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Ett estniskt korsformat hänge 

från Bjurhovda i Västerås 

Fig. 1. Lerkärlet och elet dubbelkoisfuiiuade hängel ir 
treated in the present paper in silu. 

ilu. Foto förf. — The- pendanl 

I Fornvännen nr 3/19G9 behandlade jag den senneolitiska hällkistan frän Bjur
hovda i Västerås (Jaanusson 196g). Pä samma gravfält, i dess södra del, läg ett 
50-tal stensättningar från sen vikingatid, innehållande brandgravar. Dessa gravar 
undersöktes under sommaren 1968, samtidigt med hällkistan. Fyndmaterialet frän 
gravarna är synnerligen rikligt och bearbetningen av detta fordrar en längre tid. 
Här skall ett fynd omtalas. 

1 en stensättning, A 49, påträffades under en stenpackning ett mycket soligt 
brandlager. 1 brandlagret, mellan två större stenar stod ett nästan helt lerkärl 
innehållande brända ben samt en bjällra av brons, ett anglosaxiskt silvermynt, 
en järnkniv, tre smä järnringar och 6 böjda tenar till ytterligare ringar samt 
nägra järnfragment. I brandlagret fanns ytterligare brända ben, 6 st. pärlor varav 
en av karneol, 2 anglosaxiska silvermynt samt ett dubbelkorsformat hänge av 
brons, fig. 1. 



ioo Smärre meddelanden 

Fig. 2. Bjällran, elet iliibbelkorsformade hänget och tre anglosaxiska silvermynt. Foto 
S. Hallgren, ATA. — The pendant, a small hell anel three silver coins found associated 
in the grace. 

Lerkärlet är av grovt gods med raka väggar, 8 cm högt och med en botten-
diameter av 12 cm. Den lilla bronsbjällran har flikarna ornerade med snedgående 
refflor och ovanför varje flik med två inristade linjer. En liten bronsklump sitter 
inuti och genom hängöglan löper en del av en järnring. Karneolpärlan är vit-
bräiiel och till formen avlång med 8 avfasade sidor. De övriga pärlorna är av glas 
och glasfluss. En pärla iir gråvit med strålblommor i rött och mörkgrått (Arbman 
1940, Taf. 123, fig. 12 b), en brandgul, cylindrisk, med fasade sidor och ögon i vitt 
och rött, en vit med rött vågband, en brandgul och en mörkblå. 

Mynten iir präglade i England under £tbelraed 11 regeringstid (979-1014 el. 
1016) och är av följande typer: 

Typ B 1 (First hand), präglad i Derby ca 979-985. 
Typ C (Crux), präglad i Huntingdon ca 991-997. 
Typ C (Crux), präglad i London ca 991 -997.» 
Av hålet i kanten att döma har mynten använts som hängen, sannolikt mellan 

pärlorna i halsbandet. 
Intressantaste fyndet är dock det korsformade hänget, fig. 2. Det är 6 cm 

långt och 4 cm brett. Ytan är ornerad med grupper av ingraverade punktcirklar, 
4 i varje grupp utom pä den kortare korsarmen, där endast en punktcirkel har 
fatt plats. Skaftet är försett med ett häl vilket tyder pä att korset har använts som 
hänge. 

Endast ett fynd av samma slag har tidigare påträffats i Sverige, nämligen vid 

1 För myntbestämningen tackar jag dr. Gay van der Meer, Haag. 
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Fig. 3. Den kända Utbredningen av ilubbelkorsforinaile nålhuvuden. I Ingcrmanlancl har 
ytterligare ett exemplar påträffats, men inga uppgifter om fyndplatsen kunnat erhållas. 
Renritn. Dagmar Sjöholm. — The known distribution of pinheads of elouble-eross type. 
A further find has been made in the Leningrad district, but no information on the site 
is available. 

Petsarve i Nor r l anda sn pä Got land (Nerman 1929, s. 169, fig. 179). I F in land är 

en hel näl (Kivikoski 1951, fig. 669) och 3 nå lhuvuden kända . T v ä nålar är på

träffade i Ingermanland (en avbildad av Spitsyn 1896, pl . 5, fig. 6). 

Korsets egentliga hemland är Estland (Tallgren 1925), elär ett tjugotal hela och 

ett t ret t iotal fragmentariska exemplar är kända. Fynden koncentrerar sig till södra 

och östra Estland, fig. 3. Endast ett fragmentariskt kors av denna typ har på

träffats pä Ösel.2 

Ursprungl igen har dubbclkors av denna typ varit nå lhuvuden . Nålarnas totala 

längd varierar mel lan 17-20 cm. Genom hålet i skaftet hängde en r ing på vilken 

fästes en kedjespridare med v idhängande bronskecljor. Nå la rna användes parvis, 

en vid var axel, ungefär som skandinaviska ovala spännbucklor . U tom att pryda 

klädedräkten hade nå la rna en praktisk funktion. Man fäste med deras hjälp en 

2 Ovärderlig hjälp viel utarbetandet av föreliggande uppsats erhöll jag av Cancl. hist. 
Aita Kustin, Tallinn, som meddelade uppgifter 0111 dubbelkorsnälhuvudcnas utbredning 
i Estland samt entusiastiskt bidrog med andra väsentliga upplysningar. Genom hennes 
plötsliga frånfälle i augusti 1970 törmenaelos elet henne att se dessa talrika råd realiserade 
i tryck i ett arbete, som starkt präglas av samarbetet med henne. 
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Fig. 4. En välbevarad uppsättning av dubbelkorsfor-
inade nålar med vidhängande kedjespridare oeh kedjor, 
Estland, Koelavere sn, Alatskivi. Efter Moora 1932, fig. 
48. — A well-preserved set of double-tross pins anel 
associated ornaments, Alatskivi. Kodavere parish, F.sio 
nia. From Moora 1932, Fig. 48. 

ärmlös yllemantel eller ylleschal vid axlarna. Oftast bröts skaftet av vid fäst
punkten och då har man använt korshuvudet som hänge. De flesta fynden i Est
land härstammar från brandgravar, men det finaste exemplaret påträffades i en 
skelettgrav vid Alatskivi nära Peipussjön, fig. 4 (Katalog Riga 1896, Tal. 28: 8), 
här avbildat efter Moora (1932, fig. 48: 1). Denna liksom några andra nålar har 
varit överdragen med tunt silverbleck. 

Bjurhovdakorset överensstämmer i form och storlek med de flesta av de dubbel-
korsformade nålhiivudena från Estland. Dekoren hos mänga av dessa nålhuvuden 
bestar av gjutna koncentriska ringar (som pä gotlandsexemplaret) eller ingrave
rade punktcirklar. Nägon exakt motsvarighet till bjurhovdakorsets dekor är inte 
känd, dvs. en elekor diir punktcirklarna iir grupperade på samma sätt.2 

De äldsta dubbelkorsnälarna dateras lill 1000-talets början (Tallgren 1925, 
s. 79 ff). De flesta tillhör dock 1000-talets andra hälft och 1100-talet. Det yngsta 
fyndet kommer frän Löhavere fornborg och kan dateras till 1100-talets slut 
eller 1200-talets början dä borgen förstördes (Moora 1955, s. 74). Hur korset har 
hamnat i Västerås mä bli osagt. Det kan vara ett importstycke direkt frän Est
land eller Finland. Det kan ha hamnat där tillsammans med bärarinnan. 

Korsformen på nålhuvudet har troligen ingenting att göra med kristen religion. 
Man skall komma ihåg, att hos de baltiska stammarna användes nälar med enkla 
korsformade huvuden redan under första årtusendets första hälft (Moora 1938, 
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s. 114 ff.). Enligt Tallgren härstammar de dubbelkorslormade nålarna från nålar 
med rombiskt huvud, vilka har en kortare tvärarm nedanför huvudet (Tallgren 
1925, Taf. VI: 1). Ariste (1938, s. 58 ff.) hänvisar till en annan möjlighet: dubbel-
korsnälar härstammar från nålar med triangulärt huvud, vilka har en kort tvär
axel genom skaftet. Enligt ett muntligt meddelande från prof. Moora skulle detta 
förmodande vara det mest sannolika. Han ansåg den lettiska nålen med triangulärt 
huvud och en tväraxel med koniska knoppar (Katalog Riga. Taf. 13: 1) vara ur
sprungsformen fiir ilubbelkorsformade nålhuvuden. I samband med bruket att an
vända silverbleck ändrades tväraxeln till en nedre korsarm och det triangulära 
huvudet ersattes med ett korsformat huvud. 

Kristendomen kommer mycket sent till Estland, nämligen fiirst under 1200-
talet när landet erövras dels av Tyska Orden, dels av danskarna. Dä den främ
mande tron har påtvingats folket med »eld och svärd», har motståndet varil 
stort och de kristna idéerna har haft svårt att få fotläste. Vid de senaste årens 
utgrävningar i Estland har man påträffat, vid sidan av 1200-talsgravar, begrav
ningar frän 1600-talet (daterade bl. a. med svenska 1600-talskopparmynt). De 
döda ligger visserligen med huvudet i väst, men med sig i graven har de oftast 
ett eldstål eller en kniv (Selirand 1962, s. 141). Anda fram till 1600-talets slut 
envisades man med att använda bygravtälten viel sidan av kyrkogårdar, gravfält 
som hade sin grund i hedniska gravfält. Först genom de svenska myndigheternas in
gripanden sattes stopp för hedniska folkseder och folktro (a. a. s. 160). 

I Bjurhovda liksom i Västmanland i allmänhet har brandgravskicket hållit sig 
envist kvar. Utan att gä närmare in pä fynden frän de övriga anläggningarna kan 
nämnas, att bl. a. nälhus av en typ som t. ex. i Uppland förekommer i skelettgravar, 
påträffades i Bjurhovda i brandgravar.3 

Hille Jaanusson 
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Summary 

A bronze pendant, shaped as a double cross (Figs. 1—2), was found in 1968 at the 
exeavation of a grave from the Viking era at Bjurhovda, Västerås. It was as
sociated with three coins minted during the reign of Tthelraed II (979-1014 or 
1016). The particular importance of the pendant is that it belongs to a type which 
obviously originated in Estonia and which has its main distribution there (Fig. 3). 
As well-preserved finds show (Fig. 4), such pendants were originally heads of pins 
used to fästen clothes as well as ornamental chains. After the shaft of the pin 
had broken off the head was often used as a pendant. The cruciform shape of 
the pin-head has evidently nothing to do with the Christian religion but developed 
independently from cross-like ornaments on earlier pin-heads. 

Arkeologisk utgrävning: målsättning och teknik 
Under det senaste årtiondet har arkeologiska utgrävningar i Sverige fatt en aldrig 
tidigare anad utveckling och omfattning. Man kan räkna med minst en tjiigodubb-
ling sedan är 1958. Orsaken är till stor del samhällets krav pä tillgäng pä mark 
fiir bebyggelse, vägar och takter, mark som tidigare har använts tör jordbruk och 
som ofta visar en stor fornlämningsintensitet. Exploateringstrycket mot storstads
regionerna omkring Stockholm, Göteborg och Malmö innebär ocksä en press mot 
de tätaste kända gravfälts- och boplatskoncentrationerna i landet. 

Detta har bl. a. lett till en betydande diskussion om hur arkeologiska utgräv
ningar skall bedrivas. Denna diskussion har också börjat ta skriftlig form (G. 
Rausing 1958, E. Nylén 1964, O. Voss 1964, B. Ambrosiani 1965, E. Nylén 1968, 
1969 a-b, C.-A. Moberg 11)69). Kännetecknande för det mesta av denna diskussion 
har varit inriktningen på den arkeologiska tekniken, pä hjälpmedel av olika 
slag, vilka också samtidigt har kraftigt utvecklats (t. ex. E. Nylén — B. Ambrosiani 
1964, B. Ambrosiani — U. E. Hagberg HJ67). Däremot har en mycket liten del av 
diskussionen ägnats åt de fiir utgrävningarnas målsättning avgörande frågorna: vad 
vill vi som arkeologer fä ut av det vid utgrävningarna framkomna materialet? 

Det har i flera av de ovan åberopade uppsatserna talats mycket om »nödgräv-
ningar» resp. s. k. problemlösande grävningar och med beklagande framhållits att 
ca 90% av utgrävningarna liir närvarande är »nödgrävningar» och att tid, eko-


