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TILL VILKEN ÄTT HA DE STORA GRAVHÖGARNA 
VID NORSBORG I BOTKYRKA SOCKEN HÖRT? 

Av Birger N e r m a n 

De två stora gravhögarna i parken vid Norsborg i Botkyrka 
socken i Södermanland, utgörande centrum i ett gravfält på 21 
kända gravar (plan fig. 1), måste ha välvts över medlemmar av 
en förnämlig dynasti. Måtten äro betydande. Den största, nr 10 
(fig. 2), har en bottendiameter av icke mindre än 46—39 m och 
en höjd av intill 6 m, den andra, nr 19 (fig. 3), har en bottendia
meter av 30—26 m, medan höjden utgör intill 4 m. Den först
nämnda högen undersöktes 1939 av professor Nils Åberg och 
seminariet för nordisk och jämförande fornkunskap vid Stock
holms Högskola. Tidigare eller samma år blevo 8 andra gravar 
på gravfältet (1934 nr 4, 12, 14; 1936 nr 13; 1937 nr 16, 17; 
1939 nr 8, 21) utgrävda av Åberg och hans seminarium. 

Tyvärr ha utgrävningarna aldrig publicerats,1 och det är gi
vetvis icke min uppgift att närmare gå in på dem och deras 
resultat. Det är heller icke för denna uppsats nödvändigt. Det är 
här endast påkallat att redogöra för huvudresultaten av under
sökningen av den största högen. 

Det visade sig, att denna rymde icke mindre än 7 gravsätt
ningar, alla brandgravar, 5 av dem mansgravar, 1 kvinnograv, den 
sjunde obeslämbar. 5, kanske 6, av gravarna kunna dateras; detta 
gäller 3, kanske 4, av mansgravarna, kvinnograven och den obe
stämbara sjunde graven. Märkligt nog höra de daterbara gra
varna i stort till samma tid, skedet ca 650—ca 700 e. Kr. 

I en av mansgravarna (nr 6 i grav 10) gjordes ytterst märkliga 
fynd. Bl. a. förekom här en rad fragment av guldföremål och 
förgyllda silverföremål. Man har aldrig närmare sökt bestämma, 

1 Flera gånger uppmanade jag Nils Äberg att i tryck offentliggöra resul
taten av grävningarna vid Norsborg, något som dock icke blev verklighet. 
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VI a l a r e i \ 

Fig. 1 Karta över gruvfältet i Norsborgs park, Botkyrka socken, Söderman
land. Av J.-E. Anderbjörk. ATA. — Map of the grave field in Norsborg Park. 

av vad slags föremål dessa äro rester. Emellertid låter detta sig 
mycket väl göra. När jag närmare tog del av fragmenten, kunde 
jag konstatera, att vi bland dem hade ett fragment i guld av ett 
svärdshjalt och rester av svärdsskidebeslag av silver och förgylld 
brons. 

I fig. 4 återges hjaltefragmentet av guld. Till jämförelse kan 
andragas elt hjalt av brons, fig. 5, från den bekanta båtgraven i 
roset "Nabberör" vid Nabbelund i Boda socken på Öland från 
liden omkring år 700 e. Kr. Vi se i båda fallen en gruppering av 
med tre punkter försedda trianglar i en längsgående rad på var
dera sidan av mitten. 
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Fig. 2. Hög nr II) i Norsborgs park från SO. Foto ATA. 
in Norsborg Pa rk from SE. 

Mound No. 10 
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Wji. ,?. Hög nr 19 i Norsborgs park från SO. Foto ATA. — Mound No. 19 
in Norsborg Pa rk from SE. 
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Fio. 4 a—b. a. Fragment av svärdshjalt av guld i grav 6 i hög nr 10 i Nors
borgs park. 1/1. b. Rekonstruktion av samma hjalteparti. 2/1. — a. Fragment 
of a sword-hilt of gold in grave 6, Mound 10 in Norsborg Park. b. Re

construction of the s'ame piece of hilt. 

De till svärdsskidan hörande beslagsfragmenten avbildas i fig. 6 
och 8, de på den förstnämnda bilden av silver, de på den sist
nämnda av förgylld brons. För att förstå deras funktion kan 
hänvisas till fig. 7 och 9. I den förra se vi mynningspartier av 
skidbeslagen av förgylld brons till praktsvärdet i båtgrav I i 
Vendel. Våra fragmentariska silverbeslag fig. 6 utgöra rester av 
sådana tvärbeslag, av vilka vi se ett fragment överst vid myn
ningen av skidbeslaget fig. 7. Dessa ha vid ändarna haft nitar, 
och de ha omslutits av de i genomskärning halvcirkelformiga 
kantbanden; nitarna ha gått igenom såväl dessa som de under 
tvärbanden liggande mittblecken och skidans träparti. Två av 
våra fragment ifrån Norsborgsgraven, nr 1 och 3 uppifrån, ha i 
ena ändan brutits just vid ett hål. Fragmenten äro parvis av 
samma bredd, nr 1 och 2 smalare och ornerade med mot varandra 
ställda trianglar, försedda med en punkt och placerade emot 
varandra så, att en sicksacklinje uppstått, nr 3 och 4 skålade. 
Uppenbarligen ha ribborna av den ena bredden suttit på tvären 
överst, de av den andra ett stycke längre ned. De ha upptill och 
nedtill begränsat ett eller flera rektangulära beslag, av vilka de 
förgyllda bronsfragmenten fig. 8 utgöra rester. Dessa beslag ha 
varit indelade i rutor så som det i fig. 9 återgivna förgyllda och 
förtenta bronsbeslaget till det andra svärdet i Vendel I visar. 
Även skidbeslagen tillåta en god datering. Till jämförelse med 
beslagen fig. 6 nr 1 och 2 kan framställas det förgyllda silverbe-
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Fig. 5. Hjalt av brons. "Nabberör" , Bada socken, 
Oland. 1/1. — Hilt of bronze. 

slaget till svärdskavlen fig. 10 på svärdet ifrån "Nabberör". Och 
på beslagen fig. 8 se vi nedtill till höger ett djurben i sen stil II, 
d. v. s. tiden ca 650—ca 700. 

Åberg kommer i sin rapport över utgrävningen av den stora 
högen, vilken rapport bl. a. finnes i Kungl. Vitterhets Historie 
och Antikvitets Akademiens Antikvariskt-topografiska Arkiv och 
Stockholms Stadsmuseum, till det resultatet, "att de sju gravarna 
under hög 10 blivit anlagda utan större tidsintervaller". Säker
ligen är detta riktigt. Här behöva vi emellertid icke upptaga frå
gan om de eventuella tidsintervallernas storlek eller om alla gra
var eventuellt kunna vara ungefär lika gamla. 

Det kan icke råda något tvivel om, att huvudgraven i den stora 
högen är den här närmare behandlade. Dess inventarium är be
tydligt praktfullare än någon av de andra gravarnas. Det är också 
över den, som högens stora centralröse välvts. 

Trots att vi känna åtskilliga praktsvärd ifrån 600- och 700-
talen, bl. a. i båtgravarna vid Ultuna, Vendel och Valsgärde, äga 
vi intet svärd ifrån dessa sekler i Norden, som i prakt kan jäm
föras med Norsborgssvärdet; det är det enda hittills bekanta, som 
haft hjälten av guld. Med Norsborgshövdingen måste vi därför 
befinna oss uppe i samhällets högsta klasser. 

I besittning av denna kunskap om Norsborgshögens central
grav, vill man gärna uppställa frågan, om högen kan sättas i 
samband med någon från den gamla nordiska litteraturen känd 
ätt. 
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Fig. 6. Fragment av silverbeslag till skidan till 
det svärd, vartill hjaltcfragmentet fig. 4 hört. 
> 2/1. — Fragment of silver fittings from the 
sheath of the sword to which the hilt fragment 

in Fig. 4 betongs. 

Norsborgs gamla namn är Hund hammar. Det är betygat redan 
i den på 1300-talet författade Erikskrönikan. Av denna framgår,2 

all Jon jarl blev dräpt vid Askaness, varefter hans hustru begav 
sig lill Hundhamar, där hon samlade folk och besegrade och dö
dade inkräktarna vid Eesla skär. Askaness är del nuv. Asknäs 
vid Ekerö kyrka och Eesla skär det nuv Estbröte invid östra 
sidan av ön. Dessa händelser torde ha inträffat omkring är 1200.3 

Jon jarl kan ha tillhört Folkungaätlen.3 Omkring år 1300 var 

2 Er ikskrönikan enligt cod. holm. D 2 jämte avvikande läsarter nr andra 
handskrifter utgiven av Rolf Pipping (ingår i Samlingar utg. av Svenska 
Fornskrift-Sällskapet), Uppsala 1921, v. 490 ff. 

"Thz cr swa sant som jak her l;iss 
Jon jerl ward dräpin i askaness 
Ther vte haffde warit nyo aar 
swa at han aldrigh mällom hema war 
ok striit mz rytza ok ingerboo 
foro gudz skuld ok the helga troo 
försto nat ther han kom heem 
tha ward han slaghen i häll aff them 

3 Se bl. a. Ahnlund, N., i Svensk sägen och hävd, Stockholm 1928, sid. 
149 ff. och Stade, A., i Historisk Tidskrift 1939 sid. 113 ff. 

Hans hustrw rymde til hundhamar 
hon haffde sorgh ok mykin jämmer 
j silh hierta ok i sin hugha 
tha took the ädela rena frwa 
Ok sampnade folk ok mykin makt 
ok dräp them alla swa er mik sakl 
vpa eth berg som heytcr eesla skär. 
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Fig. 7. Mynningspartier av skidbeslag av 
förgylld brons. Till praktsvärdet i båtgrav I 
i Vendel, Uppland. 1/1. — Mouth piéces of 
the sheath fittings of gilded bronze. Belong
ing to the splendid sword in boat-grave I 

at Vendel. 

Hundhammar i ättens ägo (Erikskrönikan uppger v. 2570, atl 
Hundhammar tillhörde hertigarna Erik och Valdemar). 

Då hund- i de nordiska fornspråken utgör ett förstärkande 
prefix — jfr t. ex. fvn. hundviss 'mycket vis', hundmargir 'syn
nerligen många' — betyder Hundhammar tydligen 'den stora 
klippan", elt mycket betecknande namn på den i Mälaren stu
pande klippa, invid vilken gravfältet är synnerligen vackert be
läget intill stranden. 

Det finns i den gamla nordiska litteraturen ett personnamn, 
som skulle kunna kombineras med ortnamnet Hundhammar: det 
frän Eddadikterna om Helge Hundingsbane kända namnet Hun-
dingr. Detta av följande skäl. 

Personnamn på Hund- äro mycket sällsynta i Norden. Lind 
a ni nr i sin bekanta ordbok över fornvästnordiska personnamn4 

utom vårt Hundingr det från Snorre-Eddan kända jättenamnet 
Hunddlfr (även med varianterna Hunndolfr, Hunndallr) och vi-

4 Lind, E. H., Norsk-isländska dopnamn och fingerade namn från medel-
liden. Uppsala—Leipzig 1905—1915. 
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dåre Hundölfr, som verkligt namn belagt några gånger.5 Httn-
dingr är utom i Helgedikterna endast känt som namn på ett par 
diktade personer och ifrån verkligheten som ingående i några 
medeltida norska ortnamn. Eddadikternas Hunding är även be
kant ifrån Saxos danska krönika, vilken för övrigt även känner 
en svensk konung, en själländsk hövding och en dansk (?) kämpe 
med detta namn.6 Saxo har dock ytterst litet att berätta om alla 
dessa; möjligen ha alla sitt upphov i Eddadikternas Hunding. 
För övrigt saknas namn på Hund- i forndanskan. I fornsvenskan 
finns möjligen Hundalf eller Hundulf belagt i ett ortnamn ifrån 
Småland.7 

Då alltså personnamn på Hund- äro ytterst sällsynta i det verk
liga livet under Nordens forntid och medeltid, är man mycket 
frestad att anse namnet Hundingr ursprungligen icke vara ett 
verkligt personnamn, utan betyda 'en person ifrån någon ort på 
Hund-\ 

Sceneriet i Helgedikterna är, som Ture Hederström8 och Arthur 
Norden9 visat, Östergötland och Södermanland. Helge är östgöte 
han tillhör den östgötska ylvingaätten. I dikten omtalas en rad 
platser, och de enligt min mening visserligen få, som kunna 
identifieras av dem, visa hän på Östergötland: Brdvgllr, d. v. s. 
Bråvallen, omtalas — några andra än de östgötska Bråvallarna ha 
aldrig varit kända — och vidare kan t. ex. anföras, att Helge i 
födelsedagsgåva bl. a. får Hringstaoir. d. v. s. Bingstad på Brå
vallarna straxt norr om Norrköping. Han företar ett härnadståg 
mot Granmars söner Hgdbroddr, Gudmundr och Starkaör. Men 

5 Namnet Hundi, som under vikingatiden förekommer på Orknöarna, Sö-
deröarna och i Skottland, anses vara en översättning av ett keltiskt namn. 

6 Knudsen, G. og Kristensen, M., Danmarks gamle Personnavnc, Köben
havn 1936—40, med källhänvisningar; den själländsko hövdingen återfinnes 
i flera andra danska källor. 

7 Lundgren, M. (jämte Bråte, E. och Lind, E. H.), Svenska personnamn från 
medeltiden ( = Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen och 
svenskt folkliv. X, 6—7), Uppsala 1892—1934. Mycket osäkert är, om Hunde 
kan ingå i ett par medeltida svenska ortnamn. 

8 Hederström, T., Fornsagor och Eddakväden i geografisk belysning II, 
Stockholm 1919. 

• Norden, A., Saga och sägen i Bråbygden, Norrköping 1922, sid. 8 ff.; 
Östergötlands järnålder 1:1, Stockholm-Norrköping 1929, särskilt sid. 145 ff. 
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^ ^ 

Pig. 8—9. 8. D d av förgyllt bronsbeslag till skidan till det svärd, vartill 
hjaltefragmentet fig. 4 hört . 1/1. 9. Förgyllt och förtent mynningsbeslag av 
brons till svärdsskida. Till det andra svärdet i båtgrav 1 i Vendel, Uppland. 
1/1. •— 8. Par t of gilded bronze fitting from the sheath of the sword to which 
the hilt fragment in Fig. 4 betongs. 9. Gilded and tinned mouth fitting of 
bronze from the sword-sheath. Belonging to the second sword in boal-

grave I at Vendel. 

Granmar är känd ifrån Ynglingasagan som konung över Söder
manland;10 han är en av de av Ingjald illråde till dennes gravöl 
över fadern Bröt-Anund inbjudna underkonungarna. Då han en
sam icke kom till gravölet, undgick han att bli innebränd, ett öde, 
som dock senare övergick honom, då han vid ett besök på ön 
Slli, d. v. s. Selaön i Mälaren, anfölls och innebrändes av den 
svekfulle Ingjald, som dock slutit fred med honom efter åtskil
liga strider. Granmars död har enligt min kronologi inträffat om
kring är 650. 

Innan Helge företar sitt tåg mot Granmarssönerna, har han 
emellertid utfört ett par bragder. Han har 15-årig dödat en ko
nung Hunding; därav fick han sitt tillnamn Hundingsbani. Då 
Hundings söner krävde böter för fadern och för vad Helge rövat, 
blir det strider mellan dem och Helge. I dessa fäller han dem. 
De uppräknas: Al fr, Eyiölfr, Higrvaror, HtivarÖr. Det sägs, alt 
Helge utött hela Hundings ätt. 

Då Helge fällt Hundingssönerna och är på hemväg, möts han 
av Sigrun i spetsen för i luften ridande valkyrior. Hon är bort
lovad till Granmarssonen Hodbrodd, men vill icke äkta denne; 

, 0 F innur Jönssons ed. ( = Samfund fil udgivelse af gammel nordisk lit
teratur nr 32), I, Köbenhavn 1893, sid. 65 ff. 
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Fig. 10. Svärdskvalebeslag av förgyllt silver. Till samma svärd som hjaltet 
fig. 5. 2/1. — Sword-grip fitting of gilded silver. Belonging to the same 

sword as the hilt in Fig. 5. 

hon uppges vara dotter till en Hogne. Helge befinner sig uppenbar
ligen i Södermanland. 

Ortnamn på Hund- äro icke vanliga. De flesta torde vara mo
derna och innehålla ordet hund 'canis'. Från Södermanland kän
ner jag utom det utdöda Hundhamar blott två, bägge i Rönö 
härad i södra delen av landskapet: Hundby i Torsåkers socken 
och Hundshälla i Bälinge socken, båda smärre gårdar under större 
sådana. 

Den enda södermanländska ort på Hund-, som Helgediklernas 
Hunding kan kombineras med, är alltså Hundhamar. 

I delta sammanhang är det värt att lägga märke till, att Johan 
Hadorph i sina i Kungl. Biblioteket förvarade antikvariska an-
leckningar från Karl XI:s "eriksgata" 1673 uppger, att vid Hund
hammar "äro dhe gamble Järlars höga Grafbackar" och att "en 
af dem heter Hunnehögen, af en som heter Hune Jern, den der 
synes ligga begrafwen, men Järn är Jarl, det är Hune Jarl, ok till 
äfwentyrs hafwer gården fått sitt nampn af denne Hunen och 
Hammar det är stora Stenbacken och bergen som der näst liggia" 
(jfr Ahnlund, a. a. sid. 155). Om en på Hundhammar bosatt jarl 
kunnat betecknas som "Hunnejarlen", bör en hövding där ha 
kunnat benämnas "Hundingen". Möjligen kan samma person ha 
avsetts, men möjligen kan också "Hundingen" gälla en hövding 
Iran ett tidigare skede, "Hunnejarlen" en från ett senare. Det har 
i sistnämnda fall varit naturligt, att "Hunnejarlen" av folkfanta
sien så småningom satts i samband med de stora högarna, vilka 
ursprungligen ha med "Hundingens" släkt att göra. 
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Dä Granmar dött omkring år 650, böra episoderna med Helge 
och Hunding och dennes söner falla under andra hälften av 600-
talet. Men onekligen måste det anses märkligt, att vi i den stora 
Norsborgshögen finna 5 mansgravar, därav 3 eller 4 daterbara, 
dessa från tiden ca 650—ca 700, en av dem med ett praktsvärd, 
finare iin i någon annan grav från 600-talet. Vi komma alltså 
just till tiden för Hunding och hans söner, av vilka sönerna skulle 
ha stupat samtidigt. Jag säger icke, att just Hunding och hans 
söner skulle blivit begravda i den undersökta högen vid Norsborg, 
men jag menar, att högarna kunna tillhöra deras ätt. 

Som vi sett, hörde omkring år 1200 Hundhammar, d. v. s. nu
varande Norsborg, och Askanäs på Ekerö till samma ätt, ej orim
ligt lolkungaätten. Man skulle då kunna uppkasta den frågan, 
om icke något liknande varit för handen på 600-talet och om det 
därför inte också då kan ha varit något samband mellan Nors
borg och Helgon. Fynden på Helgon äro mycket förnämliga un
der 600- och 700-talen, och alla daterbara gravar i den stora 
Norsborgshögen tillhöra, som nämnt, tiden ca 650—ca 700. Söder 
om Ekerö gick ju den östliga huvudvägen in i Mälaren. Från 
Norsborg och det ca Va mil ostnordost därom belägna Vårby i 
Huddinge socken, där på två gravfält finnas tre tämligen stora 
högar (ca 20 m i diameter och ca 3 m eller mera i höjd), be
härskade man den östliga passagen till denna väg, från Helgon 
den västliga. Problemet om ett samband Norsborg—Helgon är i 
varje fall värt att tagas upp. 

SUMMARY 

Ii. Nerman: To which royal family did the great grave-mounds 
at Norsborg in Botkyrka parish belong? 

Of the two great grave-mounds in the park at Norsborg in the parish of 
Botkyrka in Södermanland, which form the centre of a grave-field of 21 
known graves (Plan Fig. 1), the largest, No. 10 (Fig. 2), which has a base 
diameter of 46-39 m and a height of up to 6 m, was cxcavated in 1939 by 
Professor Nils Åberg and students of Stockholms Högskola; at an earlier 
date or in the same year 8 more graves were excavated by Äberg and his 
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assistants. The large mound contained 7 eremation-graves, of which 5 were 
for men, one a woman's and the seventh unidentifiable. 1 or 2 of the men's 
graves cannot be dated; the remainder are from more or less the same 
period, c. 650-c. 700 A.D. 

In the man's grave No. 6 in grave 10 some extremely interesting finds 
were made, including a number of fragments of gold objects and gilded 
silver objects. The author has been able to establish that among them there 
was a gold fragment of a sword-hilt and the remains of silver and gilded 
bronze fillings from sword-sheaths. The fragment of hill, Fig. 4, may be 
compared with the bronze hilt Fig. 5 from the boal-grave in the "Nabberör" 
at Nahbelund in the parish of Boda on Öland, which is from c, 700 A.D. 
The sheath fillings, Fig. 6, are the remains of cross fittings similar to the 
fragmentary one at the top of the sheath, Fig. 7, belonging to the splendid 
sword found in the boat-grave I at Vendel; the bands of one width in Fig. 6 
were placed crosswise at the top, those of the other width a little further 
down. They enclosed one or more recfangular filtings, of which the frag
ments in Fig. 8 are piéces; the fittings were divided into squares. viz. the 
fitting in Fig. 9 belonging to the second sword found in the Vendel boal-
grave. The fittings in Fig. 6, Nos. 1 and 2, bear decoration similar to that 
of the grip filting, Fig. 10, on the "Nabberör" sword, and at the bottom right 
of the fitting shown in Fig. 8 it is possible to see an animal 's legs in Late 
Style II, in the period c. 650-c. 700. 

The man's grave No. 6 dn the large mound, which has a considerably 
richer inventory than any of the others, is the principal grave; it is över 
this grave, too, that the great central cairn has been raised. The sword 
from it is the most splendid known in Seandinavia from the 7th and Sth 
centuries, the only one so far known with a hilt of gold. In the case of the 
Norsborg chieftains we must be dealing with the uppermost classes of society. 

The ancient name of Norsborg is Hundhamar . It is mentioned as early as 
the 14th century in the Erik Chronicle in connection with events which took 
place about the year 1200. At the last-mentioned date the estate may already 
have belonged to lhe Folkung family, as öl did about 1300. Hundhamar 
means 'the great cliff and refers to the high preoipice which falls into Lake 
Mälar not far from lhe grave field. 

The author associates this place-name with the name known from the 
Edda Poems about Helge Hundingsbane, Hundingr. Since names containing 
Hund- are very uncommon in prehistoric and mediaeval times in Seandinavia, 
the author is of the opinion that Hundingr is not in origin a real person's 
name hut means 'someone from a place containing the word Hund-'. 

As Ture Hederström and Arthur Norden have shown, the setting of the 
Helge Poems is Östergötland and Södermanland. Helge is an östgöte (East 
Goth); this is clear from several place-names, e.g. Brdvgllr', 'Bråvallen'. He 
marched against the sons of Granmar and defeated them. But, according to 
Snorre Sturleson's Yngling Saga, Granmar was King of Södermanland; he 
was burnt alive in a building by Ingjald illråoi, according to the author 's 
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chronology about 650. Earlier Helge had killed a King Hunding, whereby he 
acquircd his name of Hundingsbane. Evidently Hunding also had his seal 
in Södermanland. 

Place-names containing the word Hund- are not common; most of them 
are probably modern and use the word 'hund' (canis). The only place in 
Södermanland which can be connected with the Hunding of the Helge 
Poems is the ancient Hundhamar . He would thus have been called "the 
Hunding" after his native place. 

Hunding and his sons probably died in battle during the second half of 
the 7th cenlury, strangely enough in the period to which all the dafeable 
graves, 3 or 4 of which are man's graves, in the largest Norsborg mound 
belong. The author makes no claim that it was Hunding and his sons who 
were buried in this mound, but he is of lhe opinion that the two large mounds 
at Norsborg may have belonged to their family. 
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