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ETT VENDELTIDA GRAVFYND 
FRÅN SPELVIK 

Av J a n Peder Lamm 

"vid bålet hängde de 
hugg järn och hjälmar 

och skinande brynjor 
som han bett dem göra"1 

1944 utfördes en arkeologisk räddningsgrävning på det stora 
bygravfältet "Trossbobacken" vid Landshammar i Spelviks soc
ken, Södermanland.2 Föremål för undersökningen var en starkt 
skadad gravhög av den typ med "inre centralröse över brand
lager" som bl. a. behandlats av Arne.3 Undersökningen leddes av 
landsantikvarie Ivar Schnell.4 Före avtorvningen syntes den tidi
gare okända anläggningen inte i markytan. Högen har av för
tal tåren till detta meddelande erhållit beteckningen A/1944. 

På grund av fornlämningens tillstånd upprättades ingen grav
plan men av handlingar i ATA framgår att centralröset hade en 
diameter av ca 4,0 m samt alt brandlagret var i genomsnitt 0,3 m 
tjockt och hade en diameter av ca 2,5 m. Ett oornerat lerkärl av 

1 Stroferna 2139—2140 ur Beowulf i Collinders tolkning. Collinder, B., 
Beowulf, Stockholm 1954. 

* Enl. 1958 års inventering för ekonomiska kar tan omfattar gravfältet 155 
synliga fornlämningar, nämligen: 70 högar, 78 stensättningar (77 runda och 
en skeppsformig) samt 7 resta stenar. 

3 Arne, T. J., Gravar från "Vendeltid" vid Lagerlunda i Kärna socken, 
Östergötland, Fornvännen 1919. 

4 Landsantikvarie Schnell har tidigare i skrift omnämnt och avbildat fynd 
från den aktuella högen. Schnell, I., Bönö kommun. Södermanlands hem
bygdsförbunds sockenbeskrivningar för hembygdsundervisning nr 14, 1956. 
Jag får i detta sammanhang framföra mitt hjärtliga tack till Dr. Schnell för 
välvilligt lämnat tillstånd att mera ingående publicera fornsaksmaterialet. 
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Eig. 1. Högtstående inhemskt konsthantverk — eller 
importföremål frän England eller Kontinenten? 
Djurhuvud i ucrroterie doisonnéc och filigranprydd 
yuldribbu. 411. Samtliga sifjerheleekningar, fig. 1—17 
hänför sig till fyndförteckningens numrering. Samt
liga foto utom fig. 14, N. Lagergren. — Specimens of 
high-qualitg art handicraft of domestie origin or 
ar t ides imported from England or the Continenl ' 
Animal head uerrolerie cloisonnée and gold rtb 
decorated with filigree. All the numbers in Figs, 1— 

13 reläte to the numbering in the list of finds. 

grovt gods stod nedgrävt till mynningskanten i bålmörjan i brand-
lagrets centrum. Lerkärlet innehöll förutom brända ben ett par 
kamfragment av horn. Det mäktiga brandlagret var så bemängt 
med brända ben och fornsaker i fragment atl Schnell måste till
kalla en hel skolklass fiir alt få assistens med "benplockningen". 
När utgrävningen slutförts bestod fyndmaterialet av drygt 100 
liter brända beu samt en mängd fornsaker, däribland bronsbeslag 
i stil II (vendelstil B). 

1 samband med utarbetandet av en uppsats om fornlämning
arna i Spelviks socken5 fick författaren anledning att närmare 
befatta sig med fynden från högen, nu förvarade i Statens Histo
riska Museum (inv. nr 23243). Det omfattande benmaterialet har 
genomgåtts två gånger, varvid en del material uttogs för osteolo-

5 Lamm, J. P., Studier i Spclviks sockens fornlämningar. Manuskript 1960. 

ATA. 
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F'ig. 2. I bildens öure d d , pressbleck au brons. Därunder, vilddjur i vendel
stil B. 1/1. — In the upper part of the picture, fragments af thin bronze 

plates. Below it. wild animals in Vendel Style B. 

gisk granskning." Genomgången resulterade i ett antal "uyfynd" 
av betydande intresse. De har givit nya dimensioner åt fyndet som 
helhet och föranlett materialets publicering i fyndförteckningen 
här nedan.7 

0 För värdefulla råd och vänligen lämnad hjälp med bestämning av det 
osteologiska materialet tackar jag professor G. Arwidsson och docenterna 
W. Holmqvist samt N. G. Gejvall. 

7 Vid uppordningen av materialet har jag som förlaga använl SHM:s kata
logbilaga, som i utvidgat skick återfinnes i fyndförteckningen. 
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Pig, 3. Fragment au beslag frän grav A/1944 Landshammar. F"rån vänster 
fynd förteckningens nr 8: 52, 8: 53 a, 8: 53 b. Föremålen tecknade au B. Han
del. 1/1. — Fragments of mountings from the A/1944 grave at Landsham

mar. From the left Nos. 8: 52, 8: 53 a, 8: 53 b in the list of finds. 

FYNDFÖRTECKNING 

1. Guldfiligran. Et t mycket tunt, rektangulärt guldbleck med av
rundade hörn. Blecket är ornerat med ytterst fin, pärlad guldtråd, 
som bildar en följd av sjutton runda ringar. Längs bleckets sidor 
löper en dubbel, pärlad guldtråd. 
L. 17 mm. B. 2,5 mm. Vikt 0,130 g. Fig. 1. 

2. Verroterie cloisonnée. Djurhuvudformat fält med inläggning av 
granater i två schatteringar. Frånset t den sten, som bildar djurels 
öga, är granaterna ej genomskinliga. Under ögonstenen synes ett 
våfflat gttldfolium. Stenarna, som har ornerade, oregelbundna for
mer, är planslipadc och infattade av guldlameller, som är slukade 
längs föremålets ytterkanter. Föremålels undersida täcks av ett 
slätt guldbleck. L. 13 mm. T. 2—3 mm. Vikt 0,575 g. Pig. 1. 

3. En droppformig guldsmälta. Vikt 0.138 g. 
4. Fem tennsmåltor. Vikt 11.4 g. 
5. Sex tennsmältor, starkt förslaggade. 
6. Ca femtio fragment av tunna bronsbleck med pressad dekor i form 

av bl. a. korg- och bandflätningsmönster, repslavar och djurorna
mentik. I elt fall ornamentik, bestående av ett djurhuvud med 
öga i form av en infattad, planslipad granat. Fig. 2. 

7. 12 bronsnitar med platta eller halvsfäriska huvuden, däribland 
tre kvarsit tande fragment av bronsbleck. L. 8 mm. 

8. Ca 90 ornamentsdctaljer av brons. Fig. 2—6. 
1 Djurhuvud, vildsvin, huvudet vänt ät vänster. Del. av genombr. 

arbele. L. 30 mm. Framför trynct elt ringformigt nitfäste, i vilket 
nilen ännu sitter fastsmält. 

2 Djurhuvud, som föregående, fragmentariskt nitfasta. L. 30 mm. 
3 Djurhuvud, som föregående. L. 30 mm. 
4 Djurhuvud, som föregående, men med huvudet vänt åt höger. 

L. 27 mm. 
5 Djurhuvud, i stil / / , del. av genombrutet arbete, öga i form av in

lagd, planslipad granat, huvudet vänt åt höger. L. 40 mm. 
6 Djurhuvud, som föregående, men vänt åt vänster och bevarat lill 
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Fig. 4. De flesta bronsfragmenten är starkt eldskadade men av hög kvali
tet. 111. — Most of the bronze fragments are greatly damaged by fire but 

are of high quality. 
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Pig, 5. Ursprungligen förgyllt bronsbeslag i karvsnitts-
teknik. Landshammar, grav A/1944. F-gndförteckningens 
nr 8: 61. Teckning av B. Handel. 2/1. — Carved orlglnallg 
gilt bronze mounting. A/1944, the grave at Landshammar. 

No. 8: 61 in the list of finds. 

(8) en mindre del. L. 25 mm. Genom djurets käft går en bronsnit med 
sfäriskt huvud. 

7 D fur huvud, som föregående men mindre och sämre bevarat, ögats 
granat bortfallen. L. 14 mm. 

8 Djurhuvud, som föregående men mindre, huvudet vänt åt höger. 
L. 9 mm. 

9 Djurhuvud, som föregående, huvudets riktning osäker, ögongrana-
ten kvarsitler. L. 12 mm. 

10 Djurhuvud, som föregående. L. 9 mm. 
11 Djurhuvud, som föregående. L. 11 mm. 
12 Fragment med infattad, rund, planslipad granat. L. 13 mm. 
13 Fragment med infattad, rund, planslipad granat. L. 13 mm. 
14 Djurhuvud, enface, övergående i genombrutet arbete. Av ögonen i 

form av infattade, planslipade granater kvarsitter det ena. I.. 28 mm. 
15 Djurhuvud, enface, ursprungligen med runda ögon i form av plan

slipade granater. Fragmentariskt, halvsmält. L. 20 mm. 

16—19 Fyra fragment, lill karaktären överensstämmande med 8: 15. 
Ornamentik: bandslingor och parallella linjer. 16—18 har troligen 
infattat granater medan 19 är försett med ett nithäl. L. 12—17 mm. 

20 Tungformigt fragment av genombrutet arbete med längs sidorna 
löpande, instämplat sicksackmönster. L. 20 mm. 

21 Fragment, möjligen tillhörande samma arbete som föregående. 
Längs kanterna inslämplat sicksackmönster. L. 20 mm. 

22 Fragment av genombrutet arbete. Kantbit med varandra kryssande 
flikar. 

23—24 Två fragment av genombrutet arbete, det ena halvcirkelformigt och 
försett med infattning för planslipad granat, det andra päron-
formigt. L. 14 resp. 18 mm. 

282 



B T T V E N D E L T I D A G R A V F Y N D F R Ä N S P E L V I K 

855 856 857 

t 
860 873 

^ ^ 8:75 

9:| 

*• 153 

,5 2 J l - O X \ 

/•7;/. 8. / ' i/ud ur j/rriy A/1944 Landshammar. 1/1. 
A/1944, Landshammar. 

— Find» from the grave 

28.'5 



J A N P E D E R L A M M 

Pig. 7. Fynd ur grav A/1944 Landshammar. 1/1. — Finds from the grave 
A/1944, Landshammar. 
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Fig. 8. Spelbrickor ur grav A/1944 Lands
hammar. Fyndförteckninyens nr 25. 1/2. 
— Draughtsmcn from the grave A/1944 
Landshammar. No. 25 in the list of finds. 

(8) 25 a—b Fragmentariskt beslag, övergående i genombrutet arbete. Det be
står av en bronsplatta, som är försedd med trenne nithål och är 
utformad som en rektangulär spegel med skräkantad ram. Etl 
tunt bronsbleck, ornerat med parallella linjer, är fäst vid beslaget. 
L. 24, B. 15 mm. 

26—49 23 fragment av genombrutet arbete med skråkanter, troligen kompo
nenter i ett större gallerverk. 

50 Fragment av höger öyonbrynsbåge till hjälm. L. 20 mm. 
52 Djurhuvud, välvt och fastnitat vid en underliggande bronsplåt. 

Huvudet är till slörre delen av sin längd ornerat med ett par 
glupande käftar, mellan dessa ett sicksackband av spetsiga tänder. 
L. 46 mm. Fig. 3. 

53 a—b Fragment av djurhuvud, troligen fortsättningen av 52, välvt och 
fastnitat vid en underliggande bronsplåt (53 b), med ornamentik 
i stil II, bakre delen av nosen, främre delen av hakspetsen, ett öga. 
L. 25 mm. Fig. 3. 

54 Djurhuvudlikniinile. profilerat föremål, försett med fem längs
gående vulster. L. 12 mm. 

55—59 Fem fragment av genombrutet arbele, ornerade med i huvudsak 
parallellt löpande karvsnittslinjer, däremellan åsar, som synes ha 
varit tvärstrierade. L. 15—27 mm. 

60 Halvt försmält fragment. Ornamentik: sicksackfläla, begränsad av 
pärlade bårder. L. 12 mm. 

61 Rektangulärt beslag med spår av förgyllning, ett hörn saknas, i de 
övriga hörnen kvarsitter bronsnitar. Ornamentik i form av ett i 
karvsniltsteknik ulfört och genom punsning mönstrat , tillbaka
seende, huggtandsförsett djur i stil II. Molivcl inramas av en 
punsad, sicksackmönstrad bård. L. 37 mm. B. 15 mm. F-ig. 5. 
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Fig. 9. Kamfrngment ur grav A/1944 Landshammar. Fgndförteckningcns nr 
27 1—12, 13—16 och 17—20. Föremålen tecknade nv B. Handel. 4/5. — Frag

ments of combs from the grave A/1944, Landshammar. 

(8) 62 Rektangulärt beslag, framgmenlariskt, fäst vid en underliggande, 
närmast rektangulär platta av järn. Tvenne järnni tar med sfäriska 
huvuden sammanhåller konstruktionen. L. 22 mm. B. 20 mm. 

63—71 Åtta korsformade beslag med övre och nedre korsarmarna ut
svängande från mitten, s idoarmarna raka. i vardera korsarmen en 
järnnit . 1 centrum ett nitliknande ulskolt, dock endast på beslagens 
ena sida. 2 beslag är nästan hela; av 3 återstår 3/4 och av 3 1/4. 
L. 15—37 mm. 

72—88 17 halvsfäriska bronsskållor, cn med cn genomgående nit av järn. 
Diam. 5—20 mm. 

9: 1 Böjd bronsten med D-formig genomskärning, den konvexa sidan 

snedrefflad. L. 20 mm. Fig. 6. 
2 Profilerad bronsten. L. 37 mm. 
3 Profilerad bronsten, böjd och försedd med elt 5 mm långt, inåt 

riktat utskott. L. 30 mm. Pig. 6. 
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D 

Fig. 10. Kamfragment ur grav A/1944 Landsbnnimar. Fyndförteckningens nr 
27 21—29 och 30— -34. Föremålen tecknade av B. Handel. 4/5. — Fragments 

of comb» from the grave A/1944, Landshammar. 

10: 1—• 7 Sju rännformiga kantbeslag av bronsbleck, därav Ivå fragment. 
L. 18 mm. 

8 Beslag av dubbelvikt bronsbleck i två lager, det yttre blecket är 
prytt med horisontellt löpande parallella linjer. Yttre bleckels L. 18, 
B. 13 mm., fragmentets B. 9 mm. 

9—10 'Två rännformiga kant beslag av bronsplåt; det ena mycket fragmen
tariskt, spär av ornamentik av längsgående parallella linjer. L 18, 
B.13 mm., fragments B. Q mm. 

11—12 Två kanlbeslng nv brons med kvarsittande nitar. L. 22 resp. 25 mm. 
13 Ett kantbeslag av järnbleck med två kvarsit tande nitar. L. 20 mm. 

11. Sex fragment av 1 mm tjock bronsplåt, fem av fragmenten med 
kvarsittande nitar. 

12. Tre fragment av 0,5 mm tjock bronsplåt med mycket små nitar. 
L. 9—19 mm. 

13. Krok av tunn bronstråd. L. 6 mm. 
14. Ca 350 bronssmältor och starkt eldskadade fragment, några med 

otydliga ornament sdetal jer. 
15. Fem söljor. hela eller fragmentariska. Fig. 6. 

1 Fragmentarisk bronssölja i genombrutet arbete. Dess törne är av 
brons och fasthålls av en järnsprint . Tvenne bronsnitar med 
runda huvuden — varav den ena kvarsitter — har hållit söljan 
fixerad vid dess rem. L. 16 mm. 
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E 

Fig. 11. Kamfragment ur grav Al 1944 Landshammar. Fynd förteckningens nr 
27 35—37 och 38—43. Föremålen tecknade av B. Handel. 4/5. — Fragments of 

combs from the grave A/1944, Landshammar. 

(15) 2 Sölja av jä rn med oval ram sittande i dubbelvikt, rektangulärt be
slag. L. 34 min. (med ramen utfälld). 

3 Sölja av järn med oval ram sittande i dubbelvikt, rektangulärt 
beslag, tornen bortfallen. L. 19 mm. 

4 Torne av järn, uppenbarligen ej till sölja 15:3 . L. 13 mm. 
5 Bingsölja av järn, fragmentarisk törne. Söljans diam. 13,5 mm, 

T. 3 mm. Nålens ursprungliga L. minst 15 mm. 
16a—b 56 fragment av ringväv av järn, ringar i två storlekar (diam. 6 

resp. 9 mm). Stora och små ringar förekommer ej i samma frag
ment. De små ringarna har cn nu nästan omärklig, nitad fogning 
medan de större endast består av ringböjd järnt råd. Fig. 6. 

17. Fragment av två remändbeslag. 
1 2 fragment av remändbeslag av järn, det ena med ett nithål. Frag

menten, som ursprungligen bildat ett tungformigt beslag, är så an
frätta att de nära nog förlorat sin metalliska karaktär . L. 17 resp. 
24 mm. Fig. 6. 

2 Trapdsfonnig t fragment av järn, troligen till remändbeslag. Till 
konsistensen som 17: 1. L. 10 mm. 

18: 1— 3 Tre små järnbeslag, därav tvä hela, L. 16 resp. 18 min, och elt 
fragmentariskt, L. 0 mm. Pig, 6. 

19. Järnfragment, böjt i ca 90° vinkel. Vinkelarmarna 15 resp. 20 mm. 
20: 1—13 Tretton ornamentsdetaljer av järn i genombrutet arbete. L. 10—35 

mm. Fig. 7. 
21: 1— 2 Järnbleck, tunna, glödpatinerade, med kvarsittande järnnitar . Det 

ena (1) cirkelsegment!ormigt, bleckels L. 18 mm., nitens L. 8 mm. 
Fig. 7. Del andra (2) spetsovalt, L. 10 mm. 

22: 1 Hörnskoning av ca 0,5 mm. tjockt järnbleck. Mått ca 5 - 5 - 5 mm. 
2 Dubbelskaligt järnbleck, ca 0,5 mm. tjockt, L. 10 mm. 
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Fig. 12. Kamfragment ur grav A/1944 Landshammar. Fyndförteckningens nr 27 
44—52. J-öremålen tecknade av B. Handel. 4/5. •—• Fragments of combs from 

tbc grave A/1944, Landshammar. 

23. Nitar och spikar. Fig. 7. 
1 Järnni t utan bricka, starkt glödpalinerad, L. 42 mm. 
2—12 Elva fragment av starkt förrosfade, större järnnitar . 

13—36 23 järnni tar eller fragment därav. L. 8—17 mm, några nitar har 
fyrkantig bricka. 10 nitar, som är 10—12 mm långa, har troligen 
hört till kammar, av övriga nitar synes de flesta ha varit ca 8 mm 
långa. 

23:37—38 Kort järnni t eller knapp med runt huvud och fyrkantig bricka 
samt fragment till d:o? L. 15 mm. 

39 JVif av brons med tillplattat sfäriskt huvud och rund genomskär
ning. Vid spetsen en hopsintrad klump av ett bronsbeslag. L. 
30 mm. 

40—41 Två vinkelböjda järnspikar. L. 15 och 30 mm. 
24. 65 starkt förrostade och obestämbara järnfragment. 
25: 1—42 42 spelbrickor av horn, hela eller skadade, samt ett femtiotal frag

ment till d:o. Brickorna är närmast halvklotformiga. A varje 
brickas undersida finnes ett centralt anbragt hål som vertikalt 
löper igenom nästan hela brickan. De flesta brickorna har dess
utom dekor på undersidan. Dekoren består av cirklar som är 
dragna med mitthålet som centrum. Mått: Ga 40 X 20 mm. Fig. 8. 

26: 1— 6 Sex fragment av en eller flera spdtärn ingar med ögon i form av 
dubbelkretsar. Fig. 7. 

27. 82 fragment av hornkammar . Från hur många kammar fragmenten 
härrör kan ej med säkerhet avgöras, sannolikt får vi räkna med 
mellan fem och sju. I följande uppställning räknar förf. med sju. 
Fig. 9—16. 
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(27) Kam A (Fig. 9, A) 
1—• 4 fragment av tandskivans kortsidor. Dubbelsidigt ornerade med 

vertikalt löpande parallella linjer. 
5—12 8 fragment från stödskena. Dekor, längs sidorna löpande paral

lella linjer. Elt fragment (12) har en kvarsit tande järnnit . Nitens 
L. 11 mm. 

Kam B (Fig. 9, B) 
13—16 4 fragment av fandskiva av enkelsidig kam å båda sidor dekorerad 

med en cirkelslagen tvåbandsfläta med i flätans mittaxel inställda 
koncentriska cirklar. Dekoren koncentreras till tandskivornas övre 
del, denna har ursprungligen stuckit upp som en rygg ovan stöd-
skenorna. 

Kam C (Fig. 9, C) 
17—20 4 fragment, ornerade med cirkelslagna tvåbandsflätor. Ett frag

ment (17) härrör från den landade delen av en enkelsidig kam 
av samma typ som kam B, möjligen, men troligen ej från samma 
kam. Ornering, på båda sidor: en vågrätt ställd, cirkelslagen två
bandsfläta. På ena sidan avgränsas ornamentiken nedåt av en 
vågrät linje, övriga fragment kommer troligen från stödskenorna 
till samma kam. Dekor: lodrätt ställda cirkelslagna tvåbandsflätor, 
däremellan parallella linjer. Elt fragment (20) har en kvarsittande 
järnnit . 

21—29 9 fragment av stödskenor lill enkelsidig kam (möjligen till kam B 
eller C). Dekor: längs sidorna löpande parallella linjer. Vid än
darna en snedstreckad bård omgiven av lodrätt stående parallella 
linjer. Fragmenten har alla spår av tandsågningsinstrument. (Fig. 
10, C) 

Kam D (Fig. 10, D) 
30—34 5 fragment av en gracil enkelsidig kam med stödskenor, de senare 

dekorerade med längs sidorna löpande parallella linjer. Kammen 
hålles samman av betydligt flera järnni tar än vad konstruktionen 
erfordrar. Nitarna har på ena sidan kupiga nitbrickor av brons. 
Den tandade delens ryggkant är dekorerad med kryss. 

Kam E (Fig. 11, E ) 
35—37 3 fragment av enkelsidig kam med stödskenor. På ett fragment 

(37) kvarsitter, fäst med en 10 mm lång järnnit , yttersta delen av 
ena stödskenan, denna är dekorerad med vinkelslällda linjer 
längst ut och för övrigt med snett övcrtvärande, parallella linjer 
och har märken efter tandsågningsinstrumentet. Fragment 35 på
träffades i gravurnan. 

Kam F (Fig. 11, F ) 
38—43 6 fragment av stödskena till enkelsidig kam. Dekor: längs sidorna 

löpande parallella linjer. 
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Fig. 13. Glasfraginent ur grav A/1944 Landshammar. Fgndförteck-
ningens n r 28. 4/5. — Fragments of glass from the grave A/1944, 

Landshammar. No. 27 in the list of the finds. 

Kam G (Fig. 12, G) 
(27)44—52 9 fragment, varav 5 (44—48) av den tandade delen av en mycket 

grov enkelsidig kam med högt välvd rygg, "hästkam'"! Ett fragment 
(45) har en kvarsittande 14 mm lång järnnit , fragmentet påträf
fades i gravurnan. 4 fragment (49—52) härrör sannolikt från änd-
styckena till denna kams stödskenor, nr 52 har en kvarsit tande 
järnnif. Dekor (49—50): slegliknande mönster som begränsas av 
lodrätt stående parallella linjer. 

Diverse kamfragment 
53—58 6 fragment av tandskivor till enkelsidiga kammar . 
59—83 24 fragment av kärnländer. 

Ca 75 klumpar av mer eller mindre försmält glas, av färgerna att 
döma härrörande från minst tre föremål. Ett flertal väl bevarade 
glasbitar antyder genom sina pålagda glaslrådar att åtminstone en 
grön snabelbägare ursprungligen funnits bland gravgåvorna. Färger: 
mellanblålt och två schatteringar av ljusgrönt. Fig. 13. 
Glasslagg ca 1 1. Glaset är till allra största delen så hårt för
slaggat att det mist sin ursprungliga färg och nu utgör en porös 
grå massa. 
1 bit bränd flinta. 
Ca 160 bilar bränd lera, därav ungefär fjärdedelen med mönster. 
Lerbitarna består av en av växtdelar starkt förorenad lera och har 
en slät och en skrovlig sida. På den släta sidan förekommer 
mönster i form av jämsides löpande eller sammanstrålande linjer. 
Linjerna, som synes ha bildat ett slags gallerverk, är i allmänhet 

28. 

29. 

;io 
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upphöjda. Ett fragment (31:1) har inslämplade rektanglar. Fig. 7. 
32. Fragment i två delar av skifferbryne. 
33. Förkolnat bröd, 0,14 1. Brödstyckena är så förkolade att intet 

kan sägas om ursprunglig form eller storlek. 
34. 1 fragment av bark eller trä. 
35. 1 sädeskorn, förkolnat. Pig, 7. 
36. Lerkärl, höjd 15 cm, mynningsdiam. 18 cm, bränt gråsvart gods 

med ljusbrunt slammat ytskikt, ulknipen mynningskant. Lerkärlet 
påträffades i hrandlagrets mitt där det stod nedgrävt till mynnings
kanten; i kärlet påträffades två kamfragment (27:35, 27:45) . 

37. Brända ben, ca 100 1. 

På frågan om högen uppkastats på den ursprungliga bålplatsen 
eller ej, gav 1944 års undersökning inget svar. Brandlagrets 
volym, närmare iVi m3, antyder i varje fall en "kase" av impo
nerande mått. Om mycket slark värmeutveckling vittnar mängden 
av förslaggat glas och metall samt de brända benens höggradiga 
sönderspllttring. De mänga fyndnumren visar att gravgodset dock 
långt ifrån blivit helt förstört. Beträffande huvudparten av före
målen är förbränningsgraden hög, men värmen måste ha varit 
ojämnt fördelad, eftersom många fragment är opåverkade av eld. 
T. o. m. obrända eller endast lätt brända ben förekommer. Ett 
karakterislikum för den aktuella gravtypen är den påfallande 
bristen på större metallföremål i fyndlagret. Av tillvaratagna 
fragment att döma har bl. a. vapen av flera olika slag likväl 
funnits med vid bränningen.8 

Trots att föremålen är synnerligen fragmentariska ger den 
kompletterade fyndförteckningen dock en märkvärdigt fullstän
dig bild av en vendeltida stormans gravutrustning. Av vapen 
finnes rester av hjälm, svärd (?), sköld (?) och kanske ringbrynja 
eller annat bålskydd. Därtill kommer en rid (?)-häst,9 ett koppel 

8 Det inkomplelta fyndmaterialet ställer frågan öppen, om vi däri får se 
etl offcrförfarande enligt principen "pars pro toto" eller får anse att bål
mörjan "rensats" efter bränningen. Det är också möjligt, atl bålet stått på 
annan plats och att tyngre metallföremål där sjunkit ner i botten av asklagret 
och aldrig tillvaratagits vid borl transporten av bålresterna. Jfr Arbman, H„ 
östgötska storbondegravar från 700-talet e. Kr., Meddelanden från Östergöt
lands fomminnes- och museiförening, 1941, s. 59. 

9 Skäl finnes att anta, att cn hel häst blivit placerad på bålet. Härför talar 
det faktum atl fragment påträffats av såväl kranium som kotor och de bakre 
extremiteterna. 
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F"ig. 14. På "frankiskt område" förekommer en typ av kammar med ovan
för stödskenorna uppskjutande ryggar. Hår, ett exemplar som sannolikt 
påträffats i Köln. Observera ornamentiken på stödskenan där samma 
"cirkelslagna tvåbandsfläta" förekommer som pd fragmenten från kam B. 
Böniisch-Germaniscbes Museum. Köln. inv. nr N. 4745 a. Foto Stadtsbild-
s td lc Köln. 4/5. — In the "F-rankish region" there occurs a type of combs 
with backs rising above the supporting bars. Here ls a specimen which 
was probably found in Cologne. Note the ornamentation on the supporting 
har, in which the same "two-stmnd plait in the form of broken circles" 

occurs as on the fragments of comb B. 

hundar och riklig proviant av bl. a. kolt, bröd och fisk. I utrust
ningen ingår vidare brädspel och dryckesbägare, ett flertal kam
mar (fem till sju stycken), åtskilliga beslag och söljor till remtyg, 
flinta till eldslagning, ett skifferbryne m. m. 

Enligt utlåtande av docent N. G. Gejvall var den döde en man i 
åldern 30—40 år. De brända djurbenen utgör delar av ett eller 
flera individ av följande arter: häst, hund, svin, nöt, får, höns, 
rädjur(?) och fisk. Av hund förekommer minst tre individ, två 
relativt kraftiga och ett mycket litet (jfr tabellen sid. 295). 

Frågetecknen i ovanstående sammanfattning är väl befogade. 
Frånsett hjälmen har den förmodade vapenutrustningen endast 
indiciebakgrund. 

Fragmentet 8: 5010 har av professor Birger Nerman identifierats 
som ett brottstycke av vänstra ögonbrynsbågen till en hjälm; 
jämför motsvarande detaljer på hjälmarna från Vendel I och 

10 Siffrorna hänvisar till ovanslående fyndförleckning. 1 görligaste mån har 
förteckningens nummerföljd iakttagits beträffande avbildningarna på fig. 
1—13. 
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Valsgärde 8. Antar man att hjälmarna visat överensstämmelse 
även i övriga detaljer torde också hjälmen från Landshammar ha 
varit prydd med pressbleck av brons. För detta talar ett femtiotal 
fragment av sådana bleck (6) samt tolv med dem sammanhörande 
små bronsnitar (7). Om bleckens ursprungliga form, ornerings
motiv och mått kan endast sägas, att ett kantfragment har en rät 
vinkel och att inget fragment visar prov på mer än ett av följande 
mönslerelement: korgflätning, bandflätning, djurornamenlik samt 
ett mönster, i vilket ingår grupper av upphöjda små runda ringar. 
Ett femtiotal fragment av ringväv (16) antyder att hjälmen också 
kan ha varit försedd med ett kompletterande skydd för ansikte 
och hals. Bingväven kan alternativt ha hört till ett bålskydd. 
Bingarna är av två olika storlekar och utföranden som ej före
kommer gemensamt i ett och samma fragment. Bingarna av den 
ena och klenare typen är sammanfogade genom nitning. De har 
sin närmaste motsvarighet i ringväv från Valsgärdegravarna 6 
och 8 men är av mindre format än dess ringar. 

Fyndförteckningens bägge guldföremål (1—2), bronsfragmen-
ten 8: 1—49 samt de tre järnbeslagen 18: 1—3 har tolkats som 
fragment av ett svärd eller en huggkniv. Det förmodade vapnet 
antages ha haft guld- och granatprytt fäste och en av genom
brutet bronsarbete smyckad skida. Stöd för förra hälften av denna 
teori ger ett svärdshjalt från Cumberland.11 Det engelska hjaltets 
kavle pryds av en kombination av verrotcrie cloisonnée och små 
bleck med guldfiligran. I Sverige funna representanter för samma 
kombination är svärdsknappen frän Valsgärde 512 och de san
nolikt till ett svärd hörande guld- och granatföremålen från Lejde, 
Skultuna, Västmanland.13 I likhet med parallellerna från de 
bägge svenska fynden har det rektangulära guldblecket (1) ring
filigran. Filigranen på landshammarsblecket är finare men oregel
bundnare än motsvarande på föremålen från Skultuna. Den över
ensstämmer ganska väl med filigranarbetet från Valsgärde 5 men 

11 Salin, B., Die Altgcrmanische Thicrornamcnlik, Stockholm 1904, Fig. 273. 
42 Lindqvist, S., Vendel-tiine finds from Valsgärde in the neighbourhood of 

Old Upsala, Acta archaeol. 3, 1932, Pl. IX. 
, s Arbman, II., Verrotcrie cloisonnée ct filigranc. Meddelanden från Lunds 

universitets historiska museum, 1950, fig. 14. 
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Artrepresentation i det osteologiska 
materialet från elt antal östmellan
svenska gravar från äldre vendeltid. 
2 = två individ 
X = arten är representerad 
? = arten är möjligen representerad 

3? = arten är representerad, möjligen 
av 3 imliv. 

+ = ej slutgiltigt bestämt material. 

Landshammar, Spelvik, Sö. SHM 
23243 + 

Bettna, Löta, Sö. SHM 13974/7 + 
Skrävsta, Botkyrka, Sö. SHM 

22586/53 + 
Ottarshögen, Vendel, Up. SHM 15847 
Uppsala Västhög, Gla Uppsala, 

Up. SHM 5308 
Uppsala östhög, Gla Uppsala, 

Up. SHM 1410 » 
Vendel I, Vendel. Up. SHM 7250 
Vendel XII, Vendel, Up. SHM 9785 
Vendel XIV, Vendel, Up. SHM 9785 
Valsgärde 6, Gla Uppsala, Up. 
Valsgärde 8, Gla Uppsala, Up. 
Kapellsbacken nr 6, Lagerlunda, ög . + 

Om omfattande djuroffer i samband med vendeltida stormannabegravningar 
vittnar ovanstående komparat iva tabell. — The above comparatlve table 
bears witness to large-scale animal sacrifice» in connection with burials of 

great personages in the Vendel Period. 

är närmast identisk med det ringornerade guldblecket från Upp
sala östhög.14 

Det lilla djurhuvudformade cloisonnéefältet (2) har få mot
svarigheter i nordiskt material. Ur teknisk synpunkt kan det när
mast jämställas med en svärdsknapp från Skrävsta, Botkyrka, 
Södermanland,15 ett litet triangulärt cloisonnéeföremål från Upp-

14 Lindquist, S., Uppsala högar och Ottarshögen, KVHAA monografiserie 23, 
1936, fig. 85. 

15 Arbman, 1950, a. a., fig. 8. 

295 



J A N P E D E R L A M M 

sala Västhög10 samt spännet från Beinstrup, Danmark.17 Arbman 
anser att en nära kontakt synes föreligga mellan engelska arbeten 
och de tre jämförelseobjekten.18 

De tre små järnbeslagen 18: 1—3 skulle kunna ha ingått i upp-
häugningsanordningen till ett svärd eller en huggkniv.19 Brons-
fragmenten 8: 1—49 i genombrutet arbete och karvsnittsteknik 
har alla karaktär av att ursprungligen ha ingått som delar i ett 
större "gallerverk". Detta kan förslagsvis ha tjänstgjort som be
slag på en svärdsskida eller en sköld. För ett svärdsalternativ 
talar t. ex. fragment 8:14 med nära paralleller från Valsgärde 7. 
Den ena doppskon från Vendel I20 visar en annan möjlighet till 
rekonstruktion. Bland fragmenten finns vidare ett antal djur
huvuden i profil eller enface. De flesta har eller har haft ögon i 
form av planslipade granater. De största profilsedda djuren kan 
uppfattas som galt (8: 1—4), örn (8: 7) och varg (8: 5—6) — en 
i GOO-talsmiljö inte ovanlig sammanställning som förekommer 
bl. a. på sköldar.21 Stöd för en "sköldteori" ger vidare ett antal 
genombrutna ornamentsdetaljer av järn. De kan ha ingått i be
slag av den art som förekommer i Valsgärde 8 vid sköldskivans 
kant.22 

Ett antal relativt välbevarade beslag, skällor och söljor torde 
väl närmast ha hört till remtyg i hästens och hundarnas utrust
ning. Ett av dem (8:61), ett elegant, ursprungligen förgyllt rek
tangulärt bronsbeslag har sina närmaste paralleller i Vendel XII. 
Det är utfört i karvsnittsteknik och dess djurframställning bygger 
på ett entrelacsystem som kännetecknas av att varandra krys-

16 Lindquist, 1936, a. a., fig. 101. 
17 Muller, S., Nye Fund og Former, Aarböger, Köbenhavn 1920, s. 106. 
18 Arbman, 1950, a. a., s. 160 f. 
19 Jfr Olsén, P., Die Saxe von Valsgärde. I. Valsgärdestudien, II. Uppsala 

1945, Abb. 45. 
20 Stolpe, H. och Arne, T. J., Graffältet vid Vendel. Stockholm 1912, Pl. I. 

Fig. 5. 
21 Se Arwidsson, G., Valsgärde 8. Die Gräberfunde von Valsgärde, II. Uppsala 

1954, Taf. 12., Bruce-Mitford, R. L. S., The Sutton Hoo Ship Burial. A provi-
sional Guide. British Museum. London 1956, Pl. 5 a och Nerman, B., Sutton 
Hoo —• en svensk kungagrav? Fornvännen 1948, fig. 25. 

22 Arwidsson, 1954, a. a., Taf. 10 och 11. 
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sande band har olika ytdekor — sicksackmönster av inpunsade 
trianglar respektive pärlband.23 

Bronsfragmenten 8: 52—53 a har karaktär av att ursprungligen 
ha ingått i ett arbete sofn vid något tillfälle reparerats genom på-
nitning av en bronsplåt — en del av ett beslag av annan typ 
(8:53 b). Komplexet 8:52—53 a är genom sin utformning och 
dekor närmast jämförbart med ett par sköldbeslag från Sutton 
Hoo.24 Fragmentet 8: 53 b visar viss överensstämmelse med ett 
beslag från Vendel XI.25 Lindqvist anser att skölden från Sutton 
Hoo är ett svenskt arbete från omkring 000 eller ännu tidigare.20 

Av söljorna, som alla är mycket små, förtjänar bronssöljan 
15: 1 att särskilt omnämnas, eftersom den i likhet med så många 
andra detaljer i fyndet är utförd i genombrutet arbete. 

Stora välvda spelbrickor och parallellepipediska speltärningar 
är en från vendeltiden välkänd fornsakstyp. Fragmenten visar, 
alt till landshammarsgraven hört ett spelbräde med minst 42 spel
brickor och en eller flera tärningar (25: 1—42, 20: 1—G). Spel
brickorna överensstämmer till storleken väl med motsvarande 
frän exempelvis Vendel XII och Valsgärde O.27 De är av horn och 
svarvade. På undersidan har de ett centralt placerat hål, som 
borrats genom nästan hela brickan; hålet utgör medelpunkt för 
ett ornament bestående av 3 koncentriska cirklar. Cirkelornament 
av detta slag förekommer på de flesta av fyndets brickor men har 
ej iakttagits på tidigare kända brickor av samma typ. En bricka 
företer vad som sannolikt är originalspår av rött färgämne. Böd 
färg har tidigare uppmärksammats på vikingatida spelbrickor 
frän Valsgärde l28 och förekommer på halva antalet brickor i ett 
likaledes vikingatida spel från Myvatn på Island.29 

Kammar tillhörde under östsvensk vendeltid det stående grav-
invenlariet. Möjligen kan man bakom detta faktum ana religiöst-

28 Jfr Stolpe och .4rne, a. a., Pl. XXXVH. Fig. 3—5 och Pl. XXXVIII. Fig. 
1—2. 

24 Bruce-Mitford, a. a., Pl. 4 c och 5 b. 
25 Stolpe och Arne, a. a., Pl. XXIX. Fig. 3. 
20 Lindquist, S., Sutton Hoo och Beowulf. Fornvännen 1948, s. 102, 
27 .S7o'/je och Arne, a. a., Pl. XXXIX. Fig. 15 och Arwidsson, G., Valsgärde 

6. Die Gräbcrfunde von Valsgärde, 1. Uppsala 1942 B, Taf. 37. 
28 Fridell, A., Den första båtgraven vid Valsgärde. Fornvännen 1930, s. 236. 
2" Petersen, J., Brclspil i förhistorisk tid. Oldtiden, Vol. 4 1914, s. 89. 
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magiska föreställningar. Kamfragmenten från Landshammar 
synes komma från inte mindre än mellan fem och sju kammar 
(27: A—G). Fragmenten B—C har ingått i en eller möjligen två 
kammar av hittills i svenskt material okänd typ. Anslutande kam
former med ovanför stödskenorna uppskjutande ryggar förekom
mer på frankiskt område där också den ornamentik som finns på 
B-fragmenten ofta utnyttjats.30 Nämnas bör att snarlik ornamen
tik också förekommer på en båtplanka från Valsgärde 8.31 Kam
marna A, D, F har buktiga stödskivor och svängd överkontur. 
A kan jämföras med kammen från Uppsala östhög.32 E och G är 
grova kammar och kan väl betraktas som hästkammar. 

Minst tre olika glaskärl har — att döma av fragmentens 
färg och utförande — ingått i utrustningen. Ett av kärlen har 
uppenbarligen varit en grön snabelbägare. Medan fynden 
från Vendel och Valsgärde antyder att större uppsättningar av 
hålglas blev vanliga i gravgodset först under det skede som repre
senteras av sådana gravar som Vendel I och Valsgärde O,33 talar 
fragmenten från Landshammar (28—29) för att import av sådant 
glas förekommit i större skala redan under den period då vendel
stil B var förhärskande i östra Mellansverige. 

De uppländska båtgravarna framhävs på grund av sitt rika 
fyndmatcrial som lysande länkar i en kedja, som i övrigt består 
av föga uppmärksammade brandgravar. Om att magnifikare 
"pompa funebris" kunnat utvecklas också vid en vendeltida stor
mans bränning vittnar landshammarsgraven med sina gravgåvor 
av hög kvalitet och stor rikhaltighet. Av det föregående framgår, 
att den behandlade gravens inventarium har mycket gemensamt 
med såväl de uppliindska båtgravsfynden som det ur daterings-
synpunkt viktiga materialet ur storhögarna i Gamla Uppsala. Det 
sagda gäller inte minst det osteologiska materialet (se tabellen). 
Inget nylt försök skall här göras att utreda den kronologiska 
och sociala relationen mellan båtgravarnas och storhögarnas 

30 Se fig. 9, B, C och jfr Böhner, K., Germanische Denkmäler der Völkerwan
derungszeit. Berlin 1958, Taf. 62: 10. 

31 Arwidsson, 1954, a. a., Abb. 77. 
32 Lindqvist, 1936, a. a., fig. 95. 
33 Arvidsson, G., Vendelslile, Email und Glas im 7.—8. Jahrhunder t . Vals-

gärdestudien, I. Uppsala 1942, s. 85. 
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människor och den miljö i vilken de en gång levde. Många fynd, 
som skulle kunna berika diskussionen av sådana frågor, ligger 
ännu opublicerade. Min förhoppning är, att sammanställningen 
av den överraskande rika utrustningen i Landshammarshögen 
skall vara till nytta i denna kommande diskussion. 

SUMMARY 

./. P, Lamm: A 7th-cenlury Grave-find from Spelvik. 

This grave-find derives from a mound (Landshammar A/1944) excavated in 
1944. The mound, which was heavily eroded by cultivation, covered a cairn, 
beneath which there was a layer of ashes from a very big pyre. The layer 
proved to contain more than 100 litres of burnt bones and the fragmentary 
remains of the funerary equipment of a warrior from that phase of the 
Vendel Period during which the Vendel Style B flourished. The archaeological 
material has much in common with that from the ship-burials in the county 
of Upland, as well as with that from the great mounds of Old Upsala. This 
affinily also applies to the skeletal material. 

As regardl the composition of the warrior 's outfit, fragments indicate the 
presence of the following weapons: a helmet, a sword (?), a shield (?) and 
a coat of mail. In addition to these there were a horse, a leash of hounds 
and a supply of mcat, corn, bread and fish. There were furthermore a number 
of draiighlsinen made of horn, some goblels (the number of which is remark
able at this early phase of the Vendel Period), six or seven combs, mountings 
and buckles for straps, flint, a whetstone, etc. This paper includes a delailed 
catalogue of the finds. 
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