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BRANDGRAVAR MED HÄNGKORS 
AV 

E R I K F L O D E R U S 

I
gravfynd från vikingatiden förekomma stundom små hängkors, 
och då de så gott som alltid anträffats i gravar med obrända 
lik, ha de ansetts som kristna symboler. I, såvitt det är förf. 
till dessa rader bekant, två fall förekomma emellertid även 

dylika små kors i brandgravar. Då en av dessa gravar här publi
ceras för första gången, torde det i samband därmed kanske vara 
motiverat att göra ett inlägg i diskussionen rörande betydelsen av 
dessa kors, och vilka slutsatser man kan draga därav beträffande 
den kristna missionen. 

År 1934 undersöktes av antikvarien Hans Hansson vid Turelund 
i Tureberg, Sollentuna socken, två brandgravar, av vilka den ena 
innehöll två små hängkors. Denna grav var genom planeringsar
beten i det närmaste utplånad ovan marken men hade sannolikt 
täckts av en låg hög. Under markytan anträffades en i det när
maste rund stensamling i ett skift, vilken dolde ett brandlager. I 
mitten av detta stod ett grovt lerkärl med brända ben, runt om
kring detta lågo de båda hängkorsen av brons, 13 glaspärlor, en 
brodd, nitar, spikar samt ett förkolnat bröd. 

Även den andra graven var utplånad ovan markytan men hade 
troligen utgjorts av en hög, uppkastad över det vid undersök
ningen anträffade brandlagret, som var omgivet av en oval sten
sättning och täckt av stenar. I mitten av detsamma stod en ler
urna, fylld med brända ben, möjligen från början omgiven av ett 
spann av trä eller näver, till vilket kan ha hört en hank, som låg 
intill. I övrigt anträffades (re hängsmycken av brons, tre små 
bronsriugar, 8 bronspärlor, 32 glas- och glasflusspärlor av samma 
slag som i den förra graven, en brodd, nitar och spikar. Häng-
smyckena i denna senare grav tillhöra en grupp, som är daterbar 
till 800-talets början eller förra hälft (T. J. Arne, Das Bootgräber-
feld von Tuna in Alsike, sid. 55). Pärlorna äro även av typer, som 
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Fig. I. 
Gravfynd från Turelund, Tureberg, Sollentuna socken, Uppland. S. H. M. inv. 
20 926. a -c . -Hängsmycken av brons, grav 2. d—e. Hängkors av brons, grav 1. 
Abb. 1. Grabfunde von Turelund, Tureberg, Ksp. Sollentuna, Uppland. Staatl. Hist. Mus. 
Inv. 20 926. a - c llängezieratc aus Bronze, Grab 2. d—c Hängekreuze aus Bronze, Grab 1. 

förekomma vid slutet av Vendeltiden och början av vikingatiden. 
Det torde icke vara någon tvekan om, att graven tillhör 800-talet. 
Med hänsyn till de båda gravarnas ytterst likartade uppbyggnad 
och överensstämmelsen mellan deras gravgods torde även graven 
med hängkorsen böra dateras till samma tid. 

I en södernianländsk hög med brandbegravning vid Eriksbergs 
slott i St. Malms socken anträffade Bror Emil Hildebrand 1870 ett 
mycket snarlikt kors. (SHM inv. 4405. Detta fynd har välvilligt 
påpekats för mig av docenten Holger Arbman.) Tyvärr saknas 
grävningsberättelse. I samma grav anträffades dessutom ett frag
ment av ett bronsspänno, nu tyvärr förkommet, nitar samt spikar. 
En exakt datering av graven är sålunda ej möjlig att göra. 

Emellertid ha de båda gravarna från Turelund tidigare behand
lats av antikvarien K.-A. Gustawsson (Djursholms fornminnen, 
Skrifter utg. av Samf. Djursholms forntid och framtid, 1935). Han 
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anser att båda gravarna tillhöra 1000-talet eller början av 1100-
talet, ehuru hängsmyckena med djuifigurer äro av en typ, som 
»i vanliga fall tillhör 800-talet». Gustawsson skriver: »Dessa kors 
äro av särskilt intresse därför att de äro av rysk-bysantinsk typ 
och kunna därför troligen tolkas som bevis för att den grekisk-
katolska kyrkan i dessa trakter bedrivit mis
sionsverksamhet. Innehållet i denna grav 
ger alltså vid handen att den döde under livs
tiden varit kristen och att han trots detta 
fått en hednisk begravning. Det kan invän
das mot detta påstående att förekomsten av 
kors i en brandgrav ej berättigar till detta 
antagande. Det skulle kunna ha varit amu
letter eller prydnadsföremål och icke kristna 
symboler i egentlig mening. Det är emeller- F'g- 2. 
, . , , , . . , , , , . , Hängkors av brons, 
tid tydligt, att korset under den begynnande i£riksberg, st. Malm soc-
kristna tiden alltid var kristen symbol lik- ken, Södermanland. S.H. 
som torshammaren var hednisk.» Till den . . . ' ' . 

Abb. 2. Hangekreuz aus 
ovan angivna dateringen av korsen kommer bronze. Eriksberg, Ksp st. 

° ° Malm, Södermanland. 

Gustawsson genom att hänvisa till ett i Sig- staati.Hist.Mus.inv.4405. 
tuna funnet, fragmentariskt träkors och rysk-bysantinska häng
kors, sora enligt Carl R. af Ugglas (Pater peccavi, Fv. 1935) äro 
att anse som förebilder till detta. 

Sigtunakorset, som uppvisar några för ringerikestilen (eller, om 
man så vill, den äldre runstensstilen) karakteristiska detaljer, till
hör 1000-talets förra hälft. I annat sammanhang hoppas jag få till
fälle att återkomma till detta kors. Här bör endast framhållas, att 
det icke kan användas som medel för datering av de båda korsen 
från Turelund. Att dessa äro importerade österifrån är otvivel
aktigt (jfr Collection B. Khanenko, Croix et images, Kiev 1899). 
Någon direkt motsvarighet till dem finnes emellertid icke i denna 
samling, och de kors, som återges i den nyss citerade katalogen, 
stamma från ganska vitt skilda tider. På denna väg kan sålunda 
ej heller någon datering nås. Man får sålunda nöja sig med att 
utgå från fyndomständigheterna, och dessa peka, som ovan nämnts, 
på 800-talet. 

Att från förekomsten av ett rysk-bysantinskt kors sluta sig till 
en missionsverksamhet österifrån är väl dock knappast möjligt, 

http://staati.Hist.Mus.inv.4405
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även om korsen verkligen tillhöra 1000-talet. I Sigtuna, där un
der delta århundrade den anglosaxiska missionsverksamheten do
minerade, har man ej hittat några kors eller andra kristna attri
but, som med säkerhet kunna bestämmas som engelska, men väl 
ett flertal rysk-bysantinska kors, som troligen jämte andra import-
saker hemförts från Ryssland av rysslandsfarare. Någon direkt 
missionsverksamhet från öster kan icke påvisas. Den biskop Os 
iniind, som uppträdde i Uppland under Emund den gamle och son 
enligt Adam av Bremen ordinerats av »någon polsk ärkebiskop» 
företrädde enligt bl. a. Toni Schmid (Sveriges kristnande, Sthlm 
1934) ortodoxa intressen. Skulle han emellertid, som av flera for 
skare antagits, vara identisk med runristaren Asmund Kareson, 
måste han väl trots detta inräknas i kretsen av anglosaxiska mis
sionärer på grund av de typiskt anglosaxiska drag, som kunna på
visas i ornamentiken och ortografien på hans runstenar. Det 
skulle emellertid föra för långt att här fortsätta denna diskussion. 

Spörsmålet, om hängkorsen äro att anse som kristna symboler, 
är även av stort intresse. Att så verkligen varit fallet under 
missionstiden, då såväl kors som torshammare uppträdde ganska 
talrikt, är väl icke tvivel underkastat. Däremot får man väl un
der den föregående tiden räkna med, att de tidigare verkligen 
varit, amuletter eller kanske bara prydnadsföremål. Någon mis
sionsverksamhet existerade såvitt vi veta ej utanför Birka, även 
om enstaka kristna eller, kanske riktigare, kristet påverkade fun
nos ute i landet. Den blandning av hedniskt och kristet gravskick, 
som kammargravarna i Birka uppvisa, kan väl tolkas som ett ut
slag av en dylik religionssynkretism. En av dessa gravar, nr 750, 
innehåller ju till yttermera visso såväl kors som torshammare. 
Det torde icke vara möjligt att bestämt skilja »hedningar» från 
»kristna» före den tid då kyrkan hunnit konsolideras. Vid sidan 
av de verkligt troende funnos helt visst ett stort antal »ljumma», 
något som man ju kan erhålla flera belägg för hos exempelvis 
Rimbert och Adam av Bremen. Om man under dessa omständig
heter vill kalla korsen i dessa tidiga gravar för amuletter eller 
trossymboler är ju närmast en smaksak. 

I de här närmast behandlade fallen förekomma korsen i brand
gravar. Ett dylikt begravningsskick strider ju mot en av kristen
domens fundamentalaste trossatser och måste betraktas som rent 
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hedniskt. Man kan tänka sig många fö rk la r inga r till detta förhål

lande: den döde kan ha förvärva t korset (kanske i andra eller 

tredje hand) och buri t det som prydnad eller amulett u tan att ha 

var i t omvänd, han kan ha var i t en ljum kr is ten, hans närmaste , 

som ombestyrt g ravsä t tn ingen , kunna ha var i t hedningar Oi s. v. 

Hur det verk l igen förhålli t s ig kan a ldr ig u t rönas och är även 

av mindre betydelse, huvudsaken är, att fall som dessa icke kunna 

användas som argument i diskussionen hedendom contra kris ten

dom. 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

ERIK FLO DER US: Brandgräber mit Hängekreuzen. 
In Grabfunden aus der Wikingerzeit kommen zuweilen kleine Hänge-

kreuze vor, und da sie so gut wie stets in Gräbern mit unverbrannten 
Leichen angetroffen worden sind, hat man in ihnen christliche Symbole 
sehen wollen. In zwei Fallen kommen jedoch derartige Kreuze auch in 
Brandgräbern in Schweden vor. Ein solches Grab bei Turelund, Ksp. 
Sollentuna, Uppland, enthielt zwei Kreuze derselben Art. (Abb. 1), in 
oinom anderen Grab bei Eriksberg, Ksp. St. Malm, Södermanland, fand 
sich ein den ebenerwähnten sehr ähnliehes Kreuz (Abb. 2). Die beiden 
Gräber gehören wahrscheinlich dom 9. Jahrhundert an, und die betreffen-
den Kreuze durften von Osten her importiert worden sein. Ein Forscher 
hat frtiher die uppländischen Kreuze ins 11. Jahrhundert datieren und in 
ihnen Beweise dafur erblieken wollen, dass die griechisch-katholische 
Kirche zu jener Zeit Missionstätigkeit in Uppland betrieben habe. Von 
einer solchen Missionstätigkeit woiss man sonst nichts mit Sicherheit, 
und Verf. meint, dass auch das Vorkommen dieser Kreuze zu keinem 
dcrartigen Schluss borechtigt, auch wenn sie — was nicht wahrschein
lich ist — dem 11. Jahrhundert angehören sollten. Während des 9. Jahr
hunderts wurde Missionstätigkeit in Schweden an keinen anderen Orten 
als in Birka betrieben. Die Grabsitte der Leichenverbrennung deutet 
nicht darauf, dass die Toten, denen die Kreuze mit ins Grab gegeben 
wurden, Christen gewesen waren. Vermutlich sind die Kreuze zu jener 
Zeit nicht Glaubenssymbole, sondern Ainulctte öder reine Schmuckstiicke 
gewesen. Erst während dor eigentlichen Missionszeit, im 11. Jahrhundert, 
werden die Kreuze von den Bekehrten als Symbole ihres Glaubens ge-
tragen, während die Anhänger der heidnischen Lchre llammcrzeichcn als 
Symbole fiir den Gott Thor trugen. 


