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This paper deals with the relatively unknown chamber graves of the county of
Västernorrland in Northern Sweden. This county has about 18% of Sweden’s
known timber chamber graves from AD 200–700 (stone cists excluded). What do
these chamber graves represent? There are various elite burial customs where most
entail cremation, so why inhumation in a chamber? What is the connection
between chamber graves and weapons? Are these people a warrior elite? From
where did the idea of the chamber grave reach Västernorrland?
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I samband med upptäckten av kammargraven vid
Björkå i Överlännäs socken i Ångermanland (se
George i detta häfte) gjorde jag en sammanställ-
ning av de kända kammargravarna i länet. Kam-
margravskicket är ett uttryck för en samhällelig
elit. Det finns starka kopplingar till den konti-
nentala eliten som också begravde vissa personer
ur sitt ledarskikt i kammare under de första år -
hundradena e.Kr. (Lamm 1973; Bratt 2008, s.
155; Ramqvist 2011, s. 113 ff). Kammargravar är
främst kända från Uppland i Sverige men finns
också i stor utsträckning i Norge. De norska
kammargravarna utgörs till större del av sten -
kammargravar (Stylegar 2014). I den svenska dis -
kussionen har framför allt kammare av trä lyfts
fram, men flera forskare menar med all rätt att
även de norska stenkamrarna bör räknas med i
diskussionen (Lamm 1973; Nordberg & Wikell
2006; Ramqvist 2011; Stylegar 2014).

Det är inte alltid lätt att skilja mellan en kam-
margrav och en kistgrav. John Ljungkvist (2011,
s. 131 ff) visar på svårigheterna i definitionen. Den
jag själv använder är Jan Peder Lamms (1973, s.
84): skillnaden ligger i om det är en fast eller en
flyttbar konstruktion. Ljungkvist (s. 132) ser dock
problem med denna definition när den skall an-
vändas i praktiken. Det är inte alltid man kan se

rester av konstruktionen då träet ruttnat bort.
Allt som då finns kvar är nedgrävningen.

Förutom att presentera de västernorrländska
kammargravarna tittar jag i denna artikel fram-
för allt på tre frågeställningar:

1. Kammargravarna hör till en social elit,
men vad står de för inom eliten? Kam-
margravar är ju inte den enda gravfor-
men för järnålderns högre sociala skikt.

2. Hur ser kammargravarnas koppling ut
till vapen och krigarideologi?

3. Från vilket håll nådde kammargrav-
skicket Västernorrland?

Kammargravar i Västernorrlands län
Västernorrlands län består av landskapen Ånger-
manland och Medelpad med Härnösand som
residensstad. I länet finns ett stort antal kammar-
gravar från järnåldern. Antalet kammargravar är
faktiskt förvånande med tanke på det låga antalet
gravar från järnåldern som är antikvariskt kända.
Klas-Göran Selinge (1977, s. 412 f) skrev att an -
talet gravar i länet var så lågt att man måste dra
slutsatsen att inte alla i befolkningen kan ha fått
synliga begravningar. Han menade att kanske en
eller ett par personer per generation fått synliga
monument.
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Fig. 1. Kammargravar från 200–700
e.Kr. i Västernorrlands län. Under-
strukna orter är städer/kommuncentra,
övriga är kända kammargravar.
―Chamber graves from AD 200–700 in
Västernorrland county. Names in boxes
are early province names. Underlined
names are cities or municipal centres.
Others are known chamber graves.

Under järnålderns alla perioder härskade brand-
gravskicket i länet men det finns också ett antal
skelettbegravningar: vi känner idag till 43 stycken.
Ca 400 gravar har totalt undersökts i länet, och
av dessa är 20 kammargravar. Två av kammar-
gravarna verkar ha haft dubbla kammare. Båda är
daterade till vikingatiden. I den ena graven på Sta -
bergsgravfältet vid Björkåbruk i Överlännäs fanns
hela fem individer begravda (Selinge 1977, s. 302;
Fransson 2011, s. 99). Tre var begravda i två kam-
mare under en hög och en skelettbegravning och
en brandbegravning låg mellan de båda kamrarna.

Västernorrlands kammargravar kan delas upp
i två perioder, en äldre från tiden 200–700 e.Kr.
och en yngre från år 800 framåt. Av länets kam-
margravar hör elva till den äldre perioden (fig. 1)
och nio till den yngre. Denna artikel behandlar
den äldre gruppen. Den som har intresse av vikinga-
tida kammargravar hänvisas till Persson 2014.

Den mest kända av länets kammargravar är
den stora oplundrade gravkammaren under hög 2
vid Högom i Selånger, Medelpad (Ramqvist 1992).
Fem av gravarna ligger i Ångermanland och sex i
Medelpad. Vissa av dem, t.ex. Högom grav 2, är
stora rum med en rikedom på utrustning medan
andra är mindre och inte lika över dådigt utrus-
tade. Här kan man ana en skiktning mellan en
övre och en undre elit. Vissa kammargravar täcks
också av mycket stora högar medan andra är mer
modesta. T.ex. mäter högen som täcker kammar-
graven vid Högom ca 40 meter i diameter medan
högen vid Skyttberg (Raä Timrå 48, grav II) bara
mätte högst 10 meter i diameter. Peter Bratt (1996,

s. 24) som studerat storhögar i Mälardalen me-
nar att det är skillnad mellan hög statusgravar i
form av storhögar som var tänkta att synas i all
evig tid och t.ex. kammargravar, som bara uppvi-
sar hög status under själva be gravningsakten. Den
yppersta eliten manifesterade sin makt genom de
monumentala gravhögarna medan de undre ledar-
skikten valde något mindre, men ändå monumen-
tala, högar eller kam margravar under mer modes-
ta högar.

Vapen finns i nio av de elva gravarna (tab. 1).
I vissa finns kombinationer av svärd, sköld, lans
och/eller kastspjut medan i andra endast finns
någon pilspets, eller som i fallet Gene (Raä Själe-
vad 22, grav 6) av en möjlig dolk (Ramqvist 1983,
s. 130). Många av gravarna kan misstänkas vara
plundrade. Högomgraven har länets mest kom-
pletta vapenuppsättning. Även i sex skelettgravar
där ingen kammare kunnat fastställas finns va -
pen, där graven vid Horsta (Timrå Raä 4) har den
mest kompletta uppsättningen. Vapen finns med
andra ord i 15 av 28 skelettgravar från perioden
200–700 e.Kr. Många av de övriga kan ha haft
vapen men plundrats, som vissa plundringsgro -
par antyder. Det är som sagt möjligt att det bland
de övriga skelettgravarna döljer sig ytterligare kam-
margravar, men dokumentationen är för bristfäl-
lig för att en sådan tolkning skall kunna göras.

I flera av gravarna har också hittats guld ringar
(tab. 1). Det rör sig mest om fingerringar, men
vid Björkå i Överlännäs handlar det om en mind-
re ring som antingen varit betalningsguld eller ett
örhänge. När det gäller typerna av fingerringar
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enligt Kent Anderssons klassifikationssystem så
har hittills ingen guldspiralring hittats i en kam-
margrav. Möjligen kan ringen från Skyttberg i
Timrå tolkas som en stiliserad variant i något ex-
klusivare utförande. Övriga är släta slutna guld -
fingerringar av vigselringstyp. Högommannen
hade två fingerringar varav den ena är välvd och
den andra mer tillplattad.

Attmarby i Attmar
Länets äldsta kammargravar är från romartiden.
Den äldsta av allihop från Attmarby i Attmar soc-
ken, Medelpad, undersöktes inte av sakkunnig.
Det som finns beskrivet från fyndtillfället är att
det i graven skall ha funnits en timrad fyrkant av
grovvuxen tall (Selinge 1977, s. 253 f; Persson 2014,
s. 206). Det var med all sannolikhet en kammar-
grav. Fynden består av ett tveeggat svärd med tånge,
en hornbeklädd tånge till svärd eller dolk, en spjut-
spets av järn med kort holkskoning av brons, en
spetsoval eldslagningssten med bronsband, ett frag-
mentariskt bronsband till dito och bronsbeslag till
ett dryckeshorn (ändknopp, kedja och mynnings-
beslag). Jørgen Ilkjær daterar Attmargraven till fas
C2 av den yngre romartiden, 250–320 e.Kr. (2001a,
s. 4). Dryckeshornet är dock tillverkat redan under
den äldre romartidens fas B2 före år 160.

Sköle i Tuna
1954 undersökte Björn Ambrosiani en gravhög
vid Sköle (Raä Tuna 127). Högen var omkring 12
meter i diameter och 0,8 meter hög (Ambrosiani
1954). Högens fyllning bestod av sand och ensta-
ka stenar. I mitten fanns en oval stenpackning,
4,5 x 3 meter stor, under vilken framkom en ned-
grävning till en kammare. Nedgrävningen var ca
2,5 x 1,0 meter stor och mellan 0,5–0,7 meter
djup. Av själva kammaren kunde man se spår av
väggarna och förkolnade trärester av taket. Dessa
spår visade att kammaren varit 2,25 meter lång. I
kam maren hittades en lans, ett kastspjut, en guld -
fingerring och de sammanpressade resterna av en
sköld (fig. 2). Sköldbucklan var i flera delar och
runt den fanns inom en yta av ca 0,3 meter i
diameter trärester och röda färgspår. Detta var
förmodligen spår av sköldens bemålning (Ambro -
siani 1954, s. 3). I kammaren hittades också obrän-
da ben. De flesta var i så dåligt skick att de inte
gick att ta hand om. En kindtand och ett större
ben omhändertogs dock. Av fynden och ben-
resterna kan man dra slutsatsen att den döde le -
gat med huvudet mot väster. Han har haft finger-
ringen på sin högra hand och vapnen på sin vänst-
ra sida (Ambrosiani 1954, s. 3). Normalt brukar
fingerringen, när sådan finns, sitta på vänstra
handen. Selinge (1977, s. 256) ville utifrån vapnen
placera graven i 300-talet, men Ilkjær har place-
rat den i fas C1/C2, 150–320 e.Kr. (2001a, s. 4).
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Lskp Socken Plats Grav Vapen Guldring

Ån Själevad Gene Do –
Ån Själevad Gene – –
Ån Överlännäs Björkå – x
Ån Överlännäs Holm 4 Ksp, Sk, Kn, Pi –
Ån Nora Frök Raä 80 Sv, Ksp –
Me Attmar Attmarby Sv, Ksp, Kn –
Me Selånger Högom 2 Sv, Sk, La, Ksp, Pi Typ 4 & 5
Me Timrå Skyttberg 2 Sv, 2 Ksp, Sk, Kn, Pi Typ 10
Me Tuna Rännö Kn, Pi –
Me Tuna Sköle La, Ksp, Sk Typ 5 var
Me Sundsvall Nacksta Ksp/Pi, Kn –

Tab. 1. Vapen och guldringar i Västernorrlands kammargravar. Do = dolk, Ksp = kastspjut (med hullingar), 
Sk = sköld, Kn = kniv, Pi = pil, Sv = svärd, La = lans (utan hullingar). ―Weaponry and gold rings in chamber
graves in Västernorrland County. Do = dagger, Ksp = javelin, Sk = shield, Kn = knife, Pi = arrow, Sv = sword,
La = lance.

Art. Persson 83-96_Layout 1  2016-05-24  10:18  Sida 85



Fig. 2. Kammargrav vid Sköle i Tuna. Digitaliserad av förf. efter Ambrosianis ritning. 1) Lansspets. 2) Kast-
spjutspets. 3) Sköld. 4) Fingerring av elektrum. 5) Obränd kindtand av människa. 6) Trärester av kammarens
vägg. 7) Större obränt ben. 8) Mindre fragment av obränt ben. Den grå figuren är en tolkning av hur mannen
kan ha legat i kammaren utifrån ben och fynd. ―Chamber grave at Sköle in Tuna parish. 1) Lance head. 2)
Javelin head. 3) Shield. 4) Electrum finger ring. 5) Unburnt human molar. 6) Wood remains from chamber
walls. 7) Larger piece of unburnt human bone. 8) Small piece of unburnt human bone. The grey figure shows
how the deceased may have been placed in the chamber.

Fig. 3. Kammargrav vid
Högom i Selånger: Dag-
mar Sellings plan
(Ramqvist 1992a, Pl. 10).
―Chamber grave at
Högom in Selånger.

Högom i Selånger
Sju av kammargravarna har daterats till folkvand-
ringtiden. Den största och mest välbevarade är
som sagt kammargraven vid Högom i Selånger
(fig. 3). Av utrymmesskäl beskriver jag den inte
närmare då den är väl publicerad (Ramqvist 1992).

Björkå i Överlännäs
Den senast upptäckta kammargraven är Raä 20
vid Björkå i Överlännäs (se George i detta häfte).
Överlännäs socken är speciell på många sätt i lä -
net. Där finns många indikationer på en högsta-
tusbygd i form av stora högar, stora gravfält,

importgods m.m. (Persson 2009). Från vendelti-
den och vikingatiden finns flera kammargravar,
och det var därför inte oväntat att det skulle dyka
upp en kammargrav även från folkvandringsti-
den.

Skyttberg i Timrå
1954 undersökte den nyblivne intendenten Karl
Cajmatz på Medelpads fornhem ett överodlat
gravfält vid Skyttberg i Timrå (Raä 48). Det låg
på en skogbeklädd gammal åker nära sockenkyr-
kan. Minst en av gravarna hade delvis rasat ner-
för ravinkanten till Torsdalsbäcken. Gravarna syn-
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Fig. 4. Kammargrav vid Skyttberg i Timrå. Digitaliserad av förf. efter Cajmatz ritning. ―Chamber grave at
Skyttberg in Timrå parish.

tes som ljusa rundlar i den mörka åkerjorden.
Några kan föremålsdateras till folkvandringsti-
den och vendeltiden och avspeglar hög status
(Cajmatz 1956; Söderberg 2000; Ramqvist 2012;
Persson 2012; 2014). I området kring Timrå kyr-
ka finns många tydliga indikationer att där bott
en stormannafamilj från den äldre romartiden och
fram i medeltiden. Troligen har där också funnits
en helgedom vid namn Vi (Persson 2012).

Grav II vid Skyttberg var en kammargrav (fig.
4). Den täcktes av en ganska modest hög på ca 8
meters diameter. Under matjorden framkom ett
ovalt kärnröse med en nedgrävning undertill.
Nedgrävningen hade enligt beskrivningen och
en sektionsritning skarpa kanter.

I graven framkom en ring av elektrum (guld/
silverlegering), ryggad med två runda vulster.
Ringen ser enligt en analys från 1958 av Ulf Erik
Hagberg ny och oanvänd ut då åsarna på ringen
är skarpkantade (Hagberg 1958; SHM 25518,
huvudkatalog A:1). Där fanns också en smält drop -
pe av elektrum samt två förgyllda agraffknappar
av brons med profilerad sida, niellerad kant på
översidan och karvsnittsornering i form av fyra
spiraler. I mitten av agrafferna finns uppstående
niellerade nabbar. Vid de profilerade agraffernas

botten fanns skivor av läder (?) kring en nit som
vilade på ett dubbelvikt brickband av hög kva -
litet med soumak-artad broschering. Brickban-
det har paralleller från Snartemo i Vest-Agder.
Agnes Geijer skriver: »Brickbandet är av mycket
fin kvalitet, ca 15 brickor per cm. Hela den beva-
rade bredden (ofullständig) är cirka 2,5 cm, allt-
så har bandet vävts med minst 40 st. brickor»
(Geijer 1958; SHM 25518, huvudkatalog A:2).
En av bronsknapparna låg inbäddad i ett stycke
skinnfäll och näver. Brickbandet är mönstrat med
hästhår som varit färgat i rött och möjligen blått
(Nockert 1991, s. 41). Nära de profilerade agraf-
ferna hittades också en bronsring med konkav
undersida.

Även häktespännen med agraffer framkom.
Dessa har formen av enkla ickeornerade knappar
av brons. Dessa häktespännen har tre knappar
per halva, d.v.s. sex knappar per par. Även dessa
var fästade på brickband men av grövre kvalitet
än vid de profilerade agrafferna (Nockert 1991, s.
42; Geijer 1958; SHM 25518, huvudkatalog A:1).

Margareta Nockert (1991, s. 42 f) menar att de
profilerade agrafferna har suttit vid ärmlinning-
arna, men de har inte suttit på häktespännen efter -
som hake/hyska saknas. Häktespännena med enk -
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Fig. 5. Kammargrav vid Nackstavretarna i Sundsvall. Digitaliserad av förf. efter Enqvists ritning. ―Chamber
grave at Nackstavretarna in Sundsvall.

la flata agraffer har suttit på byxbenens linningar.
Bronsringen med konkav undersida och brick-
bandet kan ha hört till ett svärdsgehäng och res -
ter av grövre textil kan komma från en mantel
eller filt.

I graven framkom också keramik av norsk typ
av fint grått gods med svart ytbehandling. Kera -
miken är ornerad om buken med vertikala rib-
bor. Godset är tunt, endast 4–5 mm.

Den döde hade också fått med sig vapen i form
av två kastspjut, svärd, sköld, kniv och en lan cett-
formad pilspets. Vapnen är kraftigt korroderade
och av svärdsklingan hittades ett 30-tal fragment.
Cajmatz hittade också en del av svärds skidans u-
formade doppsko av brons, på vilken satt rester av
trä och läder. Där fanns också några lösa järn -
beslag och en nit av silver. Vidare framkom ett 50-
tal hartstätningsbitar och ett mindre slaggstycke
(Hagberg 1958; SHM 25518, huvudkatalog A:1).

Nackstavretarna i Sundsvall
1937 anmäldes till Arvid Enqvist på Medelpads
fornhem att en grav påträffats vid Nackstavretarna
i Sundsvall (fig. 5; Enqvist 1937). Fyndet hade gjorts
vid anläggande av en fotbollsplan. När Enqvist
kom till platsen hade stora delar av området schak-
tats ut, men en fyrkant med själva graven hade
sparats. Vid undersökningen fram kom ett ovalt
kärnröse på 6,5 x 3 meter.

Kärnröset gick ner något över en meter under
den dåvarande marknivån. Dess centrum var nå-
got nedsänkt. Intill röset ca 0,5 meter under mark -
nivå påträffades ett brandlager som inte hade
kontakt med kärnröset. Brandlagret mätte ca 2
meter i diameter och innehöll starkt brända ste-
nar, brända ben och kol. Detta brandlager kan
höra till en annan gravsättning eller möjligen en
bålplats för en brandbegravning. Att brandlagret
låg på 0,5 meters djup talar för att det var den
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Fig. 6. Kammargrav vid
Rännö i Tuna: förslag på
hur den döde kan ha
legat utifrån Johanssons
ritning, digitaliserad av
förf. ―Chamber grave 
at Rännö in Tuna parish.
Suggestion on how the
deceased may have been
placed in the burial
chamber.

ursprungliga marknivån. Kammaren har alltså
gått ner högst en halv meter under marknivån.
Under kärnröset hittades obrända föremål såsom
rembeslag av järn med bronsring (med textilres-
ter vid bronsringen), järnfragment, ca 15 bitar av
hartstätning, spjut- eller pilspets av järn med hul-
lingar, fragment av spänne av järn (enbart nål och
spiral bevarad) samt fragment av järnkniv med
tånge. Enligt SHM:s katalog (inv. nr 22006) kan
spännet ha varit korsformat och kniven hade
rester av träskaftet bevarat. Inga spår fanns efter
skelett. Allt talar för att graven var en kammargrav.
Enqvists notering att kärnröset hade en svacka i
mitten liknar flera av de övriga kända kammar-
gravarna i länet.

Rännö i Tuna
1910 genomförde läroverksadjunkten Erik Johans -
son undersökningar i Medelpad och Ångerman-
land. En av de gravar Johansson undersökte var en
kammargrav vid Rännö i Tuna (Raä 156). Doku-
mentationen är schematisk och ingen riktig rap-
port finns. Graven mätte 6,5–7,5 meter i diame-
ter. I mitten av gravens topp fanns en sänka. Un -
der högen i mitten av graven fanns en kammare,
ca 3 x 1,4 meter stor (fig. 6). Johansson (handling
i ATA) skriver att kammaren var fylld med sten,
något som inte framgår av hans ritningar. Detta
liknar flera av länets övriga kammargravar där ett
stenlager legat på kammarens tak. I kammaren
hittade Johansson resterna efter ett skelett, en sax
av järn, en kniv av järn, en pilspets av järn och
andra järnföremål. Av brons hittade han en pin -
cett, en knapp och ett antal »stift» (agraffer?).
Där fanns även små fragment av ett glaskärl, en
oval eldsslagningssten och trärester (handling i

ATA; Selinge 1977, s. 267; SHM 14276).
Det är uppenbart att graven blivit störd. Gro -

pen i högens topp med brandlager i botten samt
fyndens spridning talar starkt för att graven plund-
rats. Saxens, pincettens och flera av benfragmen-
tens läge stöder tolkningen.

Gene i Själevad
1962 grävdes tre gravar ut på Genegravfältet i Själe-
vad. Gravarna omnämns översiktligt i Arkiv för
norrländsk hembygdsforskning (Baudou 1968, s. 139)
men det finns ingen teknisk rapport. Ett kamfrag-
ment sägs datera grav 8 (enligt Ram qvists num-
rering) till vikingatiden. Detta har på goda grun-
der ifrågasatts av Ramqvist (1983, s. 128). Kam-
fragmentet är från en sammansatt kam med av-
sats vil ket snarare för den till folkvandringstiden.
Undersökningen 1962 dokumenterades av Peter
Freu denthal under grävningsledaren, dåvarande
do centen vid Stockholms universitet Evert Bau-
dou. Baudou blev sedan blev professor och bygg-
de upp arkeologiinstitutionen på Umeå univer-
sitet. Doku mentationsmaterialet är tyvärr brist-
fälligt och det är idag svårt att dra några säkra slut-
satser. Det som finns är plan- och sektionsrit-
ningar och Freudenthals lilla anteckningsbok. I
anteckningsboken finns vissa be skrivningar men
inte tillräckligt för att man skall kunna förstå plan-
erna till fullo. En av gravarna innehöll en kam-
mare orienterad i NV—SO (fig. 7).

Texten i anteckningsboken som rör anlägg-
ning 5 (grav 3 enligt Ramqvist numrering) är så
kort att den kan återges i sin helhet här:

»A5 efter avtorvn. Spridda stenar 5–15 cm
samt kol i sanden.
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Fig. 7. Kammargrav nr 3 (Ramqvists numrering) vid Gene i Själevad. Digitaliserad av förf. efter Freudenthals
ritning. ―Chamber grave no 3 at Gene in Själevad parish.

I centrum (se plan och profiler) koncentra-
tion av kol och bränd sand. Kollagrena
företedde sluttande linjer mot centrum, där
ett parti av omrörd grå sand som utvisade ett
uppkastat lager från en nedgrävning under
de korsande profilerna. I det brända lagret
förekom rikligt med skörbränd sten. Runt
anläggningens ytterkant fanns ett bräm av
eldfärgad sand vilket klart markerade an-
läggningens begränsning. De sluttande kol-
lagren markerar antagligen en nedsjunkning
som har en längd i N–S av ca 4 m och Ö–V
av ca 3. I NÖ kv. fanns även ett brandfärgat
parti som måste erhållit sin färgning före
högens anläggande. I centrum av anlägg-
ningen var en rektangulär färgning av bränd
sand som markerade en nedgrävning.
Gropen hade en längd av 3,85 och en bredd
av ca 1,5. Kistgropen delades in i en nordlig,
en mellan och en sydlig del. Runt kistgropen
sträckte sig en ram 50–30 cm bred av omrörd
grå sand. Först utanför denna ram började
den orörda sanden. Uppe i NV hörnet till-

varatogs några obrända ben som låg utbred-
da på ett ca 10 cm x 14 cm stort område.
Likaså påträffades spår av ben under denna
ovan nämnda omrörda sandkant i det mel-
lersta områdets västra del. I söder fanns en
markerad avsats som syns på foto 8 och 9
samt på planen. Antalet stenar i anläggningen
var ca 300, i storlek från 15 cm och nedåt.»

Viktigt i sammanhanget är att under högen hit-
tade man inte bara nedgrävningen till kammaren
utan också boplatslämningar. Det var denna upp -
täckt som ledde till de senare undersökningarna
och fyndet av den stora järnåldersgården vid Gene.
Det enda fyndet i graven som vi känner till är
hartstätning, något som för graven till de äldre–
mellersta delarna av järnåldern. Flera föremål i
kammaren är ritade på ett sådant sätt att man kan
tolka dem som spikar eller nitar, inga sådana om -
talas bland fynden. Freudenthal skriver i epost
(2015- 05-18) angående undersökningen att man
i sektionen kan se ett »brandlager som kan hän-
föras till en träkonstruktion (?)».
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Fig. 8. Kammargrav nr
6 (Ramqvists numre-
ring) vid Gene i Själe-
vad. Digitaliserad av
förf. Efter Ramqvist
1983 & Lindqvist &
Ramqvist 1993.
―Chamber grave no 6
at Gene in Själevad
parish.

Under det tidiga 1980-talet undersöktes ytter-
ligare gravar i Gene (Ramqvist 1983, s. 127 ff;
Lindqvist & Ramqvist 1993, s. 64 ff). En visade
sig vara ytterligare en kammargrav. Högen var
oval med måtten 9,5 x 7 m. Kammaren mätte 2,8
x 1 meter vilket man kunde se på grund av träspår
som avtecknade sig i marken (fig. 8). Endast ett
fåtal skelettfragment hade bevarats (ca 80 g).
Även i denna grav fanns hartstätning varför man
kan tänka sig samtidighet mellan kammargra -
varna men även med grav 8 med kamfragmentet,
i detta fall folkvandringstiden. En 14C-datering
har utförts på en bit harts (St-8544) och resul-
tatet blev 320–660 cal AD (93,9% sannolikhet).
Dock är harts inte ett tillförlitligt material att
datera. Fynden är modesta och består bl.a. av tre
hartstätningsringar och två skrinhankar av järn,
järnkniv samt ben eller hornfragment, bränd lera
och järnfragment. Dessutom fanns något som
tolkades vara en möjlig dolk av järn.

Frök i Nora
Från vendeltiden har vi två kända kammargra-
var. Den ena hittades 1872 vid Frök i Nora. Om
denna grav vet vi inte så mycket mer än att kam-
maren var ca 2,4 meter lång (8 fot) och ca 0,9
meter bred (3 fot), den innehöll en spjutspets av
järn och året innan hade en »värja» hittats i
kammaren. Den hade varit täckt av ett knappt
synligt röse och hittades i samband med dikes-
grävning (SHM 5679).

Holm i Överlännäs
På Holmgravfältet i Överlännäs (Raä 16) under-
sökte Bo Hellman åren 1954–55 gravar daterade
till folkvandringstiden, vendeltiden och vikinga-
tiden (Hellman 1959). Grav 4 var en kammar-
grav (fig. 9) från den äldre vendeltiden och inne-
höll ett eneggat svärd med rester av svärdsskida,
sköldbuckla samt en spjutspets av järn. Därtill
pilspetsar och en kniv av järn. Övriga föremål är
en sölja, en pärla av glas, bryne av skiffer, flint-
bitar och delar av en kam. Av den gravlagde hit-
tades spår av ben och tänder. Kammaren var för
liten för att den döde skulle ha kunnat ligga ut-
sträckt i kammaren varför han måste ha suttit
eller legat i hockerställning.
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Fig. 9. Kammargrav vid Holm i Överlännäs. Digitalis-
erad av förf. efter Hellmans ritning. ―Chamber grave
at Holm in Överlännäs parish.
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Lskp Socken Plats Raä Grav Period

Ån Själevad Gene Fvt
Ån Själevad Gene Fvt
Ån Överlännäs Björkå Fvt
Ån Överlännäs Holm 4 Ven
Ån Nora Frök 80 Ven
Me Attmar Attmarby Rom
Me Selånger Högom 2 Fvt
Me Timrå Skyttberg 2 Fvt
Me Tuna Rännö Fvt
Me Tuna Sköle Rom
Me Sundsvall Nacksta Fvt
Hs Norrala Borg 44:1 Fvt
Jä Brunnflo Brunnflo 77:1 Fvt
Up Alsike Tuna 40:2 14 Fvt
Up Altuna Fröslunda 30 5 Rom
Up Danmark Danmarks by 100 Fvt
Up Danmark Danmarks by 100 Fvt
Up Danmark Danmarks by 100 Fvt
Up Danmark Danmarks by 100 Fvt
Up Danmark Danmarks by 100 Fvt
Up Danmark Danmarks by 100 Fvt
Up Danmark Danmarks by 100 Fvt
Up Danmark Danmarks by 100 Fvt
Up Danmark Danmarks by 100 Fvt
Up Danmark Danmarks by 100 79 Fvt
Up Danmark Danmarks by 100 118 Fvt
Up Danmark Danmarks by 100 124 Fvt
Up Danmark Danmarks by 100 136 Fvt
Up Danmark Danmarks by 100 156 Fvt
Up G:a U-a Fullerö 163:2 (645) Rom
Up G:a U-a Valsgärde 209:1 20 Fvt
Up G:a U-a Valsgärde 209:1 24 Fvt
Up G:a U-a Valsgärde 209:1 27 Fvt
Up Lovö Viken 57:1 1 Fvt
Up Lovö Viken 57:1 3 Fvt
Up Lovö Viken 57:1 12 Fvt
Up Litslena Tibble 279 Rom
Up Skuttunge Skuttunge by oreg Rom
Up Tensta Gödåker 50? 7 Rom
Up Tensta Gödåker 50? 8 Rom
Up Tensta Gödåker 50? 22 Rom
Up Västra Ryd Torsätra 80:1 Fvt
Up Fresta Sylta 91 2 Fvt
Up Fresta Sylta 91 3 Fvt
Up Fresta Sylta 91 4 Fvt
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Lskp Socken Plats Raä Grav Period

Up Täby Karby 57 3 Fvt
Up Täby Ensta 124 125 Rom-Fvt
Up Solna Tomteboda 39 34 Ven
Up Järfälla Äggelunda Fvt
Up S:by-Karl Norrby 2 150 Fvt
Vs Badelunda Tuna 575 X Rom
Sö Toresund Salby 37:1 Fvt
Sö Botkyrka Alby 116:1 ?
Ög  Eneby Fiskeby 12:1 el. 14:1 Rom
Go Lau Gannor Ven
Go Lau Gannor Ven
Sm Djursdala Lilla Vi 23:3 Rom
Bo Kville Lilla Jored 388 Fvt
Sk Simris Simris 34? 54 Rom
Sk Trollenäs Gullarp Rom

Tab. 2. Tabell över kända kammargravar (exklusive stenkammargravar) från 1–700 e.Kr. i Sverige. ―Table of
known chamber graves from AD 1–700 in Sweden (excluding stone cists).

Fig. 10. Spridningskarta över kända kammar-
gravar av trä från tiden 1–700 e.Kr. i Sverige samt
samtliga kända kammargravar i Norge inklusive
stenkammargravar. ―Distribution map of known
chamber graves from the time period AD 1–700
with wooden chambers in Sweden and all known
chamber graves in Norway, including stone cists.
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Kammargravar i Sverige och Norge
Hur förhåller sig då de västernorrländska kam-
margravarna till övriga kammargravar i riket?
Det har inte varit lätt att få en bild av hur många
kammargravar det finns i landet som dateras till
den äldre perioden. I flera artiklar kan man läsa
att det finns ett 40-tal kända kammargravar från
romartiden och folkvandringstiden i Sverige
(Grönwall 2008, s. 13; 2010, s. 32). En lista från
1973 (Lamm 1973, s. 85 ff) tar upp 29 kammar-
gravar i nuvarande Sverige. Peter Bratt (2008, s.
161) redogör för 34 stycken bara i Mälardalen,
varav en del är osäkra. En senare sammanställ-
ning i kartform har gjorts av Fischer et al. (2009).
Dessa redovisningar kan kombineras med senare
fynd av kammargravar vid Karby i Täby (Grön-
wall 2008), Lilla Sylta i Fresta (Viktor & Fischer
2008), Äggelunda i Järfälla (Evanni & Hamilton
2011) samt de västernorrländska som nu identi-
fierats. Två ytterligare kammargravar verkar ha
grävts ut vid Gannor i Lau socken på Gotland
(Wickman-Nydolf & Nydolf 2001). I hela landet
finns således 60 kända kammargravar (undan-
taget stenkammargravar) från tiden 1–700 e.Kr.
40 (67%) finns i Mälardalen, främst Uppland.
Västernorrlands elva kammargravar utgör 18%
av totalantalet. Enstaka kammargravar är där ut-
över spridda över landet från Skåne till Jämtland
(fig. 10; tab. 2). Frans-Arne Stylegar (2014) har
gjort en sammanställning av kammargravarna i
Norge. I hans tabell finns 152 kammargravar var-
av 33 är traditionella kammargravar av trä medan
15 har en kombination av sten och trä i kamma-
ren. 104 gravar är hellekister, alltså stenkammar-
gravar. Hur många stenkammare som finns på
svenska sidan har jag inte hittat några uppgifter
om, men de är vanliga på Gotland och Öland
(Nordberg & Wikell 2006).

Diskussion
Forskningen har ofta velat identifiera järnålderns
högstatusmiljöer genom storleken på gravar och
gravfält (Persson 2011). Inte alla kammargravar
är dock täckta av storhögar. Det finns flera exem-
pel på att högar över kammargravar är modesta
när det gäller storleken. Man har alltså bara kun-
nat se gravens rikedom och prakt vid själva be -
gravningstillfället till skillnad mot storhögens
manifestation som var tänkt att vara för evigt

(Bratt 1996, s. 24). Det är inte bara skillnad mel-
lan gravar med gravkammare när det gäller yttre
mått och överbyggnad, även själva kamrarna skil- 
jer sig åt i storlek (Lamm 1973; Grönwall 2010).
Richard Grönwall (2010, s. 32) menar att kam-
margravarna representerar ett bredare socialt skikt
än bara den översta eliten, vilket stämmer bra
med bilden från Västernorrland. Per Ramqvist
(2011, s. 104) är en av dem som ser kammaren
som en symbol för ett hus, med en sal och en pri-
vat del. Fischer et al. (2009) ser kammaren som
ett tredelat rum med sovdel, festdel och en avdel-
ning för vapen, mat och personlig utrustning. De
menar att kammaren är utrustad för ett liv efter
detta präglat av festligheter i hallen (2009, s. 6 f).

Kammargravarna verkar också ha en kopp-
ling till en krigarideologi: vapen är vanliga i de
fall där gravarna inte blivit plundrade. I vissa fall
kan man också se att när plundring ägt rum är det
framför allt svärden som varit begärliga (se t.ex.
Skyttberg i Timrå). I storhögarna som är den
tydligaste manifestationen för makt och rikedom
saknas det ofta vapen. Detta gäller t.ex. de i Me -
delpad förekommande kittelgravarna där Vest-
landskittlar använts som gravurnor. Där finns
aldrig vapen (Persson 2014). Kan det finnas en
koppling mellan kammargravarna och hierarkin
i hären? Detta skulle förklara varför vi har olika
storlekar på både kammare och högar. Kammar-
graven vid Högom i Selånger skulle då kunna ses
som en representant för den allra högsta rangen
medan vi i mindre kammare under mindre högar
t.ex. vid Sköle och Rännö i Tuna finner officerare
av lägre rang. Eftersom kammargravar finns från
den äldre romartiden fram till vikingatiden kan
vi inte vara säkra på att kammaren symboliserat
samma sak under alla tider. Men den tycks dock
vara kopplad till högreståndsbegravningar. Här
kan en analys av t.ex. vapenuppsättningar och
fingerringar ge ledning. Jørgen Ilkjaer har genom
analyser av bl.a. vapnen i vapenofferfyndet Ille -
rup plads A i Illerup ådal nära Skanderborg i
Danmark visat att det funnits minst tre nivåer i
hären (Ilkjaer 2001a; 2001b).

Kent Andersson (1994) har föreslagit att finger-
ringar av guld kan kopplas till olika nivåer i hä -
ren. Som exempel på detta nämner han ringar
som liknar moderna vigselringar vilka bars av
dem med den absolut högsta rangen i hären, och
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guldspiralringar som bars av officerare som fun -
gerade som befälhavare i fält. Han konstaterar att
guldspiralringar hittats i krigsbytesoffer men inte
ringar av vigselringstyp. Detta får honom att frå-
ga sig om de som burit ringar av detta slag »en -
dera inte aktivt deltagit i drabbningarna eller så
har de undgått att dödas eller tas till fånga» (An -
dersson 1994, s. 133). Ramqvist (2012, s. 22) tän -
ker sig att mannen i kammargraven vid Skytt-
berg i Timrå har en koppling till hirden, att han
kanske till och med var en hirdledare. Även stor-
männens hirder bör ha varit indelade på liknande
sätt som hären med officerare, underofficerare
och soldater.

Varifrån kom kammargravskicket till Väster-
norrland? Kammargravar finns ju både i Upp-
land och i Norge. Mellannorrland har som region
tydliga kopplingar till Norge snarare än till Mä -
lardalen under framförallt den äldre och mellersta
järnåldern. Detta är tydligt både i ortnamnsskic-
ket och när det gäller storhögar och föremålsty-
per såsom de ovan omtalade Vestlandskittlarna
samt keramik m.m. I Västernorrland finns dock
inga kända kammargravar med stenkammare.
Även om man föreställer sig att stenkammargra -
varna är vanligast i områden med mindre skog så
bör det ändå ha påverkat gravskicket så pass att
någon stenkammargrav borde ha funnits i länet
om detta gravskick kom via influenser från Norge.
Förmodligen får gravskicket en snabb spridning
i hela Skandinavien under århundradena efter
Kristi födelse vilket gör det svårt att se längs
vilken väg det kom till Västernorrland.

Tack
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av artikeln och goda råd, till Ola George för gen-
omläsning och kommentarer, och till Per Wider-
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Summary

Västernorrland County has many Iron Age inhu-
mation burials. We know of 43 even though only
about 400 graves from the period have been ex-
cavated. Among these inhumation graves are 20
that can be labeled as chamber graves. Eleven of
those are from the time period AD 200–700. The
rest are from the Viking Period. This paper deals
with the early chamber graves, dating from the Late
Roman through the Vendel Period, and looks at
three main questions.

What do the chamber graves represent? There
are various elite burial customs where most entail
cremation, so why inhumation in a chamber?
What is the connection between chamber graves
and weapons? Are these people a warrior elite?
From where did the idea of the chamber grave
reach Västernorrland?

From the evidence we can see that there is a 

group in the social elite which is connected to burial 
chambers where weaponry and gold finger rings
indicate a warrior class. As with the finds from the
war-booty offerings at Illerup Ådal, one can draw
the conclusion that there is a hierarchy within the
warrior elite with higher officers, lower officers and
soldiers in the chamber graves, looking at the types
of weaponry and finger rings. Such rings have been
shown to be connected to military officers.

It is difficult to say from where the chamber
grave custom came to Västernorrland. If the in-
fluences had come from Norway, where much of
the other burial practices in the region comes from,
one would have expected stone-lined burial cham-
bers in Västernorrland as well. This is not the
case as far as we know. It may be that the influ-
ence came from the continent to all of Scandi-
navia at the same time.

Art. Persson 83-96_Layout 1  2016-05-24  10:19  Sida 96




