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Runinskrifterna på en koppardosa funnen i Sigtuna. 19 

af land och folk II, 471. Osmundus var med släktskapsband fäst 
vid England och dog där. Vi finna nu en ny likhet mellan 
Asmund och Osmundus bestående däri att Asmund, som upp
repade gånger på runstenarna omnämner händelser ur engelska 
historien, visar sig äga så ingående kännedom om engelsk 
kultur, att han begagnar sig af en engelsk runa. Härom 
mera i annat sammanhang. En annan liknande påverkan af 
den anglosaxiska runraden på den yngre speciellt nordiska 
anser jag föreligga i uppkomsten af de stungna runorna i 
Danmark i slutet af 900-talet. Utgångspunkten är här den 
stungna u-runan, som ursprungligen är ett i u inskrifvet i, lik
som det anglosaxiska y är ett i V inskrifvet I. — Att inskriften 
pä Sigtunadosan icke är norsk, visas äfven af bruket af A = R, 
hvilket ju tidigt öfvergått till r i Norge med påföljd att A där 
fått ljudvärdet y. Visserligen tecknas R-ljudet i runar och 
plsar på vår dosa med r, men detta är visst icke sällsynt på 
svenska 1000-tals-stenar, se Uppland II, 472, 474,475, 485 etc. 

Hvad inskriftens tid angår, ger oss det konsekventa bruket 
af dss-runan som tecken för nasaleradt a en säker anvisning: 
inskriften kan ej vara yngre än 1050. Är h-runans bruk i 
betydelse j infördt af Asmund, kan inskriften ej vara äldre än 
1020—1030, se Uppland II 467 f. Öfverhufvud företer den 
slående likheter med Asmunds runtyper och ortografi. 

NÅGRA UNDERSÖKNINGAR Å LINGA GRAFFÄLT 

I SÖDERMANLAND. 
AF 

BROR S C H N I T T O E R 

- ren 1910—1911 undersöktesen del grafhögar i närhe
ten af Linga, Öfverjärna s:n i Södermanland. Platsen 
för grafvarna, en grusås å Bankesta ägor, var utlagd 
till grustag! för järnvägsbygget Järna—Norrköping, 

hvarigenom högarnas borttagande var nödvändigt. 
Fornlämningarna vid Linga ha sedan länge tilldragit sig 
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uppmärksamhet. De beskrifvas af R. Dybeck i Runa 1865, s. 40 
ff., Minnesmärken på Linga hed i Södermanland, och af O. 
Hermelin i dennes Förteckning på fasta fornlämningar i Öfver 
Jerna socken (1875) samt omtalas af H. O. Indebetou 1877 i 
Södermanlands minnen, I, ss. 10, 125 och 165—166. De forn
lämningar, som ännu finnas kvar sydväst om Linga på det 
där befintliga mosandsfältet ("Linga hed", nu åker), väster om 
Linga på själfva gårdsplatsen samt på grusåsen nordväst där
om, tyckas utgöra resterna af ett fordom väldigt graffält, å 
hvilket man ännu på 1870-talet kunde räkna 2—300 grafvar, 
däribland högar, bautastenar, tre- och fyrsidiga stensättningar, 
skeppssättningar samt en runsten. 

Genom senare tiders odlingar har större delen af dessa 
fornlämningar, framför allt de som varit belägna på heden eller 
"Malmen", gått sin undergång till mötes. År 1910 kvarstod 
blott följande (se Geol. Kartbladet Hörningsholm): 

Sydväst om Linga fyra bautastenar, af hvilka den största 
är omkr. 3 Va—4 m. hög, de öfriga omkr. 1 •/*, 11U och 1 m. 
höga. Det torde vara den största, som afbildas hos R. Dy
beck i anf. arb. pl. 9. Den runsten, som förr stod här, af
bildad af R. Dybeck sid. 42, har numera flyttats till Skansen.1 

Dessutom omtalar R. Dybeck två stycken af en annan runsten, 
som numera skulle vara inmurade i smedjan vid Skäfve, och 
om hvilka det uppgifves, att de hämtats från Linga hed.2 

Väster om Linga, belägna på tunet till gården, befinner 
sig en mängd, i regeln små och oftast starkt skadade graf-
kullar; jag räknar där 79 tämligen säkra och 15 osäkra, in
alles högst 94 högar. 

Nordväst om Linga fortsätta grafvarna; innan man nått 
åsens krön möta 2 bautastenar och 5 andra stenar, som möj
ligen utgöra resterna af en domarering. På krönet ligga 3 
stora högar, hvilka undersöktes hösten 1910; här nedan mar-

1 E. Bratc, Skansens runstenar, s. 10 ff, i Meddelanden från Nord. 
museet 1897. 

2 Nuvarande ägaren till Skäfve har emellertid sig intet bekant härom. 
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kerade n:r 1, 2 och 3. På åsens nordsluttning, vid Gåsbiten, 
finnas 16 mindre högar, som undersöktes i december 1911; 
omtalade som n:r 4—19. 

Innan jag redogör för undersökningarna bör jag nämna, 
att Dybeck omtalar en del fynd, som gjorts på graffältet, däri-
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Fig. 1. 

bland "en halskedja, konstfullt flätad af tjocka silfvertenar". 
Till sist må omtalas, att lokaltraditionen förbinder Linga hed 
med "Sörmlands fylkeskonung Granmar", som där hållit ting 
och den stora bautastenen, kallad Kungsstenen, är ett minne 
efter honom. (Indebetou, s. 10 och 125). 

Hög. 1. Hög af grus med stort midtröse och därunder 
brandskikt. Se plan och profil å fig. 1 och fig. 2. Diam. 19 
m., höjd öfver den sydliga kanten vid A 3,o m.; den norra 
kanten ligger 3 dm. högre än den södra. Högen är lagd på 
åsens krön, som återfinnes i högens midt \ ,a ni. öfver 0-punk-
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ten; höjden af det uppkastade partiet är alltså 2,is m. Midt-
rösets diam. är 12—13 m., dess höjd öfver grusåsen l,ae m.; 
brandskiktet har en 5V« m:s n-s:lig diam. och 4V2 m:s ö-v:lig. 

Undersökningen tillgick sålunda, att ett 4 m. bredt schakt 
påbörjades frän södra kanten utefter linjerna AB och CD. Se
dan midtgrafven undersökts genom sållning, vidgades schaktet 
i centrum åt öster och väster, hvarvid dock inga andra graf
var anträffades. 

Brandskiktet bestod af en fläckvis starkare eller svagare 
kolhaltig grus- och sandblandning af högst 15 cm:s mäktig-

Fig. 2. 

het; intensivare kollager saknades, hvarför brandskiktet sä
kerligen ej representerar den primära bålplatsen, utan torde 
vara ditfördt från annan plats, där den döda brännts i en båt. 
De brända benen hafva ditförts i en enkel lerkruka, som vid 
framkomsten sönderslagits, hvarefter krukskärfvor, ben och graf
gods kringströtts till den utsträckning, som brandskiktet äger. 
Någon ordning i grafgodsets inbördes läge kunde således ej 
konstateras; svärdet anträffades dock i centrum (vid 1 å fig. 1) 
liksom spjutet (vid 2 å fig. 1); de stodo båda vertikalt och 
stucko upp mellan rosets stora stenar; svärdets nedåtvända 
udd gick in under en af dessa, som först måste aflägsnas, 
innan svärdet kunde rubbas. 

Grafinnehåll: 
Tve-eggadt järnsvärd at omkr. 90 cm:s längd. Fästets parer-

stång och triangulära knapp beklädda med bronsbleck, som 
varit taucheradt med guldstrimmor (fig. 3). Spjutspets af 
järn af 57 cm:s längd; skaftet har varit fasthållet af bronsstift 
(fig. 4). Tjugotvå nitnaglar och sex obetydliga fragment af 
järn, ett femsidigt bronsbeslag med nitar för fäste i bälte e. d. 
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(fig. 5), ett prismatiskt skifferbryne med hål för upphängning 
(fig. 6), sextiosju stycken af ett groft ler
kärl, brända ben, kol. 

Hög 2. I omedelbar närhet, och öster 
om n:r 1; diam. 12 m., höjd 2,a m. öfver 
västra kanten, där O-punkten valdes (se pro
filen fig. 7). Åsens yta ligger 0,ss cm. öfver 
+ 0 och fyllningens höjd är 1,45 m.; det är 
tydligt att gruset närmast kring högen an
vändts till fyllning i densamma, 
hvarigenom denna nivåskillnad 
mellan markytan i periferi och cen
trum har uppstått. 

Högen var skattegräfd, dock 
har denna åverkan ej nedträngt 
till grafven eller grafvarna. I cen
trum anträffades 3 dm. öfver bott
nen 2 anhopningar af brända ben 
(fig. 7, 1 och 2) och däremellan 
några obrända bensmulor. 

Hög 3. Alldeles öster om n:r 
2, på åsens sluttning mot detta 
väderstreck (se plan och profil 
fig. 8 och 9). På grund af detta 
läge är formen oval med 17 m:s 
ö.-v:lig diam., 12 m:s n.-s:lig; höj
den öfver grusbottnen c:a 2 m. 

I midten upptogs ett schakt af 
4—5,5 m:s sida; här anträffades 
ett centralröse af 2,s—3 m:s diam. och därunder 
ett ditfördt brandskikt med benurna och en däri stå
ende spjutspets; vid sidan låg ett svärd utsträckt 
(fig. 10); den döde hade bränts i båt som vid hög 1. 

Grafinnehåll: 
Tve-eggadt järnsvärd af omkr. 80 cm:s längd med rikt 
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orneradt fäste (fig. 11—12), spjutspets af järn, I. 50 cm. (fig. 
13); (å detsamma skönjes under rosten ett vackert, damasce-
radt mönster (fig. 14), ett bronsbeslag med groteska djurorna
ment 2,2—3,s cm. stort [i hörnen finnas hål för nitar, i midten 
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Fig. 9. 

har suttit en nu bortfallen knopp] (fig 15); ett flått skiffer
bryne, nedre delen: 1. 8,7 cm. (fig. 16), sju fragment af ett 
groft lerkärl af den vanliga låga vikingatidsformen [dess höjd 
har varit 10,;- cm.] (fig. 10), brända ben, kol. 

Hög 4. Gruskulle med stenröse i centrum, diam. 6 m., 
höjd n/i—1 Va m. I centrum ett brandskikt med brända ben 
och en järnknif. 

Hög 5. Gruskulle som föregående, diam. 9 m., höjd 
1—1 Vi m.; i centrum under stenröse! ett brandskikt med bran-
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da ben samt lerkärl (fig. 17); i brandskiktet anträffades en 
järnknif af ovanlig form (fig 18). 

Hög 6. Gruskulle som föregående, diam. 7 m., höjd 
1—1 Va m., i midten brandskikt med brända ben samt ett större 
lerkärl af krukform; förutom jord 
och brända ben innehöll kärlet ett 
mindre bikärl äfven det af kruk
form, liggande på bottnen af det stör
re (fig. 19). c 

Följande föremål anträffades: 39 Fig. 10. 
nitnaglar, 3 järnbroddar, några järnfrag
ment, fragment af en oval spännbuckla samt 
några brons- och glaspärlor. 

Hög 7. Gruskulle utan stenröse i midten, 
diam. 5 m., höjd 3U m.; l/« m- under ur
sprunglig markyta några skelettrester och 
en järnsölja. 

Hög 8. Gruskulle med stenröse i midten, 
diam. 7 m., höjd S!/4—1 Va m. I midten un
der stenarna ett brandskikt med brända ben 
samt et! lunnformig! lerkärl; förutom jord 
och brända ben innehöll det ett mindre bi
kärl äfvenledes tunnformigt, som stod upp
rätt å bottnen af det större (fig. 20). Dess
utom anlräffades fragment af några andra 
kärl samt 13 nitnaglar. 

Hög 9. Gruskulle som föregående, diam. 
6 m., höjd Va m., under stenröset i centrum 
ett brandskikt med brända ben; inga fornsaker. 

Hög 10. Gruskulle som föregående, diam. 6Vam., höjd 
Va—1 m. Under roset i midten brandskikt med brända ben 
och elt lerkärl samt 10 nitnaglar, en liten järnknif, några 
glas]Husspärlor samt ett lite! fragment af et! bronsarmband. 

Hög 11. Gruskulle som föregående, diam. 8Vt m., höjd 
V2—IV2 m. I midlen under röse! elt brandskikt med brända 

Fig. 11. 
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ben, ett lerkärl samt dessutom följande fornsaker: 20 nitnag
lar, ett beslag, en knif, allt af järn, några glas-och glasfIuss-

Fig. 12. 

pärlor, en bronspärla (?) samt två söndriga hängsmycken at 
bronsbleck (fig. 21). 

Hög 12. Gruskulle som föregående, diam. 5 m., höjd 
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Vs m. Mellan stenarna i midten några brända ben, några kruk
skärfvor och fragment af skifferbryne. 

Hög 13. Grus
kulle som föregåen
de, diam. 5 m., höjd 
Vi m.; brandskikt i Fig. 17 b. 
midlen under röse! med brända ben, 
elt lerkärl samt ett par nitnaglar af järn. L 

Hög 14. Gruskulle som föregå- F'g- 13-
ende, diam. 7 m., höjd 1 m.; under sten
röse! i midten el! brandskikl med brända ben; inga fornsaker. 
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Hög 15. Gruskulle utan markerad! midlröse. Diam. 5 m., 
höjd: < Vi m. I centrum endast skörbrända stenar och kol. 
Inga fornsaker. Kenotafium? 

Hög 16. Gruskulle med midtröse. Diam. 4—5 m., höjd 
Va m. Under midtröset brandskikt med brända ben och ett 

Fig. 21. 

Fig. 19. 

lerkärl. Öfriga fornsaker: en pilspets 
(fig. 22), en egendomligpincett af järn 
med lösa klor (fig. 23) samt tre frag
ment af ett bryne af lös sandsten. 

Hög 17. Gruskulle som föregående, diam. 5 m., höjd 
Under midtröset ett brandskikt med resler af et! ler

kärl sam! brända ben. Dessutom ett 1 O-tal förbrända frag
ment af bronsprydnader. 

Hög 18. Gruskulle som föregående. Diam. 5 m., höjd 
9U m. Brandskikt under midtröset med brända ben, lerkärls
rester, samt 23 nitnaglar af järn. 

Hög 19. Gruskulle som föregående. Diam. 7 m., höjd 
1—IVa m. Under midtröset ett brandskikt med brända ben samt 
ett lerkärl (benurna) af krukform; öfriga fornsaker voro flera 
fragment af ett mindre bikärl, äfven det i krukform samt 30 
nitnaglar af järn. 

3/4 m 
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De! undersökta partie! är typisk! för vikingatidens graf
fält. Det består lill störsla delen af brandgrafvar med ett brand-
skikt under ett oregelbundet midtröse. De brända benen och 
fornsakerna anträffas såväl i brandskiktet som i en mer eller 
mindre sönderslagen benurna i brand
skiktets centrum. Brandskikte! har 
ej uppståt! på platsen ulan ditförts 
från bälplatsen, i några fall ha blott 
några få krukskärfvor och brända ben 
hamnat i själfva grafven. Graf n:r 2 är 
mera ovanlig till sin anordning liksom 

Fig. 22. Fig. 23. Fig. 24. 

skeletlgrafven (?) n:r 7, men äfven dessa torde tillhöra vi
kingatiden. Äldre än själfva vikingatiden är möjligen grafven 
n:r 17. Af större intresse äro emellertid endast högarna n:r 1 
och n:r 3, som här komma särskildt att behandlas. 

Jag behandlar först grafven 3. Det praktfulla svärdet 
(fig. 11—12) är ett enastående fynd i Skandinavien; näst Dy-
becksvärdet från Skåne (Kulturgeschichte Schwedens, fig. 424) 
är detta det dyrbaraste från någon svensk samling, och jag 
känner endast ett till af samma slag, funnet i Irland å ett 
graffält vid Kilmainham, 6 Va mil nordväst om Dublin (fig. 24)} 
Det är tydligt, att det irländska svärdet är af nordiskt ursprung, 

1 Proceedings of the Royal Irish Academy, Volume XXVIII, C, n:o 5. 
Dublin 1910, plate IV, n:o 3. 
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men hvar tillverkningsplatsen på nordiskt område är att söka 
för de båda svärden, kan ej afgöras. Svärdets utstyrsel är 
synnerligen praktfull; hjaltet och ändknappen på fästet äro 
af järn med skal af brons och arbetade i hög relief, hvarige
nom ytan brytes af en mängd nästan triangulära knoppar; 
dessa äro belagda med tunna silfverskållor. Samma ornering 
återfinnes på det irländska svärdet, ä hvilket dock bronspar
tierna äro förgyllda. Likadana silfverskållor hafva äfven täckt 
åtminstone det nedre hjaltets spetsovala tvärytor. Å flera stäl
len å fästet finnas lineära sirater af dubbel, spiralvirad silf-
vertråd; å knappen är denna lagd med flätningen i olika rikt
ningar, hvarigenom en vacker omväxling i totalintrycket åstad
kommits. Fästets handtag, som väl varit af trä eller horn, har 
upp- och nedtill haft (nu fragmentariska) beslagsringar af broi;s, 
ornerade med stiliserade djurhufvuden med stora ögon och 
grofva ögonbägar. 

Grafven får sin datering af beslaget (fig. 15). Djurfigu
rerna på detsamma äro mycket karaktäristiska; hufvudet hvilar 
på midtringen, som omslutit en nu förlorad knopp; bålen har 
blifvit till en smal sträng, som slutar i en halfrund utvidgning; 
främre paret lemmar saknas och det bakre griper med klorna 
kring beslagets tvärkant. Dessa varelser äro relativt sena for
mer af den grupp groteska djur som S. Muller hänför till det 
karolingiska stilinflytandet och daterar till 10:de århundradet.1 

Det utmärkande för densamma är den grymma uppsynen och 
de förvridna kroppsställningarna, i det att djuren bita och gripa 
sig själfva eller hvarandra. Liksom den öfriga karolingiska 
djurvärlden, lejon, elefanter, delfiner o. s. v. som möter oss 
i kontinentens illustrerade manuskript och elfenbenssniderier, 
torde denna djurgrupp härstamma från Orienten. Huruvida 
de verkligen inkommit i den nordiska konsten via Västeuropa 
är dock tvifvel underkastad!; antikvarien T. Arne, som stu
derat vikingatidens förbindelser med Orienten, har för mig 

1 Vor Oldtid, sid. 673. 
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framkastat den förmodan, att de vandrat till oss öfver Ryssland 
genom våra direkta sydostliga förbindelser. 

Beträffande dateringen torde de vara äldre än S. Muller 
förmodar. De förekomma t. ex. på de stora bågspännena till
sammans med Salins stil III,1 alltså omkring 800; de mer ut-

Fig. 25. 

vecklade formerna å fig. 15 tillhöra väl då 800-talets senare 
hälft eller tiden omkring 900. 

Beslaget torde tillhöra ett betseltyg; likartade beslag åter
finnas nämligen i två gotländska fynd med munderingsbeslag. 
Det ena härrör från en graf vid Broa i Hälla s.n, (Stat. Hist. 
Mus. inv. 11106:7) och består af 13 X-formiga beslag, af hvilka 
ett ännu kvarsitter i betselringen (fig. 25), 4 tungformiga och 
2 knoppformiga beslag; de X-formiga bära djurornament af sam
ma tidiga slag som de på de stora bågspännena; fyndet är alltså 
samtidigt med dessa. Yngre och samtidigt med Lingagrafven 

1 B. Salin: Die altgermanische Thierornamentik, fig. 619—620. 
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är det andra Gotlandsfyndet (fig. 26). Dess fyndort känner 
jag ej; det består af 2 trapez-formiga, 4 hattformiga, 4 smärre 
och 2 större tungformiga och 10 X-formiga bronsbeslag; de 
senare äro alldeles identiska med Lingabeslaget, storleken 

Fig. 26. 

L^_ 

>^A 

är densamma, möjligen äro de gotländska beslagen någon 
hårsmån kortare och tjockare; äro ej alla beslagen gjut
na i samma form, hafva de dock troligen utgått ur samma 
verkstad. Lingabeslaget torde alltså vara importstycke från 
Gotland.1 

1 Ett likartad! är funnet i Svarta jorden å Björkö. 
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Som utgångspunkt för datering af grafven n:r 1 torda ta
gas det lilla beslaget fig. 5. Det har möjligen suttit i ett 
bälte, från hvilket kunna hafva nedhängt pärlor, mynt e. d.; man 

Fig. 27. Fig. 28. 

Fig. 29. 

jämföre rekonstruktionen af silfversmycket från Vårby (fig. 27). 
Släktskapen är påfallande trots skillnaden i material, storlek 
och ornament. T. Arne daterar Värby-smycket till 900-talets 

Fornvännen 1912. 3 
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midt.1 Till 900-talet skulle alltså Lingafyndet höra. Men man 
kan komma närmare i 
tidsbestämningen. I graf
ven 954 ä Björkö har man 
funnit ett litet silfverbe-
slag (fig. 28), som är slå
ende likt Lingabeslaget 
fig 5.- Denna likhet tor
de göra dessa grafvar all
deles samtidiga; det gäl
ler alltså att datera graf
ven 954. Denna graf in
nehåller en oval spänn
buckla ss. fig. 29, och 
denna spännetyp tillhör 

Fi8- m tiden omkr. 900 och 900-
talets förra hllft.8 Men denna 
graf ger äfven en hållpunkt i 
ett annat afseende; den inne
håller dessutom ett treflikigt 
förgylldt bronsspänne (fig. 30), 
med degenererade figurer af 
den djurgrupp som anträffades 
i graf 3. Härigenom blir skill
naden i ålder mellan de båda 
grafvarna högst obetydlig eller 

1 T. Arne: Om det forntida Sö
dermanland, sid. 60. 

2 Se Fornvännen 1911, T. Arne, 
Sveriges förbindelser med östern un
der vikingatiden. Arne påpekar att 
det degenerade palmettornamentet vi
sar på orientaliskt inflytande; i fig. 
127 (sid. 30) afbildas beslaget från 
Linga (ej som uppgifves frän Björkö). 

' Sv. Fornminnesföreningens 
Fig. 31. tidskrift VIII, sid. 159-60; se fig. 44. 
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ingen. Jämför man dessutom metalltekniken å de större före
målen i fig. 26 (samtidiga med graf 3) med tekniska ornament
behandlingen å ovala spännen som fig. 29 (samtidiga med graf 
1), så framträder det sagda ännu tydligare. 

Större tidsskillnad synes föreligga mellan svärden i de båda 
grafvarna (fig. 11, 12 och fig. 3). Jag skulle förklara detta så, 
att de båda grafvarna som sådana äro relativt samtidiga (n:r 
1 kanske något yngre), som den föregående utredningen af 
grafvarnas småfynd visar, men att den ena grafven (n:r 3) in
nehåller ett praktsvärd, kankse ett arfvegods, som pä grund af 
sitt värde representerar en något högre ålder än det öfriga 
grafgodset. Jag skall försöka förklara detta. Svärden med 
triangulär knapp taucherade med (förgylldt) silfver eller helt be
lagda med strimmad! eller rutad! silfverbleck synas tillhöra 900-
talets förra del. Till samma tid höra, af teknik och fyndom
ständigheter att döma, svärd med halfruad eller tredelad knapp, 
(fig. 3I).1 Men å andra sidan är det tydligt, at! svärd ss. 
fig. 31 utveckla! sig ur äldre lyper, närmast som fig. 11—12 
(jfr. silfvertrådarna å fästet), en utveckling som gifvetvis tagit 
en viss tid i anspråk. Det sörmländska praktsmidet från Linga 
och syskonsvärdet från Kilmainham hafva således sett dagens 
ljus någon gång på 800-talel. 

Lingafynde! har i Statens Historiska Museum inv.-num-
ren 14146 (1—3) och 14551 (4—19). 

1 Svärd af båda dessa slag träffas i Björkö och annorstädes samman 
med föremål frän 900-talets förra del, bl. a. ringspännen (se grafvarna 542, 
544, 561 och 643 m. fl. å Björkö samt inv. 9278, Åkerby s:n Upland); svärdet 
fig. 31 är frän graf 643 å Björkö. 


