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Orri högsättning i skepp under vikingatiden,

Af

Oscar Montelius.

Vi minnas nog litet hvar, huru Tegnér i sin Frithiofs saga 
berättar, att
— — — — — »Sote på kusten af Bretland
lefvande satt sig med skepp och med gods i sin murade grafhög»,
och att Thorsten Vikingsson, Frithiofs fader, i högens dystra inre 
kämpade en hård kamp med den högsatte höfdingen. Striden 
gälde den af Volund smidda och af Sote röfvade guldarmringen, 
»af smycken ypperst i Norden», den ring, som Frithiof sedan 
skänkte till Ingeborg, och som, då han återfann den på Balders 
arm, vållade Baldersbålet.

Ben högsättningen hör väl till diktens verld, men månget 
ojäfvigt vitne intygar, att högsättning i skepp verkligen före
kommit, och ej sällan förekommit, under vikingatiden. Vi skola 
först lyssna till de vitnesbörd om denna egendomliga sed, som 
de ungefär samtidiga berättelserna lemna, och sedan betrakta de 
märkliga, i våra dagar gjorda fynd, som bekräfta riktigheten af 
dessa berättelser.

I det 24:de och följande kapitlen af Håkan den godes saga 
skildrar Snorre Sturesson den strid, i hvilken konung Håkan år 
954 besegrade Erik Blodyxes och Gunnhilda söner. På Håkans 
sida stupade Egil Ullsärk och många med honom. Efter vunnen 
seger lät »konung Håkan de af Erikssönernas skepp, som lågo I

I hufvudsak öfverensstämmer denna uppsats med det föredrag, som 
författaren höll vid Svenska Fornminnesföreningens årsmöte den 27 febru
ari 1885.
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på det torra, dragas längre upp på land. Sedan lät han lägga 
Egil Ullsärk jemte alla, som fallit på hans sida, i ett skepp, 
som öfverhöljdes med jord och sten. Han lät äfven uppsätta flera 
skepp och i dem bära de fallna. Man ser ännu högarna söder 
om Frejdenberg. Höga bautastenar stå vid Egil Ullsärks grat».

I Landndmabok omtalas, att Asmund Atlesson höglades i sitt 
skepp och hans träl hos honom. Så heter det i en handskrift. 
En annan handskrift berättar, dels att trälen sjelf tog sig afdaga, 
emedan han ej ville öfverlefva sin husbonde, dels att trälen 
detta oaktadt icke fick sin plats hos Asmund utan i skeppets 
andra ända. Då man ur högens inre hörde qvädas, att »tomt runi 
vöre bättre än dåligt sällskap», öppnade man högen och tog ut 
trälen1.

På ett annat ställe i Landndmabok2 säges det om Gejrmund 
Heljarskinn, att han höglades i skepp utanför sin gård.

I Gisle Surssons saga3 4 berättas, att, då Thorgrim Thorstens
son blifvit dräpt och skulle högläggas, »lade de honom i ett skepp 
och uppkastade högen efter gammal sed». Då man skulle till
sluta högen, gick Gisle fram, tog en mycket stor sten, kastade den i 
skeppet, så att hvarje planka deri var nära att brista, och sade: 
»Ikec förstår jag mig på att fästa skepp, om väder och vind taga 
detta loss.» Enligt en uppteckning af sagan lades stenen i en af 
skeppets stäfvar.

En annan isländsk saga, Vatsdöla-sagani, förtäljer, huru den 
på konung Harald Hårfagers tid lefvande, från Norge till Island 
Öfverflyttade Ingemund Bonde, äfven han son af en Thorsten, biet' 
dräpt. Derefter heter det: »Ingemund lades i båten, som hörde 
till skeppet Stigande, och biet' hederligt begrafven, såsom skick 
då var med män af hög värdighet.» Stigande var ett skepp, som 
konung Harald skänkt Ingemund.

De nu anförda berättelserna tala alla örn män, som obrända 
blifvit högsatta i skepp. Andra lära oss känna seden att bränna 
den döde med hans skepp. Vanligen drog man då skeppet på

1 Islendinga Sågar, I sid. 81.
2 Islendinga Sågar, I sid. 125 (jfr den i noten anförda handskriften).
3 K. Giselson, Taar sågar af Gisla Surssgni, i Nordiske oldskrifter, ud- 

gione af det nordiske Literatur-Samfund, VIII, sid. 31; jfr sid. 115. P. A. 
Munch, Sagaer eller fortcellinger om Nordmands og Islanderes bedrifter i old- 
ticlen. Översatte fra det gamle norske sprog. 1. Gisle Suurssöns saga, sid. 28.

4 G. Vigfusson u. Th. Möbius, Fornsögur, sid. 38. N. M. Petersen, Ni
stor iske fortcellinger om Island emes färd klemme og udo, 4:de bandet, sid 50.



land, antände det och den derpå hvilande höfdingen samt upp
kastade en hög öfver qvarlefVorna från bålet. Någon gång lät 
man emellertid skeppet med dess last af döde män drifva lå
gande till sjös. Våra nordiska häfdaböcker hafva förvarat minnet 
af båda sätten.

Så förtäljer Saxo1, att, sedan konung Harald Hildetand stupat 
i Bråvalla-slaget, den segrande Sigurd Ring lät bränna honom 
jemte hans förgylda skepp på ett väldigt bål.

Redan den prosaiska Eddan har en berättelse örn dylik lik
färd. Den döde är der ingen mer eller mindre än Balder. Då 
lian fallit, togo asarne hans lik, heter det i Gylfaginning (kap. 
49), »och förde det till sjön. Balders skepp hette Ringhorne; 
det var det största af alla skepp. Gudarne ville draga det ut 
för att bränna hans lik derpå, men skeppet gick ej af stället. 
Man sände då bud till Jotunhem efter jätteqvinnan Hyrrocken. 
Hon kom, ridande på en varg, och hade huggormar till tyglar. 
Då hon steg af sin häst (vargen), satte Odin tyra berserkar att 
taga vara på honom; och de kunde dock icke hålla honom på 
annat sätt än att lägga honom ned till jorden. Hyrrocken gick 
fram till förstäfven och sköt skeppet ut i ett tag, så att elden 
stod från de underlagda rullarna och hela jorden skalf. Här
öfver biet' Thor förbittrad, han grep sin hammare och sönder
krossade hennes hufvud, innan gudarne ännu hunnit bedja för 
henne. Balders lik biet' nu utburet på skeppet. När hans maka 
Nanna, Neps dotter, såg detta, grämde hon sig så, att hon sprack 
af sorg och dog. Hon biet' äfven lagd på bålet, som då antändes. 
Thor stod bredvid och vigde bålet med Mjölner. Framför hans 
fotter sprang en dverg, som hette Lit; honom sparkade Thor med 
sin fot upp i elden, så att han också biet' bränd. Denna likfärd 
bevistades af mångahanda folk. Först af Odin tillika med Frigg, 
Valkyrjorna och hans korpar. Frey åkte i en vagn, förspänd 
med den galt, som heter Gyllenborste eller Slidrugtanne. Heimdall 
red på hästen Guldtopp, och Freja körde med sina kattor. Dit 
kom äfven mycket folk, både hrimthursar och bergresar. Odin 
kastade på bålet ringen Dröpner, som sedan fick den egenskap, 
att hvar nionde natt drupo af honom åtta likaså tunga ringar. 
Balders häst och allt hans ridtyg Indes ock på bålet.»
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Saxonia Grammatici Historia danka. utg. af P. E. Muller, 1 sid. 391.
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I 27:de kapitlet af »Ynglingasagan» berättar Snorre Stures
son, att konung Hake i Upsala, sedan han i en hård strid med 
Yngves söner på Fyrisvallarna blifvit dödligt sårad, »lät taga ett 
skepp som han hade, lastade derpå de döde och vapnen och lät 
sedan föra det ut till hafs1, lägga styret i lag, draga upp seglen, 
lägga eld i törved och göra ett bål på skeppet. Vinden blåste 
från land. Hake var nära död eller död, då han lades på hålet. 
Skeppet seglade lågande ut på hafvet, och vardt detta sedan vida 

* prisadt.»
* *

*

Den märkvärdigaste och utförligaste berättelse örn nord- 
bornes sed att bränna den döde i skepp har emellertid bevarats 
åt oss på ett sätt, som vi minst kunnat vänta, nämligen i en 
arabisk skildring af en resa till Europa under vikingatiden1 2.

Af kalifen El-Muktedir (907—932) sändes Ahmed ben Fosslan, 
vanligen Ihn Fosslan kallad, till slavernas konung i trakten af 
Volga. Han påträffade der många män af ett folk, som hail kallar 
Rus, — svenska varjager, — hvilka från sitt aflägsna land kommo 
till Volga såsom handlande. Om dem berättar han bland annat, 
att han hört så märkliga saker örn det sätt, hvarpå de behandlade 
sina aflidna höfdingar, att han önskade lära närmare känna de 
ceremonier, som dervid förekommo. »Ändtligen», säger han, »med
delade män mig, att en af deras store dött. De lade honom i
hans graf och försågo denna med ett tak för tio dagar, till dess
de hlefvo färdiga med tillskärningen och förfärdigandet af hans 
kläder. Örn det är en fattig man, så bygga de åt honom ett litet
fartyg, lägga honom deri och förbränna det. Men då en rik dör,
samla de hans gods och dela det i tre delar. Den ena tredje
delen är för hans familj, för den andra göra de honom kläder, 
för den tredje köpa de rusdrycker för att dricka dem på den 
dagen, då trälinnan ger sig döden och blir bränd med sin herre. 
Men de hängifva sig åt njutningen af vinet på ett vanvettigt vis

1 Emedan striden utkämpats på slätten mellan Upsala och Fyrisåns ut
lopp, var det naturligtvis på Mälaren som det brinnande skeppet seglade, och 
icke på hafvet, såsom den med lokalförhållandena mindre väl bekante Snorre 
antagit.

2 Frahn, Ibn-Foszlan’s uriel anderer Araber Uerichte liber die Bussen Al
ter er Zeli, sid. 11 och följ.
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och dricka det oafbrutet dag och natt. Ofta dör en af dem med 
bägaren i hand.»

»Om en af deras höfdingar dott, så frågar hans slägt hans 
trälinnor eller trälar: 'Hvem af Er vill dö med honom?’ Då 
svarar en af dem: ’Jag’. Örn han har uttalat detta ord så är han 
derigenom bunden, och han har icke längre frihet att någonsin 
draga sig tillhaka; äfven örn han ville det, så tillåter man det 
icke. Men vanligtvis är det trälinnorna som göra det. Så, när 
den man, örn hvilken jag nyss berättade, var död, frågade de 
hans trälinnor: 'Hvem vill dö med honom?’ En af dem svarade: 
’Jag’. Då öfverlemnades hon åt två trälinnor, som måste bevaka 
henne, och följa henne, hvart hon än gick; ja stundom tvådde 
de till och med hennes fotter. Man började derefter att träffa 
förberedelser till begrafningen, att skära till kläder åt den döde 
och att vidtaga alla andra anordningar som voro erforderliga. 
Flickan drack emellertid alla dagar, sjöng, samt var glad och 
förnöjd.»1

»När nu den dag kommit, på hvilken den döde och trälinnan 
skulle brännas, gick jag till floden, hvari hans skepp legat. Men 
detta var redan draget upp på land; fyra trästockar upprestes 
framför skeppet, och omkring detsamma stäldes stora mennisko- 
liknande bilder af trä. Derpå drog man skeppet upp på bålet. 
Folket gick under tiden fram och tillhaka, talande ord som jag 
ej förstod. Men den döde låg ännu ett stycke derifrån i sin graf, 
hvarur de ännu icke hade hemtat honom. Sedan kommo de med 
en hvilobänk, stälde den på skeppet och betäckte den med vad
derade och stickade tyg, med grekiskt guldtyg och med kuddar 
af samma ämne. Så kom en gammal qvinna, hvilken de kallade 
Dödsengeln, och utbredde de nämnda sakerna på bänken. Det är 
hon, som ombesörjt klädernas förfärdigande och hela utrustningen; 
det är ock hon, som dödar trälinnan. Jag såg henne; det val
en liten qvinna med dyster och elak blick.»

»När de kommo till hans graf, aflägsnade dc jorden från trä
taket, afkastade detta och uttogo den döde, som ännu låg i den 
klädnad hvari han dött. Då såg jag, huru han blifvit alldeles 
svart af kölden i landet. Men med honom hade de lagt i hans 
graf berusande drycker, frukter och en luta, hvilket allt de nu togo

1 En annan berättelse ger förklaringen häröfver: hon trodde sig genom 
sin frivilliga död försäkra sig om en evig sällhet. Frälin, ant', ari)., s. 105.
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derur. Den aflidne hade emellertid, med undantag af färgen, 
icke förändrat sig. Derpå klädde de honom i hosor, byxor, 
stöflar, en 'kurtak’ och 'chaftan' af guldtyg med gyllene knappar, 
och satte på honom en mössa af guldtyg, besatt med zobel. Sedan 
hurö de in honom i det på skeppet befintliga tältet, satte honom 
på det med vadd stoppade täcket, understödde honom med kuddar, 
hurö in berusande drycker, frukter och välluktande örter, hvilket 
allt de lade bredvid honom. Afven bröd, kött och lökar lade de 
framför honom. Härpå förde de fram en hund, skurö honom i 
två delar och kastade dem i skeppet; lade sedan alla hans vapen 
vid hans sida; förde fram två hästar, hvilka de jagade så länge, 
att de dröpo af svett, hvarpå de sönderhöggo dem med sina svärd 
och kastade deras kött in i skeppet. Sedan blefvo två oxar 
framdrifna, likaledes sönderhuggna och kastade i skeppet. Slut
ligen förde de fram en tupp och en höna, slagtade äfven dessa 
och kastade dem likaledes dit in.»

»Då det nu var fredag middag», heter det vidare, »så förde 
de trälinnan till en ställning, som de hade gjort, och som liknade 
den framspringande gesimsen1 på en dörr. Hon satte sina fotter 
på männens flata händer, såg ned på ställningen och talade något 
på deras språk, hvarpå de släppte ned henne. Derefter läto de 
henne åter uppstiga, och hon gjorde på samma sätt som första 
gången. Åter släppte man ned henne och lät henne för tredje 
gången uppstiga, hvarvid hon gjorde som de båda första gångerna. 
Sedan räckte de henne en höna, på hvilken hon afskaf hufvudet, 
som hon bortkastade. Men hönan tog man och kastade henne 
in i skeppet. Jag frågade tolken, hvad det var hon hade gjort. 
Han svarade: »Första gången sade hon: 'Se, här ser jag min 
fäder och min moder’; andra gången: 'Se, nu ser jag alla mina 
aflidna anförvändter sitta tillsammans’; men tredje gången: 'Se, 
der är min herre, han sitter i paradiset. Paradiset är så skönt 
och så grönt. Hos honom äro hans män och svenner. Han ropar 
mig. Forén mig då till honom.’» Då förde de henne till skeppet. 
Men hon drog af sig sina håda armband och gaf dem åt den 
qvinna, som man kallar Dödsengel^ och som skall mörda henne. 
Äfven sina båda benringar drog hon af sig och räckte dem till 
de två henne tjenande trälinnorna, som kallas Dödsengel^ döttrar.

Betydelse!! af det här begagnade arabiska ordet är ej fullt säker.



Derpå lyfte man lipp henne på skeppet, men lät henne ännu icke 
komma in i tältet. Nu trädde några män fram nied sköldar och 
stafva)*; de räckte henne en bägare med en berusande dryck. 
Hon tog den, sjöng dervid och tömde bägaren. »Härmed», sade 
mig tolken, »tager hon afsked af sina kära.» Derpå räcktes henne 
en annan bägare. Hon tog äfven den och uppstämde en lång 
sång. Då befälte den gamla qvinnan henne skynda sig att tömma 
bägaren och att inträda i det tält, der hennes herre låg. Men 
flickan hade blifvit bestört och obeslutsam; bon ville gå in i tältet, 
men stack blott hufvudet mellan tältet och skeppet. Strax tog 
den gamla henne i hufvudet, förde henne in i tältet och trädde 
sjelf med henne in deri. Männen begynte genast att slå med 
stafvarna på sina sköldar, på det att intet ljud af hennes skrik 
skulle höras, hvilket kunde förskräcka de andra flickorna och 
göra dem obenägna att en gång gå i döden med sina herrar.»

Sedan det derpå berättats, att sex män gått in i tältet och 
misshandlat flickan, heter det: »Derpå lade de henne utsträckt 
vid sidan af hennes herre. Två fattade henne vid fotterna och 
två vid händerna. Den gamla qvinnan, som kallas Dödsengel^ 
lade ett rep örn halsen på henne och räckte det åt två af männen 
för att de skulle draga till det; sjelf gick hon fram med en stor, 
bredbladig knif och stötte in den mellan hennes refben, hvarpå 
hon åter drog ut den. Men de båda männen strypte henne med 
repet till dess hon dog.»

»Nu framträdde den dödes närmaste anförvandt naken, tog ett 
stycke trä, antände det, gick baklänges till skeppet, hållande det 
brinnande trästycket i ena handen och den andra handen äfven 
på ryggen, tills det under skeppet lagda träet tagit eld. Derpå 
kommo äfven de andra fram med brinnande trästycken; hvar 
och en bar ett stycke, som redan brann i öfre ändan, och kastade 
det på bålet. Snart tog detta eld, och elden fattade inom kort i 
skeppet, tältet, mannen, flickan och allt som var i skeppet. Då 
uppstod en stark vind, hvarigenom elden ökades och lågorna 
stego än högre».

»Vid min sida stod en af ryssarna, som jag hörde tala med 
den bredvid stående tolken. Jag frågade tolken, hvad ryssen 
sagt honom, och fick till svar: »I araber», sade lian, »arén dock 
ett dumt folk. I tagen den man, som af alla är Eder den käraste 
och mest ärade, och kasten honom ned i jorden, der krälande
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djur och maskar äta honom. Vi deremot bränna honom i ett 
ögonblick, så att han ofördröjligen och utan väntan går in i para
diset.» Derpå brast han ut i ett ohejdadt skratt, och tilläde se
dan: »Den kärlek, som hans herre (gud) hyser till honom, gör 
att vinden redan blåser och i ett ögonblick tager honom med 
sig.» Och i sanning, det dröjde ej länge, innan bålet och skeppet 
och flickan jemte den aflidne förvandlats till aska.»

»Derpå uppkastade de på den plats, der det ur floden dragna 
skeppet stått, något som liknade en rund hög, uppreste i dess 
midt en stor träpåle och skrefvo derpå den aflidnes namn jemte 
namnet på ryssarnes konung. Sedan begåfvo de sig bort.»

* **

De nu anförda berättelserna visa oss, huru allmän den seden 
under vår vikingatid varit att begrafva den döde i sitt skepp eller 
att bränna honom med detta. Låtom oss nu se till, huruvida 
några grafvar bevarats till våra dagar, som bekräfta dessa be
rättelser. Vi finna då snart, att sådana grafvar äro kända från 
olika trakter, och det i ganska stort antal.

Först skola vi betrakta några af dem, i hvilka man jemte 
lemningar af ett skepp funnit brända ben och andra föremål, som 
visa, att den döde blifvit lagd på bål.

Ett sådant fynd gjordes år 1853 vid Lackalänga i Skåne, en 
mil från Lund1. Här låg, helt nära den ännu ganska vattenrika 
och i forntiden för mindre fartyg segelbara Kjeflinge å, en låg 
men vidsträckt hög, i hvilken man nämnda år fann: brända ben 
och kol; ett lerkärl, i hvilket de brända benen sannolikt legat; 
minst 100 nitnaglar af jern »och åtskilliga andra piecer af samma 
metall, förmodligen ursprungligen hörande till ett fartyg»; »bitar * i

1 Fyndet, som förvaras i Statens Historiska Museum (Stockholm), är be- 
skrifvet af N. G. Bruzelius i Annaler for nordisk oldkyndighed og historie 
1858, sid. 179 o. följ. — Emedan högen till större delen genomgräfdes, innan 
någon sakkunnig person hann komma tillstädes, har jag i Statens Historiska 
Museum, vägledning för de besökande, fjerde upplagan), sid. 46 not, sagt att 
man icke torde kunna bestämdt afgöra, huruvida den döde här varit högsatt
i sitt skepp på samma sätt som i den här nedan omtalade grafven vid Ultuna. 
Men det stora antalet nitnaglar gör det otvifvelaktigt, att de tillhört ett 
skepp, ehuru det numera är svårt att säga, örn detta blifvit helt nedsatt i 
i högen, eller brändt jemte den döde, hvarefter nitnaglarna tillsammans med 
öfriga qvarlefvor från bålet nedlagts i grafven.



af ett tveeggadt svärd, på hvilka ännu sitta fastrostade delar af 
skidan»; bronsbeslag, af hvilka några äro prydda med röd emalj; 
två stigbyglar (?) af jern; delar af två betsel, m. fl. föremål af 
jern och brons. Några djurben hade äfven upptagits ur grafven, 
men af dem tillvaratogs endast underkäken af en hund, hvilket 
ben visar, att hunden icke följt sin herre på bålet. Vapnens och 
bronsbeslagens utseende, samt den omständigheten, att på bak
sidan af ett beslag en läderrem ännu qvarsitter, vitna örn att åt
minstone icke alla de i grafven nedlagda arbetena varit utsatta 
för bålets eld. Troligen hade icke heller svärdet varit det, eme
dan delar af träslidan ännu finnas qvar. Örn skeppet bränts med 
den döde, eller om lemningarna från bålet nedlagts i det på land 
upphalade och med en hög betäckta fartyget, torde vara svårt 
att numera afgöra. För den senare åsigten talar det förhållande, 
att vid några nitnaglar »qvarsutto ännu, vid deras upptagande ur 
jorden, fastrostade delar af trä».
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Det märkligaste fynd man hittills gjort i Norden af en graf, 
i hvilken qvarlefvorna af en med sitt skepp bränd viking blifvit 
nedlagda, anträffades år 1874 i en stor grafhög vid Möklebust, 
fordom Miklabolstad kallad, nära Eids kyrka i Nordre Bergenhus 
arnt. Att vi ega en så noggrann kännedom om denna märkvär
diga grafhögs inre, derför hafva vi att tacka den bekante norske 
fornforskaren A. Lorange, som ledde högens utgifning och med 
stor omsorg iakttog allt som förenade uppmärksamhet1.

Möklebusthögen låg — eller rättare ligger, emedan den efter 
slutad undersökning återstäldes till sitt gamla utseende, — på en 
från stranden jemnt och sakta uppåt sluttande slätt med fri utsigt 
öfver den till Eids kyrka inskjutande hafsfjorden. Högen är 
rund, mäter tolf fot i lodrät höjd och 92 fot i genomskärning, 
och var uppförd med särdeles stor noggrannhet och omsorg. Rundt 
örn dess fot var ett bredt dike gräfdt, nu 12 fot bredt och 3 fot 
djupt, men som troligen en gång varit betydligt större. Mot söder 
och vester afhröts detta dike genom två jordvallar, som voro ett

1 Den nu följande beskrifningen af detta i många afseenden märkvärdiga 
fynd är lånad från Lorange’s arbete Samlinger af norske oldsager i Bergens 
Museum, sid. 153 och följ. Jfr äfven Arsberetning for 1874 af Föreningen til 
norske fortidsmindesmerkers bevaring, sid. 90; O. Ryghs Norske oldsager, fig. 
727. Fyndet förvaras i Bergens Museum.
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pär alnar breda, och hvilka liksom broar förenade högen med 
den omgifvande marken. På högens botten, således i jemnhöjd 
med marken, träffades ett lager af kol och bränd jord med in
blandade små benbitar, hvilket lager sträckte sig ut mot högens 
sidor, men var tjockast i midten. Skildt från detta genom ett 
mellanliggande lager af ljus strandsand var ett annat liknande 
lager, hvilket i tvärgenomskärning framträdde som en båge öfver 
det första., så att det i ytterkanten gick öfver i detta, men längre 
in höjde sig omkring 8 tum deröfver. Inom en oval af ungefär 
28 fots längd och 14 fots bredd voro bägge dessa lager liksom 
späckade med klinknaglar och spikar, liksom äfven med brända 
benbitar. I den östra hälften af det öfre kollagret humös dess
utom 6 sköldbucklor, och i vestra hälften af nyssnämnda oval 
träffades i båda lagren sköldbucklor spridda omkring i de mest 
olika ställningar, än ensamma, än flera tätt bredvid hvarandra, 
och två gånger var en instucken i en annan. I nästan hvar och 
en af dem lågo klinknaglar, tydligen ditlagda med afsigt, lik
som äfven några sköldbucklor voro afsigtlig! fylda med brända 
ben och kol. Derjemte fann man på olika ställen fem pilspetsar, 
och upprepade gånger märktes dels runda, dels på den ena sidan 
något flatskurna, tumstjocka, förkolnade stänger, som sannolikt 
voro lemningar af pilbågar och spjutskaft.

Något vester om högens midt, men ungefär under det böjda 
kollagrets midt låg en stor klump af starkt förbrända och med 
afsigt sammanböjda vapen och andra jernsaker, hvilka så hade 
genomträngt den omgifvande sanden med rost, att flera tyvärr 
afbrötos under försöket att draga dem fram. De utgjordes aftvå 
svärd, af hvilka det ena är stort, 2,5 tum bredt och tveeggad!; 
två små spjutspetsar; ett välformadt yxblad, hvars främre hörn 
vid eggen är afhugget; tre sköldbucklor, af hvilka den ena bär 
märken efter ett våldsamt hugg; tre pilspetsar; en knif; en tums- 
tjock, fyrkantig och tung jernstång, som är hamrad flat i ena 
ändan; ett aflång!, halfcylinderformadt jernredskap, af oviss be
stämmelse, hvilket har skaftpigg i den ena ändan, men är af- 
rundadt och formadt som spetsen af en sked i den andra ändan; 
dessutom flera bitar af tunna jernplåtar, hvilka liksom klink- 
naglarna voro inblandade mellan de särskilda föremålen. Rakt 
under denna klump hittades ett betselmunbett, och derunder i 
ett i högens naturliga botten gräfdt hål, en hel samling af 12



sköldbucklor, som alla lågo med öppningen nedåt och tillsammans 
bildade ett högt, hvälfdt lock öfver ett stort, präktigt bronskärl, 
hvilket var löst nedsatt i sanden utan något annat skydd än detta 
egendomliga lock.

Bronskärlet, som är prydt med emalj (hvit, gul, röd och mörk
blå), var till omkring två tredjedelar fyldt med brända ben. Dessa 
voro icke, som i grafkärlen från bronsåldern och den äldre jern- 
åldern, rentvättade, utan blandade med kolbitar och aska. Bland 
de brända benen lågo spridda mångfaldiga bitar af förbrända jern
saker och klumpar af smält brons, sannolikt lemningar af pryd
nader. Midt i benmassan låg en stor pilspets och dessutom på 
olika ställen 6 runda, mer än halfklotformiga spelbrickor oell B 
aflång! fyrkantiga tärningar af ben. Den ena tärningen är fast
bränd vid en bit af hufvudskålen. Bland de brända benen lågo 
vidare två större benkammar, en stor perla af mörkt glas med 
hvita böljefigurer, en nyckel af jern m. m. Nyckeln har sanno
likt hört till den dödes skeppskista; åtskilliga till denna hörande 
beslag- hittades vid sidan af den ofvan beskrifna klumpen af jern- 
vapen. I sanden tätt vid norra sidan af bronskärlet lågo några 
obrända ben insvepta i ogarfvadt getskinn. Dessa ben äro väl 
lemningar af lifsmedel, som varit bestämda till proviant åt den 
aflidne under hans färd till själarnas land.

Intet tvifvel kan finnas derom, att den stora mängden af 
klinknaglar och spikar, som lågo i högen, äro lemningar af ett 
skepp. Detta bevisas af deras antal, af deras olikhet efter de 
olika ställen, der de varit använda på skeppet, samt af en ring, 
för masten, en stor krok, måhända en förtöjningskrok, och stora 
skeppsbeslag, som hittades bredvid vapnen. Högens innehåll blir 
lätt förklarligt, om vi påminna oss Ibn Fosslans berättelse. Lik
som vid Volgas strand hade man här på den norska kusten dragit 
ett skepp upp på land, prydt det med sköldar kring relingen, 
bragt den döde höfdingen ombord med vapen och en eller flera 
hästar, samt satt eld på skeppet. Då bålet slocknat, hade nian 
plockat i hop de flesta benen och lagt dem jemte åtskilliga af 
elden ej helt förtärda föremål i ett sällsynt och kostbart brons
kärl, som den aflidne troligen sjelf fört hem från främmande land, 
och hvarpå han satt stort pris. Tolf sköldbucklor af de med 
skeppet brända sköldarna födes som ett skyddande lock öfver 
kärlet, hvilket derpå nedsattes i en i marken grafö fördjupning.
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Proviant lädes vid sidan, och det hela täcktes med sand. När
mast öfver grahnman lades hetslet, måhända för att strax vara 
till hands; deröfver lades vapnen, vid sidan af dem lemningarna 
af skeppskistan och rundt deromkring allt det öfriga som var 
qvar efter bålet. Sedan uppkastades högen och omgafs med ett 
djupt dike för att afleda fuktigheten från högens inre.

Ett intressant fynd af liknande slag gjordes år 1884 af do
centen Sven Söderberg och hofjägmästaren C. Follin på Land
borgen vid Karlevi by i Vickleby socken på Oland, vid under
sökning af en aflångt fyrkantig, låg jordhög, hvars gränser voro 
utmärkta genom kalkstenshällarx. Dessa hällar, som voro ned
stuckna i jorden, stodo ganska glest och höjde sig ej mer än ett 
par handsbredder öfver marken. Högen hade en längd i öster 
och vester af 13,5 meter (45,5 fot) samt en bredd i norr och söder 
af 5,5 meter (18,5 fot). Till större delen låg den på alldeles jemn 
mark, endast den vestra ändan låg på mark, som sakta sluttade mot 
sydvest. Högens yta var kullrig och dess största höjd öfver den 
omgifvande marken var omkring 40 cm. (ej fullt 1,5 fot). I högens 
yta syntes hällar, hvilka stodo vinkelrätt mot dess längdriktning, 
och hvilka delade högen i tre afdelningar. Det visade sig genom 
undersökningen, att dessa afdelningar ursprungligen varit särskilda 
fyrkantiga grafhögar, som blifvit lagda så tätt intill hvarandra, att 
de till det yttre bildade ett sammanhängande helt. Den vestligaste 
afdelningen eller fyrkanten, som var smalare'än hvar och en af 
de båda andra, hade en bredd af 3,5 meter (11,8 fot) och skildes 
från den mellersta genom två hällar, af hvilka den ena stod uppe 
vid den norra kanten och den andra ungefär vid högens midt.

I denna vestligaste afdelning visade sig spår af likbränning, 
så snart den sandmylla, hvaraf högen bestod, undanskaffades1 2. 
»Bottnen betecknades öfver allt af ett svart lager. Detta lager 
blottades fullständigt, i det fyllningen i högen kastades utanför 
grafven. Det visade sig då, att platsen blifvit planerad före lik
bränningen. Marken sluttade, såsom förut är nämndt, mot syd
vest. I den sydvestra delen utgjordes grafvens botten af den

1 Enligt docenten Söderbergs utförliga beskrifning öfver den undersök
ningsresa, som han 1884 med anslag af Vitterhetsakademien företog på Öland.

2 Jag följer här ordagrant docenten Söderbergs utförliga och omsorgs
fulla beskrifning af fyndet.
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lösa sandmylla, som fanns i jordytan, men i de högre liggande 
delarna hade det öfre jordlagret bortschaktats, och bottnen ut
gjordes bär af den packade sand, som fanns under myllan. Det 
svarta lagret utgjordes af sot eller rättare af med sot blandad 
sand; det var mycket tunnt, kol fanns icke deri och alla de före
mål, som hittades i grafven, lågo öfver, icke i detsamma. Öfver 
det svarta lagret lågo ock åtskilliga hällar, som anträffades nära 
grafvens kanter; dessa hällar hade således blifvit nedlagda efter 
likbränningen».

»I grafven hittades: kol, brända ben, ett obrändt ben, omkr. 
130 klinknaglar och 10 spikar samt en jernklump».

»I södra delen af grafven, i dess midtlinie samt vester derom 
träffades några och tjugo klinknaglar spridda i ett lager af 
aska. Detta asklager utbredde sig från kanten omkring half
annan meter inåt grafven. I detsamma förekommo kol. Klink- 
naglarnas läge utprickades på planteckningen öfver grafven och 
det visade sig, att de lågo någorlunda jenrid kringspridda inom 
ett område, som hade formen af en triangel med spetsen i 
grafvens södra kant; endast en klinknagel låg något litet utan
för detta område. Ibland klinknaglarna hittades några få brända 
ben af fågel».

»I den öfriga delen af grafven fanns ingen aska; kol, brända 
ben och klinknaglar förekommo här hufvudsakligen samlade på 
ett ställe. Ett stycke öster örn grafvens centrum voro kol och 
brända ben i ganska stor mängd hopade på ett område af half
annan meters längd från norr till söder och en half meters bredd. 
Kolen utgjordes nästan endast af större stycken; det största var 
ett förkoladt stycke af en rund stång af 4 enus tjocklek. Kol 
träffades för öfrigt bär och hvar i grafven, men ytterst sparsamt. 
Några få brända ben voro kringspridda söder örn grafvens centrum. 
Klinknaglar träffades dels bland de hopade kolen och brända 
benen dels omedelbart norr och öster derom; mer än 3/4 af alla 
ur grafven upptagna klinknaglar samt alla spikarna hittades här, 
de lågo på ett stycke så tätt, att sanden var brun af rost. På 
andra ställen i grafven hittades blott enstaka klinknaglar. Vid 
norra kanten förekommo tre klinknaglar liggande tillsammans, 
men de voro med särskild omsorg nedlagda här; de lågo näm
ligen inbäddade i en liten hög af kalkgrus och en häll var lagd

11

OM HÖGSÄTTNING 1 SKEPP UNDER VIKINGATIDEN. 161



162 OSCAR MONTELIUS.

öfver. Strax söder härom träffades några större kol, som på 
samma sätt blifvit förvarade bland grus under en häll1».

»Jernklumpen, som har en längd af 4 cm., hittades på ett 
ställe i norra delen af grafven».

»Brända fågelben hittades, såsom förut är uämndt, bland klink- 
naglarna i södra delen af grafven; några sådana träffades något 
litet längre i norr. De hafva blifvit undersökta af läroverks
adjunkten d:r E. Neander i Lund, men bitarna äro för små för att 
kunna bestämmas. Af de öfriga brända benen, som träffades i 
grafven, voro de flesta af menniska, men några voro tydligen af 
djur och dessa hafva af d:r Neander blifvit bestämda som ben 
af en någorlunda stor hund. Det obrända benet, hvilket träffades 
nära vestra kanten af grafven, har på Lunds zoologiska museum 
blifvit undersökt och befunnet vara ett stycke af Öfversta halskotan 
af ett nötkreatur».

»Af klinknaglarna voro en del så förtärda af rost, att de vid 
beröring gingo sönder. Af dem, som kunde hela upptagas, äro 
de flesta omkr. 4 cm. långa, några 3 cm. och några få blott 2 
cm. långa. De äro alla temligen grofva, med stora, runda eller 
kantiga hufvuden».

»På den frågan, huru klinknaglarnas närvaro i grafven bör 
förklaras, synes oss svaret icke vara svårt. Det är klart, att de 
måste hafva tillhört något föremål, som varit med på bålet, och 
man kan då svårligen tänka på något annat än en båt, i hvilken 
den döde blifvit bränd. Klinknaglarnas antal i förening med 
deras storlek och form synes oss icke medgifva någon annan 
rimlig förklaring. Det är numera genom talrika fynd både från 
Sverige och Norge konstateradt, att det under senare delen af 
jernåldern, till hvilken tid det i fråga varande fyndet måste hän
föras, icke var ovanligt att för grafläggningen en båt eller ett 
skepp användes. Ett fynd som visar, att detta begrafningssätt varit 
använda kan derför icke längre väcka förvåning, i synnerhet örn 
det anträffas i närheten af hafvet, och Karlevi ligger knappt mer 
än 2 kilometer från Kalmar sund. — Båten har naturligtvis varit 
uppstäld i grafvens längdriktning med för och akter i norr och 
söder. De i södra delen hittade klinknaglarna intogo ett läge, 
som så väl motsvarade den spetsiga ändan af en båt, att jag

»' Gruset hade blifvit särskildt nedlagdt, ty sådant förekom icke i marken 
på detta ställe.»



antager ingen rubbning här hafva egt runi efter förbränningen. 
I den öfriga delen af grafven hade deremot ordningen efter för
bränningen blifvit störd. Man synes hafva gått till väga på föl
jande sätt: När bålet var nerbrunnet och släckt, har man samman- 
skyfflat lemningarna; askan och det finare kolstoftet hafva från- 
sållats och kastats för vinden eller gömts någonstädes utanför 
grafven; de större kolen, de brända benen och klinknaglarna 
hafva deremot åter blifvit nedlagda i grafven på de ställen, der 
de vid undersökningen anträffades.»
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Vid Ekrem i Voldens prestegjeld, Söndmöre (Komsdals arnt), 
har man för många år sedan i ett stort stenröse funnit rader af 
klinknaglar, som sträckte sig genom hela rösets längd; de voro 
uppenbarligen lemningar efter ett fartyg. I rösets ena kant träf
fades en af resta hällar bildad grafkammare, i hvilken lågo brända 
ben, bitar af ett svärd, hvars fäste var omveckladt med silfver
tråd, lemningar af sadel, stigbygel, bronssölja, en lång nål med 
ring af brons och ett bryne, samt åtskilliga andra vapen och 
redskap af jern. Allt blef förstördt, men den norske fornforskaren 
Bendixen erhöll under en forskningsresa år 1880 de nu meddelade 
upplysningarna af den som gjort fyndet. Det måste hafva varit 
ett storartadt graffynd1.

I en aflång hög (»långhög») nära Koalds kyrka, likaledes i 
Söndmöre, påträffades af jordegaren för flera år sedan ett fartyg 
af ek. Kölen och åtskilligt af bottnen var bevaradt, medan af 
sidorna endast rader af klinknaglar funnos qvar. Akter om den 
plats, der masten stått, lågo en hop brända ben och två jernyxor. 
Kölen och bottnen förvarades länge på stället, men under vedbrist 
blef denna märkliga fornlemning år 1873 upphuggen och bränd. 
Högen var omkring 40 fot lång. I en bredvid liggande rund hög 
fann Lorange 1874 ett skelett, vid dess högra arni en spjutspets 
af yngre jernålderns form, och längs skelettets båda sidor talrika 
klinknaglar1 2.

Af samma slag bär måhända ett fynd varit, som anträffats i 
en större rund hög vid Björnes i Overhalvens prestegjeld, Nordre

1 Arsberetning for 1880 af Föreningen til norske fortidsmindesmerkers be
varing, sid. 45.

2 fyndet är beskrifvet af föränge i Arsberetning for 1874 af Föreningen 
til norske fortidsmindesmerkers bevaring, sid. 37, 38 oell 88.
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Throndhjems arnt. Något mera än hälften af högen hiet' utgräfd 
år 1873. Här hittades åtskilliga klinknaglar, hvilka lågo i en 
rad, så att hittaren ansåg dem hafva suttit i den ena sidan af en 
båt. Jemte klinknaglarna, vid hvilka trä var fastrostadt, hittades 
äfven några spikar och jernbitar af okänd bestämmelse. Innanför 
lemningarna af båten träffades kol och aska samt stycken af ett 
svärd och en spjutspets, håda af jern, jemte delar af spjutskaftet, 
bitar troligen af ett svarfvadt träfat, en vågskål af brons, en vigt 
af bly, en glasperla, rester af tyg m. m. Dessa saker visa, att 
grafven lorskrifver sig från den yngre jernålder!!1.

På många ställen håde i Sverige och Norge har man dessutom 
i högar från vikingatiden jemte brända ben funnit nitnaglar af 
jern; stundom i stort antal, stundom endast några fä. De äro af 
samma form och storlek som de, hvilka användes till hopfogande 
af skeppens bordsplankor. I många fall torde dessa nitnaglar 
vara qvarlefvor efter en med den döde bränd, större eller mindre 
farkost. I andra fäll, då endast några få nitnaglar träffats i graf
ven, äro de måhända ditlagda såsom representanter för ett far
tyg, då man ej hade råd, eller ej ville, uppoffra ett sådant åt 
lågorna.

% *
*

Nästan samtidigt med det här ofvan beskrifna Lackalänga- 
fyndet gjordes i Norge ett liknande fynd, ehuru man icke med 
säkerhet torde kunna säga, huruvida den döde der blifvit bränd 
eller icke. Sannolikt har han dockjordats obränd1 2. Fyndet anträffa
des i en stor hög, af 122 fots genomskärning, hvilken låg vid Söndre 
Vold i Borre socken, sydöstra Norge, en half mil från Horten3.

1 Fyndet förvaras i Throndhjems Museum; Arsheretning för 1874 af För
eningen til norske fortidsmindesmerkers hemring, sid. 47, 48.

2 I Annaler för nordisk oldkyndighed og historie 1858, sid. 187, säges väl, 
att brända ben och aska hittats här, men i originalberättelsen namnes intet 
derom. Visserligen omtalas det, att man i grafven funnit »en askekjedel af 
sammenklinkede jernplader», men detta är ett vanligt kokkärl af samma slag 
som de, hvilka upptagits ur många grafvar från ungefär samma tid; se t. ex. 
de här nedan omtalade fynden från Ultuna och Vendel.

3 Detta fynd, som förvaras i Kristiania Museum, är beskrifvet af X. 
Nicolaysen i Arsheretning for 18ö2 af Föreningen til norske fortidsmindes
merkers bevaring, sid. 25—32. De flesta i grafven funna sakerna äro afbildade 
i O. Ryghs Norske oldsager; se fig. 582.
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Ur denna hög hade redan en längre tid tagits vägfyllnad, 
då man i början af 1852 råkade på nitnaglar af jern. Oak
tadt arbetarna blifvit tillsagda att vara forsigtiga, om de skulle 
göra något fynd, visade det sig dock här, liksom vid så många 
andra tillfällen, att dessa tillsägelser voro fruktlösa. Då arbetarna 
en dag träffade på något glänsande, hvilket de derför strax an- 
togo vara guld, störtade de sig liksom i feberaktig fruktan, att 
det skulle försvinna, med hackor och spadar öfver detsamma, då 
tre mycket, sällsynta och värderika saker, en sadel, ett betsel 
och ett glaskärl, blefvo så skadade, att endast bitar deraf kunde 
räddas. Strax derefter afstannade arbetet, hvartill man också biet' 
nästan tvungen, ty då gräfningen för att underlätta körseln före
togs på vintern, och man för att komma till den ofrusna sanden 
hade gräf! en tunnel tvärs igenom högen, men varit något oför
sigtig vid detta arbete, störtade en dag hela det öfverliggande 
jordlagret ned, hvarvid flera arbetare voro nära att blifva ihjelslagna.

Först sedan högens innehåll genom denna, tyvärr allt för 
ovetenskapliga gräfning blifvit till stor del förstördt, fick styrelsen 
för den Norska Fornminnesföreningen någon underrättelse derom 
och beslöt att låta fullständigt undersöka den återstående delen 
af högen, emedan det var sannolikt, att man ännu skulle kunna 
få upplysning om skeppets form och storlek. Detta vore af så 
mycket större intresse, som man dittills blott föga kände till stor
leken af forntidens skepp.

Undersökningen företogs på våren 1852 af arkeologen N. 
Nicolaysen, och dervid visade det sig, att fartyget stått med för
staden upp mot land, att det på grund af sin skarpbygda förstäf 
hade stor likhet med de nuvarande Sogne- eller Nordfarjfegterna, 
och att det liksom dessa hade varit klinkbygdt, med, såvidt det 
kunde ses, endast fyra bord i höjden, hvarje bord 8 (norska) tum 
bredt. Emedan man hade hittat ett temligen stort stycke trä vid 
en nitnagel, hvarvid till och med tjäran på yttre sidan och ett 
stycke af drefvet mellan borden var bevaradt, kunde man deraf 
sluta sig till de senares tjocklek. Afståndet mellan insidorna af 
nithufvudet och plåten utgjorde omkring en tum, men då nit- 
hufvudet som bekant drifves något innanför bordets utsida, måste 
hvarje bordplanka hafva varit godt en half tum tjock. Fartygets 
hela längd har antagligen varit 50—54 fot; dess bredd kunde 
icke bestämmas.
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I skeppet fann man dels, såsom redan är nämndt, en sadel, 
en mängd selbeslag af torgild brons, en liten bronsbjellra, två 
betsel, några stigbyglar, en yxa, en kittel af hopnitade jernplåtar, 
bitar af en präktig glasbägare, en perla af bergkristall, en sländ- 
trissa m. m. Sadeln är särskildt anmärkningsvärd, emedan så
dana fynd höra till de största sällsyntheter. Den är af trä med på
nitade prydnader af förgyld brons; den har ej varit stoppad, men 
bakstycket har varit prydt med inristade eller inbrända sirater.

Jemte den döde bade man dessutom j ordat tre hästar och 
en hund, alla obrända. Dessa träffades något akter om fartygets 
midt, och så att den ena hästen med tillhörande sadel och betsel, 
i hvilkens närhet tillika kitteln och glasbägaren befunno sig, 
hittades tätt vid styrbords sida, den andra hästen och hunden vid 
babords sida, och den tredje hästen också på denna sida, men 
utanför fartyget. Ett par af arbetarna försäkrade, att den först
nämnda hästen legat, men att de två andra stått och varit »rundt 
omkring liksom understödda med lera», under det att högens inne
håll för öfrigt bestod af lösare ämnen.

I Ynglingasagan (kap. 51 och 52) berättar Snorre Sturlesson, 
att de vestfoldska konungarna Eystein och hans son Halfdan den 
milde och matnidske, hvilka lefde i slutet af 700-talet, blifvit 
begrafna i högar vid Borre. På grund häraf och af traditionen 
antager Nicolaysen, att en af dessa konungar troligen jordats i 
den nu omtalade högen. Örn än detta icke kan anses vara säkert, 
i synnerhet som flera högar finnas på samma ställe, visa dock 
de i den nu i fråga varande grafven funna sakerna, att denna 
hör ungefär till nämnda tid.

* *
*

Andra grafvar äro emellertid kända, örn hvilka man med 
visshet vet, att de inneslutit ett skepp, hvari den döde höfdingen 
jordats obränd.

De märkligaste fynd af detta slag, som man hittills lärt 
känna från Sverige, äro gjorda vid Ultuna och Vendel. Båda 
dessa ställen ligga i Upland: det förra vid Fyrisån, nära söder 
örn Upsala, det senare i trakten af Örbyhus, norr örn Upsala.

Vid Ultuna fann man år 1855 i en grafhög de förmultnade, 
men tydliga lemningarna af ett fartyg, i hvilket en man blifvit



begifven med sina vapen och två hästar1. Både mannen och 
hästarna voro obrända. De jernnitar, som sammanhållit fartygets 
sidor, funnos ännu på sina platser. Fartyget synes hafva varit 
så stort som en mindre skuta. Vid den dödes sida lågo hans 
svärd med klinga af jern och präktigt fäste af förgyld brons med 
vackra slingsirater; äfven af träslidan och dess torgylda brons
beslag ses lemningar. Ur grafven upptogos dessutom: en hjelm 
af jern, med hjelmkam af brons; en sköldbuckla af jern med 
präktig, rikt prydd bronsbeläggning; handtaget till skölden; en 
stor knif eller eneggad dolk; 19 pilspetsar; 2 betselmunbett; ett 
halster och en gryta af hopnitade plåtar med hank; en sax m. m., 
allt af jern; samt 37 runda, mer än halfklotformiga spelbrickor, 
af hvilka en genom ett bronsbeslag skiljer sig från de öfriga; 3 
aflångt, fyrkantiga tärningar af ben; delar af två hästskelett och 
obrända ben af svin, gås och andra husdjur.
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Under arbete för utvidgning af Vendels kyrkogård påträffade 
man senhösten 1881 en graf, hvarur flera särdeles präktiga färn
såker upptogos, hvilka val genom hittarnas oförstånd svårt ska
dades, men dock lyckligtvis genast ådrogo sig så stor uppmärk
samhet, att vidare arbete på platsen instäldes och anmälan örn 
fyndet gjordes hos vederbörande. Härigenom sattes doktor Stolpe 
i tillfälle att undersöka den ännu orörda delen af grafven. Han 
upptäckte tillika, att flera andra liknande grafvar funnos på stället, 
hvilka af honom fullständigt och med största möjliga noggrannhet 
undersöktes sommaren 18821 2.

Hela antalet grafvar på det sålunda upptäckta forntida gräf
fält vid Vendel utgör elfva. De voro alla lika hvarandra der
uti, att de icke täcktes af någon hög; i stället syntes en grund 
insänkning i marken. De visade sig visserligen alla tillhöra den 
yngre jernåldern i detta ords vidsträckta betydelse, men denna 
period är lång, och de äldsta bland de nu i fråga varande graf-

1 Fyndet förvaras i Statens Historiska Museum. Det är beskrifvet och 
afbildadt af B. E. Hildebrand oell II. Hildebrand i Teckningar ur Svenska Sta
tens Historiska Museum, l:a häftet; jfr Montelius, Svenska färnsåker, fig. 402, 
415 m. fl.

2 Hela fyndet förvaras i Statens Historiska Museum. Det är beskrifvet 
af d:r Stolpe i Antiqvarisk tidskrift för Sverige, 8: 1; jfr II. Ilildebrands an
märkningar örn fyndet i samma häfte.
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varna vid Vendel äro också några århundraden äldre än de yngsta. 
De förra höra nämligen till det 7:de århundradet, således till tiden 
före de stora af historien kända vikingatågens begynnelse; de 
senare förskrifva sig från det 10:de århundradets senare hälft. 
I en af grafvarna låg nämligen ett arabiskt silfvermynt, prägladt 
under den förra hälften af sistnämnda århundrade.

Af de elfva grafvarna hade icke mindre än nio blifvit för 
lång tid sedan plundrade af skattsökare. Endast två hade und
gått detta öde, men en af dessa två var tyvärr den, som nu af 
arbetarna först påträffades, och hvilkens innehåll derför så svårt 
skadades. I den enda graf, som d:r Stolpe träffade i orubbadt 
skick, hade den döde varit begrafven sittande. Afven i de andra 
grafvarna hade liken utan tvifvel varit obrända, men örn de suttit 
eller legat, kunde naturligtvis ej utrönas, enär skattsökarna lika 
litet skonat de dödas ben som de i grafven nedlagda vapnen 
och andra dyrbarheterna.

Med afseende på den fråga, hvarmed vi nu egentligen syssel
sätta oss, måste vi så mycket mera beklaga, att Vendelgrafvarna 
varit utsatta för en så omild behandling, då de alla, med undantag 
af två, visat sig hafva innehållit lemningar af stora båtar, natur
ligtvis en i hvarje graf. En båt hade varit högst 25 fot lång, 
men de flesta hade haft en längd af 30—32 fot. Båten i den 
först påträffade grafven hade varit icke mindre än 35 fot lång, 
9 fot bred midskepps och 4,5 fot djup der; den hade, liksom 
troligen äfven de andra båtarna, varit spetsig i båda ändar. 
Emedan dessa fartyg ej stått på den ursprungliga markens yta 
och varit täckta af högar, hade det icke varit nog att, såsom vid 
Borre och på andra ställen, hala båten upp på land; man hade 
i marken gräll en stor, efter båten afpassad fördjupning, nedsatt 
båten i denna, lagt den döde ombord med sina vapen och sin 
öfriga utrustning för den långa färden, samt täckt det hela 
med jord.

Jag har redan antydt, att utrustningen i flera af Vendel
grafvarna varit ovanligt präktig och dyrbar. Ur den först an
träffade grafven upptogos- lemningar af två tveeggade och ett en- 
eggadt jernsvärd, af en hjelm, en sköld och en ringbrynja; ett 
par betsel; en spjutspets; några pilspetsar; en stor jerngryta; en 
»skelling», den med en krok i hvardera ändan försedda kedja, 
hvarpå grytan hängdes öfver elden; en mycket lång och smal
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tång (eldtång) och en 2,5 fot lång, tvågrenig gaffel, utan tvifvel 
båda använda såsom köksredskap; ett slags halster, nästan i form 
af en grepe med tre böjda klor och ett vinkelrätt åt sidan böjdt 
skaft; ett pär glasbägare, af egendomlig form (en dylik fanns i 
den ofvan beskrifna Borregrafven); en jernsax; ett stort skiffer- 
bryne, m. fl. saker. Det ena svärdsfästet är ovanligt praktfullt 
utstyrdt: det är förfärdigadt af rikt förgyld och silfverbelagd brons, 
betäckt med sirater och dessutom prydt med infattade granater 
och med niello. Afven svärdsslidan har haft vackra beslag af 
rikt förgyld brons. Hjelmen, tyvärr sönderbruten, har varit af 
jernplåt, beklädd med brons, och har haft kam af brons. På 
hjelmens bronsbeklädnad ses bildliga framställningar, bland hvilka 
åtminstone ett pär gånger upprepas bilden af en ryttare med sköld 
på venstra armen och med långt spjut; framför och bakom rytta
rens hufvud flyga två fåglar, och en orm ringlar sig framför hästen.

Nästan alla vapnen träffades jemte glasbägarna nära aktern; 
utan tvifvel hade äfven den döde här haft sin plats. Grytan och 
de öfriga köksredskapen lågo deremot i båtens främre hälft, till 
sammans med ben af ett ovanligt stort antal husdjur. Längs styr
bords sida lågo nämligen tre hästar efter hvarandra och en tam 
galt; de två hästarna närmast forén hade hufvudena nere vid 
båtens midtlinie och benen sträckta upp mot relingen, den tredjes 
framben voro vända inåt båten (bakbenen hade upprifvits vid 
grafvens första påträffande). Hästarnas hofvar voro beslagna med 
broddar, närmast liknande dem som än i dag begagnas åt oxar; 
hästskor hade nämligen ännu ej kommit i bruk här i Sverige. 
Den främsta hästen hade en brodd i högra framfoten och två i 
den venstra, en i högra bakfoten och två i den venstra; de andra 
två hästarna hade blott en brodd i hvar Imf. På babords sida 
låg längst fram i forén en gumse och bredvid honom en ganska 
stor hund. Dernäst kom, med liufvudet invid gumsen, ett stort 
nötkreatur, hvars kropp låg utsträckt längs babords sida, med 
benen vända inåt båten. Djurets skalle var af jordmassan full
ständigt krossad, och könet har derför ej kunnat bestämmas. Invid 
trambenen låg en hund och framför bakbenen ännu en hund. 
Dessa två hundar hade varit bundna i ett gemensamt jernkoppel, 
hvaraf förrostade bitar här och der syntes. Bakom nötkreaturet 
låg ett får och strax innanför detta lemningarna af en ung sugga. 
Derpå följde slutligen benen af en gås.
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Bland de särdeles vigtiga fynden i de andra grafvarna näm
ner jag här endast ett praktfullt betsel med beslag af förgyld 
brons, prydda med röd och gul emalj. Afven i dessa grafvar 
trälfades ben af flera djur. Särskildt var en graf rikt utrustad 
med sådana. I denna lågo nämligen tre hästar (med broddade 
hofvar), ett helt större nötkreatur och den afhuggna »steken» af 
ett ungnöt, fyra hundar, två får, en galt, en tam gås och en tam 
anka, samt en jagtfalk, en berguf och en trana. Afven de tre 
sistnämnda torde böra betraktas som husdjur.

I en annan graf hittades, 5 fot från båtens akter och 5 fot 
från den här jordades hufvud, en stor sten, som låg nere på båtens 
botten. Man tänker härvid ovilkorligen på den ofvan anförda 
berättelsen örn Gisle, som med en stor sten »fäste» det skepp, i 
hvilket Thorgrim Thorstensson begrofs.

* *
*

Afven i Norge har man flera gånger funnit grafvar, som inne
slutit lemningar af obrända lik, jordade eller »högsatta i skepp.»

En sådan graf anträffades år 1853 vid Hot- i Dönnes socken, 
Nordlands arnt, uti en grafhög af 6 fots höjd1. Emedan fyndet 
gjordes under anläggning af en källare i högen, har man emeller
tid tyvärr icke tillräckligt noggrann kännedom örn grafvens inne
håll. Att ett fartyg varit insatt i högen, visade sig emellertid 
dels af funna klinknaglar, dels deraf att det på två sidor i högen 
fanns synliga märken efter fartyget; men emedan man i början 
icke hade lagt märke dertill, blefvo under gräfningen fartygets 
båda ändar förstörda, så att längden ej kunde bestämmas. Man 
antog dock, att det varit så stort som en nordfarjjegt. Fartyget 
stod omedelbart på gruset, samt var linderstedt af och täckt med 
fin sand. I högen träffades två menniskoskelett. Det ena, som 
antogs vara manligt, synes hafva haft sin plats i akterstäfven, 
och bredvid detsamma funnos dels ben af en hund, dels en »jern- 
skål» (sköldbuckla?). Det andra skelettet, som antogs vara af 
en qvinna, skulle hafva träffats utanför fartygets akter och hafva 
varit sittande; det understöddes blott af vanliga gråstenar och var

1 Fyndet förvaras i Bergens Museum. Det är beskrifvet i Nicolaysen^ 
Norske fornlevninger, sid. 681, 682, och i Lorange’s Samlinger af norske old- 
sager i Bergens Museum, sid. 192, 193.



för öfrigt betäckt med samma slags fina sand, hvaraf högen be
stod. Vid dess hufvud hittades en oval spännbuckla af brons, 
vid bröstet låg ett »likarmadt» bronsspänne af samma slag som 
fig. 566 i Sv. forns., vid ansigtet en jernsax, en bronsnål med 
ring upptill, en »väfgrind» af hvalben, en väfsked af ben, en böjd 
knif, hvars blad varit inhöljdt i tyg, en »jernskål» (gryta?), m. m. 
Ur högen upptogos dessutom ännu en oval spännbuckla, 4 glas- 
perlor, ett förgyldt bronsbeslag med »irska» ornament, en stek
panna af jern, 2 sländtrissor, m. m.

Vid Tunnol (Tonnel) i Bjugn prestegjeld, Söndre Trondhjems 
arnt, genomgräfde adjunkt Karl Rygh år 1872 en rund grafhög, 
som låg nere vid sjöstranden. Högen, som höll 54 fot i genom
skärning, bestod af sand, som var omgifven af en stenmur af tem- 
ligen stor utsträckning. I en rad, ungefär efter midten, träffades 
klinknaglar i någorlunda regelmässig ordning och i en längd af 
omkring 8 fot. Något mer än 6 fot norr örn denna rad sträckte 
sig en annan dylik. Mellan båda hittades en vågskål af brons 
samt två vigter af bly, allt liggande i ett mycket väl bevaradt 
bronsfodral. Vid den andra raden nitnaglar låg ett mennisko- 
skclett med hufvudet mot vester; det var omgifvet af sten. En 
armring af silfver, af en enkel ten med smala, hopsnodda ändar, 
omgaf det ena lårbenshufvudet; då armbenen voro förtärda, bär 
väl ringen under gräfningen, eller måhända dertorut, glidit ned 
och dervid fått nämnda läge. Den är så trång, att ingen hand 
har kunnat gå igenom den; den är väl derför hopsnodd på sjelfva 
handleden. I närheten träffades en sköldbuckla af jern och något 
längre mot öster några stycken trä, som det synes af ek, temligen 
tjocka och med märken af filhuggning; de hafva sannolikt hört 
till stäfven af en köl. Tillika upptogs här en mälda af jern, lik 
fästet för ett vanligt båtroder. De i grafven funna föremålen äro 
af former välkända från den yngre jernåldern. Adjunkt Rygh 
slutar beskrifningen af fyndet med den anmärkningen, att det 
synes vara otvifvelaktigt, att liket varit nedlagdt i en af högen 
täckt båt, af hvilken de regelbundet liggande klinknaglarna äro 
lemningar'. * i
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1 Fyndet, sorn förvaras i Throndhjems Museum, är beskrifvet af K. Rygh
i Arsberetning för 1872 af Föreningen til norske Jortidsmindcsmerkers bevaring, 
sid. 36 och 61.
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På Valsneset, i nyssnämnda Bjugn prestegjeld, undersökte 
doktor Ingvald Undse! år 1873 en rund grafhög, hvilken äfven 
inneslutit en båt. Högen, af 150 fots omkrets och 8 fots höjd, 
bestod uteslutande af sand; kring foten hade den ett 11/2 fot djupt 
dike. Mot midten träffades tydliga lemningar af en båt. Träet 
var visserligen alldeles förruttnadt, men de mörka strimmorna 
efter hvarje särskildt bord kunde följas i den hvita sanden, och 
i dessa strimmor lågo klinknaglar på regelbundna afstånd från 
hvarandra. Med den största försigtighet blottades lemningarna af 
båten för att så vidt möjligt få upplysning om dennas storlek och 
form; att bevara något af den kunde ej komma i fråga, emedan 
allt var uppruttnadt. Båten visade sig hafva varit 20—22 fot 
lång och 6—8 fot bred. Det var 7!/2 tum mellan klinknaglarna, 
och dessa voro 1 p4 tum långa; på flera ställen funnos tvärs öfver 
borden gående rader af några större nitnaglar, 2V2 tum långa, 
hvilka väl gått genom spanten. Båten har stått i riktningen 
O.—V., parallelt med den närbelägna strandbrädden; då ettjern- 
beslag, måhända fäste för rodret (?), hittades vid östra ändan, har 
väl toren vändt mot vester, ut mot sjön. Af bordens täll öfver 
hvarandra in mot midten kunde man se, att båten varit omhvälfd. 
Under båten hittades i en i marken uppkastad fördjupning några 
obrända menniskoben; resten hade väl förtärts af tiden1.

Liknande fynd gjordes af doktor Undset år 1874 i icke mindre 
än tre bredvid hvarandra liggande grafhögar på den till gården 
Seines hörande lilla ön Snotra i Afjordens prestegjeld, Söndre 
Throndhjems arnt. Två af dessa högar voro aflånga (»långhögar») 
och den tredje rund; alla tre bestodo af hvit sand1 2.

Den ena långhögen mätte i längd från O. till V. 50 fot; bredden 
var 20 fot och höjden 4 fot. Omkring 5 fot från den vestra ändan 
stötte man på lemningarna af en båt. Den var naturligtvis all
deles uppruttnad, men i den hvita sanden aftecknade sig de mörka 
strimmorna efter träet tydligt, så att båtens storlek och ställning 
kunde iakttagas. I strimmorna lågo klinknaglar, l'/4 tum långa,

1 Fyndet är beskrifvet af Undset i Arsberetning fyr 1873 af Föreningen 
til norske fortidsmindesmerkers bevaring, sid. 8, 9; jfr Arsberetning for 1874, 
sid. 47.

2 Dessa fynd, som förvaras i Throndhjems Museum, äro beskrifna af 
Undset i Arsberetning for 1874 af Föreningen til norske fortidsmindesmerkers 
bevaring, sid. 16, 17; jfr sid. 48, 49.
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med regelbundna afstånd, 7*/2 tum från hvarandra, således all
deles så som i den nyss beskrifna högen på Valsneset. I köl
plankan och på de ställen, der spanten suttit, funnos större nit
naglar af 2'/4 tums längd. Omkring nitarna hade stycken af träet, 
genomträngda af jernrost, någorlunda bibehållit sig; träet är, så 
vidt man nu kunde se, furu. Båtens längd har varit omkring 24 
fot. Den var stäk! i högens vestra del, så att den andra stäfven 
blott kom något öster örn midten. Orsaken härtill kunde lätt ses, 
enär tjällgrunden här i högens östra del steg så starkt uppåt, att 
det blott var ett tunnt sandlager ofvanpå berget. Vid den stäf, 
som vände mot öster, såg det ut, som örn båten vid högsättningen 
var mycket skadad eller gått sönder; lemningarna af det ruttna 
träet lågo här horizontalt utbredda öfver högens botten. Borden 
synas således här hafva varit lossnade från stäfven; möjligen kan 
dock trycket af den stora sandmassan liär vid högens midt hafva 
åstadkommit detta. I den vestra delen af båten låg ett skelett 
utsträckt, med hufvudet i vester. Icke långt från hufvudet låg 
en jemling med lemning af ett jernstycke, som gripit örn ringen; 
möjligen en del af ett betsel.

Den andra långhögen höll i längd från NO. till SV. 58 fot, 
i bredd 26 fot och i höjd 4 fot. Vid midten träffades också här 
lemuingar af en båt, som varit omkring 22 fot lång. Man fann 
bär, liksom i den förra högen, en mängd klinknaglar med vid
sittande bitar af trä; dessutom låg i denna hög ett beslag af jern. 
I båten, ungefär vid midten, låg ett skelett med hufvudet mot 
nordost.

Den runda högen mätte 144 fot i omkrets och 6 fot i höjd. 
Afven här funnos lemningar af en båt; klinknaglarna voro, liksom 
i den först omtalade långhögen, af två storlekar. Båten hade stått 
i riktning Ö. till V. och varit ungefär 24 fot lång. Midt i båten 
låg ett skelett, med hufvudet i öster. Vid den östra stäfven låg 
alldeles invid båtens sida eli 7 tum lång liålcelt af jern, med 
3 tums bred egg och holken öppen i sidan; den är alldeles 
lik de celter, som hittats i norska fynd från den yngre jern- 
åldern.

I en på ön .Smöra, nära de nu beskrifna högarna, belägen 
stor långhög, som utgräfdes år 1864, fann man lemningar af ett 
obrändt lik samt åskilliga klinknaglar, »hvilka lågo så som örn 
en båt hade varit livälfd öfver liket». Vid sidan af hufvudet stod
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en gryta af sten, som haft jernhank och som på utsidan var sotig. 
Närmare högens kant lågo två ovala spännbucklor af brons, 
främre delen af ett tveeggadt jernsvärd, 4 pedor af glas och en 
af bernsten m. m.1

* *
*

Ett bland de märkligaste fynd af högsatta skepp, som nå
gonsin anträffats, gjordes år 1867 i en stor, rund grafhög vid 
Haugen i Tune prestegjeld, Smålenenes arnt, icke långt från Sarps
borg1 2. Högen låg på en backe, omkring 600 meter från Visterflö, 
en af G1 ommens armar; den var ungefär 8 meter (26 fot) hög 
och 2—300 steg i omkrets. Det var en allmän sägen i bygden, 
att högen innehöll ett fartyg. Möjligen har man vid en tidigare 
gräfning funnit, att så var förhållandet; man vet nämligen, att i 
början af förra århundradet en sådan gräfning företagits, ehuru 
den snart afbrutits. Då högen nu, år 1867, utgräfdes, träffade 
man verkligen i densamma ett ännu till stor del väl bevaradt 
fartyg, som stod på rätt köl på högens botten i riktning NNV.— 
SSO. Högens nedre del bestod af styf blålera, och det var denna 
som hade så väl bevarat fartyget. Högens öfre del bestod der
emot af sand och jord, hvarför också de delar af fartyget, som 
varit omgifna deraf, blifvit helt och hållet förtärda. Vid stäfvarna 
var båten mest skadad, under det att midskepps blott ett eller 
två hord torde fattas. Fartyget är klinkhygdt, med nitnaglar af 
jern, som ännu äro hela och göra tjenst. Det är nästan helt och 
hållet af ek; blott spanten och de tränaglar, som på några ställen 
användts, äro af furu. Kölens längd är 14 meter (47 svenska fot), 
men från stäf till stäf har båten nog mätt 22—23 meter (74—77,5 
fot); bredden har midskepps varit minst 4,5 meter (15 fot). Höj
den har deremot icke varit betydlig, utan båten har varit märk
ligt låg och flat. Stäfvarna hafva utan tvifvel, så vidt man af 
lemningarna kan se, haft ungelär samma form som på de nu
varande nordlandsbåtarna: temligen långt utskjutande och lika vid 
håda ändar. Spanten äro 13 och hafva varit fästade vid borden

1 Fyndet förvaras i Throndhjems Museum. K. Rygh, Faste fornlevninger 
og oldsagfund i Nardre og Söndre Throndhjems anter, sid. 134; jfr Arsberet- 
ning for 1873 af Föreningen til norske fortidsmindesmerkers bevaring, sid. 17.

2 lindset, Universitetets Samling af nordiske oldsager (Kristiania 1878), 
sid. 90-92.



med bastrep, således på samma sätt som på den bekanta i en 
torfmosse vid Nydaln i Sönderjylland funna båten från den äldre 
jernålder!!. Deremot äro spanten icke förbundna med kölplanka!!, 
hvilken följaktligen blott varit fästad med de naglar, som höll den 
samman med borden i bottnen. Detta bär visserligen gjort far
tyget svagt, men också mera elastiskt och lättgående. Borden äro 
ej fullt en svensk tum tjocka; deras bredd är 5—7,5 tum. Det 
har varit 12 bord i höjden på hvardera sidan. Att döma af span
tens och roddarbänkarnas antal har fartyget sannolikt haft 10 par 
åror. Midskepps ligger ett aflångt ekblock, i båda ändar till
hugget nästan i form af en fiskstjert och med fyrkantigt hål i 
midten, hvari masten har varit stäld. En bit af masten, som är 
af furu, står ännu på sin plats; den har varit fästad med tillhjelp 
af en liten stötta och med pluggar. Akter örn masten, tvärs 
öfver båten, låg rodret, äfven af furu, och af form som en stor, 
men kort styråra; det har öfverst ett fyrkantigt hål för rorpinnen 
och längre ned ett hål till fäste för det tåg, hvarmed rodret var 
fastbundet vid fartyget, på styrbords sida, strax framför akter- 
stäfven.

Då högen öppnades, fann man omedelbart akter örn masten 
det obrända liket af en nian och vid dess sida ett hästskelett; 
»stället var betecknadt med trästycken, som i en fyrkant voro 
nedstuckna i leran vid skeppets sidor och tvärs öfver detsamma» 
(månne ursprungligen en graf kammare af samma slag som i det 
här nedan beskrifna Gokstadskeppet?). Här funnos också några 
glasperlor, lemningar af kläder och utskurna trästycken, troligen 
af en sadel; vid sidan häraf låg äfven ett stycke af en skida. 
Fartyget hade invändigt »blifvit betäckt med ett tunnt lager mossa, 
innan jorden kastades deröfver. På flera ställen spårades jern
saker, men de voro så förtärda, att intet kunde tillvaratagas. Så 
fann man vid förstäfven på den ena sidan lemningar af ett svärd 
och midt emot detta af en spjutspets och en sköldbuckla; längst 
fram i stäfven lågo qvarlefvorna af en sammanrullad ringbrynja. 
Utanför fartyget funnos ytterligare två hästskelett. Således hade 
äfven här, liksom på flera andra ställen, tre hästar jordats med 
den döde.

Oaktadt de stora svårigheter, som voro förbundna dermed, 
lyckades man taga ut fartyget ur högen, släpa ned det till stran
den och på en pråm föra det till Kristiania, der det uppstäldes
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vid universitetet i ett särskildt till dess förvarande bygdt trähus1. 
Ekvirket i fartyget är så hårdt oell friskt, att det nog ännu kan 
trotsa månget århundrade.

*
*

*

Ännu märkligare var det fynd, som år 1880 gjordes i »Kongs- 
liaugen» vid Gökstad i Sandehered® prestegjeld, Jarlsbergs och 
Laurviks arnt, nära Sandefjord1 2. Högen, som låg ungefär 1 kilo
meter norr örn ändan af en från hafvet inskjutande fjord, höll 
icke mindre än 50 meter (nära 170 fot) i genomskärning och var 
nu 5 meter (nära 17 fot) hög. Under matjorden bestod den af 
sandblandad lera ända till bottnen, under hvilken fanns blålera.

Sägnen visste berätta, att en kung med alla sina skatter 
skulle vara begrafva) i högen. Denna sägen lockade sönerna 
till egarna af den jordlott, hvartill största delen af högen hör, 
att börja dess utgifning strax efter nyåret 1880, således medan 
ännu jorden var frusen. Härvid påträffade de större trästycken, 
som visade sig vara tillhuggna af menniskohand. Arbetet afbröts 
då, och antikvar Nicolaysen, som fått underrättelse om företaget, 
träffade med gräfvarna den öfvereuskommelsen, att högen skulle, 
så snart kälen gått ur jorden, under hans ledning undersökas 
utan någon utgift för jordens egare.

I slutet af april månad 1880 började också Nicolaysen högens 
utgräfning, och redan innan den andra arbetsdagen var till ända 
såg man till allmän öfverraskning, huru spetsen af en skeppsstäf 
stack upp ur jorden. Det visade sig också snart, att högen inne
slöt ett märkvärdigt väl bevaradt skepp från vikingatiden. Gynnad 
af torrt väder, lyckades Nicolaysen uttaga skeppet ur högen samt 
trots de till utseendet oöfverstigliga svårigheter3, som stälde sig

1 En afbildning af Tuneskeppet ses i den illustrerade Sveriges historia 
I sid. 285.

2 Fyndet är utförligt beskrifvet i Nicolaysen^ rikt illustrerade arbete 
Langskibet fra Gölestad ved Sandefjord. Se äfven O. Ryglis Norske oldsnger, 
lig. '602—604 och 607-613.

3 Helt nära stranden reste sig det största hindret för skeppets framkomst. 
Den enda väg, som kunde begagnas, är nämligen här på ett ställe mycket 
smal och gör en böjning. Från vägens ena sida går en ganska brant backe 
ned mot stranden och på dess andra sida reser sig en nästan lodrät bergvägg. 
Då man kom till detta ställe, måste de 8 eller 9 hästar, som dragit skeppet, 
spännas ifrån, och detta halas fram med vindspel. Det var också nätt och
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i vägen derför, föra ned det till hafvet, få det ombord på en 
pråm och bogsera denna till Kristiania, dit det dyrbara fornminnet 
kom vid midten af juli månad. Gokstadskeppet, hvars nuvarande 
utseende här visas, står nu vid Universitetet i ett för dess räk
ning uppfördt trähus bredvid det, som innehåller Tuneskeppet. 
Kristiania Universitets Museum, redan förut synnerligen rikt på 
minnen från vikingatiden, har i dessa håda skepp skatter, hvartill 
intet annat museum kan uppvisa något motstycke från samma tid.

Akter delen, sedd från babords sida, af det i graf högen vid Gökstad funna far
tyget, sådant det nu står i Kristiania Museum. Efter fotografi.

Värdet af Gokstadskeppet är så mycket större, som det, en
ligt sakkunniges omdöme, måste både från formens och arbetets 
sida betraktadt, anses vara ett mästerverk i sitt slag, hvilket 
intet varf i vår tid skulle kunna leverera bättre. Väl gör fartyget 
efter våra föreställningar mera intryck af en stor båt än af ett 
skepp, men likväl visar det sig i dess vackra, ändamålsenliga 
förhållanden och utmärkta form en fullkomlighet, som efter en 
mycket senare, men lång tids klumpiga former först i vårt år
hundrade åter är uppnådd af klipperfartygen.

jemnt, att skeppet kunde komma fram; en gång skrapade det mot bergväggen. 
— Kostnaden för gräfning oell transport gick till 8,700 kr.; till största delen 

betäcktes den af statsmedel.
12
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Att Gokstadskeppet är nästan fullständigt bevaradt, har sin 
förklaringsgrund i samma omständighet, som åt oss räddat en så 
stor del af Tuneskeppet. Det förra var nämligen till 4 fots djup 
nedgräfdt i den blålera, som efter hvad vi sett fanns under Kongs- 
haugens botten. Dessutom var skeppet invändigt feldt med blå
lera, hvarjemte man öfver denna lågt; mossa och faschiner af 
hasselgrenar. Så långt upp, som detta lager gick, var derför allt 
trävirke väl bevaradt, medan skeppets högsta del, hvilken således 
sträckte sig upp i det sandblandade lerlagret, var bortruttnad; 
detta gäller i synnerhet örn det Öfversta af för- och akterstäfven 
med dertill stötande bordsplankor och tillhörande reling. Det
samma skulle utan tvifvel hafva egt rum med hela öfverkanten 
af skeppet längs båda sidor och särskildt med stycket ofvanför 
spanternas toppar, örn detta hade bibehållit sin ursprungliga ställ
ning; men nu hade det lyckligtvis genom den öfverliggande jord
massans tryck blifvit böjdt inåt i nästan rät vinkel och undgick 
således att komma upp i det förtärande jordlagret. Hvad som 
slutligen måste hafva bidragit till att någorlunda bevara graf- 
kammarens trävirke trots dess höjd öfver skeppets kanter, var att 
största delen deraf utgjordes af stora, runda stockar, täckta med 
flera lag näfver.

I högen stod skeppet med forstäfven vänd mot sjön. Så var 
äfven fallet med Tuneskeppet, och samma förhållande omtalas i 
flera af sagorna. Den tanke, som låg till grund härför, var må
hända, att skeppet skulle vara redo att under den högsattes led
ning löpa ut på det element, dit det egentligen hörde.

Gokstadskeppet, som haft en mast med ett råsegel, är af ek, 
klinkbygdt, och har ej varit däekadt; det har ej heller varit 
måladt. Det mäter fulla 80 svenska fot i längd och 17 fot i 
bredd midskepps, men det är der endast 4 fot djupt mellan re
lingens öfverkant och kölen. Liksom i Tuneskeppet äro spanten 
icke fästade vid kölen, utan ligga lösa ofvanpå denna; blott den 
nedersta plankan är fästad vid kölen med jerunaglar och de Öfversta 
borden vid spanten med tränaglar, medan alla de mellanliggande 
plankorna endast varit bundna vid spanten med rep. Dessa rep 
gå genom hål, pä vissa afstånd anbragta dels i en fäls på spanten 
och dels i klampor, som äro utsparade i plankorna. Bordens antal 
på hvardera sidan är IG och spantens 17.
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Liksom i Tuneskeppet är också i Gokstadskeppet det ekblock, 
hvarifrån masten reser sig, åt båda ändar uthugget i form af en 
tiskstjert; detta är ingen tillfällighet, utan står på ett intressant 
sätt i samband dermed, att den del af ett fartyg, som är närmast 
masten, ännu mångenstädes kallas »mastfisken». Å Gokstad
skeppet hade man tore högsättningen kapat masten. Dess nedre 
del stod på sin plats; det återstående, mycket längre stycket 
af masten låg längs skeppets midt. När skeppet ej kunde gå för 
segel, framdrefs det med 16 par åror. Relingen var längs styr
bords så väl som babords sida besatt med runda sköldar; deras 
antal var på hvardera sidan 32. Icke blott sköldbucklorna, som 
äro af jern, utan till en stor del äfven dc ined olika färger må
lade sköldbrädena voro bevarade. Hvarannan sköld hade varit 
ljus och hvarannan mörk. Rodret, som är ganska smalt och liknar 
en stor åra, hade varit fåstadt på styrbords sida invid akterstäfven, 
hvilken är lika spetsig som förstäfven. Rorpinnen utmärker sig 
för sina vackra utskurna ornament, särskildt ett väl utförda ga
pande djurhufvud; ornamenten äro målade med svart, gul och 
rödbrun oljefärg.

Skeppet var ej alldeles nytt, då högen kastades deröfver. 
Det kan således ej vara gjordt särskildt för begrafningen, utan 
hade, liksom det af Ibn-Fosslan skildrade fallet, förut varit an- 
vändt. Nicolaysen anser det hafva varit ett »långskepp», det vill 
säga ett krigsfartyg. Årornas och sköldarnas antal göra det tro
ligt, att det baft en besättning af minst 64 man.

Uti och bredvid fartyget funnos delar af tre smärre båtar, 
lemningar af segel och tågverk, samt skeppets ankarstock, åror 
m. m. Särskildt böra två par lika stora och lika formade, smala, 
ekplankor omtalas, hvilka i ena ändan, der de varit förenade 
med hvarandra, sluta i utskurna djurhufvud; ett pär bär varit 
användt vid hvardera ändan af skeppstältet1. Afven af det sist
nämnda fann man ett stycke. Det är af ylle, nu gulaktigt, men 
har nog ursprungligen varit hvitt; det är prydt med påsydda 
ränder af rödt tyg.

Omedelbart akter om masten var grafkammaren belägen. 
Den liknade till formen det tält man plägade spänna öfver 
skeppet, när det låg stilla, i synnerhet för natten. Emedan den

1 lie likna på ett i ögonen fallande sätt de upptill i hästhufvud slutande 
guffar, som ses på nutida bondhus i Nordtyskland och annorstädes.
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natt, för hvilken det sista gången tältades åt höfdingen, var längre 
än vanligt, — det var ju meningen att den skulle räcka till 
Ragnarök, — användes emellertid till tältet ett varaktigare ämne 
än eljes. Det gjordes af trä. Häri hade man sedan lagt den 
döde, obränd, med kläder, vapen och annat som han satt pris på. 
Men af allt detta fanns ej mycket qvar, då högen nu undersöktes.

Trots all ospard möda att bereda den döde skeppshöfdingen 
ett godt hvilorum, hade han nämligen ej länge fått vara i fred. 
För mycket lång tid sedan — troligen ganska kort efter begraf- 
ningen, emedan man ännu hade god reda på grafkammarens läge 
i den stora högen — hade någon nämligen gräft sig in i högen, 
rakt på grafven, der huggit sönder skeppets sida och plundrat 
grafkammaren på det mesta af dess innehåll.

Hvad som nu fanns der var derför icke allt som en gång 
nedlagts der, men det var dock af stort intresse: spridda obrända 
menniskoben; lemningar af en säng, af ylletyg och af finare tyg, 
troligen silke, inväfdt med guld, af spännen och andra prydnader, 
af betsel och remtyg, besatta med rika beslag af förgyld brons, 
bland hvilka finnas utmärkt väl arbetade stycken; jernbeslag till 
ett skrin och delar af en läderpung; ett stycke utskuret trä, möj
ligen hörande till en sadel; ett på håda sidor med olika rutor 
försedt bräde till ett spel och en spelbricka af horn, m. m.

De i grafven funna benen visa, att den döde varit en man 
af minst 50 års ålder. Han bär varit högväxt, fulla 6 fot lång, 
och har lidit mycket af gikt. Detta senare kan man se af de 
sjukliga förändringar, som spåras på benen.

I skeppet, utanför grafkammaren, hittade man vidare: de 
utskurna sidostyckena till en högsätesbänk; fem sängar; två medar 
af ek och andra delar af en släda; en koppar- och en jernkittel, 
ett stort träkärl, delar af smärre träkärl, två tallrikar af ek och 
6 dryckeskärl af trä, nästan i form af skopor; en liten af ek 
skuren yxa med skaft; en jernpil m. m.

I högen, utanför skeppet, hittade man bland annat: ett yx
blad, en hålcelt och två borrar af jern, samt två bitar renhorn; 
ett af de sistnämnda visar spår af en börjad bearbetning. Vid 
forén låg utmed fartyget, ett stycke nedanför relingen, en väl 
bevarad, smal landgång af gran med inskurna steg på Öfversidan. 
På olika ställen i högen fann man derjemte tio träspadar, som 
troligen användts vid högens uppkastande.



Utom de nu omtalade föremålen lågo längs skeppet på båda 
sidor mellan staffania skelett af minst 12 hästar, gamla och unga, 
och minst 6 hundar. Af flera hästar funnos äfven lemningar af hud, 
hår och hofvar. Här, liksom vid Vendel, hade hästarnas hofvar 
varit broddade med jern, under det att spår af hästskor icke an
träffades. Två hundar hade haft halsband, den ena ett af brons, 
den andra ett af jern; bredvid en tredje hund låg ett stycke af 
en jernkedja.

Under tiljorna nära aktern träffades fågelben och lemningar 
af en hud med glänsande tjädrar, hvilket allt visat sig hafva hört 
till en påfågel.

Det förtjenar anmärkas, att i denna graf, liksom i många 
andra nordiska grafvar från hednatidens sista århundraden, många 
saker tydligen hafva blifvit med afsigt förstörda. Detta gäller 
äfven örn sådana föremål, som träffades utanför grafkammaren, 
och som således icke kunna hafva varit utsatta för åverkan af 
dem som plundrat denna. Så var, för att anföra ett i ögonen 
fallande exempel, släden bruten i många stycken, och dessa 
kastade på två, temligen långt från hvarandra aflägsnade ställen.

Hvad man fann i Kongshaugen vid Gökstad visar, att denna 
hög förskrifver sig från tiden omkring år 900 efter Kr. f.

* *
*
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Utom de nu beskrifna fynden har man äfven i flera andra 
norska grafvar träffat mer eller mindre tydliga lemningar af far
tyg. Några af dessa grafvar äro omtalade i Nicolaysen^ Norske 
fomleminger, sid. 20 (långhög vid Rödstad i Tune prestegjeld, 
Smålenenes arnt), 245 (långhög vid Bringsvser i Fjaere prestegjeld, 
Nedenes arnt) och 588 (två högar vid Gravråk i Melhus socken, 
Söndre Throndhjems arnt)1; — samt i Arsberetning eif Föreningen 
til norske -fortidsmindesmerkers bevaring för 1869 sid. 94 (Vigeröen 
i Söndmöre; hög och ben omtalas icke, men lemningar af en ek
båt oell i denna två yxor af den yngre jernålderns form), för 1871 
sid. 13 (två högar vid Huseby i Åsens socken, Nordre Thrond-

1 Jfr örn detta fynd Nicolaysen^ Norske fornlevninger, sid. 830; K. Rygh’s 
Katalog över det kgl. norske Videnskabernes Sclskahs oldsamling, niis 458—464 
och 549; och K. Ryglds Faste fornlevninger og oldsagfund i Nordre og Söndre 
Throndhjems emter, sid. 204.
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bjems arnt), för 1875 sid. 8 (långhög vid Valli i Vernes socken, 
Söndre Throndlijems arnt), för 1875 sid. 35—37 (högar vid Grotle 
på Bremangerland i Nordre Bergenhus arnt), för 1875 sid. 63 
(hög vid Vang i Åsens socken, Nordre Throndhjems amf), för 
1876 sid. 39 (»skeppshög», det vill säga långhög, vid Prestgården 
i Stegens prestegjeld, Nordlands arnt) och för 1879 sid. 292 (lång
hög vid Harliam i Harhams prestegjeld, Romsdals arnt).

Härtill böra vi lägga de många från Norge, liksom från 
Sverige, kända grafvar, i hvilka ett större eller mindre antal 
klinknaglar anträffats. Att sådana nitnaglar ofta upptagits ur 
grafvar, som innehållit lemningar af brända lik, är redan nämdt 
(sid. 164); de ligga vanligen icke i någon viss ordning, emedan 
det som biet' qvar efter det nedbrunna bålet plägade samlas i en 
liten hop. Klinknaglar hafva emellertid hittats äfven tillsammans 
med lemningar af obrända lik, ehuru man i de flesta fall icke 
känner, örn de legat i den ordning sinsemellan, som de haft i det 
fartyg, hvartill de hort1.

* *
*

Då seden att begrafva de döda i skepp visat sig hafva varit 
så allmän i Norden under vikingatiden, och då så många nord
män under denna tid fått sin sista hviloplats fjerran från sitt 
fädernesland, skulle man kunna vänta att finnå grafvar af nu 
beskrifna slag äfven i de länder, som nordborna på vikingatåg 
eller på handelsfärder plägade besöka. Så är äfven fallet. Vi 
hafva redan lärt känna den utförliga skildringen, huru en från 
Sverige härstammande »Rus» biet' med sitt skepp bränd på Volgas 
strand. Och att mången, som för i »Vesterviking», begrafva® med 
sitt skepp, visas deraf, att man funnit sådana grafvar i norra 
Skotland. Icke mindre än tre grafvar af detta slag äro kända 
från den till Orknöarna hörande ön Westray1 2. I två af dessa 
grafvar hade med den döde jordats hans häst, såsom vi finna för

1 I det föregående ej särskildt omtalade fynd af klinknaglar från Norge 
anföras dels i 0. Rygh’s afhandling Om den yngre jernålder i Norge, införd i 
Arböger for nordisk oldkyndighed og historie, 1877 sid. 177, 178; dels i Års- 
beretning för 1875 af Föreningen til norske fortidsmindesmerkers bevaring, Re
gister til Selskabets skrifter, sid. (88,) 61.

2 Dessa fynd, som förvaras i Edinburghs Museum, äro beskrifna af Joseph 
Anderson i Proceedings of the Society of Antiguaries of Scotland, ny serie, 
vol. II, sid. 78-80.
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hållandet så ofta hafva varit i Skandinavien. I de båda sist om
talade grafvarna på Westray hade den döde begrafts obränd; 
troligen hade detta varit fallet äfven i den tredje grafven. Ur 
alla tre grafvarna npptogos stycken af trä med isittande klink- 
naglar, hvilkas storlek och form göra det otvifvelaktigt, att de 
hört till ett fartyg. Om fartygens storlek kan ingen upplysning 
gifvas, men åtminstone ett af dem har varit af ek.

* *
*

Vi se af de många nu anförda fynden, huru allmänt det i 
fråga varande begrafningsskicket varit under vikingatiden, an
tingen den döde jordats obränd eller blifvit bränd. I det förra 
fallet lädes han vanligen uti den likaledes obrända farkosten; 
någon gång synes han'-— att döma af de sid. 172 och 173 om
talade norska fynden — hafva lagts under en omhvälfd båt. Biet' 
den döde deremot bränd, så nedlades antingen de från bålet hop
samlade benen i ett obrändt fartyg, eller ock brändes detta med 
liket, hvarefter föga mer än klinknaglarna, eller några af dem, 
kunde jemte benen nedläggas i grafven. Att man måhända ofta 
i grafven lagt endast några få klinknaglar såsom ett minne eller 
en symbol af fartyget, är redan nämndt (sid. 164).

Vi känna visserligen nu ett mycket stort antal grafvar som 
inneslutit farkoster, men vi kunna med säkerhet antaga, att detta 
antal skulle hafva varit mycket större, om alla hittills påträffade 
grafvar undersökts med tillbörlig noggrannhet och sakkännedom. 
Örn cj doktor Stolpe undersökt Vendelgrafvarna, örn ej docenten 
Söderberg genomgräft högen vid Karlevi, örn ej de i det före
gående omtalade norska fornforskare åt vetenskapen räddat så 
många af de märkliga från Norge kända skeppsfynden, så hade 
vi utan tvifvel i afseende på de flesta grafvar af nu i fråga va
rande slag icke haft någon aning om att de inneslutit fartyg, eller 
vi hade åtminstone icke kunnat bevisa det.

De flesta nu kända fynden af högsatta farkoster äro gjorda 
i Nordlands, Nordre och Söndre Throndhjems samt Romsdal 
ander i Norge, men dessa farkoster hafva i allmänhet varit smärre, 
som ej kunna göra anspråk på annan benämning än båtar. Större 
hafva deremot de fartyg varit, som anträffats i trakten kring 
Kristianiafjorden. Det som låg i Borrehögen har liksom de, hvilka 
upptagits ur Tune- och Gokstad-högarna, varit af det slag, som
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under vikingatiden kallades skepp; dessa tre grafvar hafva ock 
varit rikt utstyrda1. Ej mindre rikt utstyrda hafva de vid Ultuna, 
Vendel och Lackalänga funna grafvarna visat sig vara. Vendel- 
grafvarna visa, att man ej alltid kastat en hög öfver fartyget, 
utan stundom nedsatt det i en gräfd fördjupning, hvilken sedan 
igenfyllts endast i jemnhöjd med den omgifvande marken.

Åtskilliga af de fartyg, hvilkas lemningar vi nu betraktat, 
hafva täckts af affånga högar, »långhögar». Denna form på högen 
synes ock vara den naturligaste, då den innehöll ett fartyg. 
Många fartyg, och bland dem just de största — såsom de vid 
Borre, Tune och Gökstad — hafva emellertid träffats i runda 
högar, hvilka då naturligtvis haft en betydlig storlek. A andra 
sidan hafva ingalunda alla långhögar, äfven örn de tillhöra samma 
tid som nu är i fråga, inneslutit fartyg, hvarför den forna benäm
ningen »skeppsliögar» icke längre kan anses vara fullt lämplig för 
dem 1 2. De långhögar, som äro spetsiga i båda ändar, kunna dock 
måhända med större skäl göra anspråk på denna benämning.

Ett slag af fornlemningar, hvilkas sammanhang med det nu 
i fråga varande grafskicket torde vara obestridligt, är deremot de 
under namnet »skeppssättningar» bekanta stensättningar, som hafva 
form af ett i båda ändar spetsigt skepp, således alldeles samma 
form som jernålderns fartyg. Dessa skeppssättningar bildas än af 
större eller mindre, liggande, kullriga stenar, än af smalare, resta 
stenar. Stundom äro dessa resta stenar — såsom i det bekanta 
»stenskeppet» vid Blomsholm nära Strömstad3 — lägst midskepps 
och tilltaga småningom i höjd mot stäfvarna, hvarigenom man så 
vidt möjligt sökt efterbilda de höga stäfvarna på vikingatidens 
skepp. Någon gång äro roddarbänkarna och måhända äfven 
masten utmärkta, de förra genom tvärgående rader af smärre 
stenar, den senare genom en i skeppets midt stöld sten. Otta är den 
af skeppssättningens stenar omgifta ytan slät, men det finnes äfven 
sådana stensättningar, hvilka omgifva en aflång, mot ändarna 
spetsad hög, som då med skäl kan kallas »skeppslag»4.

1 Jfr O. Rygh i Arböger for nordisk oldkgndighed og historie, 1877 sid. 152.
2 O. Rygh, ant. st., sid. 155. — Affånga hogar, som förskrifva sig från 

stenåldern och bronsåldern, finnas i vissa delar af Norden. Montelius, Sveriges 
forntid, texten, sid. 120; Engelhardt i Arböger for nordisk oldkgndighed og 
historie, 1877 sid. 253 ,o. följ.

3 Afbildadt i den illustrerade Sveriges historia, I sid. 353.
4 H. Hildebrand, Folkens tro om sina döda (Ur vår tids forskning, N:o 8), 

sid. 52 och 53.
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Så vidt nu är kändt, har man aldrig i någon skeppssättning 
träffat lemningar af något fartyg. Troligen sökte nian genom 
lagda eller resta stenar åt grafven gifva utseende af ett skepp, 
då man icke kunde, eller icke ville, lägga den döde i ett sådant.

* *
*

Alla de grafvar, som nu omtalats, och hvilkas ålder kan be
stämmas, höra till den yngre jernåldern i detta ords vidsträckta 
betydelse*, det vill säga till den egentliga vikingatiden och när
mast föregående tid. Till sistnämnda tid höra Ultunagrafven och 
de äldsta Vendelgrafvarna, hvilka, såsom vi sett (sid. 168), för
skrifva sig från det 7:de århundradet.

Något fynd af detta slag, som med säkerhet kari hänföras till 
den äldre jernåldern, är icke kändt från Skandinavien. Allt för 
osäkra äro nämligen de upplysningar vi ega örn de enda från 
nämnda tid härstammande fynd, som skulle kunna anses höra till 
nu i fråga varande slag.

Ett sådant fynd gjordes på 1820-talet i en stor hög, »Kongs- 
liaugen» kallad, på Vallerö i Romsdals arnt. »Midt i högen», heter 
det1 2, »låg en stor häll, under hvilken funnos bitar af åtskilliga 
krossade lerkärl samt några flata trästycken af 1/4 tums tjocklek, 
böjda som sidoborden af en liten båt(?) och med små hål på 2 
tums afstånd från hvarandra i ena kanten; i dessa hål sitta ännu 
lemningar af senor eller hästhand.» Andra i högen funna saker 
visa, att den hör till den äldre jernåldern.

De nitnaglar af jern, som år 1858 hittades i en hög vid Gjeds- 
fjorden i Herö prestegjeld, Nordlands arnt, kunna sannolikt för
klaras på helt annat sätt än genom att antaga dem hafva hört 
till ett fartyg. De lågo längs sidorna af en 13 fot lång, 4 fot 
bred och 3 fot hög, af stenhällar bygd grafkista från den äldre 
jernåldern och hafva möjligen sammanhållit en af stenkistan om- 
gifven träkista, såsom fallet var i en hög vid Hauge i Kleps 
prestegjeld, Stavangers arnt3.

Äfven i en eller par högar vid Åk i Grytens prestegjeld, 
Romsdals arnt, har man jemte Almsåker från den äldre jernåldern

1 Jfr Montelius, Bie Kultur Solvedens in vorchristliclier Zéil, sid. 87.
2 boränge, Samlingen af norske oldsnger i Bergens Museum, sid. 106; jfr 

Nicolaysen, Norske fornlevninger, sid. 527.
3 boränge, alif. arb., sid. 114 (jfr sid 62); Nicolaysen, alif. arb., sid. 679.
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funnit några nitnaglar af jern, utan att man har någon särskild 
anledning att anse dem hafva hört till fartyg1.

Det enda nu kända fynd från den äldre jernåldern, som torde 
kunna ställas i samband med det här afhandlade grafskicket, al
ett som år 1875 gjordes vid Slawehk i mellersta Liffland1 2. På 
en der befintlig, aflång, ej särdeles hög sandkulle låg ett stenlöse 
af samma form som kullen, och i rösets botten träffade man en 
af stora stenar bildad stensättning i form af ett skepp med af- 
rundad(!) akter och med 14 roddarebänkar. I denna skeppssättning, 
som höll ej mindre än 140 fot i längd och 27 fot i bredd, fann 
man brända ben, åtskilliga spännen och andra föremål af former 
egendomliga för den äldre jernåldern.

* *
*

Sedan vi nu lärt känna, huru allmän den seden varit att be
grafva den döde i ett fartyg eller bränna honom med ett sådant, 
återstår det oss att söka svaret på den frågan, hvarifrån denna 
sed kan leda sitt ursprung. Har fartyget hört till den dödes 
utrustning på samma sätt som hans hästar, kläder, vapen och 
många andra föremål, hvilka under den i fråga varande tiden Ängö 
följa honom i grafven? Eller har man tänkt sig, att den döde 
skulle på fartyget färdas till »det andra landet»?

I det förra fallet skulle farkosten i den vid sjöfärder vane 
nordbons graf vara lika naturlig som den ackja, i hvilken den 
afsomnade lappen ännu stundom lägges3; och det vore lika na
turligt, att den nordiska vikingen högsattes i sitt skepp, som att den 
galliska höfdingen begrofs på den stridsvagn, på hvilken han så 
mången gång segrande stormat fram4. Men om denna förklaring 
kan anses gälla om de i Tune- och Gokstad-högarua funna skeppen, 
så torde den icke vara lika tillfredsställande i afseende på de 
grafvar, i hvilka endast smärre båtar träffats. Vid betraktandet 
af sådana grafvar är man mera böjd att tänka sig meningen

1 Arsberetning för 1872 af Föreningen lil norske fortidsmindesmerkers be
varing, sid. 95.

2 Verhandlungen der Berliner Gesellschaft flir Antliropologie, Ethnologie lind 
Urgeschichte, deli 16 oktober 1875.

3 Duben, Om Lappland och lapparne, sid. 248.
4 Såsom bekant har man ofta i galliska grafvar från århundradena när

mast Kristi födelse funnit den döde ^vilande på en vagn.
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hafva varit, att den döde beliöfde båten för sin färd till själar
nas land.

För denna fråga vore det tydligen af vigt att veta, huruvida 
äfven qvinnor — då de icke voro loij esl ägarinnor åt män — 
begråtits i fartyg. I de flesta af de här ofvan omtalade grafvarna 
hafva tydligen män hvilat; detta visas af de vapen, som funnits 
jemte lemniugarna af de döda. Något säkert fall, då en qvinna, 
utan att åtfölja sin herre och man, blifvit begrafven i ett fartyg, 
torde deremot ej för närvarande vara kändt. Häraf följer dock 
icke med nödvändighet, att så aldrig varit fället.

Den tanken, att man färdades på båt till andarnas land, låg 
till grund för grekernas föreställningar örn Charons färja; den 
återfinnes ock hos många andra folk.

I kustland och än mera på öar, säger riksantiqvarien Hilde
brand i Folkens tro om sina döda (sid. 50), tänkte man sig, att 
»själen färdades sjövägen till de dödas land. Så göra Chilebornas 
själar. Algonquin-indianerna fara efter döden till själarnas land 
i Södern, der herrliga träd och växter finnas. De fara i skinande 
stenkanoter öfver sjön, i hvilken de ondas själar omkomma i 
stormar, under det att de andra omsider hamna på den sköna 
och saliga ön, der kyla, krig och blodsutgjutelse ej finnas och der 
djuren lefva af luft allenast. Australierna färdas öfver hafvet till 
själarnas ö långt bort i vester1. Afven antikens folk tänkte sig de 
saliges hem som Öar i Oceanen, och man förläde dem till verldens 
yttersta ändar, i vester örn Afrika. Vid den klassiska forntidens 
slut omtalar Procopius, att själarnas land fanns på ön Brittia.»

Hildebrand påminner sedan örn Wäinämöinens besök i andc- 
verlden. Den sång i Kalevala, fortsätter lian, som talar derom, 
»beskrifver färden dit öfver floden mellan menniskornas verld och 
de dödas, en flod som vi återfinna i många folks tro».

»Bort med raska steg han hastar, 
går en vecka genom småskog, 
går en annan genom häggskog, 
tredje veckan genom enskog; 
ser då Manas ö på afstånd,
Tuonis kulle fjärran skymta.»

1 »Någon gång sättes sjöfården i sammanhang med ett underjordiskt 
andarnas hem. Chibchaerna i Nya Granada tro, att den döde färdas i en båt 
af spindelväf öfver en död, tills han kommer till jordens medelpunkt.»
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Gamle, trygge Wäinämöinen 
höjer då sin röst oell ropar 
vid den svarta Tuoni-elfven, 
uti Manala, det låga:
'hemta håt du Tuonis dotter, 
kom med färjan Manas tärna, 
att jag kommer öfver sundet, 
att jag slipper öfver elfven’.»

»Denna föreställning örn en sjöresa till andarnas land har i 
vissa trakter gifvit upphof till en egendomlig behandling af de 
döda. I vissa delar af Australien plägade man lägga den döde 
jemte mat i en kanot, som sköts ut från stranden för att, drifven 
af passadvinden, söka vägen till andarnas ö. Denna är full af 
de herrligaste frukter och de ljufligaste blommor, hvilka fylla 
luften med doft och, så ofta de plockas, genast växa igen; brokigt 
fjädrade foglar finnas der, och svin i stor mängd, alla odödliga, 
utom när de slägtas för gudarna, men då växa andra genast upp 
i deras ställe.»

»Allenast de små barnen i Australien, som icke kunna styra 
en kanot, begrofvos uti den äldre tiden i jorden. Detta begraf- 
ningssätt biet sedan allt vanligare, men man öfvergaf dock icke 
alldeles tanken på kanotfården, utan sedan man jordat liket, satte 
man en helt liten kanot i hafvet, lastad med småbitar af kokos
nötter, eller man lade den döde i sin farkost och denna i jorden1. 
Enahanda bruk finna vi vid hela nordvestkusten af Norra Ame
rika; vid Nutkasund läggas de döda i kanoter, som fästas mellan 
trädgrenarna. Araukanerna i Södra Amerika lägga liket i en 
kanot, som upphänges i huset, till dess begrafningen sker, eller 
ock begrafva de i kanoten. Afven sedan man upphörde härmed, 
bevarar man minnet af det gamla bruket genom att invid grafven 
uppresa en kanot; så sker t. ex. på Nya Seland.»

Då vi således se, huru vanlig föreställningen om en sjöfård 
till de dödas land är, kan det ej vara öfverraskande att åter
finna samma föreställning hos våra förfäder. Det enda, som må
hända kan förefalla oss egendomligt, är att vi ej i Norden träffat

' I sammanhang härmed påminner Hildebrand derom, att husformiga 
grafvar mångenstädes träffas. »En öfvergång», säger han, »mellan de båda 
begrafningssätten förekommer i vissa delar af Australien, der man i en kanot 
uppför en liten hydda för den döde.»
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några minnen af detta grafskick förr än under jernålderns senare 
århundraden.

I grafvar från vår bronsålder har man visserligen mången 
gång hittat bronsknifvar med afbildningar af fartyg, hvilka utan 
tvifvel hafva en symbolisk betydelse. Men man har, troligen med 
skäl, antagitl, att dessa fartyg snarare hafva afseende på det skepp, 
i hvilket solen tänktes fara öfver himlahvalfvet, än på någon 
farkost, som den döde skulle kunna behöfva för att komma öfver 
till den andra stranden.

Worsaae, Danish arts, sid. 94 o. följ.


