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Hövdingens skedar — 
en kvinnas hårprydnader 

Av Kristina Danielsson-Ambrosiani 

I Vikarvets årsbok från 1929 redovisar Su
ne Lindqvist den av honom företagna ut
grävningen av storhögen Grönhög i Skee 
socken, Bohuslän. Han konstaterar även 
att orten, som förutom storhögen rymmer 
landskapets största skeppssättning och 
största domarring, måste ha varit av stor 
betydelse för en väsentlig del av landska
pet. 

Grönhög, som är Bohusläns största 
gravhög, betraktas som en hövdingagrav 
av Lindqvist, liksom den gjorts av ortsbe
folkningen, vilken vid utgrävningen väntat 
sig ett rikt rustat skepp. Det visade sig 
emellertid, att förutom de brända benen 
och krukan, som dessa förvarats i, fanns 
endast »tre större fragment av benskedar, 
ett stycke glasslagg och järn (?) samman
smälta med benskärvor» och utspritt i när
heten av gravgömman ytterligare frag
ment av lerkärl och två små glasflusspärlor 
(Lindqvist 1929, s. 13). Lindqvist säger vis
serligen, att det ej går att närmare datera 
Grönhög, men att lerkärlet och framför 
allt skedfragmenten (fig. 1 a-b) pekar på 
mitten av första årtusendet. Skedarna i 
Grönhög ansågs nämligen i form och or
namentik ligga mycket nära de benskedar 
från äldre järnålder, vilka A. W. Bragger 
publicerat 1909 i Stavangers museums 
Aarshefte (fig. 2). 

Större likhet finns dock mellan grön-
högsfynden och bl. a. de föremål av ben, 
som 13 år tidigare hade publicerats av J. 
Petersen (1916) från ett gravfält, som en
dast ligger ca 4 mil norr om Skee, Store Dal 
i Skjeberg, Östfold. I drygt hälften av de 
äldre järnåldersgravarna i Store Dal på-
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träffades benföremål liknande fig. 1 a-f. 
Dessa föremål har tolkats som hårnålar på 
grundval av att man på andra platser fun
nit dem i skelettgravar under kraniet. 
Dessa triangel formade flata hårnålar skul
le tillsammans med en rund nål och en 
kam ha utgjort ett set, som använts för en 
viss håruppsättning (Th. Petersen 1923, s. 
36). 

Th. Petersen (1923, s. 39) menar också, 
att dessa nålar skulle vara efterbildningar 
av metallnålarna från äldre romersk järn
ålder. Det finns åtskilliga exempel på att 
dylika nålar använts i eller vid håret. Här 
skall bara några anföras. I Juellingefynclet 
(Muller 1911, pl. III) fanns två silvernålar, 
vilkas läge tyder på att de skulle ha suttit i 
håret strax ovanför öronen med spetsarna 
pekande snett bakåt mot nacken. I samma 
läge återfanns två nålar i en kvinnograv 
från den äldsta järnåldern vid prästgården 
i Fole på Gotland (Nylén 1972, fig. 6 A-B). 
Sahlström omtalar vidare, att under äldre 
romersk järnålder förekommer metallnå
lar i norra Tyskland och i Norden, vilka 
har haft ett platt genombrutet huvud och 
påträffats i gravarna vid skelettets huvud. 1 
Norden är de vanliga i Danmark, Västsve
rige och sydöstra Norge (Sahlström 1939, 
s. 82). Nämnas kan också, att i Virring i 
Danmark påträffades en dylik nål belägen 
mellan rester av huvudhår och tyg (Muller 
1933, s. 82). 

Det finns även exempel på att nålar av 
ben och nålar av metall förekommer i 
samma grav. I en skelettgrav från Före, Bei 
i Lofoten-Vesterålen påträffades två me
tallnålar vid kraniet, och dessutom fanns 



Hövdingens skedar — en kvinnas hårprydnader 195 

Fig. 1. Flata triangelformade nålar av benhom frän 
a-b: Grönhög, Skee socken, Bo, inv.nr SHM 19135: 
l :c-d: Hillingsäter, Färgelanda socken, Ds, inv.nr 
SHM 20.301: 2; e-f: Grannerud, Kola socken, Vr, inv.
nr SHM 22.382. Avritning av författaren. - Flat trian
gulär pins of antler. Copied by the author. 1:4. 

ett extra set med två bennålar vid gravens 
fotända (Sjtwold 1962, s. 77). 

Grönhög är emellertid inte det enda ex
emplet på bruk av dylika flata bennålar på 
numera svenskt område. Från Hillingsäter 
i Färgelanda sn, Dalsland kommer ett nål
par (fig. 1 c-d, inv.nr SHM 20301:1). I 
Värmland finns fyra gravar med flata ben
nålar. Tre av dem är belägna i Runnevål, 
Stora Kil sn (inv.nr SHM 15760: 1, 7 och 
8), medan den fjärde kommer från Kola sn 
nära den norska gränsen (fig. 1: e-f, inv.nr 
SHM 22382). Ovannämnda svenska nålar 
är enligt professor N.-G. Gejvall tillverkade 
av benhom, dvs. horn av hjortdjur. 

Utan att göra anspråk på materialets 
fullständighet kan man konstatera, att fö-
remålsformen har en ur svensk synvinkel 
västlig utbredning. Betydligt fler nålar av 
detta slag »borde» - sett mot den högre 
grävningsintensiteten bl. a. i Mälarområdet 
— ha påträffats, om de verkligen i samma 
utsträckning ingått i utrustningen där. 

Från Alby i Botkyrka sn, Södermanland, 
finns dock några fragment, som skulle 
kunna tolkas som flata nålar (Hemmen
dorff 1973, s. 6). Från en helt annan del av 
landet kommer ett nålpar, nämligen från 
Forsa sn i Hälsingland. Detta kan dock yt

terligare understryka de västliga drag, som 
den allmänna bilden av äldre järnålder i 
Hälsingland och framför allt Medelpad vi
sar. 

Samtliga nålar, norska och svenska, har 
kunnat dateras till period V och VI. Vissa 
kronologiska nyanser kan finnas i deras 
utformning. Nålarna tycks å ena sidan 
kunna delas upp i två formgrupper: en 
med nålar med konkav ytterkontur (jfr fig. 
1: c) och en med nålar med rak ytterkontur 
(jfr fig. l : a -b , d-f). Ä andra sidan måste 
man även ta hänsyn till dekoren. Vissa nå
lar har endast en enkel konturföljande lin-
jeornering (fig. l :b-c) , medan andra är 
ornerade med halvcirklar och cirklar med 
mittpunkt (fig. 1: a, d-f). 

Som framgår av tabell 1 nedan förelig
ger ingen överensstämmelse mellan form 
och ornamentik, varför dessa faktorer tor
de kunna anses vara av varandra oberoen
de element (jfr Malmer 1963, s. 28). 

Tabell 1 

Ornering med cirklar 
och halvcirklar 

Linjeornament 

Summa 

Konkav 
ytter
kontur 

6 
9 

15 

Rak 
ytter
kontur 

16 
11 

27 

Summa 

22 
20 

42 

Underlaget till tabellen utgöres av — för
utom ovan redovisade svenska nålar — 
norska nålar publicerade av H. Shetelig 
1912 och 1916-17, J. Petersen 1916 samt 
Th. Sj0vold 1962. 

För formen gäller, att det i period V 
finns lika många nålar med konkav ytter
kontur som med rak. I period VI övervä
ger dock den raka. På samma sätt före
kommer ornament med cirklar och halv
cirklar med mittpunkt i både period V och 
VI, medan däremot linjeornamentiken på 
de flata nålarna av detta material att döma 
tycks ha en bakre gräns vid övergängen 
mellan romersk järnålder och folkvand
ringstid (Danielsson 1971 s. 8 f.). Dessutom 
förefaller nålarna från Nord- och Väst-
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Fig. 2. Skedar i ben ritade av Åsa Magnusson efter fig. 12; j=fig. 13; k=fig. 5; l=fig. 3. Ca 3:4. 
Bragger 1909. a=fig. 1; b=fig. 8; c=fig. 4; d = fig. - Spoons of bone drawn by Åsa Magnusson after 
9; e = fig. K); f-fig. 14; g=fig. 2; h = fig. 11; i= Bregger, 1909. 
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norge generellt ha en tidigare datering än 
de östnorsk-västsvenska, vilka inte tycks 
komma i bruk förrän framemot period VI. 
Dateringen av de flata bennålarna har mer 
ingående diskuterats i ett tidigare arbete 
(Danielsson 1971), och avsikten är inte i 
detta sammanhang att ta upp det resone
manget utan endast att uppmärksamma 
föremålsgruppen som sådan. 

Den av Lindqvist huvudsakligen på 
grundval av de som skedar tolkade ben
fragmenten angivna dateringen av Grön
hög till »mitten av första årtusendet» 
stämmer alltså bra, även om skedarna mås
te ses som hårnålar. 

Därmed är vi åter tillbaka till Grönhög, 
vars brända ben inte har kunnat återfin

nas, varför en könsbestämning utifrån 
dessa är omöjlig att genomföra, men före
komsten av flata triangelförmade bennålar 
är i sig tillräckligt bevis. 

När det gäller dessa härnålsfynd har det 
i samtliga fall, där man osteologiskt eller 
med hjälp av fyndkombinationerna har 
kunnat könsbestämma den gravlagda, varit 
fråga om kvinnor. 

Det manliga hårmodet, långt eller kort, 
har följaktligen ej innefattat dessa flata nå
lar, som »hövdingen» i Grönhög använt. 

Eftersom de brända benen — som ovan 
nämnts — ej kunnat återfinnas, vet vi inte 
hur många individer som fanns i högen, 
men ett vet vi; hövding eller ej, så fanns 
där en kvinna. 
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The Chieftain's Spoons-A Woman's Hair Ornaments 

The author makes a revaluation of a 
grave-find from Bohuslän excavated in 
the 1920's and published in 1929. She 
shows that the objects taken for bone 
spoons are to be regarded rather as 
hair-pins identical with pins from, e.g., 

the neighbouring grave-field at Store 
Dal in Norway. Gonsequently, the big 
mound hitherto considered as a chief
tain^ grave must be taken to have been 
a woman's grave. 
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