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Björnfällen i begravningsritualen — status
objekt speglande regional skinnhandel? 

Av Bo Petré 

Petré, B. 1980. Björnfällen i begravningsritualen — statusobjekt speglande 
regional skinnhandel? (Bearskins in burial ritual — a status object reflecting 
regional fur and skin trade?) Fornvännen 75. Stockholm. 

The bear phalanges found in graves mostly originate from the custom of 
placing the deceased on a bearskin, as is shown from several inhumation finds. 
An analysis of the graves with bear phalanges registered in the Museum of 
National Antiquities, Stockholm, shows a higher than normal frequency of 
finds and that the custom was practiced from the Pre-Roman Iron Age 
down into the Viking period, for both women and men. A choro-chrono-
logical analysis shows that the custom was most prominent in areas of economic 
prosperity which were probably based on, among other things, fur and skin 
trading. This bearskin burial rite can thus reflect regional fur and skin trade. 

Bo Petré, Institutionen för arkeologi, Stockholms universitet, S-106 91 Stock
holm, Sweden. 

E n föga u p p m ä r k s a m m a d företeelse i g r a v a r 

f rån j ä r n å l d e r ä r fynd av b jö rn fa l ange r 

( p h a l a n x I I I ) ä v e n ka l l ade b jörnklor . D e 

a n g e r a t t en björnfäl l sannol ik t ingå t t i g rav

u t rus tn ingen . V i d avpä l sn ing av en b jö rn 

följer som regel d e k lo fo rmade y t t re t å b e n e n 

och k lo rna (nage ln ) m e d fallen. D e senare 

som bes tå r av h o r n ä m n e förstörs p å b r a n d 

båle t l iksom en r u n t nage lns bas o m g r i p a n d e 

t u n n benkrage . D e n n a finns d ä r e m o t van l i 

gen kvar p å d e o b r ä n d a fa langer som p å 

träffas i ske le t tg ravar (se fig. 1 ) . 

D e t i d e n n a uppsa t s redovisade ma te r i a l e t 

ä r resu l ta te t av en u n d e r s ö k n i n g kr ing samt

liga b jö rn fa l ange r f rån j ä r n å l d e r s m a g a s i n e t i 

S H M i S t o c k h o l m å r 1970 ( P e t r é & W i g a r d t 

1973) . M a t e r i a l e t ä r fördelat p å 103 g rava r , 

88 b r a n d g r a v a r och 15 ske le t tgravar , från 68 

gravfä l t sp r idda i Sverige (se t a b e l l ) . E n 

total i nven te r ing av nord iska fynd h a r ej kun 

na t göras i d e t t a s a m m a n h a n g , va r fö r m a t e 

rialet får ses som ett s t ickprov. D e t bö r också 

n ä m n a s a t t b jö rn fa l ange r i g r a v a r förekom

m e r p å k o n t i n e n t e n ( S c h m i d 1941, s. 4 4 ) . 

G r a v a r m e d b jö rn fa l ange r f rån j ä r n å l d e r s 

magas ine t i S t a t e n His tor i ska M u s e u m å r 

1970. — Graves wi th bea r p h a l a n g e s in t he 

I r o n Age collect ions a t t he M u s e u m of Na t io 

na l Ant iqu i t i e s , S t o c k h o l m , in 1970. 

Blekinge 

Lösen, Avelsgärde 

Bohuslän 

Skee, Valex Såge 

Gotland 
Angå 

Burs, Amunde 
Dalhem, Vidunge 
Eke, Hallvede 
Eke, Smiss 
Endre, Allekvia 

Etelhem, Tänglings 
Grötlingbo, Barsaldershed 
Grötlingbo, Barsaldershed 
Hablingbo, Havor 
Hälla, Broa 
Hälla, Broa 
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25133 
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1 
— 
— 
11 
3 
8 ,2 
34 
3 1 , 3 2 , 4 8 
95 
13,29 
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Hellvi, Ihre 
Källunge, Skällhoms 
Källunge, Skällhoms 
Lau, L:a Bjers 
Lärbro, Bjärs 
Norrlanda, Butraivs 
Rone, Roes 
Sjonhem, Sojvide 
Stånga, Kylver 
Tingstäde, Nystu 
Tingstäde, Backhagen 

Gästrikland 

Valbo, Hemlingby 

Hälsingland 

Alfta, Erkpålsnäs 
Arbrå, Vallsta 
Hälsingtuna, Mo 
Hög, Kungsgärden 
Jättendal, Lunde 

Medelpad 

Alnö, Hovid 
Indal, östanskär 
Njurunda, Kvitsleby 
Skön, Vestland 
Timrå, Skyttberg 
Tuna, Rude 
Tuna, Runsvik 
Tuna, Vattjom 

Närke 

Edsberg, Logsjö 
St. Mellösa, Alm 

Södermanland 

Västerhaninge, Tungelsta 
Ytterselö, Tuna 

Uppland 

Alsike, Tuna 
Biskopskulla, St. Berg 
Ekerö, Väsby 
Husby-Ärlinghundra, 

Husby 
Lindingö, Gravfält 18 
Lossa, St. Ekeby 
Skå, Flygfältet 
Sollentuna, Tureberg 
Stockholm, Norrbacka 
Täby, Viggbyholm 
Vaksala, Brillinge 
Vendel, Brunnby 
Vendel, Karby 
Ö. Ryd, Ullna 

Västergötland 

Holmestad, Smedstorp 

22917 
23134 
23738 
18703 
6144 
8554 

18609 
26707 
13436 
11744 
16492 

19802 

22517 
19461 
20511 
25243 
25658 

Inv. nr 
(SHM) 

22492 
24941 
15746 
17062 
25518 
10940 
14276 
10940 

13934 
26784 

15102 
9435 

10035 
19412 
25990 

8801 
26502 
22670 
23304 
14969 
19915 
25915 
23853 

9999 
9521 

25848 

24409 

215 
10 
14 
34 
6 
9 
— 
13/56 
4c, 6b, 7 
8 
18 

3 ,6 

3 
— 
3 
II 
2 

Anl. nr 

5, 14, 20 
— 
— 
— 
X I I I 
5 
5 
9, 12, 19, 
23 

3 
3 

1 
25 

II 
18 
12,21 

3 ,6 
2 , 3 
9 
24 
17 
2 , 6 , 7 
11 
32 
— 
10 
77 

— 

21 

Horn, Kyrkbacken 23273 
N. Lundby, Mellomgården 22128 
Väring, Hållaregård 

Värmland 
Kila, Härnäs 

Västmanland 
Kumla, Vad 

Östergötland 
Heda, Isberga 
ö . Eneby, Fiskeby 

Öland 
Gårdby, Ålebäck 
Gärdslösa, — 

16921 

21509 

25007 

26336 
24569 

9362 
9449 

137, 139 
2 
12 

1 
59, 111, 240, 
290, 344, 584, 
25V, 46G, 65B 

Björnfällarnas användning i begravnings
ritualen 

I brandgravar påträffas falangerna spridda 
bland de brända benen men i de få intakta 
skelettgravarna med björnfalanger, som un
dersökts, har falangerna legat i grupper, of
tast om fem, placerade så, att den närmaste 
till buds stående tolkningen blir att en hel 
fäll med vidhängande klor har legat utbredd 
sannolikt under den döde. 

Av de 15 svenska skelettgravarna kommer 
13 från Gotland. I en av dessa, undersökt av 
Greta Arwidsson (Hallvede i Eke sn, Go 
S H M 25133), påträffades 16 falanger lig
gande så som de måste ha suttit på en ut
bredd fäll. Tre "tassar" hade fem falanger 
var och den fjärde, som låg i ett skadat hörn 
av graven, hade bara en falang kvar (fig. 2 ) . 
Ett liknande fynd finns från Smiss i Eke sn 
på Gotland, undersökt av Sune Lindqvist 
(SHM 16113, plan publicerad i ÄEG 1923 
s. 89, fig. 156 a ) . 

I några skelettgravar från Norge verifieras 
björnfällen som underlag, och icke som täcke, 
för den döde. Således låg i en träkistas fyra 
hörn i en kvinnograv i Före, Bo, Lofoten-
Vesterålen, sammanlagt 7 björnfalanger i 
anslutning till ett tunt mörkfärgat skikt tolkat 
som ett björnskinn under skelettet (Sjovold 
1962 s. 77). I Dosen i Os, söder om Bergen, 
påträffades rester av en fäll i en grav med 
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Fig. 1. överst: obränd och 
bränd bjömfalang. Mitten: 
obränd och bränd lodjurs
falang. Nederst: obränd och 
bränd hundfalang (den 
obrända från schäfer). — 
Top: uncremated and cre
mated bear phalanx. Midd
le: uncremated and crema
ted lynx phalanx. Bottom: 
uncremated and cremated 
phalanx of dog (uncre
mated phalanx from alsa-
tian dog). 

^ 

yr* &* © 

ovanliga bevaringsförhållanden. I botten av 
graven låg ett lager av björknäver och där
över en utbredd björnfäll. Håren var utmärkt 
väl bevarade med nästan oförändrad brun 
färg medan själva huden var upplöst och 
borta. På grund av näverns konserverande 
egenskaper var falangernas hornbeklädnad 
kvar men ej själva falangerna som annars 
brukar vara fallet. Ovanpå björnfällen hade 
den döde lagts insvept i två stora ulltäcken 
(Schetelig 1912 s. 147, fig. 346). Även i de 
rikt utstyrda vapengravarna från Evebo i 
Nordfjord och Snartemo i Vest-Agder kunde 
konstateras att en björnfäll legat utbredd un
der den döde (Hougen 1935 s. 9 resp. Sche
telig 1912 s. 112). 

Flera skelettgravsfynd visar således att den 
döde lagts på en utbredd björnfäll. Emeller
tid är björnfalanger betydligt vanligare i 
brandgravar. Med kännedom om björnfällens 
placering som underlag för liket i skelett
gravarna ligger det nära till hands att anta 
att björnfällen fungerat som underlag för 
den döde även på brandbålet. 

Falangernas storlek och antal 

Falangernas storlek varierade avsevärt i det 
undersökta materialet. Vid mätningar fram

kom att största längden (sullängden) varie
rade från 22 till 48 mm för brända och från 
29 till 55 mm för obrända falanger. Medel
värdet för brända falanger blev 32 mm och 
för obrända 40 mm. Falangernas längd från 
en enda fäll kan variera med upp till 15 mm. 
Jämför man medelvärdet för brända och 
obrända falanger får man en skillnad på 
20 % vilket beror på krympning i bränningen. 
Motsvarande skillnad för största höjd blir 
24 %. Denna siffra bör vara högre eftersom 
benvävnadens fiberriktning går i falangens 
längdriktning. Ben krymper vid bränning 
mer tvärs fiberriktningen, vilket framgår t. ex. 
av de punktcirkdornerade brända benkam
marna från yngre järnålder, där punktcirk
larna nästan undantagslöst är ovala med 
största diameter i fiberriktningen. 

Skelettgravsfynden tycks visa att någon 
eller några klor vanligen saknas på den i 
graven nedlagda fallen. Vid en medelvärdes
beräkning för skelettgravarna erhölls 5,9 fa
langer per grav. De flesta av dessa gravar 
var dock på något sätt skadade. Motsvarande 
värde för brandgravarna blev 6,7. Man får 
här beakta att de brända benen kan vara 
osakkunnigt genomgångna och att fynd i en 
brandgrav sällan överensstämmer med vad 
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som egentligen funnits med på brandbålet. 
Klor kan dessutom ha tagits från en fäll t. ex. 
till amuletter eller som troféer. Från Rösta-
gravfältet i Äs sn i Jämtland finns björn
klor som exempel på talismaner där det i en 
vikingatida skelettgrav låg två björnklor in
till skelettet sannolikt i en liten påse (Kjell
mark 1905 s. 369). 

Amuletter 

Falanger med ett från sidan genomborrat 
hål för att kunna trädas upp på en tråd att 
hänga runt halsen finns t. ex. från Birkas 
"svarta jord", från gravfält 118 på H d g ö 
(Sander 1978 s. 52), från Brista i Norrsunda 
sn, U p (SHM 26042:47) och i en grav från 
Vikengravfältet på Lovö märkligt nog till
sammans med icke borrade falanger (Lamm 
1973 s. 47) . Gotland har en borrad klo från 
bronsålder (SHM 25578, Stora Vikers 1*5, 
Klinthagen, Lärbro sn). På kontinenten är 
borrade klor kända från framför allt brons
ålder och förromersk järnålder (Schmid 1942 
s. 37) . Av de svenska klorna kan de från 
Viken och möjligen också de från Brista da
teras till folkvandringstid. Hdgö- och Birka-
klon är vikingatida. Gotlandsklon är påträf
fad i ett bronsäldersröse. Ingen björnklo-
amulett har påträffats som skdettgravsfynd 
i Sverige. 

En björnfalang som inte har borrhål kan 
trots detta ha använts som amulett genom 
en infattningskonstruktion. Exempel finns 
från Litauen och Polen (Schmid 1942 s. 43) . 
Sannolikt har de största och mest impone
rande klorna, dvs. de från de främre extre
miteterna varit mest åtråvärda som amu
letter. 

Hund- och lodjursfalanger m. m. 

Ej sällan har små björnfalanger förväxlats 
med hundfalanger, vilkas snitt är närmast 
runt eller rundovalt till skillnad från björn
falangens ovala med något fasad underkant. 
Hundfalangerna når dock aldrig upp till 
björnfalangernas storlek. 

Även lodjursfalanger, om än mycket spar
samt, förekommer i gravmaterial både från 
Mälardalen och från Gotland. Således har 

bland 158 undersökta gravar på Lundagrav-
fältet på Lovö (Raä nr 27) påträffats 6 
gravar med lodjursfalanger. Sannolikt har 
lodjursfällen haft en liknande funktion som 
björnfällen dvs. som underlag för den döda 
kroppen. Lodjursfalangerna är karaktäristiska 
med sitt platta snitt och långt neddragna 
senfäste (se fig. 1). 

Klor från rovfåglar har påträffats i Upp
sala östhög (Lindqvist 1936 s. 159) och i en 
grav från Vårberg i Södermanland (Iregren 
1972 s. 159). 

Björnfällen som statussymbol 
För att få veta om gravar med björnfalanger 
är rikare än andra gravar har en kvantitativ 
jämförelse gjorts. Därvid valdes 12 "björn-
klogravfält" ut slumpmässigt. Summan gravar 
utan björnfalanger på dessa gravfält uppgår 
till 358. Fyndkategorierna har procentberäk-
nats och jämförts med motsvarande för gra
varna med falanger på samtliga gravfält (103 
gravar). Fynd med den största procentuella 
frekvensskillnaden för gravar med och utan 
björnfalanger har ställts upp i rangordning i 
ett diagram. Av diagrammet kan utläsas t. ex. 
att kammar finns i 58 % av gravarna med 
björnfalanger medan gravarna utan falanger 
har 13 %. Endast fyndkategorier som har 
en frekvensskillnad av 6 % eller mer har 
medtagits i diagrammet. Vissa fyndfrekvens-
skillnader i björnfalangsgravarna kan mär
kas särskilt mellan Gotland och svenska fast
landet vilket inte framgår av diagrammet 
som ju representerar hela materialet. Fast
landet har därvid jämförelsevis höga siffror 
för pilspetsar och bearbetade ben- och horn
föremål medan Gotland har höga värden 
för sölja, remändebeslag, fibula, metallkärl, 
glasbägare, pärlor, kniv, spelbrickor, dräkt
nålar, bronsskållor, sax, nyckel och dryckes
hornsbeslag. Flera fyndtyper är tidstypiska 
och lokalbundna t. ex. bronsskållorna (Blum
bergs 1972 s. 166). 

Vad beträffar gravarnas storleksförhållan
den och därav eventuellt bedömbara sociala 
kontraster har ingen jämförande undersök
ning här gjorts. Det kan dock nämnas att 
flera storhögar som t. ex. Uppsala östhög, 
Uppsala västhög, Ottarshögen och den år 

Fornvännen 75 (1980) 



Björnfällen i begravningsritualen 9 

Sländtrissa 

Hästtillbehör 

Dryckeshorn 

Rembeslag 

Dräktn.il 

1-erkl ining 

Fingerring 

Spelbricka 

Kniv 

Pärlor 

Agraff 

Flinta 

Glas 

Keramik 

Nit 

Pi 1 spets 

Metallkärl 

Ben/hornförem. 

Fibula 

Remändebeslag 

Sölja 

Metallfragment 

Kam 

(6) 

(6) 

(6) 

(6) 

(7) 

(8) 

(8) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(11) 

(11) 

(11) 

(13) 

(13) 

(14) 

(16) 

(16) 

(16) 

(16) 

(35) 

(45) 

70% 607 5U% 40% 30% 20% 10% 

Diagram över procentuell fyndfördelning i gravar 
med och utan björnfalanger (fylld resp. ofylld sta
pel), baserat på 103 gravar med bjömfalanger 
och 358 gravar utan bjömfalanger. Fynd med den 
största frekvensskillnaden rangordnade från vänster 
i diagrammet. Siffror inom parentes anger skillnad 
i procent. — Graph of percentage find distribution 
within the graves Black: graves with bear pha
langes, White: graves without phalanges. Based on 
103 graves with bear phalanges and 358 graves 
without phalanges. Finds having the highest 
frequency difference are ranked from left in the 
diagram. Numbers in brackets indicate difference 
in percent. 

1953 undersökta storhögen vid Högs kyrka 
i Medelpad alla innehöll björnfalanger. Från 
Norge, där seden att lägga den döde på en 
björnfäll ofta förekommit under yngre ro
mersk järnålder och folkvandringstid, finns 

exempel på stormansbegravningar i det kända 
Snartemofyndet i Vest-Agder, i den rika stor
högen från Evebo i Nordfjord, uppbyggd av 
ca 1000 m3 jord (Hagen 1977 s. 296) och i 
Krosshaugfyndet (Magnus 1975 s. 106 f.). 

I Danmark är hittills endast 9 gravar med 
björnfalanger kända, alla från 3:e till 5:e 
århundradet (Mehl 1978 s. 120). 

Mans- och kvinnogravar 

Fyndkombinationerna visar att björnfalanger 
förekommer i såväl mans- som kvinnogravar. 
Seden att lägga den döde på en björnfäll 
tycks ej under någon period ha varit köns-
bunden. Av de genom fynden könsbestäm
bara gravarna har Gotland genomgående ett 
större antal kvinnogravar medan fastlandet 
tycks ha övervikt för mansgravar. Detta är 
särskilt påtagligt i södra Norrlands kustland 
där Medelpad, Hälsingland och Gästrikland 
svarar för 10 av hela materialets 13 gravar 
med pilspetsar. I hälften av gravarna med 
björnfalanger från dessa landskap finns pil
spetsar, de flesta gjorda av ben. Dessa anses 
lämpligare för jakt än pilspetsar av järn på 
grund av bortskjutningsrisken (Vierck 1970 
s. 385 och där anförd litt.). Några av dessa 
norrländska gravar har fynd, som är van
liga i Mälarområdet. Handelsförbindelserna 
mellan Mälardalen, främst Hdgö , och södra 
Norrlands kustland och t. ex. Jämtland har 
belagts vid ett flertal tillfällen (se Lund
ström 1977 med där anförd litteratur). Fyn
den i de gotländska gravarna däremot tycks 
betecknande nog ha en mer kontinentalt 
handdsbetonad prägel. 

Geografisk spridning och datering 
Dateringarna fördelar 6 gravar till förromersk 
järnålder, 20 till romersk järnålder, 25 till 
folkvandringstid, 21 till vendeltid och 12 till 
vikingatid, övr iga har ej gått att datera eller 
har haft tveksamma dateringar (se Petré & 
Wigardt 1973 s. 29). 

Seden att lägga den döde på en björnfäll 
uppträder i detta material tidigast under för
romersk järnålder period I I I . Denna period 
är den sparsammast företrädda med endast 6 
gravar. Således fanns björnfalanger från grav 
2 i ö v r e Ålebäck, Gårdby sn på Öland (den 
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med vapenfyndet och kitteln), från gravarna 
137 och 139 på flatmarksgravfältet i Horns 
sn i Västergötland, från vapengraven 111 på 
Fiskebygravfältet i Östergötland, från grav 1, 
Isberga i Heda sn, Östergötland (i brons-
situlan med delfinattacher och från grav 8, 
Nystu, Tingsträde sn på Gotland tillsammans 
med tre fibulor och 60 bronsskållor, daterad 
till period I I I (Almgren 1914 s. 12). 

Av de 20 till romersk järnålder daterade 
gravarna är 13 koncentrerade till Gotland. 
Medelpad har 5, Östergötland och Öland 
har en var. 

Under folkvandringstid har koncentratio
nen flyttats från Gotland till Medelpad och 
Mälardalen med 10 respektive 8 gravar. Got
land har 4, Västergötland 2 och Östergötland 
1 grav. (Förutom de 103 gravarna, som ingår 
i denna undersökning, känner jag ytterligare 
ca 40 gravar med björnfalanger. Nära hälf
ten av dessa härrör från Mälardalen och kan 
till stor del dateras till folkvandringstid men 
även till venddtid och vikingatid. Några 
kommer från Öland.) 

Under vendeltid är koncentrationen till 
Gotland åter ett faktum med hela 18 gravar. 
Fastlandet, främst Mälardalen, har endast 
några enstaka. 

De 12 till vikingatid daterade gravarna är 
jämnt fördelade på fastlandet från Östergöt
land upp till Hälsingland. Gotland har en
dast 1 grav. 

Med beaktande av materialets stickprovs
karaktär visar den koro-kronologiska sam
manställningen att seden att gravlägga på en 
björnfäll huvudsakligen är förbunden med re
gioner med ekonomiskt uppsving så som 
Västergötland—Östergötland-Öland-Gotland 
under förromersk järnålder, Gotland under 
romersk järnålder, Mälardalen och Medel
pad under folkvandringstid och Gotland un
der vendeltid. Även Gotlands och fastlandets 
delvis skilda merkantila förutsättningar under 
vikingatid tycks framträda i materialet. 

Skinnhandel 

Handel med skinn beläggs från 500-talets 
mitt av den östgotiske historieskrivaren Jor
danes som nämner att svearna genom otaliga 
mellanhänder levererade svartglänsande skinn 

till romarna. Även Strabo och Tacitus om
talar romerska arméns behov av hudar och 
läder. Från 1000-taIet nämner Adam av Bre
men Birkas roll som centralort för skinnhan
del (Yrwing 1956 s. 552). 

Hur omfattande den nordiska skinnhan
deln varit under förhistorisk tid är svårt att 
mäta. Möjligen kan man redan i fynden 
från materialets gravar från förromersk järn
ålder dvs. i gravarna från götalandskapen 
och Öland, spåra betydelsen av den skinnhan
del som kan anas i andra gravar vars fynd 
avspeglar t .ex. skinnbearbetning (Hag
berg 1967 s. 22, Lundström 1970 s. 44) . 
Men framför allt är det byteshandeln som 
bör påvisa skinns och pälsverks betydelse där 
de "inbytta" varorna kan avslöja både här
komst och handelsvägar. Således samman
faller spridningsbilden för romerska import-
föremål i gravfynd till stor del och i synner
het med två av de mest frekventa områdena 
för gravar med björnfalanger under romersk 
järnålder nämligen Gotland och Medelpad/ 
Hälsingland (se Stenberger 1964 s. 385 fig. 
168). Den bristande överensstämmelsen mel
lan utbredningen av romerska importföremål 
och läderknivar på Gotland har tidigare 
påpekats. Detta skulle kunna bero på Got
lands funktion som mellanhand för handels
varor och ej som producent för sådana (Hag
berg 1967 s. 22). Ett indicium för detta är 
just handeln med björnfällar till Gotland 
där björn ej funnits vild. I 10 av materialets 
20 gravar som daterats till romersk järnålder 
( 5 0 % ) fanns t .ex. romerska importkärl, 
varav Gotlands 13 gravar svarade för 8 kärl 
( 6 2 % ) . 

Gotland kan således redan från och med 
förromersk järnålder ha utgjort en omlast
ningsregion för skinn. 

Fig. 2. Skelettgrav från Hallvede i Eke sn på Got
land (SHM 25133). Björnfalanger vid A, B, C 
och D tolkas som en utbredd fäll (Rapportmate
rial frän ATA). — Inhumation burial from Hall
vede in Eke parish, Gotland (SHM 25133). Bear 
phalanges at A, B, C and D are interpreted as 
indicating an outspread bearskin. 
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Anmärkas bör att Gotland under folk
vandringstid och vikingatid har ett betydligt 
lägre antal gravar med björnfalanger än un
der romersk järnålder och vendeltid. På fast
landet är förhållandena de omvända med 
ett större antal gravar med björnfalanger un
der folkvandringstid och vikingatid och ett 
mindre antal under romersk järnålder och 
vendeltid. 

En av de äldsta gravarna med björn
falanger från södra Norrlands kustland är 
storhögen vid Kungsgården i Hög sn i Häl
singland. Denna ståtliga grav, innehållande 
bl. a. romerskt importgods, har daterats till 
senare delen av äldre romersk järnålder 
(Stenberger 1964 s. 431) och kan tillhöra 
innovationsförloppet av björnfälls-seden till 
dessa trakter. I Medelpad har den äldsta 
graven daterats till början av 300-talet e. K ' . 
(Ambrosiani 1954 s. 68). 

Sannolikt kan uppblomstringen av bygder
na i Medelpad och norra Hälsingland under 
yngre romersk järnålder och folkvandringstid 
till stor del vara resultatet av att dessa om
råden naturligt nog kommit att utgöra sta
pelregioner för utskeppning av skinn och 
järn söderut. Särskilt har pälsdistrikten i 
Jämtland betonats som viktiga för Medelpads 
rika järnålder (Slomann 1948 s. 54). Medel
pad har under denna tid även haft god 
kontakt västerut med Norge via Jämtland. 
Björnfällen i begravningsritualen kan där
med ha införts till Norge, då det synes vara 
under denna tid som seden florerat där. 
Förutom norska inslag i Medelpad finns 
influenser från Mälardalen och Gotland. Ti
digare forskning har bl. a. framhållit d t 
västorienterat Nordsjöblock gentemot en 
östersjökrets (Åberg 1953 s. 34 f.). Av de 
senaste 20 årens undersökningar i Mälarda
len, inte minst på Hdgö , har framgått att 
handel och kulturutbyte med Norrland varit 
stort på östersjösidan (Holmqvist 1973 s. 
141). Bl.a. har gjutformsfynden från H d g ö 
visat att föremål tillverkade där förekommer, 
förutom i Mälardalen och på Gotland även i 
Baltikum, Finland, Gästrikland, Hälsingland, 
Medelpad och in i Jämtland. Således kan 
tillverkningen av det kända Brunflospännet 
härledes till H d g ö (Lundström 1977 s. 30 

ff.). I Brunflo-graven, som dateras till folk
vandringstid, fanns bl. a. björnfalanger. 

För Medelpads del tycks efter den folk
vandringstida uppblomstringen en allmän 
nedgång ske, särskilt under yngre vendeltid, 
men med en viss expansion under vikingatid 
(Selinge 1969 s. 64, 68; 1977 s. 284 ff. och s. 
291). Medelpad har ingen vikingatida grav 
med björnfalanger men däremot finns några 
i Hälsingland och Gästrikland. 

Under medeltid har pälsverk varit en 
grundval för det norrländska näringslivet, 
vilket framgår av bl. a. skinnskatterna (Ahn
lund 1944 s. 32 ff.). Distingen i Uppsala har 
haft stor betydelse för skinnhandeln med 
Norrland. En styrning mot Stockholm skedde 
i och med Magnus Erikssons stadslag av år 
1350 där det stiftades att Rodens, Gästrik
lands och Norrlands farmän inte längre fick 
driva utrikeshandel utan ålades att ha sin 
marknad i Stockholm (Yrwing 1956 s. 552). 

För lapparna var den väsentligaste han
delsvaran skinn. Men att just björnskinn 
skulle ha levererats i större skala motsägs av 
det faktum att björnen var helig och knap
past kunde betraktas som en kommersvara. 
Mycken mystik och magi svävade kring björ
nen, som ansågs som ett högre väsen, ett före
mål för vördnad som gränsade till dyrkan 
(Zetterberg 1951 s. 255). Således kunde den 
dödade björnens ben begravas efter kompli
cerade och omfattande rituella handlingar. 
Några sådana björngravar har undersökts i 
Norrland (Zackrisson & Iregren 1974). 

Omkring år 1000 förändras fyndkaraktären 
och fyndfrekvensen på de lapska offerplat
serna, vilket i tiden sammanfaller med Birkas 
nedgång och ökade handelsintressen i öster 
(Serning 1956 s. 100). Något klart samband 
häremdlan föreligger dock ej. 

Efter Birkas nedgång tycks handeln med 
Norrland koncentreras öster ut och Gotland 
blir en dominerande maktfaktor. Åtskilliga 
källor finns om en imponerande gotländsk 
skinnhandel under medeltid (se Yrwing 1940). 

Gotland har alltså under medeltid funge
rat som mellanhand för skinnhandel. Att så 
varit fallet också under förhistorisk tid kan 
bl. a. avspeglas i den här långlivade seden 
att gravlägga på en björnhud, övriga här 
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n ä m n d a o m r å d e n m e d h ö g k o n c e n t r a t i o n av 
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f innas et t s a m b a n d m e l l a n h a n d e l , s tapel 

p la t s och regional avsä t tn ing . D e n e x a k t a 

p ropo r t i one l l a överenss tämmelsen me l l an 
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na tur l ig tv is s v å r b e d ö m d . D e t synes dock 
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historisk tid som e t t i nd i c ium p å en bety

d a n d e f jä r rhande l m e d skinn. 
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Bearskins in burial ritual — a status object reflecting regional 
fur and skin trade? 

Bear phalanges (Phalanx I I I ) are sometimes 
found in Iron Age burials, originating from a 
bearskin (rug) , spread-out beneath the 
deceased. Such a custom is known not only 
in Sweden and Norway but also on the Con
tinent (Schmid 1941 p. 44) . 

The present investigation is based on the 
bear phalanges which by 1970 were registered 
in the Iron Age collections of the Museum 
of National Antiquities, Stockholm. These 
phalanges come from 103 graves (88 crema
tion burials and 15 inhumation burials) from 
68 cemetries distributed throughout Sweden. 
The inhumations support the theory of a 
bearskin underlay for the deceased since 
the phalanges most often lie in four groups 
of five, situated as on an outspread skin 
(Fig. 2) . Phalanges have even been found 
in a number of the investigated great monu
mental mounds — the so-called "kings' 
mounds" — as for example the eastern and 
western mounds at Gamla Uppsala. The 
custom appears in both male and female 
graves with a possible predominance of 
male graves on the Swedish mainland and 
female graves on the island of Gotland. 

The oldest graves, 6 in number, are dated 
to the Pre-Roman Iron Age and are situated 
on the islands of Gotland and Öland and on 
the mainland in Östergötland and Väster
götland. 20 graves have been dated to the 
Roman Iron Age and the majority of these 
(13) are on Gotland. The graves belonging 
to the Migration period occur mainly in the 
mainland regions of Medelpad/Hälsingland 
(10) and Mälardalen (8) . Connections bet
ween Medelpad and Norway are well evi-

denced during the Early Roman Iron Age 
and Migration period and it is at this time 
that bear phalanges appear in Norwegian 
graves. During the Vendel period there is 
a large concentration on Gotland with 18 
graves, against a few isolated graves on the 
mainland. During the Viking period the 
case is reversed, with only one grave on Got
land and 12 graves on the mainland, equally 
distributed from Östergötland up to Häl
singland. 

Already during the Pre-Roman Iron Age, 
graves with bear phalanges were rich in 
Continental elements. During the Roman 
Iron Age, the distribution of Roman imports 
agrees mainly with the area of distribution 
of these graves: 50 % of the Roman Iron 
Age graves with bear phalanges include e. g. 
imported Roman vessels. 

Some medieval sources indicate that e. g. 
Gotland at that time held the position of 
intermediary for fur and skin trade. Already 
during the prehistoric period, Gotland can 
have traded in furs and skins which would 
be in the custom of burying the dead on 
bearskins. 

Other above-mentioned areas with high 
concentrations of graves containing bear pha
langes can also be considered to be inter
mediary regions for the fur and skin trade 
where a connection between trade, entrepot 
and regional marketing can be postulated. It 
seems possible to interpret the custom of bury
ing a person of high social status upon a 
bearskin during different periods in pre
history as an indicator of considcrable long-
distance trade in furs and skins. 
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