
Årderkrokarna från Björnlunda och Svarvarbo
Jirlow, Ragnar
Fornvännen 20-22
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1973_020
Ingår i: samla.raa.se



Ärderkrokarna från Björnlunda och 
Svarvarbo 

Av Ragnar Jirlow 

När lantbrukaren Erik Andersson i okto
ber 1938 plöjde 500 m öster om Tibble 
gärd i Björnlunda socken, Södermanland, 
vände den med hästar förspända plogen 
upp en träkrok pa omkring 15 cm djup 
(lig. 1). Billen synes ha skurit in under 
fyndet. Detta överlämnades kort efteråt till 
Björnlunda hembygdsgård, där dock da
tum för förvärvet saknas. Elva år senare, 
juni 194g, påträffade jag kroken i hem
bygdsgården. Dä den enligt min förmodan 
måste vara en bakkrok till ett årder, an
mälde jag fyndet till Riksantikvarieämbe
tet. 

Fyndplatsen besöktes sedan redan i no
vember samma år av geologen Carl Lars
son, som efter upplysningar dels av Tibble 
gärds innehavare, agronom H. Friedländer, 
dels av krokens upphittare, insamlade ma
terial frän fyndplatsen och sedan med tve
kan daterade kroken till järnåldern eller 
ev. senare period.1 Tvä C 14-analyser som 
utfördes 1959 har givit dateringar till om
kring 700 resp. 820 e. Kr. (1250 + 80 resp. 
1130 + 70 BP),2 dvs. yngre vendeltid-äldre 
vikingatid. Kroken skulle alltså kunna till
höra den yngre järnåldern. 

Kroken bar tillverkats av en ekgren med 
kvarsittande del av stammen och har utan 
tvekan ingått i ett årder, varvid grenen tjä
nar som bakständare och upptill som hand
tag liir ärjaren, medan stammen utgjort 
den i jorden gående sulan eller visen. Av
ståndet från spets till spets är 176 cm. Vid 
plöjningen ligger handtaget vid normalt 
läge, alltså vid omkring 80-85 c m o v e r 

marken, väl i banden. Visen är framåt hug
gen till en läng, på över- och undersidan 
platt kil med tvär spets. Huruvida visen 

Fig. 1. Ärderkrok frän Tibble, Björnlunda sn, Sö
dermanland. Foto ATA. — Ard bow from Tibble, 
Björnlunda parish, Södermanland. 

en gäng varit försedd med bill av järn kan 
ej mer avgöras. Det måste i så fall ha varit 
en bill med skaftlappar, eftersom spikhål 
saknas. Troligare förefaller dock att bill 
saknats, eftersom visen framtill utarbetats 
omsorgsfullare än man kunde vänta, om 
särskild bill funnits. Visen är så till vida 
defekt, som en del av högra sidan är bort
spräckt. Då visen på så sätt förlorat sin 
symmetriska form, har redskapet blivit 
odugligt, varför man antagligen kasserat 
detsamma. 

På visens vänstra sida, som behållit det 
ursprungliga utseendet, har slöjdaren som 
synes huggit in en hals, som tydligen varit 
fäste för dragåsen (fig. 2). Denna har ner
till antingen haft ett hål för halsen (hålas) 
eller gripit om denna med en klyka (klyk
as). Den förra möjligheten torde vara ute
sluten, eftersom i så fall hålet på åsen 
måste ha varit så stort, att antingen visen 

1 ATA, dnr 725/50. 
2 U-45, korr. 65: 99 resp. St 372, korr. 65: 99. 
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Fig. 2. Björnlundakroken, detalj. Foto ATA. — 
The Björnlunda ard bow, detail. 

eller bakkvisten med visens klack kunnat 
trädas genom detta hål. Åsens grovände 
skulle då ha blivit alltför otymplig och de 
för fästandet av åsen erforderliga kilarna 
för klumpiga för att fungera effektivt. Av 
allt att döma har man använt en klykas 
med en på undersidan tvärgående dymling, 
vilken hållit åsen i läge. Visen bar också 
just på detta ställe ett ca 3 cm djupt urtag, 
där denna dymling varit placerad. Denna 
har då suttit i själva kanten av denna så
som på vidfogade rekonstruktion (fig. 3). 
Skänklarna på gaffeln i nedre änden av 
åsen kan ha varit omkring 7 cm länga. 

Det ovan rekonstruerade årdret har åt
skilliga typologiska motsvarigheter, som le
vat kvar ännu under 1800-talet, märkliga 
vittnesbörd om allmogens traditionstrollet 
genom mer än ett årtusende. Liknande ty
per med klykas kan sålunda beläggas från 
Nedre Norrland, Dalarna, Småland och 
Gotland.3 Om bur denna typ tillverkades 
berättas följande: »Slöjdaren högg mesta
dels ned en björk, som fick utgöra redska
pels bakkrok. Dess stamdel blev den i jor
den gående sulan, medan en från stammen 
utlöpande gren fick bilda bakståndare. Till 
dragkrok valde bonden en annan krok av 
tall eller björk, men mest grävde han om
kull en gran med grov rot, som bildade en 
lämplig bukt mot stammen. Gran var bäst, 
ty den hade det lättaste virket. Därpå så-
3 Sigurd Erixon, Liv och folkkultur I, s. 
1 R. Jirlow, Gotländskt arkiv UJ53, s. 
5-6-
5 Hj. Larsen, Bronsåldcrsplogen frän 
fornvännen 1929, s. 1771. Jfr Jirlow, 
fornminnesförenings tillskrift 1935. 
0 U-66, korr. 65: 99. 

29 t. 
25 o. fig. 

Svarvarbo. 
Upplands 

Fig. 3. Björnlundakroken, rekonstruktionsteckning. 
— The Björnlunda ard bow, reconstruction clraw-
Ing, 

gaele man ur en ett par tum vid skära i ro
ten, varpå dragkrok och bakkrok hopfo
gades i skåran och fästes vid varandra med 
en kraftig träplugg, häl, av ek på tvären 
genom krokarna.»1 

Vad dragåsens längd beträffar befinner 
vi oss i Södermanland inom pardragning
ens gamla område i Sverige, varför det 
torde vara rimligast att antaga att Björn
lundakroken varit utrustad med läng ås, 
som framtill vilat på draganias ok. I Mä
lardalen bar årder med läng äs varit ca 
3 meter långa. 

Björnlundakroken är besläktad med den 
1911 vid Svarvarbo i Skuttungc socken. 
Uppland, funna träkroken (fig. 4), vilken 
tidigare genom pollenanalys med tveksam-
lic-i daterats till äldre bronsäldern.5 En 
C 14-analys frän 11159 g a v emellertid en da
tering till 980 e. Kr. (970 + 80 BP)'1 vilket 
skulle motsvara sen vikingatid. 

Vid båda krokarna är det fräga om be
arbetade föremål och med vär nuvarande 
kännedom om forntidens redskapsförråd sy
nes det mig icke gärna möjligt alt förklara 
dem pä annat sätt än som delar av årder. 
Utan all tvekan mäste detta gälla Björn
lundakroken. 

Mallen pa de tunna krokarna — båda 
av ek — stämmer ganska nära med var
andra. Avståndet från spets till spets är på 
Svarvarbokrokcn 1,85 meter och på Björn
lundakroken 1,75 m. Om handtagets höjd 
(iver marken i plöjningsläge sättes till ca 
80 cm, passar ett sådant läge till dem bägge. 
Båda slutar i särskilt tillyxade handlag. 
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Fig. 4. Ärderkrok frän Svarvarbo, Skuttunge sn, 
Uppland. Foto Uppsala universitets museum för 
nordiska fornsaker. — Ard bow from Svarvarbo, 
Skullimgc parish, Uppland. 

Den på båda långt utdragna visen har fått 
samma typ, nämligen formen av en stor, 
på över- och undersidan med yxan tilljäm-
nad kil, som längst fram är tvärt avskuren. 
Spär av bill saknas. Även vinkeln som 
handtagskroken bildar mot visen är unge
fär densamma pä båda krokarna. 

Svarvarbokroken har av mig tidigare re
konstruerats efter förebild av det bekanta 
danska Döstrupårdret, i det att kroken 
trätts genom ett häl i en försvunnen dragas 
(fig. 5). Medan Svarvarboårdret haft hålas, 
har Bjömlundaårdret varit försett med 
klykas, en konstruktion, som möjligen kan 
vara en av svear gjord uppfinning på 
grundval av den äldre typen med hålas. 

Årder med hålas och sammansatt av två 
krokar kan i våra dagar beläggas frän 
nedre Norrland, Dalarna och Skäne.7 

Utbredningen under 1800-lalet av de två 

I i i . 5, Svarvarbokroken, rekimstruktionsleckniiig. 
— The Svarvarbo ard bow, reconstruction drawing. 

årdertyperna motsäger icke dateringen till 
förhistorisk tid av dem bägge. Det förefal
ler rimligt att antaga, att typen med gaffel 
utvecklats ur den med hålas och eftersom 
den senare ju är känd från Döstruptypen, 
torde den vara äldst. Eftersom dess kon
struktion förutsätter, atl dragåsen är grövre 
än handtagskroken och detta synes vara 
fallet vid den välkända bronsåldershäll
ristningen vid Valla Östergärd, Tossene sn, 
Bohuslän,8 bör alltså även i Sverige Dö
struptypen återgå till bronsäldern. 

kroken frän Svarvarbo, tidfäst till om
kring 1000 e. Kr., torde alltså ha ingått i 
ett årder med hålas, en typ, som kan följas 
tillbaka till bronsåldern, Björnlundakro
ken, daterad till vikingatidens början, har 
tillhört ett årder med klykas. 

7 Sigurd Erixon, a. a. 111. fl. 
8 Ake Freclsjö, Göteborgs och Bohusläns Fornmin
nesförenings Tidskrift 1946-47, s. 87 f. 

The Ard Bows from Björnlunda and Svarvarbo 

The author reports on an oaken ard 
bow, which was found in igg8 at Tibble, 
Björnlunda parish, Södermanland It bas 
been C-14 dated to the Early Viking Period 
(1250 + 80 and 1130 + 70 BP, respectively). 
In this context the author also discusses 
the well-known ard bow from Svarvarbo, 

Skuttunge parish, Uppland—also made of 
oak. An earlier pollen analysis gave an uncer
tain dating to the Early Bronze Age. By 
C-14 analysis, however, the Svarvarbo ard 
bow was also dated to the end of pre
historic times (g7o + 8o BP). 
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