år. 

Brandlager med ring), ADIN 
knopp, fragment 
av beslag och 
häktespännen 
Avsatskam 
(omerad), 
ben pilspetsar 

44 Kniv 
Hälsingland Hög Hög med Brons: Vinsil, 2 2st Yngre romersk Petre & Wigardt Plundrad. 
sn raä 57 kärnröse Dia band, armring?, järnålder till 1973:48 Sannolikt yngre 
Kungs gården 20-18 m 4 tenar, ring 2 folkvandrings tid Stenberger romersk järnålder 

Brandgrav lerkärl Glas: 1955; 1979:431 eller 
Bägare, 34 Liedgren folkvandringstid 
glaspärlor + frag 1992:42f pga den 
Järn: 2 tenar, sammansatta 
bleck, spiral kammen 
Sammansatt (Nyman 
benkam Bryne 1993:8). 

45 Harts Brända ben 
Hälsingland Hög med Ben:3 20st Vikingatid? Petre & Wigardt Dateras till 
Jättendals sn kantkedja& pilspetsar, 1973:48 vikingatid pga 
Lunde mittsten Dia avsats kam, Hellman 1957 kedjan enligt 

11,5 H 1,3 m sländtrissa Fyndkort SHM Petre. 
Brandlager Brons: Skålla, 25658 Benspetsama är 

kedja, beslag då mycket 
- Glaspärla ålderdomliga. 

Guldring Järn: 2 Skadad av 
knivar, 1 gammal 
krampa, frag 2 källargrop. 
Brända flintor 
lerklining 

46 Hästtänder 

48 



Nr Fyndlokal Gravskick Fynd Björnklor Datering Källa Övrigt 
A B C D E F G 

Hälsingland Forsa Hög med Ben: A vsatskam, 2st Folkvandringstid Liedgren På boplatsen 
sn raä 71 Trogsta kärnröse, 3 spelbrickor 1992:84ff ADIN hittades ett 

kantkedja & Brons: nedbrunnet hus 
mittblock Dia Häktespännen, 2 över vilket en 
18 m H 2,3 m remändebeslag, gravhög byggts. 
Brandlager rembeslag, 4 Två förolyckade 

ringar, beslag, 5 personer hittades 
nitar, ringformat på golvlagret 
bleck Järn: samt björnklor. 
Tenar, sölja, Jag tolkar det 
kniv Bryne som att fällen 
Lerkärl Brända legat på golvet 
ben eller på en 

möbel när huset 
47 brändes ned. 

Hälsingland Hög med Järn:17nitar, 1 2st 700-tal Hovanta 1994 Osteologisk 
Harmångers sn raä kantkedja & spik, 2 broddar bestämning l 
4 Rösta jordfäst block Benkam Bryne vuxen person. 

Dia 7x5,5 m H Glaspärla Brända 
0,7 m Brandlager ben 0.5 kg Häst, 

48 hund, får/get 
Hälsingland Perifert Järn: Svärd 6st Tidigt 600-tal Söderberg 1979b 
Hälsingtuna sn raä brandlager i hög (Tveeggat), 
134:2 Björka med kärnröse spjutspets, 

Dia 9,5 m H 1,2 holkyxa, 2 
m knivar, skära, 2 

järnbeslag med 
nitar, ring, 
hylsa, 7 spikar 
Brons: 
Remändebeslag, 
2 beslag Ben: 
Kam, sked 
Förkolnat trä 
1.1 liter brända 

49 ben 
Hälsingland Boplats med Xst Yngre romersk Liedgren Utgrävningen är 
Hälsingtuna sn raä gravfält järnålder till 1992:90f ej rapporterad. 
123-125 Björka medeltid Sjösvärd 1983 Björnklor dock i 

minst en av 
' gravarna. 

50 

49 


