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EN VÄSTMANLÄNDSK RYTTARGRAV 
AV 

G U N N A R W E S T I N 

S
ommaren 1938 gjordes i Västmanland ett märkligt fynd 

innehållande en mängd föremål av jä rn . Fyndplatsen ä r belä

gen i närheten av Köping, c:a 5 km nor r om själva staden och 

inom dess område, c:a 200 m söder om Raglunda by vid 

väs t r a kan ten av vägskä le t mellan vägen Tibble—Uckels ta och av-

lagsvägen till Kaglunda. Vid höslå t ter på vägs län ten slog lien 

mot ett föremål, som visade sig vara en u r marken uppstickande stig

bygel. Ti l lsammans med denna plockades sedan fram ett 80-tal jä rn-

föremål. Vid en efterundersökning, som företogs av folkskolläraren 

K. J . Österberg, framkommo ytterl igare ett 10-tal järnföremål, en bit 

kvarts , brända ben, kol samt bitar av grov keramik Det var alltså 

tydligen gravgömmet till en brandgrav, som man hade stött på. Vid 

vägarbeten ha r tydligen dess jordmantel och en stensättning, av vil

ken ännu n å g r a s tenar funnos kvar, blivit bortförda, så att själva 

gravgömmet kommit i dagen. Vid en ny besiktning av området upp

täcktes lämningar av 4—5 runda stensät tningar , varför det tydligen 

här ä r fråga om ett spolierat gravfält. 

Fyndet , som i Sta tens His to r i ska Museum fått inven ta r i enumre t 

22146, har följande sammansät tning. (Samtliga föremål, där ej annat 

angives, äro av järn.) 

Spjutspets, runt övergången mellan blad och hålk en profilerad vulst. 
Hålkens 1. 5,7 cm, br. över mynningen 2,4 cm. Bladets största br. 3,1 cm. 
L. 25,7 cm. Fig. 1:1. 

Huggkniv, hopböjd. Bladet ined enkel ornering på båda sidor, på ena 
sidan en svag ränna. Ursprunglig 1. 32,C cm, br. 1,9 cm, tj. 0,55 cm. Fig. 1:2. 

Kniv, bladet på båda sidor längs ryggen ornerat med repstavsornament. 
L. 15 cm, br. 1,2 cm, tj. 0,35 cm. Fig. 1: 3. 

Sköldbuckla, delvis förstörd. Avslutad i en spets. Brättets br. c:a 1 cm, 
b. c:a 5,7 cm, diam. (med brätten) c:a 14,9 cm. Fig. 1:4. 

Kantbeslag, möjligen till skölden. L. 2,3 cm, br. 2,1 cm. Fig. 1: 5. 
Sporrar, 2 st , tornen profilerad. Med rektangulära fästeplattor med 2 

nitar för remmen. Fästeplattornas b. c:a 2,5 cm. L. 15,G cm, br. 8,7 cm. Fig. 2. 
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Stigbyglar, 2 st. omaka, av besläktad typ. Formen något tryckt. Byglarna 
neddragna under fotplattan och ovanför denna försedda med en vulst på 
utsidan. Remfäsfena rektangulära. Vid dessa sitta beslag för fastsättande av 
stiglädret, rektangulära, upptill snett avsmalnande med en korsformad av
slutning, ba möjligen varit ornerade mod bandflätning. 

På den ena stigbygeln är remfästot avbrutet och lagat med pånitade järn-

Fig. 1. Va-

plattor. Bygeln trekantig i genomskärning samt på framsidan med spår av 

4 tvärgående band c:a 0,7 cm br. Reinbcslagots 1. 17,4 cm, br. 7,1 cm. Stig

bygelns 1. 23,2 cm, br. 12,8 cm. Sammanlagd 1. 38,3 cm. Fig. 3: 1. 
På den andra stigbygeln är bygeln i genomskärning rundat fyrkantig med 

spår av 2 tvärgående band pä framsidan c:a 0,8 cm br. Rembeslagets 1. 17,4 
cm, br. 7,2 cm. Stigbygelns 1. 24,2 cm, br. 14,3 cm. Sammanlagd 1. 39,8 cm. 
Fig. 3:2. 

Ryktskrapa, bandlaget smitt av två vridna tenar, med ring för upphäng-
ning. Ringens diam. 1,9 cm. L. 10,5 cm, br. 9,9 cm. Fig. 4: 1. 



E N V Ä S T M A N L Ä N D S K R Y T T A R G R A V 87 

Betsel, munbettet 4-ryggat, 2-ledat, 2 rembeslag på varje ring, det ena kors
format. Beslagens br. 4,9 cm (det korsformade) och 1,9 cm. L. 42,4 cm, 
br, 6,4 cm. Fig. 4:2. 

Hästbroddar, 3 st., plattan i stort sett rektangulär. Br. 4,9—2,3 cm. Fig. 4: 3. 
Remkorsningsbeslag, 2 st. kvadratiska, mod 4 nitar, i varje sida en ur

tagning. Sidan 3,5 cm. Fig. 5 :1 . 
Rtmkormingsheslag, kvadratiskt, med 4 nitar. Längs kanterna tycks ha 

gått en ornamentsbård c:a 0,8 cm br. Sidan 3,9 em. Fig 5: 2. 

Fig. 2. V.- Fig. 3. Vi-

Rembeslag, 2 st. vinkelformade, med korsformad avslutning. I vartdera 
vinkclbenet 2 nitar. Nitbrickorna förenade lill ett järnbleck. I don kors
formade avslutningen 1 nit. Ett vinkolben avbrutet. L. 6,9 cm, br. 5 cm. 
Fig. 5: 3. 

Rembeslag, 2 st. rektangulära, med 3 lika stora hål. Utmed varje långsida 
4 nitar. Nitbrickorna förenade till järnbleck. Det ena beslaget avbrutet. L. 
15,1 cm, br. 4,7 cm. Fig. 5: 4. 

Rembeslag, 22 st. rektangulära, vid vardera kortsidan 1 nit. På beslagens 
ändar har troligen funnits silverblccksbeläggning. L. 6,1 cm, br. 1,9 cm. 
Fig. 5:5. 

Rembeslag med hänge, 2 st., hänget genombrutet. Beslaget kan möjligen 
ba varit belagt med silvorbleck. L. 7,9 cm, br. 2,3 cm. Fig. 5: 6. 

Bjällror med j ii siehe sia g. 16 st, 2 st. lösa. 
8 fastebeslag, rektangulära, 2 med rester av pressbleck av silver med 

llätniönster vid kortsidorna. Beslagets 1. c:a 4,5 cm. L. c:a 8 cm. Fig. 5:7. 
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2 beslag rektangulära med korsformig avslutning. Beslagets I. c:a 4,7 cm. 
L. c:a 8 cm. Fig. 5: 8. 

1 beslag bestående av en rektangulär och en triangulär platta förenade 
genom en kubisk vulst med avfasade hörn. Beslagets 1. c:a 4,7 cm. L. 7,8— 
8,1 cm. Fig. 5: 9. 

2 beslag bestående av en avhuggen triangel med en däröver lagd rektangel. 
Beslagets 1. o:a M em. L osa 6,1 cm. Fig. 5:10. 

Sölja, framsidans ytterkontnr naggad. Bakre delen av ramen består av 
två över varandra lagda flikar. L. 7,2 cm, br. 6,7 cm. Fig. 6: 1. 

Söljor, 4 st. med rembeslag och hög rembygel. Kemin-slaget rostskadat på 
2 söljor. Rembeslagets br. c:a 2 cm. L. 5,5—5 cm, br. 3,3—3,2 cm. Fig. 6:2. 

Sölja, med rembcslag, rostskadad. Rembéslagets br. c:a 2 cm. L. 5,2 om, 
br. 3,2 cm. Fig. 6: 3. 

Söljor, 2 st. med rembeslag. Rembeslagets br. c:a 2,5 cm. L. 7—6,8 cm, 
br. 3,6—3,5 cm. Fig. 6: 4. 

Dragkrok, med upprullad ände. L. 15,2 cm. Fig. 6: 6. 
Draglänk, genomskärningen kvadratisk. L. 8,1 cm. br. 3 cm. Fig. 6:6. 
Draglänk, genomskärningen rund. L. 6,7 cm, br. 2,9 cm. Fig. 6:7. 
Ring, genomskärningen kvadratisk. Diam. 3,1 em. Fig. 6:8. 
Märla. L. 6,1 cm, br. 3,9 cm. Fig. 6:9. 
Piskbeslag? bestående a\ fästebeslag för piskskaftet, 1. 8,7 cm, fäste

beslag för pisksnärten, 1. 6,4 cm, saml hänge med upprullade ändar, 1. 5,5 cm, 
samtliga sittande pa en ring .'i,R cm i diam. Fig. 6: 10. 

Bleck, ena kortsidan uppböjd lill ett rör, mot andra sidan avsmalnande 
med en i stort sett rund avslutning med 1 nit, rostskadat. L. 4,9 cm, br. 1,8 
cm. Fig. 6: 11. 
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Bleck, fragmentariskt, rostskadat, med fastsittandc nit. L. 5 cm, br. 1,5 cm. 
Fig. 6: 12. 

Spik, böjd, huvudet endast on utsvällning. L. till böjningen 3,9 cm. Urspr. 
'. 5,9 cm. Fig, 6: 13. 

Spikar, 2 st. böjda. L. till böjningen 3,4 och 2,7 cm. Urspr. 1. 4,6 cm. 
?ig. 6: 14. 

Ten, bandforniig, böjd. Urspr. 1. 5,1 cm, br. 0,5 cm. Fig. 6: 15. 
Ten, böjd, något spiralvriden. Urspr. 1. 4,8 cm. Fig. 6: 16. 
Ten, bandforniig, lindarna uppböjda. L. 4,6 cm, br. 0,9 cm. Fig. 6: 17. 
Krampor, 3 st., 2 st. avbrutna. L. 1,3 cm, br. 0,6 cm. Fig. 6: 18. 
Fragment. L. 2,1 cm, br. 1 cm, tj. 0,15 cm. 
Bryne av san-Isten. L. 7,7 cm, br. 1,5 cm, tj. 0,6 cm. Fig. 6: 19. 
Skärva av kvarts. L. 1,8 cm, br. 1,1 era, tj. 0,7 cm. 
C:a 50 fragment av ett lerkärl av grovt, dåligt bränt gods. Godsets tj. 

c:a 1,5 cm. 
Brända ben. 
Kol. 

Det är en krigare med vapenutrustning — svärdet saknas dock — 
som här gravsatts. Sin stridshäst har han haft med sig på likbålet. 
Detta framgår tydligt av alla delarna till hästutrustningen. Denna 
tilldrar sig i detta fynd det största intresset, då en del av häri ingå
onde föremål äro mindre vanliga i det svenska vikingalidsmaterialet. 

Hur de olika beslagen varit placerade på munderingen är givetvis 
omöjligt att få on säker föreställning om, då deras läge i graven ju 
icke ger någon som helst vägledning. Några förslag till deras place
ring skola lämnas i det följande. 

Sporrarna (fig. 2) ha tydligen varit fastade vid foten med remmar. 
Kemfästena ha en bredd av c:a 2,5 cm och remmen bör alltså ha varit 
ungefär lika bröd. Dessa remmar ha troligen spants samman med 
söljor. Remfästct på två av söljorna (fig. 6: 4) ha även denna bredd, 
varför det verkar troligt, att de hört till sporrarnas remmar. Den 
stora söljan (fig. 6:1) har troligen varit anbragt på bukgjorden. Åt
minstone ett par av de övriga söljorna böra ha varit placerade på 
till betslet hörande remmar. 

Det smalare av do båda remfästena på betslet (fig. 4: 2) har bildat 
utgångspunkten för on rem, som haft en bredd av c:a 2 cm. Rem
beslagen till söljorna med undantag för de ovan behandlade ha alla 
en brodd av ungefär 2 cm, varför det verkar troligt, att ett samband 
skulle kunna finnas. Det synes därför möjligt, att de smalare besla
gen på betslet bildat utgångspunkten för sidostyckena, då dessa ofta 
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äro försedda med en spännanordning. En sölja skullo sålunda ha 
kunnat sitta på var sida om hästens huvud på dessa sidostycken. En 
sölja kan möjligen tänkas ha suttit på nackremmen. De två likfor-
made, kvadratiska remkorsningsbeslagen (fig. 5: 1) ha sannolikt 

19 

Fig. 6. V,. 

varit placerade i korsningen mellan pannremmen och sidostyckena. 
Från de bredare, korsformiga beslagen på betslet har troligen tygeln 
utgått. Möjligen kan tänkas, att bjällrorna (fig. 5: 7—10 samt fig. 8) 
varit fastade på tygeln. Härför talar det förhållandet, att tygelns 
bredd och bjällrornas fästebeslag visa en viss överensstämmelse vad 
måtten angår. Så bör tygeln av beslagets bredd att döma ha varit 
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c:a 4,9 cm bred. Bjällrornas fästebeslag ha en längd på två undan
tag när av 4,7—4,5 cm. Två fästebeslag äro något kortare. Dessa 
kunna förslagsvis tänkas placerade närmast ryttaren, där tygeln 
möjligen smalnat, måhända för att övergå i en vanlig rem. 

Bjällrornas fästanordning — en nit i översta delen av fästeboslaget 
— tycks peka på, att de varit ämnade att ständigt intaga on lodrät 
ställning även om don rem do varit upphängda på intagit olika lägen. 
Detta borde i så fall vara tygeln, då ju övriga tänkbara remmar ha 
sin ställning i förhållande till vågplanet i stort sett given. Givetvis 
kan denna fästanordning även ha haft till syfte att få bjällrorna att 
lättare svänga och därigenom bringa dom att ljuda. Några betsel 
från Telemarken1 — visserligen från senare tid — ge oss möjligen 
en fingervisning om att bjällrorna kunna ha varit placerade på ty
geln. Dessa tyglar äro nämligen försedda med små klockfomiade 
hängen, som säkerligen varit avsedda att skramla. På dessa betsel 
förekomma även små hängen med upprullade ändar av alldeles 
samma typ som dot på piskbeslaget i detta fynd. Givetvis kunna bjäll
rorna även ha varit placerade på annat sätt. Så tyckas do i en skelett
grav från Ås socken i Jämtland.2 att döma av läget i graven i när
heten av ett selbågsbeslag, ha varit anbragta på selbågon eller möjli
gen på sadeln eller kanske snarare på sadeltäcket. 

De 22 rektangulära remboslagen (fig. 5: 5) kunna möjligen tänkas 
ha suttit på en rem runt hästens bringa. Att bjällrorna också skulle 
ha suttit härpå synes mindre troligt, då de rektangulära beslagen äro 
c:a 1,4—1,6 cm längre än bjällrornas fästebeslag. 

Var de vinkelformado rembcslagen (fig. 5: 3) och de rektangulära 
rembeslagen med tre hål (fig. 5: 4) varit placerade, är svårt alt förstå. 
Det enda man med säkerhet kan säga är, att de äro rembeslag. De 
vinkelformade skulle möjligen kunna tänkas ha suttit frampå hästens 
huvud.3 Var det återstående kvadratiska remkorsningsbeslaget (fig. 
5: 2) kan ha suttit, är ej heller möjligt att säga. 

' H o l g e r A r b m a n , En släktgrav från vikingatiden, i Från Gästrik
land 1933, fig. 7 och 8. 

• K n u t K j e 11 m a r k, Ett graffält från den yngre järnåldern i As i 
Jämtland," i Ymer 1905, H. 4, sid. 361—362. Plan i A. T. A. 

* Man kan — cum granö salis — jämföra det med en framställning på 
en fresk i Medicipalatsefs kapell i Florens. So H o n r i k C o r n e l l , Itali
ensk Ungrenässans, pl. 13. 
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De små blecken med hängen (fig. 5: 6) kunna möjligen ha suttit 
på pannremmen. 

Samhörighet med hästutrustningen har väl äve.n kroken (fig. 6: 5). 
Den är av den typ, som brukar benämnas dragkrok. Av slitnings

spåren att döma hör den största draglänken (fig. 6: G) samman med 
kroken. Möjligen kunna de ha utgjort draganordningen till något 
lätt fordon t. ex. en liten släde. 

De tre små järnkramporna (fig. 6:18) kunna möjligen ha använts 
som rembyglar eller kansko (roligare lill att nita samman remmar. 

De svenska vikingatågen voro huvudsakligen riktade mot öster. 
Mot slutet av vikingatiden inträder emellertid en förskjutning. Den 
östra vägen genom Ryssland till Orienten blir av flera orsaker 
mindre betydande för nordborna. I väster däremot lockade lätterövrat 
bylo och en god förtjänst till stora härtåg ooh handelsfärder. Vi veta 
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också genom runstenarnas vittnesbörd, att många svear drogo i väs
terled och därvid fingo del i de stora gälder, som den engelske kungen 
tvangs att betala.4 Den senare vikingatidens skattefynd tala också 
sitt tydliga språk. Under vikingatiden fram till 900-talets mitt eller 
senare del är det de arabiska mynten som dominera i de skandina
viska skattefynden, senare dominera de västerländska mynten, fram
för allt de engelska och tyska. 

Även inom det övriga fornsaksmaterialet kan denna influens spå
ras. Av stort intresse är i detta fall vissa föremål av brons till häst
utrustningen. Holger Arbman har sålunda påvisat, hur vi på så
dana föremål finna en inpunsad ornamentik i motsats till den på 
nordiskt område gjutna. Dessa produkter, som spridas över hela det 
nordiska området, komma säkert »från en grupp verkstäder, vilka 
man kan lokalisera till trakter, där engelsmän och skandinaver 
kommo i kontakt med varandra; man har att räkna med England 
själv, vilket kanske är det troligaste, eller med Jylland».5 Även orna
mentikens former ge en tydlig anvisning, att det är i väster vi ha att 
söka verkstäderna eller förebilderna till dessa arbeten. 

Peter Paulsen är även av den åsikten, att det är västerifrån dessa 
företeelser komma. Han visar sålunda i »Der Wikingerfund von 
Iveckhus»0 på kartor, hur utbredningsområdet för dessa bronsbeslag 
är i stort sett kongruent med det område, där de runstenar, som tala 
om englandstara re, äro att finna. Han framkastar den hypotesen, att 
sådana beslag skulle ha använts av den stående här, som Knut den 
store hade värvat i de nordiska länderna, och att de skulle ha till
verkats i Sydengland under nordiskt inflytande. Han sammanfattar 
denna sin uppfattning sålunda. »Die Runensteine berichten von Wi-
kingern, die nach England zogen und meistens dort den Tod fanden, 
die Reiterausriistungsteile von Wikingern, die nach England fuhren 
und wieder zuruckkehrten». 

Det utmärkande draget hos de engelska bronsstigbyglar, som ingå 
i dessa fynd, är, alt formen är tryckt oeh att beslagen, som tjäna 

4 Ot to von F r i e s e n , Historiska runinskrifter, Fornvännen 1909, 
sid. 67. 

" H o l g e r A r b m a n , Vikingatidsgravar vid Ulunda vad, Upplands 
F. F:s tidskr. XL V, sid. 268. 

" P e t e r P a u l s e n , Der Wikingerfund von Leckbus, Kiel 1937, sid. 
39—43. 
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som fäste för stiglädret, bli utformade som plattor mod rik orna

mentik. 

Stigbyglar av denna tryckta form ha tydligen i sitt hemland ej 

endast utförts i brons utan även i j ä rn . Så ä r i Themsen funnen en 

stigbygel av j ä rn av samma tryckta form.7 Även på denna återfinnes 

Fig. 8. V6 

den vulst ovanför stigplaltan, som ä r vanlig pa bronsst igbyglarna. 

Fästet för stiglädret ä r rektangulär t . Denna stigbygeltyp av j ä rn 

finnes även i det svenska materialet. Så ä r den representerad i 

två exemplar från T u n a i Alsike. Dessa s t igbyglar sammanstä l las 

av Arne med ilcin uv brons.8 Liksom den engelska stigbygeln ba 

dessa st igbyglar en vulst — på den ena av brons — på byglarna 

ovanför stigplaltan. Ett u tmärkande d r a g för dessa s t igbyglar ä r 

även, att byglarna äro neddragna, under stigplallan. P å den ovan

nämnda engelska stigbygeln äro do så bildade fälten — liksom även 

byglarna — ornerade med rankornament av Inhamrade koppar t rå

dar. I Statens His tor iska Museum förvaras en stigbygel av jä rn 

(fig. 7) — tyvärr u tan både inveiilarieimmmer oeh fynd uppgifter — 

av en form och med en ornamentik, som s tår den engelska så 

7 R. E. M. \\ l i e e l e r , London and (he Vikings (London Museum ("ata-
logues: no. 1), 1927, fig. 17. 

8 T. J. A r n o , Das Bootgräberfeld von Tuna, T a l VI: 8, 9 samt sid. 65. 
Två stigbyglar av något avvikande form kunna möjligen räknas till samma 
grupp, Taf. XIII : 11, 12. 



96 G U N N A R W E S T I N 

nära, att man med stor sannolikhet skulle kunna betrakta den som 
ett infört engelskt arbete. Formen är sålunda tämligen tryckt och 
byglarna neddragna under stigplaltan. Fästet för stiglädret är rek
tangulärt. Vulster på byglarna saknas dock. Bygeln är trekantig i ge
nomskärning. På bygelns ena sida samt på do fält, som bildas av 
byglarna nedanför stigplaltan, är anbragt rankornamentik av in
hamrade koppartrådar. Dessa koppartrådar uppvisa på sin yta spår 
av en gul metallbeläggning, som vid spektralanalytisk undersök
ning utförd av konservator Gillis Olson visat sig vara av guld. 

De stigbyglar av järn av den engelskt tryckta typen, som finnas i 
Sverige, behöva sålunda ej med nödvändighet anses som översättning 
i järn av de engelska bronsstigbyglarna utan kunna möjligen anses 
ha engelska järnstigbyglar som förebild. Detta hindrar dock ej att 
även motsatsen kan vara förhållandet. Så förefaller det ganska tro
ligt, att en av stigbyglarna i Tunafyndet9 kan vara ämnad som ersätt
ning för en bronsstigbygel, då den på ena sidan är överdragen med 
bronsbleck, lika väl som ett betsel i samma grav tycks vara en kopia 
i järn av ett bronsbetsel.10 

Även remkorsningsbeslag av samma typ som de engelska brons-
Iieslagcn finnas i järn. Exempelvis kan nämnas ett fynd — sannolikt 
gravfynd — från Stenbylund i Lägga socken i Uppland. Till fyndet 
hör förutom två dylika remkorsningsbeslag av järn även bl. a. två 
stigbyglar av järn av den tryckta typen, den ena med byglarna ned
dragna till on platta under stigplaltan. 

Också Västmanland har varit delaktigt av denna västerifrån kom
mando kulturström. Sålunda finnas i ett stort gravfynd från Kvalsta 
i Bergs socken bronsbeslag till betsel av den engelska typen. I fyndet 
ingår även cn fästeplatta för stiglädret.11 Stigbyglarna äro dock av 
den vanliga långsträckta typen. Vidare finnas två bronsbeslag till 
ett betsel från Ekegård i Dingtuna socken. Även det här ovan lie-
skrivna fyndet från Raglunda torde kunna sättas i samband med 
denna västliga kulturströmning. Det är framför allt stigbyglarna 
(fig. 3 :1 och 2), som tala härför. Som ovan lieskrivits äro de sins
emellan i stort sett lika, ehuru en del olikheter förofinnns. Den ena 

• T. J. Arne , a. a. Taf. VI: 8. 
10 T. J. A r n e , a. a. Taf. VI: 2 samt II. A r b m a n , Vikingatidsgravar 

vid Ulunda vad, Upplands F. F:s tidskr. XL V, sid. 270. 
11 H. A r b m a n , a. a., sid. 270, fig. 7. 
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år sålunda något högre ån den amira oeh tydligen äldre, åtminstone 
alt döma av att den är lagad och i övrigt mycket sliten. De tillhöra 
dock båda den engelska, eller engelskt influerade tryckta typen. Fäs
tet för stiglädret är på båda stigbyglarna rektangulärt. 

Det, som även bidrager lill att giva stigbyglarna från Raglunda 

Fig. 9. V.-
Efter .1. Bröndsted, Danish Inbumation Gravea of the Viking Age, fig. 72. 

deras engelska karaktär, är fästebeslagen till stiglädret. Fästebeslag 
av nära besläktad typ finnas från Velds i övums socken på Jylland.'-
Dessa beslag äro i stort sett kvadratiska, upptill snett avsmalnande 
samt med en palmettliknamle avslutning, som alltså bildar en mot
svarighet till den korsformade avslutningen på våra, båda västman
ländska beslag. De danska äro rikt ornerade med en ornamentik, 
som enligt Brendsted13 måste vara utförd av eu angolsaxare från 
södra England. Ytan på de västmanländska boslagen är tyvärr 
Starkt brandskadad. Det är därför ej möjligt att få någon uppfatt
ning om i vad mån och på vnd sätt de varit ornerade. Några paral
lella linjer, som svagt skönjas, är allt vad som återstår av en 
sannolikt rik ornamentik. 

På två av de rektangulära fästebeslagen till bjällrorna (fig. 8) fin
nas som ovan nämnts rester av pressbleck av silver. Pressblecken äro 

18 ,1. B r ö n d s t e d , Danish Inbumation Graves ot tho Viking Age, Acta 
Archaeologica, Vol. VII, Köbenhavn 1936, fig. 11. 

" .1. B r ö n d s t e d , Early English Ornament, London & Copenh. 1921, 
sid. 265. 

Fornvännen 11)41. 
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anbragta på beslagens ändar. Mellanpartiet har troligen varit utan 
beläggning. Sannolikt har sådan pressblecksbeläggning funnits på 
alla de rektangulära bjällerbeslagen. Vid beslagens kortsidor finnes 
nämligen ett mörkare parti av samma bredd som de bevarade press
blecken. Så är även fallet mod så gott som alla de små rektangulära 
rembeslagen. Även de övriga bjällerbeslagen ha sannolikt varit be
lagda med pressbleck av silver. Sålunda finnas i fyndmaterialet från 
den ovan nämnda jämtländska skelettgraven spår av silverbelägg
ning på bjällerbeslag av samma typ, som i Raglundafyndet står bets-
lets beslag närmast.14 Pressbleck av silver finnas i det jämtländska 
fyndet även på betslets beslag samt på en del andra beslag. — På 
framsidan av stigbyglarnas byglar finnas som ovan nämnts liknande 
spår. Även ytterkanterna på det kvadratiska remkorsningsbeslaget 
(fig. 5:2) synes ha haft beläggning. Möjligen kunna väl även dessa 
föremål ha varit belagda med silverbleck. 

Att silverpressblecken blivit bevarade i denna västmanländska grav 
ha vi att tacka en lycklig slump. Förmodligen ha bjällrorna kommit 
att ligga i utkanten av bålet och på så sätt gått fria för den värsta 
hettan, varigenom silverbeläggningen undgått att helt smälta bort. 
Dessa små fragment ha så att säga gjort det möjligt för oss att som 
i blixtbelysning få en aning om hur förnämlig en vikingatidsutrust
ning kan ha tett sig. Silvret har bildat ett verksamt avbrott mot det 
mörkare järnet och glimmat i solskenet. De små rektangulära besla
gen på remmen runt hästens bog (se ovan) ha bildat två vågräta ljusa 
band med ett mörkare emellan sig. Dessa silverbelagda beslag samt 
bjällerbeslagen, stigbyglarna och övriga beslag ha åt hela utrust
ningen förlänat ett drag av prakt och glans, som värdigt passat sam
man med dess ägare, som måhända en gång på fjärran ort vunnit 
både ära och rikedom. 

Ornamentiken på de bevarade pressblecken utgöres av tvärs över 
beslo-get gående flätade snodder skilda genom raka trådar. Denna 
ornamentik är med stor sannolikhet att betrakta som efterhärmande 
filigranomamentik. På de jämtländska beslagen är det tyvärr omöj
ligt att urskilja någon ornamentik. 

Huruvida dessa pressbleck av silver på järn varit allmänna på 
svenskt område är ovisst, då de ju äro mycket lätt förstörliara genom 

11 K. K j c l l m a r k , a. a., sid. 361—362, fig. 10 och 11. 
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eld. Vikingatidens gravskick är ju här i allmänhet bränningen, var
för det är tänkbart, att tekniken kan ha varit vanlig, ehuru spåren 
därav utplånats. 

Arbman anser, att denna teknik är vanligast på saxar i Sverige 
under vikingatiden och nämner härpå flera exempel från Birka. Att 
den skulle vara av inhemskt ursprung håller han ej för troligt, utan 
anser, att den pekar söderut och anför som exempel härpå ett grav
fynd från Danmark, Stengade i Tullebelle socken på Langeland.1B Även 
denna grav är en krigargrav och innehåller lämningar av en häst och 
hästmundering. Pressbleck av silver på järn förekommer i detta fynd 
på ett flertal föremål bl. a. på de beslag, med vilka stiglädret fast-
gjorts vid stigbygeln, samt på betslet. På några små järnbleck (fig. 
9), därav ett par med hängen, förekommer samma ornament som på 
de västmanländska bjällerbeslagen. Graven dateras av Bröndsted 
till mitten av 900-talet.10 

I Danmark, där i motsats till i Sverige jordningen under vikinga
tiden är det allmännasto gravskicket, böra lämningar av denna tekniks 
alster bättre ha bevarats. Det danska materialet uppvisar också åt
skilliga exempel härpå.17 

För Sveriges del är det väl, i analogi härmed, troligt att pressbleck 
av silver på järn förekommit ymnigare än vad nu är möjligt att 
konstatera, men att de varit mera allmänt förekommande är väl knap
past troligt. 

Vad slutligen gravens datering beträffar, tycks tiden för Birkas 
undergång — mitten av senare hälften av 900-talet — ge en gräns 
nedåt i tiden. I Birkamaterialet förekommer nämligen inga stigbyg
lar av den utpräglat tryckta typen.18 Den grav — grav III — i Tuna-
fyndet, där stigbyglar av denna typ finnas, dateras av Arne till tiden 
950—1000 eller något senare.19 Graven från Stengade tillhörde enligt 

15 H. A r b m a n , Schweden und das karolingischc Reich, Stockholm 1937, 
sid. 213—214. 

16 J. B r ö n d s t e d , Danish Inbumation Graves of the Viking Age, Acta 
Archaeologica, Vol. VII, Köbenhavn 1936, sid. 160—163, fig. 71 och 72, 
Pl. II. 

17 J. B r ö n d s t e d , a. a. Författaren bar med ledning av detta arbete an
tecknat ett 15-tal fynd. 

18 En stigbygel från Birka — H. A r b m a n , Birka I, Uppsala 1940, Taf. 
35: 1 — företer vissa likheter med den tryckta typen, men torde samman
hänga med stigbyglar sora a. a., Taf. 33: 1. 

19 T. J. A r n e , a. a., sid. 71. 
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Bröndsted mitten av 900-talet. Samme forskare daterar de ovan 

nämnda stigläderbeslagen från Velds till tiden omkring å r 1000 och 

graven, vari de äro funna, till början av 1000-talet.20 

Den i det föregående vid ett pa r tillfällen omnämnda skelettgraven 

från Äs socken i Jämtland — även den k r iga rgrav med hästmunde-

ring — innehåller tyvärr inga stigbyglar, men gör genom bjäller-

beslagens form och silverpressblecken intryck av att stå den väst

manländska nä ra till tiden. I detta fynd ingå även fyra mynt. Det ser 

näs tan ut som en tanke, att t r e av dessa äro anglosachsiska, två 

Ethelredsmynt, det ena präglat i Exeter, det and ra i London, samt ett 

Knut den stores mynt. Det fjärde myntet ä r ett Olov Skötkonungs-

mynt. Kjellmark daterar med stöd hä rav denna grav till tiden före 

eller omkring mitten av 1000-talet.21 

Tillverkningstiden för de ovan omtalade engelska bronsstigbyg

la rna förlägges av Peter Paulsen till tiden omkring å r 1000 och 

första hälften av 1000-talet.22 

Med stöd av detta och ovan andragna förhållanden torde man 

kunna antaga, att den västmanländska graven anlagts någon gång 

under tiden 1000—1050. 

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

G U N N A R W E S T I N : E i n västmanländisches Reitergrab. 

Im Sommer 193S wurde in Västmanland bei dera Dorf Raglunda in der 
Nähe von Köping in einem Brandgrab ein Fund gemacht, der eine Menge 
zu einer Reiterausriistung gehöriger Eisensachen enthielt. Das Schwert 
fehlt jedoch. Die Fundstiicke wurden ohne wissenschaftliche Untersuchung 
gohoben. Sie befinden sich nun im Staatlichen Historischen Museum in 
Stockholm und haben die Inventarnummer 22 146. 

Einige Vorschlägc zur Placierung der Beschläge ara Pferdegeschirr wer
den gemacht. So diirften die Seitenstiicke von den scbmaleren Beschlägen am 
Gebiss ausgegangen sein. Die zwei gleichgoformten quadratischen Riemen-
kreuzbeschläge (Abb. 5: 1) sind wahrscheinlich an der Kreuzung zwischen 
dem Stirnriemen und den Seitenstiicken angebracht gewesen. Die Schellen 
(Abb. 5: 7—10 und 8) haben vermutlich am Zaum gesessen. Die 22 recht
eckigen Riemenbeschlägc (Abb. 5: 5) könnten wohl an einem um die Brust 

m J. B r e n d s t e d, a. a., sid. 104. — S. förf . , Early English Ornament, 
London & Copenh. 1924, sid. 265. 

21 K. K j e l l m a r k , a. a., sid. 360 och 371. 
• P. P a u l s e n , a. a., sid. 34. 
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des Pferdes herumgehenden Riemen befestigt gewesen sein. Der Haken und 
das grösste Kettenglied (Abb. 6: 5 und 6) haben zusammen wahrscheinlich eine 
Zugvorrichtung ftir ein leichtes Fuhrwerk, beispielsweise einen kleinen 
Schlitten, gebildet. 

Die Formgebung insbesondere der Steigbiigel und deren Befestigungs-
vorrichtung und Befestigungsbeschläge fiir das Steigleder sprechen fiir 
einen Einfluss von England her. Die Steigbiigel scheinen am ehesten mit 
einem Typ englischer Bronzesteigbiigel zusammcnzuhängen, die gedriickte 
Form haben, und an denen die Beschläge, welche als Befestigung fiir das 
Steigleder dienen, als Plätten mit reicher Ornamentik ausgestaltet sind. Die 
Biigel sind auch unter die Steigplatte heruntergezogen. An den Biigoln findet 
sich meistens ein Wulst gleich oberhalb der Steigplatte. Diese Steigbiigel 
kommen in ihrer Heimat auch in Eisen vor. Mehrere Funde von Steigbiigeln 
dieses Typs, aus Bronze wie auch aus Eisen, sind in Schweden gemacht 
worden. Abb. 7 zeigt einen in Schweden gefundenen Steigbiigel dieser Art 
aus Eisen mit einer Ornamentik aus eingeliäminorton vergoldeten 
Kupferdräbton, der dem englischen Typ so nahe steht, dass er mög
licherweise als eino englische Arbeit anzuseben ist. Der Steigbiigel 
befindet sich im Staatl. Hist. Museum; Fundangaben und Inventarnum-
mer fehlen. Riemenkrouzbeschläge von demselben Typ wie englische 
lironzebeschläge, aus Bronze sowie aus Eisen bestehend, sind in Schwe
den angetroffen worden — doch nicht in diesem Fund. Peter Paul
sen stellt die Hypothese auf, dass derartige englische Bronzebeschläge 
von dem stehenden Heer verwendet worden seien, das Knut der Grosse 
in den nordischen Ländern angeworben hatte. Er fasst seine Meinung 
folgendermassen zusammen: >Dio Runensteine berichten von Wikingern, 
die nach England zogen und dort den Tod fanden, die Reiterausriistungs-
teile von Wikingern, dio nach England fubren und wieder zuriickkehrten.> 

Pressbleche aus Silber sind an den Enden zweier der Schellenbeschläge 
erhalten (Abb. 8). Die Ornamentik ahmt offenbar Filigranornamentik nach. 
Wahrscheinlich sind Pressbleche aus Silber auch an mehreren der im Funde 
onthaltenon Beschläge vorhanden gewesen, u. a. an allén Schellenbeschlägen, 
an den 22 rechteckigen Beschlägen, auch an den Steigbiigeln und den Be-
fostigungsbesehlägen fiir das Steigleder. 

Pressbleche aus Silber auf Eisen sind vermutlich in Schweden während 
der Wikingerzeit ziemlich seiten gewesen — wenn sie auch wohl reichlicher 
vorgokommen sind, als man es jetzt dem Fundmaterial entnehmen känn, da 
sie durch Feuer leicht zerstört werden konnten. Dio Technik ist sehr ge
wöhnlich an Scberen in Birka und kommt auf Beschlägen ähnlich denen des 
Fundes von Raglunda in einem Fundo aus dem Kirchspiel Ås in Jämtland 
vor. Sio weist nach Siiden hin. 

Das Grab wird in die Zeit 1000—1050 datiert. 


