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Förord

Det är med stor glädje Riksantikvarieämbetet med 
denna bok presenterar den första samlade redovis
ningen av decenniers arbete med återställning, under
sökning och utforskande av det märkliga fornläm- 
ningsområdet vid Högom. Efter omfattande istånd- 
sättningsarbeten under 1940-talet genomförde ämbe
tet från 1949 till 1960 arkeologiska undersökningar 
av tre av storhögarna och några mindre gravanlägg
ningar vid Högom. Undersökningarna gav ett utomor
dentligt rikt och i vissa avseenden närmast sensatio
nellt utbyte. Den märkliga stormansgraven och 
omfattande lämningar av en järnåldersgård under 
gravhögarna gav nya utgångspunkter för den arkeo
logiska forskningen.

I år är det 30 år sedan utgrävningen av den tredje 
storhögen avslutades och en rapportering som är all
mänt tillgänglig har länge varit efterlängtad. När en 
publicering nu sker kan den dra nytta inte endast av 
undersökningsresultaten utan också av det forsknings

arbete kring Högom-området som Umeå universitet 
tog initiativ till i början av 1980-talet och som under 
Per Ramqvists projektledarskap inom kort kommer 
att resultera i en vetenskaplig publicering för en inter
nationell publik.

För mig är det särskilt glädjande att Sverker Janson, 
som under sin tid vid Riksantikvarieämbetet tillsam
mans med Dagmar Selling ledde arbetena vid 
Högom, har velat ta på sig redaktörskapet för denna 
bok och därmed föra publiceringen till ett lyckosamt 
slut. Jag vill till slut rikta ett varmt tack till familjen 
Velander vars storartade donationer och personliga 
intresse och stöd har gjort det möjligt att genomföra 
en forskningsinsats av stor betydelse för Medelpads 
och Sundsvallsområdets äldsta historia.

Margareta Biömstad
Riksantikvarie





Fornvård, landskapsvård,
•1 • •• ° Jmiljövård

En inledning. Av Sverker Janson

Även om vi i Sverige alltsedan 1600-talet har haft en 
lagstiftning som skydd för landets fornlämningar, så är 
ändock den med lagskyddet förbundna fornvården en 
sen företeelse. Den sträcker sig inte långt bortom 
1950-talet.

En av orsakerna till detta är, att landet i alla tider 
har varit ett utpräglat agrarland med en gles bondebe
byggelse och små städer. Fornlämningarna har fram 
till våra dagar legat i bondelandskapets ängar, hagar 
och betesmarker, nu så gott som försvunna bruk- 
ningsformer. Det är dessa som skapade landskapsty
per av stor omfattning, där fornlämningarna låg skyd
dade. Bonden skötte så att säga automatiskt fomvår- 
den med ängsskötsel och bete.

Här medför industrialismen och jordbrukets ratio
nalisering förändringar. Och dessa är särskilt märk
bara i grannskapet till städerna. Utkantsbebyggelse, 
grustäkter, vägbyggen och andra företag fick hotande 
eller förödande verkan på många fornlämningar. 
1800-talets och det tidiga 1900-talets kulturminnes
vård var dessutom huvudsakligen begränsad till Kungl 
Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens lärda 
kretsar i Stockholm. Akademien saknade i stort sett 
inflytande i andra delar av landet. Det är först på 
1930—40-talet, som den moderna kulturminnesvår
den genom nyorganisation och stark ledning når ut 
över landet.

Det är en sådan bakgrund, som ger förklaringen till 
att ett av Norrlands monumentalaste gravfält kunde 
sönderbyggas och kringgärdas av villabebyggelse i 
industristaden Sundsvalls utkant (fig. 1).

Fig. 1
Högom. Platsen har fått sitt namn efter högarna. Gravfältet år Norr
lands märkligaste både utseende- och innehållsmässigt. Riksantikva
rieämbetets karta över gravfältet av G Ekelund och S Magnusson, 
1943.
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Fig. 2
Garden på platsen från vår egen tid hade hårt inkräktat på det forn
tida fredande gravområdet intill Högomherramas residens. Hög 2 
före iordningställandet. Foto 1946.

Fig. 3
Det forntida gravfältet utnyttjades som ”gårdsplan”. Foto 1946.

Högom är därför ett talande exempel. Bland grav
fältets stora högar finner vi en bondgård inklämd. 
Ekonomibyggnaderna med stall, ladugård och källare 
ligger omedelbart intill, på eller i andra högar. Intill 
den största högen uppfördes en lada med tröskvand- 
ring på själva högen och med körväg över den. 
Högarna var överväxta med träd och snår, och hela 
området mellan högarna var uppodlat. I gravfältets 
bägge ändar hade villabebyggelsen trängt in. Och 
slutligen, sluttningen mellan högarna mot Selångerån, 
den gamla farleden mot vilken gravmonumenten 
exponerar sig, den hade också blivit bebyggd (fig. 
2,3).

Men det finns ett märkligt inslag i detta. Bondgår
den är med säkerhet en fattig arvtagare till den forn
tida stormansgård till vilken gravfältet hör. I all för
vandling och förvanskning finns traditionens kärna 
kvar i gården och gårdsnamnet Högom.

Den sentida bebyggelsen ser ut att ha skett utan 
invändningar från kringboende eller myndigheter. 
Man utnyttjade marken så långt det gick utan att ta 
bort högarna, som man visste var lagskyddade.

Men här finns ett intressant undantag. När gravfäl
tets runsten, som man i den allmänna förvandlingen 
en gång tagit ned, men sedan satt upp igen på den 
största högen, på nytt flyttades 1912, denna gång till 
den nya museianläggningen på Norra stadsberget i 
Sundsvall, då mötte denna "museala” åtgärd protester 
från ortsbor med skrivelser och inkoppling av myn
digheter. Men det är betecknande för tiden, att ste
nen hade flyttats med tillstånd av landets främste 
arkeolog, den internationellt kände riksantikvarien 
Oscar Montelius.

Sådana var förhållandena fortfarande i början på 
1940-talet. Då hade den centrala myndigheten för 
landets kulturminnesvård, Riksantikvarieämbetet-Sta- 
tens Historiska Museum, ny organiserats. En ny forn- 
minneslag tillkom också 1942.

Inte bara bevarandet utan också vården av fornmin
nena kom nu i blickpunkten. Fornlämningarnas sam



band med kulturlandskapet får för första gången göra 
sig gällande. En rad stora fornminnesplatser som 
Gamla Uppsala med landets stora Kungshögar, 
vikingastaden Birka på Björkö med Nordens största 
gravfält och en rad andra monumentala fornminnen i 
mellersta och södra Sverige, på Öland och Gotland 
iordningställes.

Bakom detta arbete stod riksantikvarien Sigurd 
Curman och hans skicklige verkställande medarbetare 
antikvarien KA Gustawsson, chef för Riksantikvari
eämbetets Fornminnesavdelning. Åtgärderna syftade 
till att infoga fornminnena i det omgivande kultur
landskapet och att skaffa tillräckligt utrymme för 
monumenten. Detta resulterade många gånger i 
inköp av mycket stora arealer.

Fornvården blev samtidigt också landskapsvård. 
Utan tvekan är detta en pionjärgärning med ett tidigt 
miljötänkande som utgångspunkt. Detta sker långt 
tidigare, än när miljöfrågorna på allvar börjar diskute
ras, långt innan de får sin nuvarande allmänna genom- 
slagskraft. Det är också anmärkningsvärt, att detta 
kunde ske före den moderna bygglagen, naturvårdsla
gen och det moderna planväsendet; instrument som i 
dag ger helt andra möjligheter att skapa skyddsområ
den och reservat av olika slag.

Som ett led i dessa vårdarbeten kommer Högom in 
i bilden. Gravfältets monumentala karaktär, den sön
derslitande bebyggelsen och de oordnade förhållan
dena inom området hade länge uppmärksammats, 
men var svåra att förändra. Den nya fornminneslagen 
gav nu större möjligheter att ingripa.

Gravfältet kartlades 1943, och 1944 begärde Rik
santikvarieämbetet att Länsstyrelsen i Härnösand i 
enlighet med fornminneslagen skulle bestämma grän
serna för gravfältet efter Riksantikvarieämbetets för
slag. Länsstyrelsen fastställde samma år förslaget och 
efter olika överklagande fastställde även Kungl Maj:t 
1945 de föreslagna gränserna.

Detta område är 315 x 190 m och omfattar alla 
högarna och gårdsbebyggelsen. En sådan gränsbe

stämning innebär, att all mark innanför gränserna är 
lagskyddad fornlämning. Markägaren får bedriva sin 
verksamhet som tidigare, dock utan att skada eller 
förändra området. Denna starka inskränkning i ägan
derätten grundar sig på den gamla förordningen ”Pla- 
cat och Påbudh om Gamble Monumenter” från 1666, 
som säger att fornlämningen är skyddad som Konung
ens enskilda egendom. Översatt till den nya fornmin
neslagen innebär detta gamla lagskydd, att en mark
ägare inte fritt förfogar över ett fornminnesområde, 
utan är skyldig att tåla de inskränkningar, som av 
hävd alltid har funnits.

Nu var inskränkningarna i Högom ovanligt stora. 
Någon egentlig återställning kunde knappast ske med 
gårdsbebyggelsen och åkermark på utrymmet mellan 
högarna (fig. 4). Efter samråd med Sundsvalls stad 
åtog sig staden att köpa gården. Detta skedde 1946. 
Samma år fick Riksantikvarieämbetet en stor dona
tion av direktör G Versteegh för att kunna återställa 
området. Därvid var häradshövding Ingemar Kramer

Fig. 4
Över en av storhögama, hög 4, förde en väg upp till gärdens loge. 
Foto 1946.



Fig. 5
Under dren 1947-48 gjorde Riksantikvarieämbetet med hjälp av en 
stor donation och med kraftfullt bistånd från staden ett omfattande 
återställningsarbete.

Fig. 6
Det förslummade fomminnesomrädet blev nu ett attraktivt grönom
råde. På nytt avtecknade sig högarna som dominerande inslag i 
landskapet.

från Medelpads fornminnesförening och stadskamrer 
Ernst Schön livligt verksamma.

Detta skedde åren 1947—48 i samarbete med sta
den. Husen togs bort, grustäkter igenfylldes, vegeta
tionen röjdes. Och nu återfördes runstenen på nytt 
och ställdes upp intill landsvägen (fig. 5, 6). Chefen 
för Riksantikvarieämbetets Fornminnesavdelning KA 
Gustawsson utformade området med samma skicklig
het som han tidigare hade behandlat de stora forn- 
minnesområdena i Gamla Uppsala, på Björkö i Mäla
ren och Badelunda i Västerås.

I detta arbete kan man konstatera både framgångar 
och bakslag. På 1960-talet växer förstadsbebyggelsen 
oerhört kraftigt i hela landet. Detta gällde också 
Sundsvalls förstäder. Trots önskemålet om ett fritt 
område ovanför gravfältet uppfördes här en omfat
tande villabebyggelse. Men en viss jämkning kunde 
dock åstadkommas i byggnadsplanen liksom en 
anpassning av hushöjder. I gengäld för det utnyttjade 
området skedde en utökning av skyddsområdet både i 
väster och öster. De närmaste husen togs bort, sedan 
de inköpts av staden. Utomordentligt betydelsefullt 
var, att villorna på sluttningen mot Selångerån också 
inköptes och borttogs, liksom att en stor genomfarts- 
väg byggdes på andra sidan ån. På nytt exponerar sig 
gravfältet mot den gamla farleden.

I alla dessa arbeten finns en samverkan mellan Riks
antikvarieämbetet, Sundsvalls stad, privata donatio
ner och slutligen ett statligt anslag 1971. De sista reg
leringarna av området skedde 1973.

Högom är ett talande exempel på hur fornvården 
har utvecklats under dessa år från att ha varit ett 
antikvariskt intresse till att ingå som ett betydande 
led i den samhällsbildande processen. Detta händer 
samtidigt som det sker en intensiv planläggning av 
stora agrara marker för nybebyggelse. Detta har inne
burit stora problem. Men samtidigt har det givit forn
vården en plats i samhällsplaneringen, där det till 
exempel av andra orsaker krävs friområden. Här kan 
då ske en samverkan i planeringen mellan lagar och
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förordningar för bebyggelsen, där i dag starka miljö
inslag gör sig gällande. Detta i sin tur berör också 
naturvården. Detta är en komplicerad situation, där 
de kulturhistoriska representanterna måste behärska 
och medverka i den moderna samhällsbildningen.

Med Högom som exempel kan därför sägas, att 
bevarandet inte längre kan ses som en isolerad antik
varisk företeelse. Bevarande och vård av kulturmin
nen har ingått i ett övergripande planväsende, där de 
stora arkeologiska objekten måste uppfattas som vär
defulla och omistliga offentliga miljöer.

Från Högom till Sundsvalls museum
Det var naturligt att allt eftersom vårdarbetena tog 
fart ökade intresset för Högom. Vad gömde dessa 
mäktiga högar? Vilka var begravda där?

Rådman Gustaf Velander grep in och bekostade 
utgrävningen av den största högen, som Dagmar Sel
ling och Sverker Janson från Riksantikvarieämbetet 
utförde under åren 1949—50. Ingen hade kunnat ana, 
att här skulle komma i dagen en storman från folk- 
vandringstiden, omgärdad av ett av de rikaste gravin
nehåll i landet. Fortsatta utgrävningar under åren 
1951-60, också bekostade av Gustaf Velander, 
utökade bilden och visade på platsens stora betydelse, 
där Gunvid och Torgärd på 1000-talet ristade runor 
över sin son Torsten och reste slutstenen för detta 
forntida centrum.

Det var naturligt, att frågan genast ställdes, var de 
rika och praktfulla fynden skulle hamna. Skulle 
Stockholm som alltid ha det bästa? Men nu hade 
samarbetet mellan Sundsvall och Riksantikvarieämbe
tet blivit allt mer förtroendeingivande och nära. När 
Gustaf Velander, Svenska Cellulosa genom direktör 
Axel Enström och direktör Gustaf Ramquist ställde 
medel till förfogande för att ge staden ett modernt 
museum, beslöt Riksantikvarieämbetet att fynden 
skulle stanna i Sundsvall. Statens Historiska Museum 
avstod sin förstfödslorätt. Då en unik händelse.

Men vad som i dag kanske ses som en följdriktig 
utveckling dolde i själva verket skilda meningar med 
skarpa motsättningar. När Mats Rehnberg från Nor
diska museet och Sverker Janson från Riksantikvarie
ämbetet presenterade den utredning, som de hade 
gjort om ett blivande museum, kom dessa menings
yttringar i dagen med starka politiska inslag. Mats 
Rehnberg fick bruk för sin livliga talekonst och chef
redaktör Ingvar Alström som var sammankomstens 
ordförande stödde förslaget. När drätselkammarens 
ordförande, redaktör Hjalmar Sandberg avslutade dis
kussionen med ett skarpt formulerat anförande för

Fig. 7
Genom en donation kunde hög 2 utgrävas. De utomordentligt märk
liga fynden kom att bilda grundvalen för det nya Sundsvalls Muse
um. Fynden var utställda där under åren 1953-87. De kommer att 
åter utställas i det nya Kulturmagasinet. Foto Tore Person.
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museet, slocknade motstandet. Museifrågan var i 
hamn. Stadsfullmäktiges ordförande Carl Norlander 
skulle sedan outtröttligt stödja museet under hela 
uppbyggnadsskedet, och Gustaf Velander visade på 
nytt sin stora frikostighet, och den märkliga Högom- 
salen kom till. Arkitekt var Arne Rudberger som här 
skapade ett i landets alla museer helt unikt utställ
ningsrum (fig. 7).

Museet blev ett nytt, ovanligt och inspirerande 
inslag i staden, inte minst tack vare museets förste

indentent Ingemar Tunander. När nu museet har för
nyats och utvidgats, fått långt större resurser och flyt
tat till det märkliga Kulturmagasinet då tänker man 
tillbaka på den ovissa början med dess spännande och 
lyckliga upplösning. Vad man då framför allt minns, 
det är de många intressanta, frikostiga och starkt 
medvetna personer, som insåg betydelsen av att till
varata de förutsättningar och tillgångar som fanns i 
den egna bygden för att skapa ett kulturcentrum i 
industristaden Sundsvall.
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HÖGOM
Ett norrländskt småkungarike

Ett mångfacetterat Norrland
Förhistoriskt och historiskt sett utgör Norrland inte 
på något sätt en kulturell enhet. Detta står bl.a. i 
stark kontrast till Sveriges två andra landsdelar Svea
land och Götaland, vilka redan av klassiska författare 
beskrevs som mer eller mindre sammanhållna enhe
ter. Det kan därför vara på sin plats att kort differen
tiera det stora området kallat Norrland. Den här 
behandlade delen av Norrland betecknas Mellannorr- 
land och omfattar de nuvarande landskapen Hälsing
land, Medelpad, Ångermanland och Jämtland. Dessa 
landskap bildar under järnåldern en relativt homogen 
enhet beträffande det arkeologiska källmaterialet, dvs 
fornlämningar och fynd. Söder om detta område bil
dar Gästrikland södra Norrland och anknyter geogra
fiskt och arkeologiskt till Mälarlandskapen. Norra 
Norrland utgörs av Västerbotten och Norrbotten, 
vilka ur kulturhistorisk synpunkt utgör ett eget sys
tem med kopplingar framför allt österut. Likaså utgör 
Lappland under äldre järnåldern ett eget område 
bebott av fångstgrupper med samisk etnicitet.

Utifrån det arkeologiska materialet' kan således 
järnålderns Norrland indelas i fyra områden som till 
sin samhälleliga karaktär är helt olika. Det har inte 
rått vattentäta skott mellan dessa fyra delar och de 
nuvarande landskapsbeteckningarna får endast ses 
som markörer av områdena. Till exempel betyder det 
att det är framför allt kustområdena inom de angivna 
landskapen som bebyggts av bönder, medan landet 
innanför kusten i stort varit ett exploateringsområde

för kustens innevånare samt som ovan nämnts samer- 
nas huvudsakliga område.

När det gäller gränserna mellan dessa fyra system är 
dessa i ett par fall helt klara. Den tydligaste gränsen 
gäller den mellan Mellannorrland och Norra Norr
land, vilken generellt kan läggas vid Nordmaling (ål
derdomligt namn som betecknar ett nordligt beläget, 
större skogsområde). Söder om denna gräns uppträ
der de typiska gårdsgravfälten, fornborgarna, långhu
sen, depåfynden av ämnesjärn och silver samt inte 
minst viktigt ortnamn med — sfa-efterled (Fries 
1984, Baudou 1986). Norr om Nordmaling uppträ
der inga av ovan nämnda företeelser, medan 
ortnamnskicket där kanske främst präglas bl.a. av en 
något yngre grupp ortnamn med — mar/z-efterled. 
Fornlämningarna från äldre järnålder utgörs, vad vi 
vet idag, uteslutande av gravar av rösetyp, liknande 
dem som helt dominerar bl.a. Österbotten.

Även när det gäller Mellannorrlands gräns söderut 
står vi på relativt fast grund. Här kan gränsen läggas 
vid Ödmården, dvs skogsområdet mellan de nuvar
ande landskapen Gästrikland och Hälsingland. Efter
som fornlämningskännedomen om äldre järnålder här 
är svag blir den kulturella tillhörigheten för denna 
period svårbedömd, men under yngre järnålder 
anknyter gravfälten i Gästrikland tydligare till Mälar- 
området.

Mellannorrlands gräns västerut ter sig en aning 
problematisk. Den medelpadska järnåldersbygden är 
mer eller mindre kontinuerligt förekommande ca 10 
mil upp efter Ljungan, och uppefter Indalsälven
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något kortare, medan den jämtska bygden vidtar runt 
Storsjön. Det är således vad gäller fornlämningar ett 
glapp på ungefär 10 mil innan Storsjobygden vidtar. 
Dock antyder fornlämningar och fynd att Jämtland 
bäst ses tillsammans med mellannorrländska kusten.

Högom och dess omgivning
under äldre järnålder

Högom är beläget tämligen centralt i det område 
längs norrlandskusten som vid tiden för Kr.f. fick en 
fast jordbruksbebyggelse (fig. 8). Detta område 
omfattar kustdelarna och de kustnära dalgångarna av 
landskapen Hälsingland, Medelpad och Ångerman
land. Utmed de större älvarna såsom t.ex. Ljungan 
och Ångermanälven sträckte sig den fasta bebyggelsen 
längre in i landet. Samtida bebyggelse hittar vi också 
i Jämtland, särskilt koncentrerad runt Storsjön. 
Genom att hela detta område, Mellannorrland, har 
ett likartat gravskick och föremålsbestånd under äldre 
järnålder kan vi på goda grunder anta att det utgjorde 
ett eget samhälle, kanske ett småkungadöme.

Bebyggelsens absoluta utbredning under äldre järn
ålder är idag inte helt möjlig att fastställa på grund av 
att det mellannorrländska gravskicket under hela järn
åldern till det yttre är så pass likartad att man inte all
tid kan skilja de äldre gravarna från de yngre. Att det 
överhuvud taget är möjligt att använda gravar som 
bebyggelseindikatorer hänger samman med att man 
under järnåldern mestadels begravde sina döda direkt 
på den egna gården. Så när arkeologer talar om 
bebyggelsens utbredning, menar de i allmänhet gra
varnas utbredning. Detta i sin tur hänger samman 
med att gravarna, i form av högar, rösen och stensätt- 
ningar, är så mycket lättare att upptäcka än gårdarna 
och husen. Men i områden där man byggt husen i 
sluttande terräng, såsom i vissa delar av Hälsingland 
och Medelpad, får man även en uppfattning om 
bebyggelsens utbredning via husgrunderna själva. På 
sådana platser kan man också se det direkta samban-

Gravplatsen ligger omedelbart intill gården. Gravar och husgrunder 
från Källåsen i Njurunda. (K-G Selinge).

det mellan grav och gård. På nästan samtliga före
kommer det synliga gravar inom ca hundra meter från 
husen (fig. 9).

De flesta fornlämningarna från järnålder längs kus
ten förekommer i norra Hälsingland och Medelpad 
medan förekomsterna är något lägre i södra Hälsing
land, Ångermanland och Jämtland, dvs i områdets 
mer perifera delar. Sammanlagt finns i Mellannorr
land ca 8000 järnålderslämningar (Riksantikvarieäm
betets fornlämningsregister). Dessa utgörs främst av 
gravanläggningar i form av högar och stensättningar 
(fig. 10). Omkring 300 husgrundsterrasser är kända i 
Medelpad och Hälsingland, medan sådana bara i 
enstaka fall är kända i Ångermanland och Jämtland. 
Även fornborgar (fig. 11) tillhör järnåldern och inom 
landskapen har 20 registrerats. Samtliga dessa forn- 
lämningstyper förekommer i största antal i Hälsing
land, därefter Medelpad och mest sällan i Ångerman-
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Fig W
En typisk fomlämningsmiljö i Mellannorrland. I förgrunden ett litet 
gravfält med en kantkedja av stora stenar till en grav; Hov i Selång- 
er. I bakgrunden på impedimentet ett litet graifält med 5 högar; 
Nävsta, Selånger. (K-G Selinge).

land och Jämtland. Det är troligt att detta också speg
lar den befolkningsmässiga, ekonomiska och socio- 
politiska tyngdpunkten i Mellannorrland under järnål
der.

När det gäller gravanläggningarna ligger de oftast 
samlade i grupper eller mindre gravfält. Drygt hälften 
av Medelpads gravanläggningar uppträder på lokaler 
med 4—9 gravar. På ca 30 % av lokalerna förekommer 
1—3 gravar och endast i knappt 20 % av fallen ligger 
de samlade till större gravfält om 10 gravar eller mer 
(Selinge 1977:230). Medelpads största gravfält ligger 
i Korsta i Skön och omfattar 40 gravanläggningar.

Storleksmässigt är gravarna vanligen mellan 5 och 
10 meter i diameter och 0,3—1 meter höga. Dock 
finns i området en grupp anläggningar som går under 
begreppet storhögar. Dessa är oftast av monumental 
karaktär och belägna på ett sådant sätt att de förstär
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ker storhögsintrycket, vilket inte minst de fyra stor
högarna i Högom är exempel på. Gränsen för storhö
gar brukar sättas till 25 meter i diameter, men detta 
är naturligtvis mycket godtyckligt. Det är snarare 
anläggningarnas storlek som haft den avgörande bety
delsen, dvs den arbetsinsats som åtgått för att bygga 
monumentet kan ses som ett direkt mått på den 
dödes sociala status (Ringstad 1987). Det innebär att 
blotta gravarnas storlek är ett uttryck för social ställ
ning. Men det har också konstaterats att de stora 
högarna oftast, men inte alltid, innehåller ett högklas
sigt gravgods, varför man står på säker grund när man 
påstår att dessa monument byggts för ledande perso
ner i samhället. I Medelpad finns 19 gravar som är 25 
meter i diameter eller mer. I Ångermanland är mot
svarande antal endast 3. Men högklassigt fyndmaterial 
har också påträffats i gravar med en diameter om 20— 
25 m, varför man, som antyddes ovan, inte bör ute
sluta att också dessa gravar hyser personer med hög 
social rang. När det gäller Medelpads storhögar före
kommer de framför allt inom tre områden, nämligen 
vid Ljungans mynning i Kvissle, vid Selångersåns 
mynningsområde där ju Högom är beläget samt 
Skönsdalen och Timrådalen. I de två sistnämnda fal
len leder inga mer omfattande vattenbaserade kom
munikationsleder inåt landet, medan så är fallet i de 
två förstnämnda fallen genom Ljungan och Selångers- 
ån.

Ett flertal av storhögarna är undersökta och i samt
liga storhögskoncentrationer finns indikationer på 
dateringar mellan ca 350—450. Men endast i Högom 
föreligger också dateringar från tiden omkring 500. 
Dessutom är storhögskomplexet i Högom den enda 
lokalen med en ordnad grupp storhögar, varför man 
kan anta att det där föreligger generationskontinuitet. 
På de övriga platserna är storhögarna visserligen pla
cerade medvetet inom ett speciellt område, men inte 
enligt något synligt inbördes ordnat förhållande, var
för man kan förmoda att storhögama där är anlagda 
med en eller flera generationers mellanrum. Dessa



Fig. 11
Fomborgama är karakteristiska inslag i järnålderns samhällsbild
ning. De är stora anläggningar, som inte kan ha åstadkommits utan 
gemensamma insatser från den egna bygden. Här utsikt över Ånger
manälven från Stensättersborgen, Ytterlännäs sn. Foto Per H Ram- 
qvist.

platser har alltså varit åtråvärda, men inte kontinuer
ligt bebodda av individer ur ett ledande socialt skikt.

Ofta ligger som nämnts storhögarna vid mynningen 
av en älv- eller ådal och detta har föranlett forskare

(Selinge 1977:372) att dra den tänkvärda slutsatsen 
att platserna haft stor ekonomisk betydelse när det 
gäller fördelningen och vidaretransporten av råvaror 
och halvfabrikat av järn och vilt från angränsande 
inlandsområden, inte minst Jämtland (Magnusson 
1986). Exemplen på sådana mynningslägen med stor
högar finns, förutom ovan nämnda, också i Frånö vid 
Ångermanälvens mynning.

Vi har redan konstaterat en stor skillnad gentemot 
vår tids sätt att begrava de döda, nämligen anknyt
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ningen till den egna gården. Det fanns under järnål
dern med andra ord ingen motsvarighet till vår tids 
kyrkogårdar. En annan mycket viktig skillnad är att de 
döda i samband med begravningen utrustades mate
riellt med vad de kunde tänkas behöva efter döden. 
Nästan alltid var den döde utrustad med personliga 
tillhörigheter; mat och dryck av vilket, i bästa fall, 
endast kärlen återfinns; någon form av vapen såsom 
t.ex. båge och pilar. I allmänhet har den döde bränts 
på platsen varefter sten och jord pålagts. Någon gång 
har dock den döde begravts i kista eller rent av i en 
kammare utan föregående kremering. Det mesta 
tyder på att skelettbegravning under äldre järnålder 
innebar att den döde hade högre social rang än de 
som brändes. De båda gravskicken förekommer dock 
parallellt med varandra och man kan också tänka sig 
att andra än rent sociala faktorer avgjorde om den 
döde skulle brännas eller jordas obränd.

Fynden från gravarna varierar kraftigt mellan prak
tiskt taget fyndtomma gravar och gravar där man 
verkligen inte sparat på prakten. Den i livet inne
havda sociala statusen skulle med andra ord även 
vidarebefordras på andra sidan. Bland de rikare gra
varna från folkvandringstiden som kan vara av intresse 
i detta sammanhang är en grupp gravar som kallas 
kittelgravar. Dessa är i regel stora högar och anlagda 
under perioden ca 350-450 e.Kr. och förekommer 
framför allt i Medelpad, men också i enstaka kända 
fall i norra Hälsingland.

En bebyggelsehistorisk bakgrund
Enligt en seglivad och envis hypotes har man ansett 
att mellersta norrlandskusten fått sina första fast 
boende, sedentära, bönder genom kolonisation från 
Mellansverige (Hildebrand 1869, Hallström 1942, 
Slomann 1950, Stenberger 1964). Hypotesen har 
dock aldrig underställts egentlig prövning utan har 
genom upprepning blivit en truism. Påståendets 
framgång bygger bl.a. på att fynd och fornlämningar
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från förromersk järnålder i det närmaste helt saknats i 
materialet samt att de senromerska och folkvand- 
ringstida fynden varit omfattande och uppvisat en all
män likhet med Mellansverige.

Under det senaste decenniet — med en accelererad 
norrlandsarkeologi — har dock frågan åter aktualise
rats och nytt material framtagits. Detta har inneburit 
att det mesta nu snarast talar för att den sedentära 
bebyggelsen som etablerades under romersk järnålder 
i Mellannorrland är ett resultat av inhemsk utveckling 
(Baudou 1977, Selinge 1979, 1983, Ramqvist 1983, 
Liedgren 1988). Vad som framför allt skiljer Mälarda
len och Mellannorrland åt är följande tre företeelser: 
gravskicket, keramiktraditionen samt byggnadsskick- 
et. Ytterligare en mycket viktig faktor som stöder 
hypotesen om inhemsk utveckling är de under det 
senaste decenniet företagna pollenanalytiska under
sökningarna (Engelmark 1978, Engelmark & Wallin 
1985). Dessa pollenanalyser visar för det första att 
jordbruk och boskapsskötsel sedan yngre stenålder 
(från ca 2500 f.Kr.) varit bekant i området. Även om 
det inte gått att påvisa kontinuitet i jordbruket sedan 
den perioden, talar de då och då uppträdande indika
tionerna för att näringsformen som sådan varit känd i 
området. För det andra visar några av de senast publi
cerade pollendiagrammen från Hälsingland (fig. 12) 
att det bedrivits jordbruk under förromersk järnålder, 
en period som vi utifrån arkeologiskt material fortfa
rande känner mycket dåligt. Den sedentära bosätt
ningen under romersk järnålder har således en eko
nomisk bakgrund i området. Orsaken till den sam
hälleliga förändring som vid denna tid medför en 
övergång från mobil eller semi-sedentär till sedentär 
bosättning är dock inte klar.

Den första sedentära bebyggelsen i Mellannorrland 
utgörs av s.k. ensamgårdar bestående av treskeppiga 
långhus (ca 20-45 m långa och 5-9 meter breda), 
flankerade av mindre, likaledes treskeppiga ekonomi
byggnader (ca 5-15 m långa och 3-5 m breda). 
Exempel på sådana undersökta gårdar är Gene i norra



Sädespollen

Trogsta My remyran Rude
Fig. 12
Pollendiagram från norra Hälsingland, Trogsta och Myremyran, och 
Medelpad, Rude. Kurvorna visar hur sädespollen varierar över 
tiden. Märk kurvornas nedgång omkring 500 e.Kr. (Engelmark, 
Engelmark och Wallin).

Ångermanland (Ramqvist 1983, Lindqvist 1985), 
Trogsta i Sunded i Hälsingland (Liedgren 1984) samt 
den ena husgrunden i Högom, Medelpad (Ramqvist 
1983:8ff, 138ff, 1988). Basen i hushållningen har 
utgjorts av jordbruk (i ensäde) och boskapsskötsel. 
Men viktiga näringar har också varit fiske och jakt. På 
gården har man också smidit järn och det finns i 
Gene ett exempel på en regelrätt smedja från yngre 
romersk järnålder — folkvandringstid samt ett hus i 
och omkring vilket man bedrivit bronsgjutning. Det 
senare är värt att beakta eftersom gjutforms- och 
degelfragment också är påträffade på boplatserna i 
Högom och Trogsta, vilket antyder att produktionen 
av reliefspännen och andra bronsföremål inte varit så 
centraliserad som man kan tro när man tar del av 
t.ex. Helgö-publikationerna (Holmqvist 1972).

När det gäller gravskicket under det äldre skedet av 
den sedentära bosättningen betecknas det av både

brand- och skelettgravar lagda i hög eller stensättning 
(Selinge 1977). Gravskicket är relativt stereotypt och 
saknar den mycket rika variation som är typisk för 
den äldre järnåldern i Mälardalen (Ambrosiani 1964). 
Det föreligger också ett mycket nära samband mellan 
grav och gård. Gravarna från äldre romersk järnålder 
är mycket fåtaliga och det ser ut som om en expan
sion i gravläggningsfrekvensen äger rum under yngre 
romersk järnålder och folkvandringstid. Under alla 
förhållanden har det inte varit fråga om att alla döda 
skulle begravas i hög eller stensättning, utan det har 
skett någon form av urval.

Den här beskrivna primära bebyggelsen äger fort
bestånd och utvecklas under flera århundraden. Yttre 
kontakter förekommer redan från det tidigaste stadiet 
och är till viss del endast en fortsättning på de förbin
delser som tydligt kan skönjas under både sten- och 
bronsålder (Baudou 1968). Från det första århundra
det finns rester av bl.a. en vinskopa och en vinsil till
verkade inom romerskt område (Stenberger 
1964:431, Baudou 1974), men på det hela taget är 
säkert daterbara fynd och fornlämningar från det äld
sta skedet relativt fåtaliga. Under loppet av yngre 
romersk järnålder och folkvandringstid ökar fynd
mängden kraftigt, liksom byggandet av stora gravhö
gar.

Under detta skede förekommer en tilltagande 
monumentalisering. Dessutom sker en närmast 
explosionsartad förändring vad gäller ornamentik på

ggf Eä
12 3 4

Fig. 13
Folkvandringstidens konst har mycket gemensamt med modema stil
strävanden, som avlägsnar sig från en naturalistisk formgivning. 
Framställningen har samma mönster på bägge sidor om motivets 
centrum. 1: huvud (mask) sett framifrån. 2: käft-öga-höft-framben. 
3: kropp. 4: höft-bakben.
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vapen och smycken. Under yngre romersk tid och sär
skilt folkvandringstid tillverkas en hel del praktföre
mål i brons, silver och guld, försedda med symbolrika 
mönster (fig. 13). Det plötsliga bruket av symboler är 
ett fenomen som uppträder även hos germanerna på 
kontinenten i samband med den successiva försvag
ningen av de romerska provinserna väster om Rhen 
(Haseloff 1981). Dessa företeelser tolkas i allmänhet 
som uttryck för en rikedom och att bygderna blom
strar (Åberg 1953). Det är dock fullt möjligt, och 
kanske rimligare, att tolka monumentaliseringen och 
ett ökat utnyttjande av symboler som ett uttryck för 
att det rådande och under århundraden uppbyggda 
systemet allt mer sätts ifråga och närmar sig ett kris
läge. De storbondesläkter som tidigare varit sina 
respektive områdens självklara ledare hotas i sina 
positioner. Att samhället utmanas illustreras av det 
stora antal befästningsanläggningar, s.k. fornborgar, 
som byggs under denna tid (fig. 11). Nu är dessa inte 
alltid lätta att datera, men undersökningar i andra 
områden visar att borgar särskilt ofta anlagts under 
den här diskuterade perioden (Ambrosiani 1964, 
Engström 1984:89, Hemmendorff 1985). hornbor
garna är produkter av hela bygders arbetsinsatser och 
till omfånget så stora att de måste betraktas som 
avsedda, inte enbart för de ledande skikten utan för 
hela bygdens befolkning. Om detta är riktigt kan man 
också dra slutsatsen att hotet kom utifrån och inte 
från den egna bygden.

Den ovan omtalade förändringen omkring Kr.f. 
följs av ännu en markant och plötslig förändring 
under 500-talet. Då sker i stora delar av Skandinavien 
en genomgripande omstrukturering (och delvis öde- 
läggelse) av bebyggelsen. I Mellannorrland visas det 
genom att den äldre järnålderns bebyggelselägen 
överges och att den öppna kulturmarken delvis växer 
igen. På vissa lokaler har t.o.m. en total igenväxning 
konstaterats (fig. 12). Även i Mälardalen har en lik
nande omfördelning av bebyggelsen ägt rum (Ambro
siani 1964:210, Sporrong 1971:197). I Östergötland
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överges den under äldre järnålder typiska stensträngs- 
bygden (Lindquist 1968; Widgren 1983), liksom på 
Öland (Stenberger 1933) och Gotland där de s.k. 
kämpgravsbygderna överges (Stenberger 1955, Carls
son 1979). I SV Norge föreligger ingen kontinuitet 
mellan den äldre och den yngre järnålderns bebyg
gelse samtidigt som den vendeltida bebyggelsen är 
svagt eller inte alls representerad (Myhre 1980:1381).

Orsaken till dessa konstaterade förändringar har 
ofta diskuterats och många förslag har framkommit, 
bl.a. krig (Stenberger 1933), pestepidemi (Gräslund 
1973, Flink 1986), omläggning av odlingssystemet 
(Sporrong 1971:197, Carlsson 1979) samt förkla
ringar av socio-politisk karaktär (Ramqvist 1983, 
Widgren 1983). Dessutom har förklaringar framförts 
som tagit fasta på kombinationen av olika faktorer 
såsom befolkningstryck, klimatförändringar, landhöj - 
ningsförhållanden, m.m. (Almgren 1957, Ambrosiani 
1984). Det har förvisso under denna tid varit oroliga 
tider, men direkta krigshandlingar har inte kunnat 
visas vara orsak till att gårdar övergavs under folk- 
vandringstid (Edgren 1983, Ramqvist 1983:193). Det 
är också högst osannolikt att någon av de pestepide
mier som drabbade kontinenten under 500-talet 
skulle ha fått sådana konsekvenser för bygder belägna 
i så vitt skilda områden som t.ex. SV Norge, Öster
götland och Mellannorrland.

Med tanke på de övriga kända förhållandena som 
nämnts ovan verkar det mest sannolikt att förändring
arna sammanhänger med ekonomiska och socio-poli- 
tiska förhållanden, där t.ex. en konkurrens mellan 
olika samhällen om bl.a. kontrollen av produktionen 
och distributionen av järn måste vara viktig. Som 
exempel på järnproduktionens rumsliga omstrukture
ring under denna tid är den i Dalarna (Serning 1973) 
och i det inre av Hälsingland (Jensen 1985) under 
vendeltid nyetablerade produktionen, samtidigt som 
järnframställningen i Jämtland under vendeltid visar 
en kraftig nedgång (Magnusson 1986:173).

Ytterligare en i sammanhanget mycket viktig för



ändring är att det under yngre romersk järnålder och 
folkvandringstid nära sambandet mellan SV Norge - 
Trøndelag - Mellannorrland upphör under vendeltid. 
Dessutom försvinner i Mellannorrland de för folk- 
vandringstid så särpräglade storhögarna. Monument i 
form av storhögar är av allt att döma inget typiskt för 
Mellannorrlands vendeltid. Likaledes har det för bl.a. 
mellansvensk och gotländsk vendeltid fortsatta använ
dandet av symbolrika ornament på smycken och 
vapen endast få motsvarigheter i Mellannorrland. Där 
saknar de relativt fåtaliga vendeltida fynden i mycket 
helt symboldekoration. Däremot fortsätter som 
nämnts utnyttjandet av symboler och även monu
mentbyggandet i Mälardalen under vendeltid (Hyen- 
strand 1974). Inte minst fyndmaterialet från Vendel 
(Stolpe & Arne 1912) och Valsgärde (Arwidsson 
1942, 1954, 1977) är talande i detta sammanhang.

För att sammanfatta den här framlagda versionen 
av utvecklingen kan konstateras att det mellannorr- 
ländska bondesamhället efter en ekonomisk och 
naturligtvis också politisk konsolideringsperiod på 
närmare ett halvt årtusende, från omkring Kr.f. till 
400-talet, utsätts för någon form av kris, där det 
rådande systemet hotas. Hotet bottnar sannolikt i 
ekonomiska förhållanden rörande bl.a. kontrollen 
över råvaror och produkter från det mellannorr- 
ländska området. Kampen vinns av de ledande skik
ten i Mälardalen och vendeltiden fungerar i sin tur 
som en konsolideringsperiod för de ledande släkterna 
i Mälardalen, då Mellannorrland transformeras till en 
lydprovins under Svealand (jfr Åberg 1953). Det sist
nämnda kan också gälla för delar av Götaland. Även 
beträffande motsättningen mellan svear och götar är 
fornborgarna en viktig indikator och det är naturligt
vis ingen slump att omkring hälften av Sveriges sam
manlagt ca 1000 fornborgar är belägna i Mälardalen 
och att ca 300 av dessa i sin tur är belägna i Söder
manland (Hyenstrand 1981:32ff), dvs den sydligaste 
delen av svearnas område och som gränsar till Göta
land.

Territoriell indelning och regional 
arbetsdelning i Mellannorrland

Tidigare forskning har diskuterats och kommit fram 
till att Mellannorrland under yngre järnålder varit ter
ritoriellt indelat (Hyenstrand 1979a, Selinge 1979, 
Jonsson 1982). Men av topografiska och fornläm- 
ningsmässiga skäl är det sannolikt att den mellannorr- 
ländska bebyggelsen redan under den äldre järnåldern 
bestått av ett antal avgränsade områden, förslagsvis 
kallade folkland efter den medeltida benämningen på 
större enheter i Uppland. Begreppet folkland kan 
naturligtvis diskuteras, men jag har endast velat fästa 
uppmärksamheten på att den typ av samhälle vi har 
att göra med under äldre järnålder sannolikt varit ter
ritoriellt organiserat på ett mer avancerat sätt än man 
kanske tidigare trott.

När det gäller Hälsingland kan man i detta land
skap se tre tydligt avgränsade områden (fig. 14). 
Dessa tre folkland är väl avgränsade beträffande forn- 
lämningar (Hyenstrand 1979b:269, fig. 123) och 
äldre ortnamn (Brink 1983:31, fig. 15). Centralt i 
dessa områden uppges enligt Hälsingelagen från bör
jan av 1300-talet, Uppsala öd (dvs kungsgårdar) ha 
varit belägna (Holmbäck & Wessen 1979:293.301). 
Områdena kallas från söder Alir, Sunded och Nor- 
danstig. Det finns alltså goda skäl att betrakta dessa 
enheter som ursprungliga bebyggelseområden i Häl
singland, etablerade under romersk järnålder.

Norr om Nordanstig vidtar ett rätt omfattande 
skogsområde, Årskogen, varefter bebyggelsen i 
Medelpad ansluter. Bebyggelsen i detta landskap låter 
sig inte lika lätt uppdelas, varför det är troligt att hela 
landskapet utgjort ett enda folkland. Någon vidare 
indelning utöver landskapets finns ej heller antydd i 
Hälsingelagen och endast en kungsgård finns angiven, 
nämligen i Kungsnäs i Selånger. Även gränsområdet 
mellan Medelpad och Ångermanland utgörs av större 
skogstrakter som naturligt skiljer de båda landskapen. 
Ångermanland i sin tur delas av Skuleskogen i en syd-
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Fig. 14
De mellannorrländska folklanden och angränsande samhällen under 
äldre järnålder. Mellan folklanden större avgränsande skogsområ
den. De tre storhögskomplexen i Gamla Uppsala, Högom och Bert- 
nem i Norge är här framträdande.

lig, större del, och i en nordlig mindre del. Södra 
Ångermanland omfattar bl.a. den omfångsrika bygden 
längs Ångermanälvens dalgång och norra Ångerman
land, det nordligaste av Mellannorrlands folkland, 
omfattar bl.a. den välundersökta järnåldersgården i 
Gene (Ramqvist 1983, Lindqvist 1985).

I Hälsingelagen erkänns ingen skillnad mellan södra 
och norra Ångermanland, men däremot finns två 
Uppsala öd angivna i landskapet, Norrstig i Säbrå och 
Kutuby, vars lokalisering är osäker (Blomkvist 
1986:79 f). Båda har dock enligt gängse tolkning varit 
belägna i södra Ångermanland och inte särskilt långt 
från varandra (Holmbäck & Wessen 1979:293, 301).

Det arkeologiska materialet antyder här en anomali i 
det att också norra Ångermanland under äldre järnål
der särskiljes som ett eget folkland. Lägger vi till dessa 
kustnära folkland också den väl avgränsade jämt
ländska Storsjöbygden blir enligt denna modell det 
totala antalet folkland i Mellannorrland sju stycken. 
En sådan territoriell indelning av Mellannorrland 
avviker en del från vad som framgår i Hälsingelagen, 
där ju inget Uppsala öd omnämnes i Norra Ånger
manland. Dessutom ställer sig flera forskare (Holm
bäck & Wessen 1979:XLVII, Blomkvist 1986:59) 
skeptiska till att det hälsingska Nordanstig utgjort ett 
eget område under Hälsingelagens tid. Om det verkli
gen förelegat en sådan skillnad mellan äldre järnålder 
och tidig medeltid innebär det att en omstrukturering 
av bygderna ägt rum under den mellanliggande perio
den. Det är då troligt att förändringen sammanhänger 
med den stora samhälleliga omdaningen under 500- 
600-talet som nämndes ovan och således bör betrak
tas som ett resultat av det förhållande som Mellan
norrland kom att få till Svealand.

Angående de föreslagna folklandens ekonomiska 
och politiska strukturer kan vi yttra oss åtminstone på 
ett generellt plan. Den grundläggande ekonomiska 
basen är med all sannolikhet likartad för samtliga 
folkland, dvs jordbruk och boskapsskötsel som basnä
ringar och med jakt, fångst och fiske som väsentliga 
tillskott. Det har tidigare påtalats (Ramqvist 1984) 
att det inom en bygd förekommer boplatslägen som 
antyder att gårdar haft olika ekonomisk inriktning. 
Men i vilken mån kan man under äldre järnålder tala 
om regional arbetsdelning eller specialisering, dvs att 
någon eller några regioner har haft en viss specialise
rad produktion? Frågan är viktig med tanke på de 
konsekvenser en sådan arbetsdelning skulle få beträf
fande organisation, kommunikation, specialisering 
och social struktur. Vid en utpräglad regional arbets
delning har olika geografiska regioner en specialiserad 
tillverkning eller förädling av en viss sorts produkter 
eller råvaror, särskilt lämpade för sitt område. Varje
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region är alltså inte självförsörjande utan beroende av 
andra regioners produktion. I ett sådant system upp
står ett konstant flöde av produkter som kräver orga
nisation (ledning), kommunikation etc.

Det är inte sannolikt att en regional arbetsdelning 
tar sin början med produkter av subsistentiell art (dvs 
livsförnödenheter), då det kan förutsättas att bygder 
ursprungligen vuxit fram med en tryggad ekonomisk 
bas som utgångspunkt. Hade inte den ekonomiska 
basen varit någorlunda säker hade heller inte bebyg
gelsen etablerats i första läget. Däremot kan vi utifrån 
arkeologiska källor tidigt iaktta ett flöde av symbo
liska produkter och verktygsmaterial. När det gäller 
symboliska produkter tyder flödet av sådana inte nöd
vändigtvis på att två områden skulle stå i direkt eko
nomiskt beroende av varandra, de är kanske i första 
hand ett uttryck för att två områden upprätthåller 
goda förbindelser på det socio-politiska planet, för
visso en form av beroende, men inte i första hand av 
ekonomisk karaktär. Men när det gäller t.ex. verktygs
material är förhållandet annorlunda. Utnyttjandet av 
vissa verktygsmaterial kan få en mycket viktig roll i 
ekonomin och därför komma att åtnjuta hög efterfrå
gan. Är då materialet i sig, eller kunskapen om utvin
nandet av materialet ifråga, knutet till vissa regioner 
kan en regional specialisering i försörjningen eller 
framställandet av vissa produkter uppstå. Järnet är att 
betrakta som ett sådant material. Det förefaller näm
ligen att ha varit stora skillnader mellan de olika mel- 
lannorrländska folklanden under äldre järnålder när 
det gäller järnframställningen. Det är bara Jämtland 
som har säkert belagd järnframställning under detta 
äldre skede och dessutom var järnproduktionen 
betydligt större än det egna behovet (Magnusson 
1986).

Likaså föreligger intressanta skillnader när det gäller 
ämnesjärnen, generellt sett. Det är uppenbart att 
varje produktionsområde har sitt speciella sätt att 
utforma ämnesjärnen (Müller-Wille 1983a). Om vi 
tittar på den typ som förekommer i Mellannorrland,

Fig. 15
Spadformiga ämnesjäm, Vallafyndet i Selånger sn. Den nedgrävda 
kitteln låg välvd över nio ämnesjäm. Kitteln är sammanfogad av fem 
järnplåtar. Ämnesjärnen är omkring 30 cm långa och 10 cm breda.

det spadformiga ämnesjärnet (fig. 15), uppträder 
sådana i de bebyggda delarna av Jämtland, Medelpad 
och Hälsingland (Hallinder 1978). En intressant och 
påtalad iakttagelse (Hallinder 1978:34ff) är att de 
olika landskapens ämnesjäm tenderar att bilda lokala 
grupper avseende storlek. Till exempel är ämnesjär
nen betydligt större i Gästrikland än i Hälsingland. 
Eftersom också de naturliga förutsättningarna för 
järnframställning ser ut att vara något olika mellan 
landskapen (Arrhenius 1981), betyder ämnesjärnens 
olika storlek att de rimligen bör vara smidda lokalt 
inom folklandet. Betänker vi samtidigt att det enda 
närliggande och mer omfattande järnproduktionsom
rådet under äldre järnålder är Jämtland så blir den 
logiska slutsatsen att det måste ha skett omfattande 
flöde av råjärn (s.k. luppar) från Jämtland ut till folk
landen vid kusten. Denna slutsats stämmer väl över
ens med förhållandena i den hittills enda undersökta 
smedjan från folkvandringstid (Ramqvist 1983:109ff,
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174ff). Där kunde utifrån en helt annan grund kon
stateras, att det järn som förädlats i gårdssmedjan san
nolikt var råjärn. Det som hade förts till platsen från 
något produktionsområde, som enligt gängse data 
skulle vara Jämtland var alltså råjärn och inte som 
man kanske skulle kunna tro, spadformiga ämnesjärn.

Det ser således ut som om det mellan de skilda 
folklanden förelegat en viss regional arbetsdelning i 
det att Jämtland stått för en överproduktion av järn 
medan ingen eller endast begränsad järnframställning 
förekommit inom andra folkland. Det folkland som 
kommunikationsmässigt ligger bäst till i förhållande 
till Jämtland är Medelpad. Det är därför troligt att 
strategiskt placerade gårdar vid framför allt Medel
pads kust, såsom Högom, till stor del varit mottagare 
av jämtländskt råjärn, vilket sedan på både handels- 
mässiga och socio-politiska grunder fördelats vidare 
till folklanden utmed kusten. Ett liknande fördel
ningsmönster kan dessutom vara applicerbart på ett 
flertal produkter t.ex. skinn och päls, även om den 
relativt allmänna förekomsten och lätthanterligheten 
av dessa produkter gjorde att en sådan produktion 
och distribution spreds på flera händer. Gårdar med 
kommunikationsmässigt gott läge, t.ex. vid älvmyn
ningar, har ofta föreslagits ha haft en särskild bety
delse (Selinge 1977:372, Farbregd 1980), vilket inte 
minst bekräftas av fynden i Högom som har en sådan 
strategisk placering. Det är också intressant att notera 
att just vid sådana platser är storhögarna särskilt fre- 
kventa.

Den äldre järnålderns samhällsbildningar
Ovan diskuterades en uppdelning av Mellannorrland i 
folkland utifrån några källkategorier. Detta får betrak
tas som en hypotetisk indelning, som noggrant bör 
prövas mot befintligt och kommande källmaterial. En 
sådan analys ska ta fasta på variationer och likheter 
mellan de föreslagna folklanden. På ett likartat sätt 
måste man gå till väga för att få grepp om de olika

samhällsbildningar som existerade under äldre järnål
der. Att verkliga skillnader förelåg mellan områdena 
har ovan påtalats när det gäller t.ex. Mälardalen och 
Mellannorrland. Men det är inget hinder att i ett 
sådant sammanhang också tillfoga andra nordiska 
områden: t.ex. Nord-Norge, Trøndelags-området, 
SV-Norge, S-Norge, SÖ-Norge (inklusive norra 
Bohuslän), Västergötland, Skåne-Halland, Jylland, 
Själland, Öland, Gotland, Tjust, Östergötland, SV 
Finland och S Österbotten. Med några undantag och 
tillägg till denna lista kan vi räkna med ungefär ett 
15-tal områden som under den äldre järnåldern 
utgjorde samhällsbildningar med en generellt sett 
likartad ekonomi, dvs baserad på jordbruk och bo
skapsskötsel enligt ovan skisserad art och vilka sanno
likt inte stod i någon direkt beroendeställning till var
andra.

Att det inom områdena funnits flera sociala skikt 
framgår av det arkeologiska materialet (för Mellan- 
norrlands del se bl.a. Selinge 1983, Ramqvist & Mül
ler-Wille 1988). Det är alltså fullt möjligt att vi har 
att räkna med ett översta skikt i form av en små- 
kungasläkt som ledare av ett småkungadöme: flera 
underskikt (substrata) med bl.a. storbönder som 
ledare i de enskilda folklanden, vanliga fria bönder 
samt underst på skalan de ofria. Denna schematiska 
sociala struktur ger sig främst tillkänna under den 
fynd- och gravrika folkvandringstiden, då den synliga 
demonstrationen av ledarskiktens sociala position 
uppenbarligen blev mer betydelsefull än tidigare. Det 
är dock inte troligt att den sociala strukturen tillkom
mit under just denna period, utan den kan mycket väl 
ha funnits i samhällena redan från det primära skedet, 
men fått sitt för oss synliga uttryck under den period 
då samhällssystemet utsattes för press. Förenklat kan 
sägas att individer ur det ledande skiktet blev grav- 
lagda i mycket stora högar ofta med ett högklassigt 
gravgods, bl.a. importföremål. Storbönder och vanliga 
fria bönder fick en likartad, men mindre monumental 
och luxuös begravning, medan de ofria inte alls fick
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någon för oss idag påvisbar begravning. Som exempel, 
kanske på de enskilda folklandens storbönders gravar 
kan nämnas att det inom folklanden förekommer 
mindre, kammarliknande gravar som av allt att döma 
plagierat de samtida rika och stora gravarna. En sådan 
kammare utgör t.ex. grav 6 i Gene (Ramqvist 
1983:128ff).

Även om det föreligger generella skillnader mellan 
de ca 15 ovan föreslagna småkungadömena beträf
fande bl.a. byggnadsskick och gravskick, finns det 
också många likheter. Det förekommer t.ex. inom de 
flesta en mängd importföremål från kontinenten, 
föremål som senare hamnat i de högre skiktens gra
var. Det är också uppenbart att detaljer i bl.a. grav
skicket helt enkelt kopierats efter kontinentala före
bilder. En översiktlig genomgång av gravmaterialet 
från kontinentala och nordiska s.k. furstegravar 
respektive kammargravar (Shetelig 1912, Lamm 
1973, Müller-Wille 1983b) visar således att det, för
utom en allmän likhet i sättet att utrusta och sörja för 
de döda, också förekommer enstaka detaljlikheter 
som inte kan bero på slumpen. Sådant gäller före
komsten av vissa typer av föremål, placeringen av 
dessa i kammargravama samt t.ex. förekomsten av 
obolus-seden. Detta är en gammal grekisk sed att ge 
den döde en penning [ursprungligen en obol) till 
betalning åt färjekarlen Charon i dödsriket och har i 
ett flertal fall, på omvägar nått upp till våra nordliga 
breddgrader. Från grekerna övertogs seden först av 
romarna och därifrån inspirerades vissa germanska 
grannområden att även de tillämpa obolus-seden. Det 
är inte ovanligt med liknande fynd, • men då oftast i 
form av ett guldmynt placerat i anslutning till den 
dödes huvud eller hand.

Med andra ord: de högklassiga kammargravarna på 
kontinenten och i t.ex. Mellannorrland har överras
kande många likheter. I själva verket föreligger det 
betydligt större likheter mellan de rika gravarna än mel
lan de enklare. Detta förhållande talar för att den kon
takt som förelegat mellan olika områden framför allt

ägt rum på en socialt och politiskt hög nivå. Slutsat
sen är viktig eftersom den får betydelse för hur man 
kan se på de främmande fynd, oftast kallade import
fynd, som uppträder inom de olika områdena. I stället 
för det mycket ofta anlitade begreppet handel, är det 
rimligare att, när det gäller högklassiga fynd av främ
mande ursprung, tala om gåvor och gengåvor mellan 
de ledande skikten inom de olika samhällssystemen. 
Ett sådant byte och utväxlande av produkter har till 
sin primära funktion att bibehålla vänskapliga förbin
delser mellan samhällena. Jag bortser dock i samman
hanget inte ifrån att någon typ av handel förekom 
inom och mellan folklanden parallellt med de övre 
skiktens politiskt betingade transaktioner. Det är inte 
troligt att alla produkter byttes och fördelades enligt 
samma principer, varför det är sannolikt att det före
kom flera typer av utbytessystem, beroende på vilken 
funktion de aktuella produkterna hade i det samtida 
samhället.

Tre av de ovan nämna samhällena synes ha stått i 
ett särskilt nära förhållande till Mellannorrland, 
åtminstone under yngre romersk järnålder och folk- 
vandringstid, nämligen SV-Norge, Trøndelags-områ- 
det samt Mälardalen. En sådan slutsats är given om 
man tittar på hur vissa fyndtyper fördelar sig. Vad 
som i första hand förenar SV-Norge — Trøndelag — 
Mellannorrland är den korsformiga fibulan (Reich
stem 1975), keramiken (Bøe 1931, Selinge 1977, 
Ramqvist 1983) och V estlandskittlarna (Ekholm 
1961). Vad som framför allt knyter ihop Mellannorr
land och Mälardalen är vissa smyckeformer, t.ex. 
bronsnålar (Waller 1972), agraffknappar (Lamm 
1972) och liknande. Det har också påvisats att bl.a. 
råmaterial till brynen varit av norrländskt ursprung 
och det har gjorts troligt att bl.a. björnskinn importe
rats från de norrländska fångstmarkerna (Lundström 
1985:281 ff). Det kan ju också nämnas att några av de 
mellannorrländska spadformiga ämnesjärn påträffades 
på den mycket viktiga verkstadsplatsen Helgö i Mäla
ren (Hallinder 1978).
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Folkvandringstida centra
Hur det mellannorrländska samhället varit organiserat 
är inte tidigare särskilt diskuterat. Men så fort hypote
sen om dess indelning i olika folkland fått bekräftelse 
måste man också fråga sig hur dessa folkland förhöll 
sig till varandra och hur pass oberoende eller bero
ende de olika folklanden var av varandra och hur 
dessa förhållanden eventuellt förändrats över tiden. 
Hade de olika folklandsledarna oinskränkt herravälde 
inom sitt folkland eller var de alla underordnade 
ledarskiktet i ett av folklanden? Eller förändrades den 
poilitiska strukturen från lokalt styre under etable- 
ringsskedet i romersk järnålder till ett mer centralise
rat maktutövande under folkvandringstid? Fanns det 
för samtliga folkland gemensamma politiska institu
tioner av t.ex. judiciell, militär eller religiös natur?

Frågorna blir naturligtvis många och svaren än så 
länge få, men några reflexioner kan man dock göra i 
detta sammanhang. Utifrån t.ex. storhögarnas relativt 
glesa spridning och anhopning kan man utgå ifrån att 
det ej förelegat något för hela perioden varaktigt säte 
för t.ex. en kungasläkt. Storhögarnas spridning, både i 
tid och rum, tyder snarare på att det ledande skiktet 
ofta bytt uppehållsort på ett sätt som närmast för tan
ken till det under medeltiden omvittnade gästnings- 
systemet, dvs att en socialt högt rankad individ med 
följe vistades och erhöll förplägnad på olika gårdar 
och även fick sin storhög på den gård där han ”råka
de” befinna sig då han avled. Det kan delvis förklara 
den trots allt relativt splittrade bild som storhögarnas 
spridning uppvisar. Även om de flesta storhögar lig
ger vid mynninglägen vid kusten, gäller det dock inte 
alla. Det finns sådana som t.ex. vid Trogsta i Forsa sn, 
där Hälsinglands största gravhög är placerad. Den 1ig-

Fig. 16
De tre storhögskomplexen i Högom, Gamla Uppsala och Bertnem. 
Kartorna är återgivna i samma skala och med samma ekvidistans, 
1 meter. Samstämmigheten är påfallande.
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ger i en agrar miljö ett 10-tal km från kusten. Läget 
av dessa storhögar kan alltså betyda att det ledande 
skiktet inte under t.ex. alla årstider upphöil sig vid de 
mest strategiskt belägna gårdarna.

I en situation av ekonomiskt och politiskt lugn är 
det kanske inte troligt att det i de ovan uppräknade 
samhällsbildningarna utkristalliseras någon speciell 
ort som säte för en i samhället dominerande släkt. 
Men blir däremot systemet pressat av yttre tryck för
stärks möjligen behovet, att enligt vad som ovan 
nämnts, tydligare markera det ledande skiktets rums
liga och sociala position. Det kan därför vara av 
intresse att här presentera en för Mellannorrland möj
lig centralpunkt under folkvandringstid samt jämföra 
denna med lika troliga centralpunkter i de angrän
sande samhällssystemen i Mälardalen samt Trøndelag. 
Det intressanta med en sådan jämförelse är att dessa 
tre samhällssystem, som under romersk järnålder och 
folkvandringstid var grannar och tillika hade en inten
siv kontakt (Slomann 1950, Biörnstad 1962 beträf
fande västliga kontakter, samt Slomann 1950, Holm- 
qvist 1972, Lundström 1985:281ff när det gäller syd
liga kontakter), möjligen också påverkat varandras 
politiska system och de materiella uttrycken för detta.

De tre centralpunkterna kan enligt mitt förme
nande vara (fig. 14 och 16), gravfältet vid Gamla 
Uppsala för Mälardalen (Lindqvist 1936, Stenberger 
1964:528ff); gravfältet i Högom för Mellannorrland 
(Janson & Selling 1955, Stenberger 1964:565ff, 
Selinge 1977, Ramqvist 1983:8ff, 138ff, 1987b, 
1988, Müller-Wille & Ramqvist 1985, Ramqvist & 
Müller-Wille 1988) samt gravfältet i Bertnem vid 
Namsen för Trøndelag (Sandnes 1965:156ff, Far- 
bregd 1980:62ff). Dessa tre platser utmärks framför 
allt av sina respektive storhögskomplex. Som framgår 
av figur 16 uppvisar de tre platserna en slående likhet 
beträffande placeringen av storhögarna. De är place
rade i en ordnad rad och topografiskt så att de domi
nerar i landskapet samt belägna vid eller nära en kom
munikationsled. Storleksmässigt tillhör de inom sina

respektive områden de allra största gravhögarna. 
Högom- och Bertnem-komplexen är mest lika var
andra vad gäller storlek, medan Uppsala högar är stör
re. Men proportionellt föreligger dock alltför stora 
likheter för att gravfälten ska ha uppkommit utan 
starkt inflytande av varandra.

När det gäller gravarnas innehåll och dateringar 
föreligger ännu en del oklarheter, eftersom de alla 
inte är arkeologiskt undersökta. Minst känt är Bert
nem där endast en undersökning av en anslutande 
boplats finns omnämnd i litteraturen (Farbregd 
1980:63ff). Denna boplats dateras till folkvandrings- 
tid och det finns all anledning att räkna med att stor
högarna och boplatsen hör ihop, liksom fallet är i 
Högom (se nedan). I Högom är däremot tre av de 
fyra storhögarna undersökta under perioden 1949— 
1960 (se nedan). I Gamla Uppsala undersöktes två av 
storhögarna på 1800-talet (Östhögen åren 1846-47 
och Västhögen år 1874) och en partiell undersökning 
av Mellanhögen genomfördes år 1925 (Lindqvist 
1936). En del varierande dateringar för de två under
sökta gravarna har föreslagits (Lindqvist 1936, Åberg 
1947, Arrhenius 1963), men sannolikt är gravarna 
anlagda under det sjätte århundradet. De tre högarna 
skulle därmed motsvara tre generationer av gravlagda 
ledare (småkungar), vilket också, med viss modifika
tion föreslagits av Nerman (1925). Jag håller det såle
des för troligt att dessa tre platser under slutet av 
äldre järnålder utgjorde säte för sina respektive små- 
kungadömens ledarskikt och att småkungarna i prin
cip i tre å fyra generationer bott och begravts på dessa 
platser. Det skulle i stort sett betyda att århundradet 
450/500-550/600 var den period då det krävdes cen
tral ledning i småkungadömena för att upprätthålla 
och försvara den ekonomiska och politiska struktu
ren.

Ovan har givits några utgångspunkter för hur man 
kan se på det äldre järnålderssamhället. Det är enligt 
här förespråkade synsätt inte tillräckligt att endast se 
den folkvandringstida monumentaliseringen, det
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ökade flödet av högklassiga föremål samt ett ökat 
användande av symboler som tecken på välfärd och 
blomstring. Här hävdas tvärtemot att dessa företeel
ser främst indikerar ett samhälle under press, vars

tidigare inre struktur nu ifrågasätts och utmanas. 
Utmaningen kommer inte inifrån utan från grannen i 
söder, Mälardalen, där bl.a. behovet av järn utgör en 
viktig faktor.
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Högomgravfaltet
Högomgravfaltet är beläget på en grus- och sandås, 
Sundsvallsåsen (fig. 17), som där löper på norra sidan 
av Selångersåns dalgång. Grusåsen löper som en stun
dom tio meter hög och hundra meter bred orm i den 
här kilometervida dalgången. I dalgångens lägre par
tier har efter istiden, när den ännu utgjorde havsbot
ten, finkorniga jordarter avlagrats, väl lämpade för 
jordbruk och ängsdrift. Själva åsen har utgjort ett syn
nerligen bra underlag för bosättning, i det att sanden 
varit mycket lättdränerad och lättbearbetad. Med 
tanke på att det till åtminstone två av gravhögarna, 
förutom jord, också använts sten kan det vara intres
sant att notera att den närmaste naturliga förekom
sten av sten finns i moränsluttningen ca 500 meter 
norr om gravfältet. Stenen har således fraktats minst 
denna sträcka, en icke oäven arbetsinsats med tanke 
på att det endast till kärnröset i hög 2, åtgått ca 800 
kubikmeter utvald sten.

Men av den tidigare skisserade bakgrunden till eko
nomi och samhälle under äldre järnålder har det 
framgått att Högomgravfaltet med tillhörande bebyg
gelse var en mycket viktig plats i det mellannorr- 
ländska samhället, åtminstone under folkvandringstid. 
Därtill kommer att de undersökningar som genom
förts i Högom, kvalitativt sett håller en mycket hög 
standard och att t.ex. ingen av de undersökta gravarna 
blivit plundrad, ett öde som drabbat många förhis
toriska gravar.

Gravfältet i Högom består idag av 10 synliga grav
högar (fig. 16), men har ursprungligen bestått av 
minst 17 anläggningar. Fyra av högarna är närmare 40 
meter i diameter och mellan 4 och 5 meter höga, 
medan de övriga är mellan 5 och 15 meter vida och 
0,3-2 meter höga. Dessutom står på platsen en run

sten (se nedan). Förutom att gravfältet utgör den 
största storhögskoncentrationen i området är det 
också ett av de större, även om det långt ifrån är det 
största.

Som nämndes i Sverker Jansons inledning och som 
framgår av figur 1, har gravfältet skadats kraftigt av 
sentida bebyggelse och diverse anläggningar och 
odlingsverksamhet. Bland annat har det plöjts runt 
samtliga högar och en byggnad har delvis placerats i 
kanten av grav nr 2. Grav nr 4 har dessutom fungerat 
som ramp för en hölada. Plöjningen runt högarna har

Fig. 17
Högom (de större prickarna i bildens mitt) i sin geografiska omgiv
ning. Mörkt raster markerar grusås, ljust raster sedimentjordar. 
Åsen har utgjort en mycket god boplatsyta och de anslutande sedi- 
mentjordama har använts för odlings- och betesmarker. Omgivande 
fomlämningar markerade.
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Fig. 18
Hög 2. Röset fotograferat från brandstege, 
omkring 26-27 m över markytan. Röset 
är 19 m i diam. Av bilden framgår det 
tydligt, att det inte är hopkastad sten, 
utan ett omsorgsfullt arbete, där gravbyg- 
gama noggrant har valt och lagt stenma
terialet.

Fig. 19
Hög 2. Rekonstruerat tvärsnitt genom 
högen. Bilden visar klart den arkitekto
niskt genomtänkta uppbyggnaden med 
gravkammare, omsorgsfullt uppbyggt röse 
med centrum markerat och slutligen hög
manteln som en monumental fasad i 
landskapet.
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inneburit att de blivit kraftigt kringskurna och övrig 
verksamhet att de blivit mycket deformerade.

På grund av gravfältets unika karaktär och dess 
stora ”förslumning” insatte Riksantikvarieämbetet 
från år 1946 omfattande restaureringsarbeten på 
gravfältet. Dessa vårdarbeten ledde i sin tur till att tre 
av storhögarna och två mindre högar undersöktes 
under fyra olika kampanjer, åren 1949—1960.

HÖG 2
Åren 1949-1951 undersöktes den mest intressanta 
(skulle det visa sig) och omtalade av storhögarna på 
gravfältet, nämligen hög nr 2. Den var ca 40 meter i 
diameter och 5 meter hög (fig. 16) och ledare för 
utgrävningen var Sverker Janson och Dagmar Selling. 
På den mest skadade sidan av högen grävdes ett 
schakt tills man stötte på gravens centrala del. Denna 
utgjordes av ett 19 meter stort stenröse som var ca 3 
meter högt (fig. 18). På krönet av röset och täckt av 
jord var en rest sten placerad, en manlig symbol som 
dock ej var avsedd att synas. Efter att röset frilagts 
koncentrerade sig undersökningen i fortsättningen på 
röset och dess innehåll. Det innebar att resten av gra
ven, dvs ca 10 meter av högens sidor inte undersök
tes. Detta drog vi fördel av 1984 då ett 10x5 meter 
stort schakt undersöktes för att utröna om det också 
under denna hög fanns boplatsrester (Ramqvist 
1988a), vilket kom att konstateras senare, vid utgräv
ningen av två av de andra storhögarna nr 3 och 4. 
Utgrävningen 1984 bekräftade att det också under 
hög nr 2 fanns rester efter flera husgrunder. Dock 
fanns inte möjlighet att då vidare undersöka arten och 
karaktären av dessa husgrunder.

Efter att Janson och Selling år 1949 och 1950 
dokumenterat och borttagit röset framgick att högen 
och kärnröset byggts över en stor kammargrav med 
måtten 5x2 meter (fig. 19, 20). Hela denna konstruk
tion hade nu av tyngden från stenar och jord sam
manpressats till ett tunt, ofta inte mer än decimeter-

Fig. 20
Hög 2. Från undersökningen av gravkammaren. Bilden ger en före
ställning om vilken stor anläggning det är fråga om.

tjockt, skikt. Det visade sig omöjligt att i denna kom
pakta massa, på ett tillfredsställande sätt, gräva fram 
fynden. Därför beslöts att tillämpa en på den tiden 
ännu relativt oprövad metod, nämligen att gjuta in 
den stora gravkammaren i gips och transportera det 
ca 9 ton tunga preparatet till Stockholm för inomhus
undersökning (fig. 21—23). Detta tillgick så att man 
inledningsvis grävde ut ordentligt runt hela gravkam
maren, varefter det från sidan drevs in ett antal järn
rör under kammaren. Dessa fungerade sedan som 
styrspår för de järnplåtar som med domkraft pressa
des in ovanpå rören. Därigenom erhölls en stabil bot
ten och tillika utgångspunkt för byggandet av en låda 
som inneslöt kammaren. Lådan fylldes sedan med 
gips och förstärktes med jämbalkar. Den kunde där
med, utan risk för kollaps spelas upp ur graven så



Fig. 21
Hög 2. Det ińsade ńg omöjligt att gräva ut kammaren på platsen 
utan att skada innehållet. Byggnadsfirman Hallström och Nisses 
utförde det tekniskt svåra arbetet att lyfta upp kammaren ur graven. 
Järnplåtar skruvades in med domkraft för att bilda botten i en upp
byggd låda kring kammaren. Plåtarna glider in på underliggande 
stålror.
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Fig. 22
Hög 2. Lådan med den inneslutna kammaren fylls med gips för att 
inget skulle rubbas under transporten.

Fig. 23
Hög 2. En ställning byggs för att lyfta den tunga inbyggda kamma
ren.

högt att en lastbil kunde köras under och preparatet 
fraktas från platsen utan att innehållet rubbades.

Hela företaget utföll mycket lyckligt och genom att 
vända på gipspreparatet och i laboratoriet påbörja 
undersökningen underifrån, gick man förbi de största 
problemen med det kompakta trälagret (fig. 24). 
Dessutom kunde hela preparatet röntgenfotograferas 
(fig. 25-28), så att man på förhand visste vilket 
metallinnehåll kammaren hade. Dagmar Selling 
utförde denna inomhusundersökning i Statens Histo
riska Museum år 1951.



Fig. 24
Efter framkomsten till konserveringsanstalten vid Riksantikvarieäm
betet och Historiska Museet i Stockholm vändes kammaren för att 
det skulle vara möjligt att gräva ut den utan att gå igenom det täck
ande trätaket.

Fig. 25
Tack vare Röntgencentralen i Stockholm kunde hela kammaren foto
graferas. Röntgenbilderna visade ett helt oväntat innehåll, en av lan
dets rikaste gravar.

Fig. 26
Röntgenbilderna bildar en verklig gravplan över innehållet. Här ser 
man bland annat tydligt ett bronsfat och en bronskittel. Till höger om 
dessa sadelbeslagen. I framkanten av bilden syns ringbetslet.

Fig 27
En annan röntgenbild visar detaljer från bältet, som höll samman 
den dödes dräkt. På bilden ser man frän vänster en silverpincett och 
nedanför ett elddon. Vidare soijan, knivens doppsko och eldslagnings- 
stenen, fastsatt på bältet.
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Fig. 28
När utgrävningen inomhus gjordes, hade man röntgenbilderna som 
förlagor. Här är delar av bältet, som syns på föregående röntgenbild.



1 Svärd, tveeggat, J.S.G.
2-3 Lans- och spjutspets, J.
4 Pilspetsar, J, ca 30 st i koger.
5 Kortsvärd, eneggat, J.
6 Sköld, Sköldbuckla, J, och beslag,J.
7 Stångbetsel, J.B.G.
8 Ringbetsel, J.
9 Ringsadel med beslag och söljor, B.S.

10 Dräktrester av textil.
11 Agraffknappar, 76 st till dräkt och huvudbonad, G.S.B.
12 Två släta guldringar.
13 Två guldhängen.
14 Två guldtenar.
15 Guldplans.
16 Silverpincett.
17 Elddon,!.
18 Sölja till bälte, B.
19 Remändebeslag, B.
20-21 Bältebeslag, B.
22—23 Bronsinfattad eldslagningssten.
24 Bältebeslag, B.
25—26 Två kammar av horn.
27 Sax, J.
28 Sax, J. i träfodral.
29—30 Två yxor, J.
31 Bryne.
32—33 Två knivar, J.
34 Syl(?), J.
35 Glasbägare, inslipade facetter.
36 Glasbägare, inslipade ovaler.
37-38 Två keramikkärl.
39 Smältdegel firån högens fyllning.
40 Bronsfat.
41 Vestlandskittel, B.
42 Träämbar med järnbeslag.
43—44 Två trätallrikar.
45—54 Hartstätningsringar = rester efter näverkärl.
55-61 Fragment av hartstätningar (ej inprickade).
62 Del av trästång.
63-64 Järnbeslag.
65 Jämknopp.
66 Skrinhank, J.
67 Verktyg p), J.
68 Kniv (?), J.
69 Bronsring.
70-75 Krampor, nitar och spikar, J.
76 Nit, J.
77 Hasselnötter, ca 30 st samlade i läderpung.
78 Två hasselnötter.
79—89 Fragment av organiskt material (ej inprickade).
90 Jämfragment (ej inprickat).
91—96 Fragment av organiskt material (ej inprickade).
97 Nit, J.
J = jäm, B = brons, S = silver, G = guld.

29 Plan över gravkammaren i hög 2 med det oerhört rika innehållet.
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Fig. 30
Hög 2. Det frilagda röset. Röset innehåller inte mindre än ca 800 m3 
utvald sten. Med summarisk beräkning skulle detta innebära minst 
2 400 dagsverken. Till detta kommer konstruktionen och uppbyggna
den av kammare och hög vilket tagit lika lång tid i anspråk. Allt 
visar här på den dödes höga ställning i samhället.

Tyvärr kunde inte arkeologerna utreda hur kamma
ren var byggd i detalj, utan man fick nöja sig med att 
konstatera att dess väggar utgjordes av liggande trä
stockar och/eller grova plankor. Den kan ha varit 
knuttimrad, eller kanske troligare gjord i skiftesverk, 
men några rester av knutar eller hörnstolpar gick inte 
att konstatera. Taket bestod av ett dubbelt lager av 
stockar, som noggrant hade täckts med björknäver. 
Troligen hade den döde placerats på ett sängliknande 
underlag, med ett antal tvärgående spjälor, vilket 
framskymtar på foton från utgrävningen. Det kan

naturligtvis också röra sig om ett bjälklag till ett trä
golv. På detta underlag har sedan textil och björn- 
skinnsfällar utbretts. Fällhår av björnskinn finns 
bevarade på ett flertal av fynden, både i Ö och V 
delen av kammaren, varför det måste röra sig om 
flera skinn. Kammarens totala höjd är oviss och det vi 
vet är att den var försänkt ca 0,7 meter under dåvar
ande marknivå.

Kammaren visade sig innehålla en ”komplett” utru
stad mansgrav, med vapen, hästutrustning, redskap, 
personlig utrustning, omfattande rester av klädedräk
ten samt en mängd fat, tallrikar och kärl av olika 
typer (fig. 29). Graven benämndes av utgrävarna 
"hövdingagrav” på grund av högens storlek, kamma
rens utformning och det osedvanligt rika innehållet. 
Många av föremålen i gravkammaren är importföre
mål från Öst- och Västeuropa såväl som från västra 
Skandinavien.
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Innan fynden presenteras kan det vara på sin plats 
att belysa gravhögen som monument med ett räkne
exempel. En gravhög som är 40 meter i diameter och 
5 meter hög innehåller en total volym på ca 3200 m3. 
Av denna volym utgör ca 800 m3 utvald sten i form 
av ett välbyggt kärnröse (fig. 30). Stenen har hämtats 
minst 500 meter norr om gravfältet. Jorden till hög
fyllningen, omkring 2400 m3, har dock tagits i nära 
anslutning till högen. Räknar man med att ett dags
verke jordskottning motsvarar högst 1 m3 (Ringstad 
1987:19), betyder det att bara jordmanteln ovanpå 
kärnröset krävt ca 2400 dagsverken för att uppföras. 
Att beräkna tidsåtgången för att hämta sten och

bygga kärnröset är svårare. Men en inte överdriven 
uppskattning är att det tagit minst tre gånger så lång 
tid per volymsenhet jämfört med jordhämtning, troli
gen betydligt mer. Detta betyder i sin tur att också 
kärnröset tagit ca 2400 dagsverken i anspråk. Den 
totala tidsåtgången skulle därmed enligt detta räkne
exempel bli minst 4800 dagsverken. Omräknat skulle 
det således ta en person 13 år att bygga monumentet. 
Men om vi antar att gravhögen byggts under t.ex. två 
(snöfria) månader innebär det att 80 heltidsarbetande 
personer behövde engageras. En siffra som visar 
mycket av den sociala position den gravlagde hade i 
bygden.

Fig. 32
Svärdet låg ińd den dödes 
vänstra sida tillsammans 
med lans, spjut, kort
svärd, sköld, båge och två 
yxor; en fullständig vapen
utrustning med kontinen
tala förebilder. Teckning 
A Link.
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Vapnen

Som nämnts fick den döde en fullständig vapenupp
sättning med sig i graven, vilket i detta sammanhang 
betyder långsvärd, sköld, spjut och lans, dolk (eller 
kortsvärd), pilar (och båge?) samt två yxor. Denna 
utrustning var under folkvandringstiden den gängse 
och återfinns även på kontinenten, även om alla "kri- 
gargravar” långt ifrån är så kompletta som denna.

Svärdet låg på den dödes vänstra sida (fig. 29). Det 
är 95 cm långt och har en utomordentligt väl bevarad 
träskida (fig. 32, 36). Skidan har ursprungligen varit 
överdragen med skinn, av vilket idag endast återstår 
småfragment. Svärdsklingan och skidan är helt ihop- 
rostade, varför klingan i sig inte kan studeras. Svär
dets handtag är gjort av lövträ och försett med en 
övre och en nedre tvärstång (s.k. hjalt), båda iden
tiska och gjorda av hornmaterial. Handtaget kröns av 
en pyr amidformad förgylld silverknapp, vilken är 
dekorerad med bl.a. spiraler i relief. Även handtaget 
pryds av metallbeslag. Förgyllda och reliefornerade 
silverbårder vid de båda hjälten inramar svärdsgrep- 
pet.

Svärdsskidan är av lövträ och har försetts med för
gyllda silverbeslag vid mynningen, kantbeslag för 
gehängremmen, samt en U-formig doppsko av silver i 
skidans nederände. Dessa beslag, förutom doppskon, 
är ornerade. Kantbeslagen är relativt enkelt profile
rade och förgyllda medan munblecket är hela gravens 
praktstycke (fig. 33, 34). Flera olika konsthantverks- 
tekniker förenar sig på detta beslag: gjutning, förgyll
ning, niello, pressbleck, filigran, granulering samt gra
natinläggning. Det är framför allt ett 44x19 mm stort 
parti av beslagets framsida som bär ornamenten. 
Framsidan består av två rektangulära fält, där det övre 
bär tre triangulära granater infattade i ett guldbleck. 
Kring granaterna har lagts ett symmetriskt mönster av 
spiralformad filigran. Det nedre fältet är gjutet och 
visar ett för denna tid relativt känt motiv med två fyr- 
fota djur gapande mot ett människoansikte eller en
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Fig. 31
Den dödes vapenutrustning. Teckning Harald Faith-EU.

människomask. Motivet är förgyllt. Djurens huvud, 
ben och kroppar har en typisk utformning i Stil-1.

Även svärdets träskida har ornerats. Det är även 
här framsidan som erhållit dekoren. Längs vardera 
kanten löper ett knippe relieflister från mynningsbe- 
slaget ner till doppskon. Mellan dessa förekommer 
fyra knippen med tvärgående lister. Från det översta 
av dessa, på skidans mitt, löper ytterligare ett knippe



Fig. 33-34
Munblecket från svärdsskidan är ett hantverksmässigt praktstycke. 
Förgyllning, niello, pressbleck, filigran, granulering och granatinlägg
ning är kontinental teknik, men arbetet kan ha utförts här uppe. 
Jämför fig. 13. Teckning A Link, foto Gunnel Jansson.

relieflister. Detta delar upp sig i tre delar, varav det 
mellersta fortsätter mot doppskon, medan det högra 
och vänstra ansluter sig till respektive kantknippe. 
Mitt för kantbeslagen är relieflisterna en aning upp
höjda och bildar en brygga över hålet för den tvärgå
ende läderremmen till svärdsgehänget. Denna läder
rem är alltså dels fastnitad med två stift på vardera 
kantbeslaget och dels stadgad under de mellersta, lod
räta relieflisterna (fig. 35).

Skölden har varit rund, av trä vilket överdragits med 
läder (fig. 31). Dock återstår endast några få fragment 
av det organiska materialet. Vad som finns är järnbe-
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Fig. 36
Konungens och hövdingens svärd var en av de mest uppskattade ägo
delarna. Det kunde till och med få ett eget namn. Detta har också 
hänt i vår tid med praktpjäsen från gravkammaren, nu känt som 
Högomsvärdet. Foto Gunnel Jansson.

Fig. 35
Rekonstruktion av gehänget på Högomsvärdet. Träskidan visar 
samma höga hantverksskicklighet och konstnärliga formgivning som 
svärdsfästet. Teckning Per H Ramqvist.

slagen i form av sköldbucklan, några kantbeslag samt 
handtaget med tillhörande bronsnitar. På handtaget 
och nitarna finns dock rester av trä och läder vilket 
visar på uppbyggnaden av skölden, som varit ca 1 cm 
tjock. Genom läget på kantbeslagen kan också sköl
dens diameter beräknas till knappt 90 cm. Järnålderns 
sköldar var i allmänhet runda eller svagt ovala. I mit
ten av träskölden gjordes ett hål, över vilket ett hand
tag av trä och järn placerades. Handtaget gjordes 
greppvänligt genom att ett lagom stort trästycke app
licerades över hålet. På och över detta träunderlag 
fastnitades sedan järnhandtaget. För att skydda han
den utifrån måste hålet täckas, vilket vanligen skedde 
med en järnbuckla på sköldens utsida. Den kunde ges 
formen av en kalott eller kon och ofta försågs den 
med ett spröt, en s.k. parerstång som hade en pare-
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rande funktion vid tvekamp. Sköldbucklan är ett rela
tivt vanligt fynd från järnåldern och har den för arke
ologin fina egenskapen att inte se likadan ut över tid, 
utan ändrar form då och då. Den form som här är 
aktuell med s.k. sluttande brätten är typisk för folk- 
vandringstiden. Skölden har utanpå lädret försetts 
med de koniska bronsnitama samt enstaka järnbeslag.

Av lansen och spjutet (fig. 31) återstår endast spet
sarna av järn. Skaftens längd kan dock tämligen väl 
bestämmas genom deras läge i graven (fig. 29). Spet
sarna ligger nedanför och till vänster om den döde 
och troligen har de löpt ända upp till kammarens 
västra gavel och därmed varit ca 3 meter långa. Spet
sarna är starkt förrostade, men har varit knappt 30 
cm långa. Den ena av dem är försedd med hullingar 
och betecknas därför spjut, dvs är avsett att kastas. 
Den andra har däremot en slät spets med stjämformig 
genomskärning och har utgjort lans, dvs främst varit 
ett stickvapen och har kunnat användas t.ex. från häst 
utan risk att fastna vid offret vid en eventuell kamp.

Dolken, eller bättre uttryckt, kortsvärdet var ca 30 
cm långt med välbevarat grepp och skida (fig. 29). 
Svaga, men ej närmare bestämbara ornament åter
finns på både greppet och skidan. Den var placerad 
vid den dödes bälte, mitt fram, och har uppenbarli
gen suttit i detta. Skidan är av läder och dess nederdel 
är förstärkt med en U-formig doppsko av silver av 
samma typ som långsvärdet. Detta vapen motsvarar 
den svärdstyp som går under beteckningen ”sax”, dvs 
ett eneggat svärd, som under 600- och 700-talet blir 
den helt dominerande svärdstypen på kontinenten 
och i Skandinavien. Det återfinns dock redan under 
500-talet på kontinenten, då oftast som här, i en kort 
variant tillsammans med det tveeggade långsvärdet. 
Det är därför troligt att det varit ämnat som ett vapen 
med en direkt funktionell förebild på kontinenten.

När det gäller pilbågen finns inga rester av den 
kvar. Man kan dock förutsätta att den ursprungligen 
medföljt som gravgåva, men helt förstörts med tiden. 
Däremot finns 36, dvs tre tolfter, jämpilspetsar beva
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rade (fig. 37), vilka varit samlade i ett koger på den 
dödes vänstra sida. Bevarade delar av pilskaften vitt
nar om att pilarna varit 80 cm långa, gjorda av lövträ 
samt rödmålade. Pilarnas ändpartier, där fjädrarna sit
ter, var lindade med näver på en längd av 13—14 cm. 
bindningen måste ha att göra med fjädrarnas fastsätt
ning på pilskaften. Spetsarna är samtliga försedda 
med holk och har alla ett likartat, men ej identiskt, 
tvärsnitt, variationer mellan triangulärt och treflikigt. 
De är relativt smala (största bredd 1,2 cm) och spet
siga (längden varierar mellan 12 och 14 cm) och 
utgör typiska stridspilspetsar (Wegraeus 1973). Till 
skillnad mot jaktpilspetsar, som helst ska vara bred- 
bladiga och skärande, ska stridspilen vara smal och 
spetsig för att kunna tränga igenom, och in i målet. 
Jaktpilens huvuduppgift är ju att först och främst 
skapa ett stort sår så att bytet, om det inte dör omgå
ende, snart förblöder.

Den döde fick också med sig två jämyxor i graven 
(fig. 29), vilka placerats ovanför huvudet med 
eggarna vända mot den dödes skalle. Yxorna har troli
gen varit insvepta i textil. Rester av lövträskaften är 
bevarade. På en av yxorna finns också tunna skinn
band med söm, vilka troligen bidragit till att hålla yxa 
och skaft samman. I kontinentala gravar förekommer 
ofta den s.k. franciskan, vilket var en kastyxa som 
ingick i de kontinentala krigarnas vapenarsenal. Dessa 
har inte samma utseende som Högomyxorna, men 
det är dock inte uteslutet att de haft samma symbo
liska funktion.

Hästutrustning
Som gravgåvor under beteckning hästutrustning ingår 
två betsel och en sadel inkluderande fyra söljor, san
nolikt till sadelremmarna. Denna utrustning ligger i 
gravens östra del. Placeringen av hästutrustningen i 
förhållande till övrigt gravgods i östra delen av kam
maren (fig. 29) tyder på att ingen häst följde den 
döde i graven. Dessutom finns inga som helst skelett-



Fig. 37
Med stor skicklighet har pilama från kogert liksom övriga metallföre
mål blivit frampreparerade av Elin Törnquist. Foto Gunnel Jansson.

rester noterade i detta område. Betslen kan ursprung
ligen ha hängt på gravkammarens vägg, det enklare 
betslet i så fall på den södra och det s.k. stridsbetslet 
på den norra väggen.

Stångbetslet är vad man helst vill kalla ett stridsbet- 
sel med S-formade stänger på sidorna (fig. 38). På 
dessa järnstänger har rovfågelprydda bronshylsor 
trätts, som när betslet varit påsatt, blickat framåt/ 
neråt (fig. 39, 40). Betslets munbett är gjort i ett 
stycke av fyrkantjärn och med ett breddat, linsformat 
uttag för tungan. Det är ett skarpt betsel och bör ha 
varit mycket kännbart för hästen. Tygelremmarna har

Fig. 38
Gravgåvoma håller hög kvalitet. Detta gäller också stångbetslet.
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via järnbeslag varit fastade vid öglor på de S-formade 
stängerna. På ena sidan har tygelbeslaget var extra 
vackert utformat, i form av ett 9 cm långt och förgyllt 
djurhuvud i brons (fig. 41). Huvudet är plastiskt 
modellerat och täckt med stämpelornamentik. Besla
gets plana del, närmast stången, har ett pånitat silver
bleck, vilket delvis är förgyllt och stämpelornerat. 
Remdelare, remkors, rembeslag är av brons med 
ibland stämpelornerade silverbleck. Bevarade läder
remmar med oftast försilvrade bronsnitar gör att 
betslet relativt säkert gått att rekonstruera (fig. 42,

Fig. 39
Stängbetslet. Små, väl skulpterade djurhumid avslutar ńdostanger- 
na. Foto. Gunnel Jansson.

Fig. 40
En detalj av betslet med de skulpterade djurhuvudena visar återigen 
pä den höga hantverksskickligheten. Foto Gunnel Jansson.

Fig. 41
På en av tygremmama till hästmunderingen sitter detta beslag med 
ett dekorativt utformat djurhuvud. Foto Gunnel Jansson.
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Fig. 42
Några av de läderremmar med delvis försilvrade beslag som hör till 
den dyrbara hästmunderingen.

Hästmunderingen är så väl bevarad, att den har gått att rekonstru
era. Teckning Per H Ramqvist.

43). Läderremmarna är i allmänhet dubbla och 1 cm 
breda samt sydda med två rader täta och jämna stygn.

Ringbetslet är betydligt enklare i utförandet än 
stångbetslet och får anses vara ett mer vardagligt 
betsel (fig. 44). Detta betsels munlag är tredelat, med 
två fyrkantjärn ledade mot en fyrkantig järnplatta

med hål i mitten. Sidoringarna, i vilka tygelremmarna 
via järnbeslag varit fastade, är knappt 10 cm .i diame
ter. Till hästutrustningen hör också en remsölja, två 
mindre järnringar ca 6 cm i diameter, två järnbeslag 
samt sex spetsiga remändebeslag av järn, vars exakta 
platser på hästutrustningen är oklar. Av läderrem-

44



Fig. 44
Det andra betslet i graven är ett ringbetsel. Det har ett mycket 
enklare utförande och hör inte till praktutrustningen. Jämför röntgen
bilden fig 26, där man tydligt ser betslets plats i graven.

Fig. 45
Frampreparering av sadeln vid inomhusgrävningen. Sadeln är väl 
bevarad. Förekomsten understryker hur stor utrustning man ansåg 
skulle följa den döde.
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Fig. 46
Sadelbeslag i brons. Det är påfallande med vilken säkerhet alla detaljer är utförda. Foto Gunnel Jansson.

marna finns endast några fragment bevarade vilka 
dock visar att olika breda remmar använts, med dels 
1,4 cm:s och dels 1 cm:s bredd. Betslet får anses vara 
något mildare för hästen än stridsbetslet genom att 
det har ett tredelat munlag, men på grund av fyrkant
järnen bör även detta ha varit ett relativt skarpt 
betsel.

Sadeln är förhållandevis mycket bra bevarad (fig. 
45). Det är en s.k. ringsadel bestående av en främre 
och en bakre sadelbåge, vilka varit fastade på två

langsgående och mot varandra vinklade sadelbrädor 
som legat an mot hästryggen. Sadelbågarnas nedre 
delar har varit försedda med kraftiga bronsbeslag 
utformade som tvehövdade djur (fig. 46). Genom hål 
i beslagen har en ringförsedd märla fastgjorts som 
fogat beslaget och sadelbågen samman med den 
underliggande sadelbrädan. I andra kända exemplar 
av denna sadeltyp har marian i allmänhet böjts till
baka på undersidan av sadelbrädan för att stabilisera 
fastsättningen. Detta har dock inte skett på Högomsa-
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dein. Här är bronsmärlorna helt raka och har aldrig 
varit böjda. Men det finns, ovanligt nog, två snett 
inslagna bronsspikar som är tillbakaböjda och som 
sannolikt fungerat som lås för bronsmärlorna. Denna 
konstruktion har bara iakttagits på den främre sadel
bågen. Eftersom dock varken bronsmärlorna eller 
bronsspikarna var långa nog att gå igenom både sadel
båge och sadelbräda förefaller hela konstruktionen att 
vara en aning ofunktionell. Det är svårt att tänka sig 
att sadelbågen i detta utförande ska hålla för några 
större påfrestningar. Det verkar därför som om sadeln 
främst hade ett symbolvärde, eller var tillverkad 
endast för begravningstillfället. Det senare sagt med 
hänvisning till att det heller inte finns några som helst 
slitspår på något av beslagen.

Stora delar av den främre sadelbågen är bevarade 
och kan rekonstrueras (fig. 47). Sadelbågens stomme 
har sannolikt varit av trä, även om det är svårt att 
direkt identifiera några säkra delar av den. Kring 
stommen har grov halm packats, vilket därefter 
omslutits av läder. Sömmar återfinns både på bågens 
över- och undersidor. Sadelbågens krön är runtom 
försedd med en trälist som har en rektangulär genom
skärning, 9 mm bred och 6 mm hög. På dess plana 
översida finns inskurna, langsgående kantlinjer. Listen 
blir i nedersta delen, där bronsbeslagen suttit, plattare 
och bredare och där har ett par räfflor och en för
sänkning utskurits. De ringförsedda bronsmärlorna, 
som går igenom djurhuvudbeslagen, har alltså också 
gått igenom denna trälist. Listen har i gammal tid fått 
en skada på ena sidan och då också blivit lagad med 
ett pånitat bronsbleck. Brottet på trälisten, som kan 
ses under bronsblecket, ser närmast ut som ett svärds
hugg eller dylikt. Ovanpå trälisten har slutligen två 
bronsskenor fastnitats. Dessa går omlott med de båda 
bronsbeslagen och möts på sadelbågens krön, där 
också de är fastnitade. Några nitar i nederdelen har ej 
behövts eftersom de tvehövdade bronsbeslagen där 
fastgjort skenorna. Skenorna är i ena ändan tillfilade 
för att passa in under beslagen.
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Fig. 47
Rekonstruktion av främre och bakre sadelbågen. Teckning Per H 
Ramqwst.



Fig. 48
En sax låg i ett omerat träfodral, som antagligen varit rödmålat. 
Troligen är det fråga om en hårsax.

Redskap
Det förekommer ett flertal redskap i graven, men 
flera av dem är på grund av rost mycket svåra att när
mare funktionsbestämma. Detta gäller t. ex. ett par 
spetsiga verktyg som placerats till höger om den 
döde. Dessutom finns en samling redskap direkt till 
vänster och ovan den dödes huvud. Där låg ett bryne 
av kvartsit, tre knivar och ett träfodral innehållande 
en sax. Ytterligare en sax, inlindad i textil låg till 
vänster om den dödes svärd.

Saxarna är båda av samma typ och liknar i mycket 
vanliga fårsaxar, men i detta sammanhang bör de sna
rast ses som hårsaxar eller liknande. Den ena av sax
arna har ett helt unikt träfodral, med en ursprunglig 
storlek på ca 27x6x2 cm, men tyvärr något deforme
rat (fig. 48). Det är utsirat åtminstone på tre sidor. På 
ovansidan finns svaga rester efter stil 1 -ornamentik av 
samma typ som på svärdet och agraffknapparna (se 
nedan). Även löpande-hund motiv och täta parallella
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linjer finns insnidade. Tydliga färgfragment kunde 
iakttas vid undersökningen och uppenbarligen har he
la fodralet varit rödmålat. Fodralet har bestått av två 
eller möjligen tre skivor vilka åtminstone i ena änden 
varit sammanfogade med en förgylld silvernit, kring 
vilken den övre skivan varit vridbar. Det påkostade 
etuiet tyder på att saxen varit ett viktigt redskap för 
den gravlagde och styrker uppfattningen om att saxen 
varit ämnad för hår- eller skäggvård, vilket enligt 
tidiga historiska källor var en mycket viktig del av 
attributeringen i det sociala livet.

Även en del verktyg fick följa den döde i graven, 
åtminstone sådant som vi normalt räknar till verktyg. 
Men det kan dock tänkas att dessa föremål i detta 
sammanhang i själva verket haft en helt annan funk
tion. Yxoma och dolken har redan omnämnts och då 
tolkats som vapen och lokala motsvarigheter till den 
kontinentala kastyxan (franciskan) respektive saxen.

Till vänster om den dödes huvud, kanske lagda på 
skölden, påträffades tre kraftigt rostade järnknivar. 
De har varit av olika utförande, bl.a. har en haft en 
utsvängd egg. Snett ovanför dem fanns också ett 
bryne av kvartsit. Till höger om den döde låg två 
verktyg av oviss karaktär. Det ena kan dock vara en 
syl.

Sammantaget finns egentligen ingenting bland de 
s.k. verktygen som säger att det rört sig om reella 
verktyg, det kan lika gärna vara andra redskap som 
hör samman med t.ex. den personliga hygienen el. 
dyl.

Bältet och dräkten
Den begravde var fullt påklädd med blus, byxor och 
troligen också huvud- och fotbeklädnad. Bältet runt 
blusen var enligt dåtidens sed utrustat med personliga 
tillbehör av olika slag (fig. 49, 50). Mitt bak på bältet 
satt en bronsinfattad spetsoval eldslagningssten av ljus 
kvartsit och på den vänstra sidan hängde ett tillhö
rande lövträskaftat elddon av järn. För den personliga



Rekonstruktion av praktbältet med dess rika utrustning. Frän väns
ter: läderpung med hasselnötter, silverpincett, elddon, eldslagnings- 
sten, väska med två guldtenar, kam och dolk. Teckning P Fl Ram- 
qvist.

Fig. 50
En kam hör till den personliga utrustningen. Foto Gunnel Jansson.
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Fig. 51
Det är oerhört sällsynt med forntida dräkter. Endast små fragment 
har bevarats. Från kammargraven kommer nu delar av en hel dräkt, 
blus, byxor, huvud- och fotbeklädnad. Blusen är i ylle.

hygienen fanns en pincett och en s.k. handtagskam 
med fodral av ben. Framtill på bältet hängde en läder
pung innehållande 25-30 hasselnötter. Något till 
höger, baktill på bältet har en maximalt 14x3 cm stor 
väska, sannolikt av läder, varit fästad med 8 små nitar. 
Tre små silversöljor med tillhörande remändebeslag 
tillika av silver, visar att den varit öppnings- och
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stängningsbar (fig. 49). I denna lilla väska var två 
spetsiga guldtenar förvarade. Tenarna är 64 mm långa 
och på mitten lxl mm i genomskärning. De väger 
0,53 respektive 0,46 gram. Deras funktion är oviss 
och inget liknande fynd har veterligen tidigare påträf
fats. Möjligen kan det röra sig om betalningsguld eller 
t.ex. tandpetare. Båda dessa typer av föremål skulle 
kunna finnas på bältet. Framtill hängde också den 
ovannämnda dolken. Själva bältet har varit ca 25 mm 
brett att döma av den hjärtformade bronssöljans 
bredd. Remändebeslaget är 46 mm långt och 15 mm 
som bredast. Förutom detta finns tre bältebeslag i 
samma stil som eldslagningsstenens bronsinfattning 
och fyra bågformade bronsbeslag med tillhörande 
ringar i vilka de ovannämnda föremålen ursprungligen 
var upphängda.

Enligt Dagmar Selling har blusen varit av Z-spun- 
nen tråd i yllekypert och den har varit ca 54 cm lång 
från axelpartiet till nederkanten (fig. 51). Ärmläng
den är 56 cm och blusen är 40 cm bred i nederkan- 
ten. Blusen har varit sammanfogad av flera stycken 
och bland annat har i sidorna ca 6 cm breda stycken 
infogats i något grövre ylletyg. Blusen har i ärmar och 
nederdel kantats med mönstervävda brickband (fig. 
52, 53). Ärmlinningarnas band är 6 cm breda, framsi
dans nederkant var 5 cm bred och baksidans motsvar
ande bård 3,7 cm bred.

Ärmlinningarna har prytts med sammanlagt 12 för
gyllda silverknappar. Dessa har varit fastade 3 + 3, på 
6 cm långa och 1,4 cm breda bronsbleck. Motstående 
agraffuppsättning bildar hyska och hake och har varit 
pånitade på ömse sida om ärmens slits. Dessa 12 
knappar tillhör, tillsammans med svärdsskidans mun
bleck, gravens absoluta praktstycken. Knapparna är 
kalottformade och 20 mm i diameter och 13 mm 
höga. Varje knapp är indelad i tre fält och i varje fält 
har ett s.k. stil 1 -djur avbildats (fig. 54, 55). En av 
knapparna är nästan helt demolerad, men på de 
övriga elva finns således sammanlagt 33 stil 1-djur. 
Det rör sig om närmast identiska djurframställningar,

Fig. 52
Från inomhusgrävningen. Bilden ids ar hur väl bevarad delar av 
dräkten var efter ett tusen femhundra år. Ärmlinningen, vävd i 
brickbandsteknik, och agraffknappar i förgyllt silver.

51

Fig. 53
Den frampreparerade ärmlinningen med agraffknappama.



Fig. 54
Agraffknappar i förgyllt silver och brons. Bilden visar med vilken 
säkerhet den forntida guldsmeden arbetat. Foto Gunnel Jansson.

med endast några mindre variationer. Djuret är avbil
dat från sidan med fram- och bakben och däremellan 
en bandförmig kropp, försedd med ett varierande 
antal tvärställda ”revben”. Direkt framför det främre

låret sitter det U-formigt inramade ögat. På grund av 
platsbrist har konstnären uppenbarligen tvingats låta 
djurets käft vända bakåt, vilket kan förklara det något 
”gyttriga” högra partiet av fältet. Varje fält inramas av 
plana, lodräta lister, på vars krön en zick-zack-linje i 
niello löper. Niello har också använts för att framhäva 
djurets upphöjda, men plana lårparti. På knapparnas 
topp finns en cylindrisk fördjupning där möjligen en 
liten almandin eller något ”vackert” organiskt material
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Fig. 55
De bägge uppsättningarna av agraffknappar med djurfigurer (vid 
ärmarna) och med ett "omega"-format mönster (md anklama). Foto 
Gunnel Jansson. Teckning A Link.

med 5 mm:s diameter ursprungligen varit fastsatt. 
Selling menar att det sistnämnda varit troligt, men 
det ”organiska” materialet kan också ha varit underlag 
och kittmassa till de nu försvunna granaterna. Det 
förekommer nämligen agraffknappar med almandin- 
inläggningar i andra samtida fynd, medan inläggningar 
av organiskt material är ovanliga. Eventuella granater 
är nu borta, men spåren av täta slag runt toppen är 
tydligt urskiljbara på samtliga knappar. Genom ett på 
knapparnas insida fastlött bronsstift med plant, 6 mm 
stort huvud har knappen fästs vid bronsblecket. Detta 
har i sin tur nitats fast på ärmlinningen och därige
nom fungerat som ärmknäppe.



På motsvarande sätt har agraffknäppen applicerats i 
sidorna på blusens neder kant. Även här har agrafferna 
suttit 3 + 3, men varit av betydligt enklare utförande. 
Dessa knappar utgörs av runda silverplattor, 13 mm i 
diameter och med hårt vittrad och ej närmare urskilj
bar, enkel stämpelornamentik. I detta fall har knap
parna suttit på rektangulära silverbleck, 36 mm långa 
och 9 mm breda.

Vid den dödes anklar finns två uppsättningar agraf- 
fer med sammanlagt 24 knappar. Den ena uppsätt
ningen (2x3 + 2x3) är belägna högre upp på benet än 
det andra. Dessa båda uppsättningar utgör antingen 
häkten till två par byxor (ytterbyxor + underbyxor) 
eller, som Selling förmodar, till byxor och fotbekläd
nad. De högre upp placerade knapparna är 12 mm i 
diameter och 7 mm höga, av förgylld brons och med 
niellerade hästsko- eller omegaformade mönster (fig. 
54, 55). Knapparnas sida är konkavt profilerade och 
en vertikal fåra ansluter till omegaformens öppning 
på knappens ovansida. Häktesbeslagens längd är 51 
mm och 13 mm breda och de har på vanligt sätt bil
dat hyska och hake på ömse sidor om en 37 mm lång 
slits i byxbenets nederdel.

De andra agraffknapparna är av silver, runt skivfor- 
miga och med en fåra mitt på den vertikala sidan. 
Knapparna är fastade med silvernitar på ett 33x7 mm 
stort beslag.

De hittills nämnda 48 knapparna är relativt säkra 
beträffande funktionen och placeringen på dräkten. 
Men när det gäller de övriga 28 knapparna är där
emot funktionen mer oviss. Det gäller bl.a. två upp
sättningar av respektive 2x2+2 knappar placerade vid 
den dödes huvud. Sannolikt tillhör de en huvudbo
nad. Dessa knappar är av förgyllt silver med på top
pen ett försänkt triskelmotiv i relief. Även i detta fall 
med inslag av niello. Knapparna har konvext profile
rade sidor och den ena uppsättningens knappar är 13 
mm i diameter och 12 mm hög och de andra knap
parna är 14 mm i diameter och 14 mm höga.

Tillika vid huvudet, men något lägre placerade
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finns ytterligare en uppsättning agraffer. Denna gång 
2x3+3 runt skivformade silverknappar av samma typ 
som i blusens nederkant. Till vilket plagg dessa knap
par hört är ovisst, men placeringen antyder att också 
dessa kan ha med huvudbonaden att göra, eller med 
en eventuell ytterkappa eller mantel.

Husgeråd
Längs kammarens S sida och i dess Ö del hade ett 20- 
tal behållare och fat av olika slag placerats (fig. 29). 
Till de mest exklusiva sakerna hör två koniska glasbä
gare, en s.k. Vestlandskittel och ett bronsfat. De båda 
glasbägarna (fig. 56) är mycket lika varandra och är 
sannolikt tillverkade i trakterna norr om Svarta Havet 
(Näsman 1984). Båda har inslipade ovaler, men i det 
ena fallet har dock ovalerna gjorts så stora att de skär 
över varandra och istället för ovaler bildar sexkantiga 
facetter. Det ena glaset är något större, men båda är 
ungefär 15 cm höga och har 10 cm:s mynningsdiame- 
ter. Bägarnas plana undersida är bara ett par cm i dia
meter och är därför inte särskilt väl lämpade att ha 
upprätt stående utan stöd. Emellertid har detta här 
lösts med att ett cylindriskt näverkärl fungerat som 
fodral och eventuellt stativ. Till varje glas hör nämli
gen ett näverkärl, av vilka dock endast hartstätning- 
arna återstår.

Bägarna har i gammal tid lagats på ett flertal stäl
len. Detta har gjorts så att ett hål borrats på ömse 
sidor om sprickan och ett ornerat, förgyllt silverbleck 
på utsidan har hopnitats med ett motsvarande, men 
enklare, insidesbleck av brons. Nitstiften har varit av 
silver och utsidesbleckens ornament utgörs av små- 
cirklar, halvcirklar och flerdubbelt koncentriska cirk
lar.

Man kan på grund av lagningarna förmoda att gla
sen varit i bruk under relativt lång tid. Glasen anses 
tillverkade under senare delen av 300-talet och troli
gen en bit in på 400-talet (Näsman 1984). Eftersom 
graven utifrån andra fynd kan anses vara anlagd strax



Fig. 56
De bägge glasbägama med sina slipade mönster torde höra till de 
mest exklusiva ägodelarna, tillverkade i Svarta Havsområdet. När 
man druckit ut, ställde man dem med "botten upp". De bägge lerkär
len kan vara tillverkade på orten, men de kan också komma från 
Norge. Det högra är svartglättat, det vänstra margrat med täljsten.

före eller omkring 500 e.Kr. har glasen varit gamla, 
redan när de följde med den döde i graven.

De båda bronsbehållama, dvs kitteln och fatet, är 
också de införda från avlägsna platser, men denna 
gång från Västeuropa. Ett troligt tillverkningsområde 
för åtminstone kitteln är inom provinsialromerskt 
område i nuvarande Belgien [Ekholm 1956). Vest- 
landskitteln har blivit kraftigt sammanpressad i gra
ven, men har gått att sammanfoga tämligen väl (fig.
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Fig. 57
Bland bruksföremålen i graven märks en stor bronskittel, en s.k. 
Vestlandskittel, troligen tillverkad i nuvarande Belgien.

Fig. 58
Ett tvättfat i brons tillhör hygienutrustningen. Intill ligger en trätall
rik.
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57). Den har haft en höjd av ca 12 cm, en mynnings- 
diameter på 29 cm samt en bottendiameter på ca 33 
cm. Den har en järnhank som varit fästad i två upp
stående, hålförsedda trekantiga öron, uthamrade på 
kittelns mynningsrand. Ornerade trärester av furu 
antyder att kitteln också haft ett trälock. Före konser
veringen kunde Selling iaktta spår av insekter på kit- 
telns insida, vilket antyder att den varit fylld med kött 
eller dylikt.

När det gäller bronsfatet är det troligt att detta 
varit dåtidens lyxiga motsvarighet till det moderna 
tvättfatet (fig. 58). I fatet låg nämligen en välbevarad 
avsatskam av ben (fig. 59). Återigen ett tecken på att 
hår- och skäggvård var en viktig sak under folkvand- 
ringstiden. Fatet är 42,5 cm i diameter och 6,5 cm 
högt och har en 2 cm hög, vertikal fot med en diame
ter om 14 cm samt ett brätte, 6,5 cm brett.

Bland kärlen finns också ett kraftigt tillplattat trä-

Fig. 59
Benkammen, som låg i bronsfatet, är ett gott exempel på tidens hant
verksskicklighet. Men det visar också på att hår- och skäggvård var 
viktig i samhällets överklass.



ämbar med en järnhank som visar att den haft en dia
meter på ca 40 cm (fig. 60). Ämbaret har varit laggat 
och i övre kanten sammanhållet av ett U-formigt 
kantbeslag av järn och ett 7 mm brett järnband place
rat 14 mm ner från mynningen. I övrigt har vidjor, 
som delvis varit fastnitade, hållit ämbaret samman.

Två välbehållna keramikkärl påträffades också i 
kammaren (fig. 56, 61). Det ena är ett s.k. spannfor- 
migt kärl, magrat med tälj sten och med enkel vertikal 
och horisontell streckdekor. Det andra är ett svart- 
glättat vulstkärl med hög insvängd, smal hals och

bred buk. Buken och nedre delen av halsen är streck- 
och gropornerade.

Båda dessa kärltyper är ofta förekommande i Nor
ge, men också, dock mer sällan, i Mellannorrland och 
Bohuslän (Bøe 1931, Slomann 1950, Ramqvist 1983, 
m.fl.), varför det i allmänhet anses att de producerats 
i Norge och därifrån spritt sig till närliggande områ
den. För att kärlen skulle ha en norsk proveniens talar 
ju också de spannformiga kärlens magringsmedel, 
som ofta är asbest, täljsten eller talkliknande mineral. 
Den typen av mineral förekommer nämligen rikligt i

Fig. 61
De två välbevarade lerkärlen från kammaren. Foto Gunnel Jansson.
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Fig. 60
Ett laggat, starkt ihoptryckt träkärl låg bland husgeråden. Rekonst
ruktion av kärlet. Teckning Per H Ramqvist.
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den norsk-svenska bergskedjan, men också i begrän
sad omfattning i anslutande områden. En del nyare 
fynd från mellannorrländska boplatser (Ramqvist 
1983:201) kan dock indikera att åtminstone de 
spannformiga kärlen kanske tillverkats lokalt.

En till hälften bevarad trätallrik (fig. 58) samt 
avtryck av ytterligare tre, visar på en sällan påträffad 
typ av husgeråd. Den delvis bevarade tallriken har en 
diameter på 18 cm och är 1 cm tjock. Den har en 
nästan 2 cm bred kant och påminner således beträf
fande form och storlek mycket om den moderna 
tidens assietter. Ett eller ett par av de andra faten har 
troligen varit större, men tallrikarnas storlekar har i 
övrigt inte varit möjliga att fastställa.

Den största mängden behållare har dock utgjorts av 
svepta näverkärl (fig. 29), vilka dock helt förmultnat 
och endast efterlämnat de tätningar av harts som fun
nits mellan botten och vägg, samt i några fall uppefter 
kärlväggens fog. Dessa hartstätningar är mycket fra
gila och endast de sammanlagt 10 klart urskiljbara 
kärlens diameter kan bestämmas. Kärlen har varit 
runda och 7—25 cm i diameter.

En järnhank och en rad med nitar ovanför den 
dödes huvud (fig. 29) antyder att där placerats ett 
eller två träskrin eller liknande. Järnhanken är vanlig i 
andra fynd och har visats vara en skrinhank.

Guldföremål
Förutom förgyllningar på beslag och agraffknappar 
förekommer i graven sju guldföremål (fig. 62). Det är 
i detta sammanhang ett ovanligt stort antal guldföre
mål och illustrerar på ett tydligt sätt den dödes höga 
sociala rang. Det gäller de två ovannämnda guldstick- 
oma som låg i en väska fastsatt på bältet; två skedlik- 
nande pendanger, som antingen hängt i gehängrem- 
men vid axeln eller t.ex. varit öronprydnad på den 
döde; två fingerringar troligen för lång- och lillfinger 
samt slutligen en myntliknande guldplans placerad 
strax ovanför den dödes hjärta. Den sammanlagda



vikten av dessa föremål blir inte mer än 19,67 gram, 
men deras symbolvärde var sannolikt mycket stort. 
Om föremålen också hade en rent praktisk funktion 
är ovisst, men stickorna kan, som nämnts ovan, t. ex. 
ha varit tandpetare eller betalningsguld. De två sked- 
formiga hängena kan vara en social eller militär sym
bol, men de kan t.ex. också vara tungskrapor eller 
någon form av ministriglar. Deras placering nära 
höger axel/öra talar dock främst för smycke/symbol
funktionen. Det kan dock återigen påpekas att veter
ligen har varken stickorna eller pendangerna några 
som helst motsvarigheter i kända fynd varken i Nor
den eller på kontinenten.

Guldplansen har dock med stor sannolikhet haft en 
religiös funktion, nämligen som Charons-penning. 
Obolus-seden, som den också kallas, har i flera fall 
konstaterats i Skandinavien (Ramqvist & Müller- 
Wille 1988:132f), men det är ovisst hur och varför 
den övertagits från kontinentalt håll. Om sedens till- 
lämpande bland de övre sociala skikten i Skandina
vien i allmänhet och i Högom i synnerhet har någon 
bakgrund i den inhemska religionen vet vi inte, men 
omöjligt är det väl inte att även religiösa ideer av 
denna typ övertagits från kontinenten under äldre 
järnålder. Möjligen skulle de betydligt oftare uppträ
dande och till halssmycken omgjorda guldmynten, 
också kunna vara ett tecken på en omformad tillämp
ning av obolusseden, vilket då skulle innebära att 
seden varit betydligt mer utbredd än de rena fynden 
av Charons-penning visar.

Även de två guldringama på den dödes vänstra 
hand utgör ett tecken på hög social rang och i mot
svarande kunga- eller furstegravar på kontinenten 
förekommer inte sällan fingerringar. I några lyckliga 
fall finns t.o.m. en sigillring med den döde kungens 
eller drottningens namn och porträtt. Det mest 
berömda i den vägen är graven för den tidige mero- 
vingerkungen Childeric (481/482) i Tournai i 
Belgien. Några sigillringar är dock inte kända från 
Skandinavien.

Övriga fynd

Bortsett från de ovan nämnda och relativt enkelt 
identifierbara fynden i gravkammaren, förekom ett 
flertal järn- och träföremål, eller snarare fragment av 
sådana, vars direkta funktion och betydelse är oklar. 
Det gäller t.ex. den mycket ovanliga och vackert 
utskurna stångändan som låg i kammarens östra del 
(fig. 63). Stycket är tillsammans med järnbeslaget och 
ringarna 15 cm långt. I den översta ringen finns rester 
av ett, av två snoddar tvinnat rep. Trädelen är frag
mentariskt, men ett utskuret djurhuvud, stilistiskt 
inte olikt t.ex. stridsbetslets tygelbeslag, är välbevarat. 
Den markerade näsbågen delar sig och avslutas i spi
raler som bildar djurets båda ögon, nedanför vilka 
näsborrarna utskurits. Föremålet saknar även det 
motstycke i andra fynd och funktion är oviss. Ytterli
gare två stångbeslag finns i graven, vilka tillsammans 
med nitar, spikar, märlor och liknande kan tyda på att 
någon form av möbler eller andra träkonstruktioner 
ursprungligen funnits i kammaren.

Förutom hasselnötterna i pungen på bältet fanns en 
hasselnöt vid sadeln och en vid stridsbetslet, möjligen 
ditlagda i något speciellt syfte. Hasseln är idag, och 
var också under folkvandringstiden, en växt som hade 
sin huvudsakliga utbredning söder om vårt område. 
Enstaka bestånd fanns säkerligen, men de var inte 
vanliga. Hasselnötter påträffades t.ex. i den ungefär 
samtida pojkgraven i Kölnerdomen, då tillsammans 
med andra nötter och dadlar och även i Osebergsgra- 
ven, en norsk drottningagrav från den betydligt senare 
vikingatiden, men är annars inte särskilt vanliga fynd i 
sådana sammanhang. Om de hade annan betydelse än 
som föda eller ”godis” är obekant. Men placeringen av 
ett par nötter vid hästutrustningen kanske kan antyda 
en viss magisk eller liknande betydelse.

För att sammanfatta gravskicket i hög nr 2 kan 
sägas att det inte bara till innehåll, utan också till 
konstruktionen motsvarar absolut toppklass när det 
gäller nordiska gravar från folkvandringstiden. Den
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Fig. 62
Guldföremålen från kammaren. Två guldringar, två skedformiga hängen, en guld- 
plans och en charonspenning, som låg över den dödes hjärta, vittnar om den dödes 
höga sociala ställning. Foto Gunnel Jansson.
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faller också väl in i bilden med vad som på kontinen
ten går under beteckningen furstegravar. Graven kan 
dateras till ca 500 eller strax före, och har hyst en 
socialt högt rankad person, sannolikt en mellannorr- 
ländsk småkung. De främsta ”regalierna” är naturligt
vis de i detta sammanhang ovanligt många guldföre
målen, vapnen, då särskilt det med guldarbeten och 
almandiner prydda svärdet, det s.k. stridsbetslet, de 
förgyllda blustillbehören samt den djurhuvudformade 
stångänden. Till guldföremålen (utom fingerringarna) 
och stångänden finns över huvud taget inga kända 
motsvarigheter och till de övriga senast nämnda före
målen finns liknande exemplar i andra sammanhang, 
men bland dessa hittar vi inte några exakta paralleller.

Gravkammaren i sig utgör ett rum, i vilket den 
döde och alla hans gravgåvor placerats. Man kan vara 
förvissad om att varje enskilt föremål, eller åtmins
tone varje grupp av föremål, inte har en slumpmässig 
placering. Föremålen har fått sin placering utifrån 
deras respektive funktion i det kommande livet.

Vapnen ligger samtliga direkt intill den döde, vilket 
är naturligt eftersom de snarare betraktades som äga
rens kroppsdelar än som separata föremål. De stora 
behållarna, dvs ämbaret, Vestlandskitteln och det 
största näverkärlet står alla i den östra delen av kam
maren, ganska långt ifrån den döde. Intill denna 
grupp av större behållare är det dock dukat med fyra 
trätallrikar, det praktfullaste keramikkärlet, ett näver
kärl samt bronsfatet i vilket den ena benkammen lig
ger. Här skulle uppenbarligen den döde inta sin mål
tid och efteråt kunna tvätta sig i bronsfatet och 
kamma hår och skägg. De stora behållarna står då bra 
till för t.ex. mat, mjöd, vatten och liknande.

De två glasen utgör undantag när det gäller place
ringen, i och med att de placerats så nära den döde. 
Troligen är de inte dryckesglas i den gängse mening
en, eftersom de i sådant fall borde vara placerade vid 
tallrikarna. Kanske var de i stället prestigefyllda kle
noder, omsorgsfullt nedlagda i näverkärl och endast 
ämnade att tas fram vid mycket speciella tillfällen.
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Fig. 63
En jämskodd stångända med ett i träet utskuret djurhuvud hör till 
gravens svårtolkade föremål. Teckning H Faith-Ell.

Att så troligen var fallet visas av att glasen lagats 
många gånger redan i gammal tid, och att de var kan
ske 100 år gamla när de lades i graven. De övriga fem 
behållarna längs kammarens södra vägg har säkerligen 
haft sitt specifika innehåll av, kan vi förmoda exklu
sivt slag.

Ofta förekommer i graven en dubblering av före
mål, vilket kan betyda att den döde inte ansågs bli 
ensam i det nya livet. Dubbleringen märks bl.a. 
beträffande guldhängena, guldtenarna, glasen, kam
marna, saxarna, flera av behållarna grupperas två och 
två, dubbeldubblerade trätallrikar (kanske två tallri
kar och två assietter), osv. Ska vi gissa att den döde 
även i det "nya livet” skulle ges möjlighet att ha mot
tagning för grannkungar och lokala stormän.

Vad som nedlades i kammaren och även hur det



placerades där har en religiös betydelse och kan, rätt 
tolkat, ge oss delar av folkvandringstidens världsbild 
till livs. Hur det begravande samhället såg på den 
döde och det liv han fortsättningsvis skulle leva och 
vilka han eventuellt skulle träffa. Det är alldeles upp
enbart att den döde avsågs inneha samma sociala 
position efter döden, som han hade i levande livet. 
Någon större skillnad skulle det uppenbarligen inte 
heller bli vad gäller politiska eller militära förhållan
den, vilket framgår av den vapenarsenal som medföl
jer de högre socialskiktens män i gravarna.

HÖG 4
År 1956 undersökte Riksantikvarieämbetet storhög nr 
4 i Högom (fig. 1 och 64) under ledning av Margareta 
Biörnstad (1984). Denna gravhög skiljer sig på ett

flertal sätt från grav nr 2. Den innehöll nämligen två 
begravningar, en central brandgrav och en sekundär 
brandgrav, samt saknade kärnröse eller varje annan 
form av sten i fyllningen (fig. 65). Den var helt upp
byggd av jord från den ås varpå gravarna ligger. Dess
utom framkom under graven en större yta med beva
rade årderspår samt därunder delar av ett något äldre 
långhus (se nedan).

Den primära graven utgjordes av en järnkittel i vil
ken de brända resterna av den döde och gravgåvorna 
placerats (fig. 66). Kitteln hade placerats i en grop i 
kanten på en 6 meter vid och ca 1 meter hög "inner- 
hög”, bestående av uppskottat boplatsmaterial. Järn- 
kitteln hade också, innan benen och tillbehören pla
cerades där, försetts med ett lager björknäver. Troli
gen har benen efter bränningen gjorts rena. Jämfört 
med gravgåvorna i hög nr 2, är fynden betydligt spar

ing. 64
Hög 4 utgrävdes 1956.
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Fig. 65
Profilen genom hög 4 visar att högen var helt uppbyggd av sand.

sammare. I regel är brandgravar ”fattigare” än skelett
gravar på grund av att mycket förfarits vid bränning
en, men i detta fall är det inte hela förklaringen. Upp
enbarligen fick den döde i grav 4 inte på långt när 
med sig samma mängd eller typ av föremål som den 
döde i grav 2.

Den osteologiska analysen av de brända benen från 
järnkitteln har utförts av E Iregren, Stockholm. Män
niskobenen har inte med säkerhet kunnat könsbe- 
stämmas, men sannolikt har det varit en man som 
begravts. Han har varit vuxen och med på gravbålet 
följde också svin och häst, eller åtminstone delar av 
dessa djur. Två brända klofalanger av björn visar att 
ett björnskinn funnits med på gravbålet.
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Fig. 66
Hög 4. Primärgraven utgjordes av en jämkittel fylld med de brända 
benen efter den döde. Så ser resterna efter en likbränning ut även i 
dag.

Ett par bronsfragment, varav ett pressbleck med hel
täckande stämplad dekor, och några bronsnitar och 
stift påträffades också i kitteln. Till vilka typer av 
föremål dessa fragment hör är dock oklart. Därtill 
fanns rester efter en benkam med fodral samt, fast
brända på några av benen, rester efter en järnkedja.

Den hankförsedda järnkitteln är rundbottnad och 
har en mynningsdiameter på 41 cm och var 22 cm 
hög. Den är tillverkad av sju ihopnitade järnplåtar 
och en bottenplåt. Hanken är vriden och ändarna 
upprullade till spiraler.

Ovanligt nog förekom i denna hög en s.k. sekun- 
därgrav, vilket innebär att en grav nedgrävts i den 
redan helt eller delvis färdigbyggda högens mantel.



Fig. 67
Hög 4. Frän sekundärgraven. Överst del av en bensked, därunder en 
bennål med öga och underst fragment frän en bensked? Teckning 
Helen Haglund.

Sekundärgraven, också den en brandgrav, påträffades i 
högens mitt, ca en meter under dess krön. Någon 
grop som ledde från högens yta ner till graven kunde 
inte iakttas, varför det heller inte kunde avgöras huru
vida graven anlagts efter eller i samband med grav
bygget.

I detta fall var det omöjligt för osteologen att köns- 
bestämma den kremerade, men det har helt säkert 
rört sig om en vuxen individ. Bland de brända benen 
fanns även i denna grav djur representerade. De arter 
som kunde bestämmas var många delar av en vuxen 
hund, kranie- och extremitetsdelar av häst samt 
enstaka fragment av får/get. Ett björnskinn fanns också 
i denna grav, representerat av 13 brända klofalanger.
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Fyndmässigt liknar sekundärgraven och primärgra
ven varandra. I den förstnämnda fanns dock ingen 
benbehållare, men fynd av benkam och fodral, del av 
dräktnål av ben med närmast skivformigt huvud, en 
kilformig linjeornerad bennål med öga samt ett par 
fragment av en möjlig bensked. (fig. 67). Alla dessa 
föremål är fragmentariska, vilket också gäller det eller 
de bronsföremål som fanns i graven. Elva bronsfrag
ment påträffades och åtminstone fem ser ut att höra 
till ett spänne eller liknande, medan ett fragment är 
bandformigt och övriga helt ihopsmälta.

Förutom ben- och bronsfynden fanns också tre 
järnnitar och en bit flinta, som uppenbarligen hör till 
eldslagningsattiraljerna. Vi känner åtminstone två 
metoder att slå eld under denna tid och den ena finns 
representerad i grav 2 med eldslagningssten av kvart
sit och elddon av järn (fig. 49) och den andra är flinta 
och eldstål. Något eldstål påträffades dock inte i detta 
sammanhang. De tre järnnitarna kan vara de enda 
kvarvarande resterna av ett eller flera skrin eller askar 
av trä.

I allt väsentligt är denna grav en representant för 
den tidigare nämnda kittelgravshorisonten och bör 
dateras till perioden ca 350-450 och är alltså äldre än 
hög 2. Den är också i mycket ett uttryck för de under 
denna period mycket nära förbindelserna mellan 
Medelpad och SV-Norge, inte minst på grund av 
förekomsten av sekundärgrav, vilket i det närmaste är 
regel i de SV-norska storhögarna (Ringstad 1987), 
medan det, vad vi vet, tillhör undantagen i den mel- 
lannorrländska varianten av kittelgravskicket. Fyndty
perna är i stort sett desamma i SV-Norge och Mellan- 
norrland, men användande av järnkittel samt anord
ningen med ”innerhög” i Högom, får väl skrivas på 
det lokala kontot. Tvivelsutan står vi dock även i 
detta fall inför ett monument som hyser en eller kan
ske två personer av hög social rang. Det ska tilläggas 
att denna hög, nr 4, sannolikt är den äldsta av storhö
garna i Högom (se nedan).



Årderspår

Efter att graven borttagits framkom under högen, i 
den gamla markytan, tydliga spår efter jordbearbet
ning med årder (fig. 68). Spåren syntes i form av kor
sande fåror. De var relativt glesa och det tycks som 
om man ärjat jorden endast en, eller möjligen ett par 
gånger. Bland annat danska och tyska undersökningar 
av fossila åkrar från framför allt förromersk järnålder, 
har visat att ytor som ärjats ofta får ett liknande, men 
mycket tätare rutmönster i mitten av åkertegen. I 
åkerns kanter, dvs utmed dess begränsningar, som kan 
vara ett stängsel, en stensträng eller en vall, blir 
årderspåren också täta, men parallella. Det är inte 
ovanligt att årderspår påträffas under gravhögar och 
detta har fått forskare att tala om rituell plöjning i 
samband med gravläggningen (Päzhold 1960, Rowly- 
Conway 1987). Detta är emellertid ett svårtolkat 
fenomen, eftersom högar kan anläggas direkt på en 
samtida eller då nyligen övergiven åker och när högen 
byggs, förstörs en stor del av årderspåren utanför 
högen på grund av att jordmaterial till högbygget tas 
därifrån. Då ser det ut som om plöjning endast skett 
på ytan just under högen. Dessutom har ofta senare 
tiders jordbruksverksamhet pågått runt gravhögar, vil
ket naturligtvis totalt förintat de svaga, eventuellt 
kvarvarande spåren av förhistorisk ärjning utanför 
högarna. Det är med andra ord oftast svårt att avgöra 
huruvida årderspåren under en hög är ett resultat av 
vanligt åkerbruk eller om ärjningen skett endast 
under högen och haft en rituell innebörd. En annan, 
för norrländska förhållanden mindre sannolik förkla
ring till denna typ av glesa årderspår går ut på att ård
ret använts för att skära loss torvstycken vilka använ
des som byggnadsmaterial i gravhögen (Rausing 
1988).

I Högom-fallet har vi dock ytterligare ett par saker 
att ta fasta på, nämligen årderspårens belägenhet och 
det faktum att de också ligger på ett äldre hus. Under 
förromersk järnålder i Danmark tillhör det inte ovan-

Fig. 68
Hög 4. Under högytan framkom dessa årderspår efter plöjning. Det 
är omkring 1 500 år sedan denna åker brukades.

ligheterna att odling skett direkt uppe på de över
givna boplatserna. Det anses att man därigenom tagit 
tillvara den omedvetna jordförbättring som boplat
sens diverse avfall medfört. Denna ekonomisk-funk
tionella tolkning kan vara helt riktig och motsäger 
inte en praktisk-funktionell tolkning som går ut på att 
platsen för det kanske nyss nedbrunna huset, måste 
beredas och tilljämnas för att ge plats åt en storhög. I 
en sådan markberedning kan årdret komma väl till 
pass.

Det finns naturligtvis också i Högom-fallet möjlig
heter att tolka de glesa årderspåren rituellt. Det skulle 
kunna innebära att en tillfällig sådd på en brandtomt, 
där t.ex. någon släkting eller en för samhället viktig
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Fig. 69
Hög 4. Under högen framkom också resterna av ett hus. På bilden 
avtecknar det sig som mörka, breda ränder i sanden. Man kan inte 
tänka sig ett bättre samband mellan gård och begravningsplats.

person bott, ansågs ge en magisk skörd, i vilken t. ex. 
de avsedda personernas egenskaper går igen. Att äta 
denna skörd eller att använda den som utsäde skulle 
kunna innebära en reproduktion av de viktiga egen
skaper denna person besatt. Denna tolkning är natur
ligtvis ren spekulation, men olika fruktbarhetsriter är 
inget ovanligt inslag i skandinavisk eller annan jord- 
brukshistoria.

Husgrunden
När kulturlagret och årderspåren under högen avlägs
nats framträdde tydligt och klart rester efter en hus
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grund på platsen (fig. 69). Denna avtecknade sig i 
form av i sanden nergrävda gropar och rännor, fyllda 
med mörk jord. Längden av den bevarade delen av 
husgrunden var ca 18 meter och den var som bredast 
8,5 meter. Olika anläggningar såsom härdar och gro
par, påträffades också söder om husgrunden.

Husgrunden är ett s.k. treskeppigt långhus. Det har 
som grundkonstruktion parvis placerade stolpar längs 
husgrunden, vilka burit huvudvikten av taktyngden. 
Ett sådant stolppar har upptill varit förenat av en 
tvärgående överliggare varigenom en s.k. bock bil
dats, på vilken i sin tur de båda sidoåsarna vilat. Tak- 
eller mittåsen har i detta fall stöttats av mesulor 
(mittstolpar), placerade längs husets mittlinje, dvs 
mitt under takåsen. Det framgår tydligt att de 
bärande elementen (bock och mesula) haft den ovan 
påstådda funktion, eftersom mesulorna i två fall tyd
ligt är en aning förskjutna i husets längdriktning i för
hållande till en på närmaste stolppar vilande överlig
gare (fig. 70).

Husgrundens vägglinjer är olika utformade (se 
nedan), dels i form av en grävd ränna och dels i form 
av en glest ställd stolprad. På ett ställe är rännan 
avbruten, vilket markerar en av de sannolikt flera 
ingångar som funnits längs husets långsidor. Just vid 
detta avbrott, en bit innanför väggrännan, ansluter 
också ett par portstolpar. Sammanlagt inom husgrun
den fanns tre stolppar, fyra mesulor, två portstolpar, 
en väggränna samt fyra väggstolpar. Störst är de tak
bärande stolparna som ingår i bockkonstruktionen 
vilka sannolikt varit ca 30—40 cm i diameter. Stol
parna har grävts ner i marken i gropar som varit 0,7— 
1 meter vida och upp till 0,7 meter djupa. Endast 
undantagsvis har stolparna blivit stenskodda. Den 
stolpände som grävts ned i marken har lindats med 
björknäver för att motstå röta och förruttnelse. Kle
nare stolpar har tagits i bruk till vägg och port. Inget 
fall av planka är belagt även om det är troligt att 
sådana har använts t.ex. som portstolpar, vilket kon
staterats t.ex. i Gene (Ramqvist 1983).



Fig. 70
Likskaliga planer 
över husgrunder i 
Gene, Själevad i 
Ångermanland 
och Högom, hög 4. 
Härdar (taggiga 
konturer), stolphål 
och väggrännor är 
markerade. Pla
nerna från Gene 
och Högom lagda 
över varandra 
visar ett gemen
samt konstruk- 
tionstekniskt tän
kande. Per H 
Ramqvist.

Högom C
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Husgrunden under hög nr 4 uppvisar en häpnads
väckande likhet med hus 1 i Gene (Ramqvist 
1983:59ff), 1988b). Där finns så många överensstäm
mande detaljer att husen omöjligen kan vara byggda 
utan ett gemensamt konstruktionstekniskt tänkande 
(fig. 70). Denna iakttagelse visar den nära samhörig
heten mellan de två folklanden Norra Ångermanland 
och Medelpad. Det hör också till bilden att en lik
nande samstämmighet inte gått att belägga utanför 
Mellannorrland (Ramqvist 1983:1631). På följande 
punkter råder överraskande stor likhet beträffande 
konstruktionsdetaljer och element mellan hus 1 i 
Gene och husgrunden under hög 4 i Högom: 1) hus
bredden, 2) ingångarnas placering, 3) ingångsstolpar- 
nas placering i förhållande till väggen, 4) den olika 
utformningen av husens båda långväggar, 5) utnytt
jandet av mesulor, 6) de takbärande stolparnas place
ring, 7) mitthärdarnas komplexitet samt 8) bockarnas 
placering.

När de skalenliga husplanerna läggs över varandra 
(fig. 70) framgår också att den bevarade delen av 
Högomhuset utgör det som i Genehuset är bostads
del. Man kan också sluta sig till, på grund av husets 
bredd och långsidans svängning, att de bägge husen 
ursprungligen varit ungefär lika långa, dvs knappt 40 
meter. När det gäller de åtta punkterna ovan har flera 
av dem tidigare berörts (Ramqvist 1983:138ff), men 
här ska först uppmärksamheten fästas på punkt 4 
ovan, dvs den olika utformningen av husets långväg
gar. Detta är ett intressant och ännu gåtfullt inslag i 
det mellannorrländska husbyggnadsskicket (i den mån 
vi nu kan påstå oss känna detta utifrån de ännu få 
undersökta husgrunderna). Väggarnas olika konstruk
tion ger sig tillkänna genom att husets ena långvägg 
markeras med glest eller tätt ställda stolpar bildande 
en rad, medan den andra markeras av en grävd ränna, 
troligen avsedd för en syllstock. Detta förhållande 
finns väl belagt i Gene och förekommer under bo
platsens äldsta skede, dvs från 100-talet till mitten av 
300-talet e.Kr., men däremot ej i husen från 400- och
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500-talen. Vi möter således fenomenet åter i Högom 
och då även i huset under hög 3 (se nedan). Denna 
konstruktionsdetalj verkar vara bunden till en viss tid 
och skulle därför datera husen i Högom till någon 
gång mellan ca 100 och 350. Dateringen motsäges 
inte av de fynd som gjorts i de båda Högomhusen, 
även om flera av fynden, särskilt under hög 3 pekar 
mot den senare delen av detta tidsavsnitt. Fyndens art 
och karaktär i husgrunden under hus 4 påminner 
mycket om förhållandena i det äldre hus 1 i Gene.

Det finns åtminstone ett par skäl till varför de båda 
långväggarna i husen blivit föremål för olika konstruk
tion. Det första skälet är relaterat till skillnaden mel
lan husets fram- och baksida. Man kan t.ex. tänka sig 
att husets framsida, dvs den sida av huset som en pre
sumtiv besökare först möter, är byggd i någon ”finare” 
teknik, medan baksidans långvägg gjorts enklare. I 
Högom måste husens framsida anses vara den som 
vätter mot kommunikationsleden, dvs nuvarande 
Selångerån (fig. 17). Denna långvägg är i båda 
Högomhusen markerade med stolprader, medan bak
sidans vägg, som vätter mot de samtida åkrarna, såle
des är byggd på syli. Överförd till Gene skulle denna 
tolkning innebära att långhusets framsida vätter mot 
väster, dvs mot gravfältet (Ramqvist 1983:21, fig. 
3:1). Även i Genefallet skulle i så fall husets baksida 
vätta mot den samtida åkermarken.

Det andra skälet till varför husens långväggar har 
olika konstruktion skulle också kunna vara av funktio
nell karaktär. Eftersom åtminstone Genehusen haft en 
mycket lång användningstid (mer än 200 år) är det 
tänkbart att den sida av huset som varit mest utsatt 
för väder och vind kanske måste bytas ut. Det som då 
verkar vara mest logiskt är att den vägg som vilar på 
syli är den utbytta och i Högom vätter alltså denna 
mot NÖ och i Gene mot Ö. Huruvida dessa respek
tive lägen skulle vara särskilt ogynnsamma ur väder- 
lekssynpunkt är obekant. Men i de undersökta fallen 
har inte något utbyte av vägg kunnat konstateras, var
för denna tolkning inte är särskilt trovärdig.



Ett annat viktigt drag hos det äldsta långhuset i 
Gene är förekomsten av mesulor i den bärande kon
struktionen. Detta återfinns också i husgrunden 
under hög 4 i Högom (fig. 70). Att det verkligen rör 
sig om mesulor framgår med önskvärd tydlighet av att 
de i samtliga fall, där de uppträder tillsamman med 
ett stolppar, är förskjutna något i förhållande till det
ta. I Högomhuset förekommer fyra mesulor längs 
mittlinjen, två placerade V och två Ö om mitthärdar
na. I Gene förekommer som synes endast två mesu
lor. Denna skillnad ligger uppenbarligen i att man i 
Högom velat skapa ett större, luftigare utrymme i 
samband med mitthärden och istället för takbärande 
stolppar ersatt dessa med två mesulor. Enligt denna 
tolkning sträcker sig detta utrymme mellan de båda 
stolpparen på ömse sidor om mitthärdarna. Den 
öppna delen av ett sådant rum blir i den tappningen 
drygt 13 m långt, vilket ska jämföras med motsva
rande öppna utrymme i bostadsdelen i Gene, som 
endast var ca 7 m långt.

Liksom fallet var i hög 2 och 3 (nedan) utgjordes 
även denna gravhögs fyllning av delvis uppskottade

Fig. 71
Flög 4. Från fyllningen i högen, som delvis bestod av uppskottade kul 
turlager, kommer detta beslag av brons.

kulturlagerrester. Fynden i fyllningen (fig. 71), liksom 
för övrigt i boplatslagret under högen, utgjordes med 
några få undantag av vanliga boplatsfynd i form av 
järnspikar och nitar, fragmentariskt järn, slagg, bränd 
lera och brända ben, några fragment av vävtyngder 
samt enstaka verktyg och redskap. Till det mera ovan
liga hör ett fynd i fyllningen (fig. 71) i form av ett 
handtagsformat beslag av brons. Det har rektangulärt 
tillplattade ändar med två hål i. Dess bandformiga 
mittdel är försedd med två inristade kantlinjer. Det 
lätt böjda beslagets funktion är oviss och ingen säker 
parallell är påträffad.

HÖG 3
Denna storhög (fig. 1 och 72), ca 35 meter i diameter 
och 4 meter hög, undersöktes av Riksantikvarieämbe
tet år 1960 under ledning av Rolf Petré. Högen lik
nade varken hög 2 eller 4, i det att den saknade påvis
bar begravning. Dock fanns centralt i högen ett litet, 
närmast koniskt kärnröse, 4,8 m i diameter och 1,2 m 
högt (fig. 73). Nergrävd ca 1 meter under högens 
topp fanns även en gravindikation som är relativt van
lig för denna tid, nämligen ett gravklot i form av en 
jämnt rundad sten 0,5x0,4x0,3 m stor (fig. 74). Lik
som i hög 2 en könssymbol som ej var ämnad att 
synas, i detta fall en kvinnlig symbol. Högen, det när
mast symboliska kärnröset samt gravklotet visar 
anläggningens funktion: det är ett monument över en 
död person, trots att ingen ligger direkt i graven. Som 
kommer att framgå nedan är högen anlagd på en ner
brunnen husgrund av osedvanligt slag och med för 
boplatser ovanligt rika och många fynd. Dessutom 
finns bland de brända benen i husgrunden sådana som 
enligt osteologen N-G Gejvall ”i mycket liknar 
mänskliga”. Den tolkning som ligger närmast till 
hands är således att en eller flera personer med hög 
social status har brunnit inne i huset, varefter gravan
läggningen byggts ovanpå brandtomten.

Hög 3, liksom för övrigt hög 2 och 4, är uppbyggd
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Fig. 72
Hög 3 utgrävdes 1960. Man ser vilket dominerande läge högarna Fig. 73
har efter återställningen av området. Hög 3. Ett litet, omsorgsfullt uppbyggt grairröse låg i högens mitt.
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Fig. 74
Hög 3. Ungefär 1 m under högens topp fanns detta välformade 
gravklot, som måste ha haft en symbolisk betydelse.

Fig. 75
Hög 3. Genomskärning av högen. Högen är helt uppbyggd av mate
rial som är hopskottat från själva platsen.

Fig. 76
Hög 3. Profil genom högen. Teckning 
Per H Ramqvist.

av jord som tagits direkt i anslutning till gravarna, vil
ket även i detta fall inkluderar de omfattande kultur
lager och boplatsrester som funnits på åsen (fig. 75, 
76). Det framgår med önskvärd tydlighet av det fak
tum att fragment och lerskärvor från gravens fyllning 
gått att pussla ihop med motsvarande fragment 
påträffade i den orörda husgrunden under högen. 
Även den i gravhögen uppskottade jorden innehåller

således fynd från den underliggande boplatsen. Både i 
fyllningen till hög nr 2 och 3, men ej i högarna 4, 5 
och 11, har påträffats gjutforms- och degelfragment 
efter bronsgjutning. Särskilt omfattande var denna 
typ av fynd i fyllningen till hög 3, men enstaka före
kom också i själva husgrunden. Man kan därmed utgå 
ifrån att denna aktivitet pågått någonstans i N-NV- 
kanten av den plats där hög 3 nu ligger.
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Fig. 77
Överst fragment av gjutformar. Under ett fragmentariskt lerkärl, som 
säkerligen hör samman med metallbearbetning.

Bronsgjutningsmaterialet utgörs av fragment av både 
stora (ca 9 cm) och små (ca 4 cm) deglar samt ett 20- 
tal säkra gjutformsfragment (fig. 77). Nu hör det till 
saken att högfyllningen grävdes med maskin och 
endast en liten del av jorden sållades och därför utgör 
dessa enstaka fragment endast en mycket liten del av 
vad som gått att finna om man sållat allt material. 
Samma sak gäller för övrigt samtliga grävda högar i 
Högom. De olika storlekarna på deglarna motsvarar 
helt förhållandena på Helgö och i Gene. De flesta 
fragmenten tillhör en av de vanligaste degeltyperna 
för denna tid, nämligen den äggformade, slutna typen 
med handtag och mynningshål. Det är också möjligt 
att flera av fragmenten tillhör en mindre, öppen 
cylindrisk typ, som framför allt tycks ha varit använd 
vid förgyllningsarbeten.

Tillsammans med dessa bronsgjutningsrester hitta-

Fig. 78
Flög 3. Från högfyllningen kommer detta ljuster. Det har samma 
utseende som ett ljuster frän våra dagar. Fyndplatsen, utmärkt på 
den ritade profilen, fig. 76, visar dock klart, att ljustret hör samman 
med högen.
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des också närmare ett halvt kg fragment av minst två 
olika typer av lerkärl. Dessa är av hittills okänd typ 
och hör troligtvis samman med brons-, silver- eller 
guldhantverket. Ett av kärlen har kunnat rekonstru
eras och det är 14 cm i diameter och endast 6 cm 
högt (fig. 77). Godstjockleken vid mynningen är 6 
mm medan den mitt på kärlet och i botten är 15 mm. 
Dessa ovanliga mått och proportioner visar också att 
kärlet inte varit något vanligt hushållskärl, vilket 
också förstärks av kärlets gråsvarta insida och den ca 2 
mm tjocka vita skorpa som finns utanpå kärlet. En 
mängd fragment med en liknande vit skorpa på utsi
dan, men med en rödbrun insida finns också. Den 
rödbruna insidan påminner till karaktären mycket om 
gjutytan på gjutformsfragmenten. Vad dessa kärl haft

för funktion är oklart, men det verkar således som om 
de hör samman med bronshantverket. De påträffades 
också tillsammans med sådana fynd.

Bland övriga fynd som påträffades i högfyllningen är 
några brända ben, en järnnit samt ett ljuster av järn 
med sex spetsar, varav tre med mothake (fig. 78). 
Dessa fynd kommer således från det anslutande bo
platslagret. Ljustret är för övrigt en av de få indikatio
nerna på att fiske bedrivits.

Husgrunden under Hög 3
Denna husgrund är märklig av flera skäl, på grund av 
dels de rikliga fynden och dels den ovanliga konstruk
tionen (fig. 79, 80).

Fig. 79
Husgrunden under hög 3 syns tydligt i den frilagda, ursprungliga markytan.
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Fig 80
Plan över husgrunden under hög 3. Förekomsten av husgrunder 
Högom har i hög grad ökat våra kunskaper om jämåldershuset.

När det gäller fynden är de koncentrerade till 
området direkt innanför husets enda belagda ingång, 
men finns också spridda längs hela husgrunden (fig. 
81a—c). Fynden är märkbart väl anslutna till själva 
husgrunden. Detta var t.ex. inte alls lika tydligt var
ken i husgrunden under hög 4 eller i hus 1 i Gene där 
fynden var betydligt mer utspridda utanför husgrun
derna (Ramqvist 1983:75, fig. 4:17). Av dessa olikhe
ter kan man dra slutsatsen att Högom-huset ganska 
snart efter branden förseglats i och med högbygget, så 
att fynden genom mänsklig aktivitet inte nämnvärt 
spridits ut. I Gene-exemplet föreligger motsatsen 
eftersom mänsklig aktivitet pågått ovanpå hus 1 
under 200—300 år efter branden. Uppenbarligen före
ligger något liknande för huset under hög 4.

I husgrunden påträffades en mängd fynd, bl.a. 
några som annars endast undantagsvis hittas på bo
platser. Det gäller främst ett komplett halsband, sex 
hårnålar av ben, ett flertal nålhus av ben samt många 
fragment av en eller flera benkammar.

Pärlhalsbandet består av inte mindre än 234 pärlor 
och en S-formad bronshake (fig. 82). Mörkblå glas- 
flusspärlor och guldfoliepärlor dominerar med 92 
respektive 83 st. Dessutom finns 2 mosaikpärlor, 5 
melonpärlor samt ett flertal turkosblå, mörkröda, vin
röda och vita pärlor. Störst är melon- och mosaikpär
lorna med en diameter upp till 22 mm. I övrigt vari
erar pärlorna i storlek, de minsta är endast 2 mm i 
diameter, men vanligen har de dock en diameter mel
lan 5 och 10 mm.

Hårnålarna av ben är av två typer, dels runda och 
dels flata (fig. 83). Två runda och fyra flata nålar 
påträffades och utifrån deras respektive läge i hus
grunden verkar det troligt att de utgör två uppsätt
ningar hårnålar. En sådan uppsättning består av två 
flata och en rund nål. Den ena uppsättningen fanns 
tillsammans med den stora mängden fynd innanför 
husets ingång och den andra uppsättningen påträffa
des nära husets Ö hörn. I den stora samlingen fynd 
nära ingången låg också kamfragmenten och de flesta
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a. Bränd lera med koncentration till husets mitt.
b. Brända och obrända ben, talrikast kring härdarna.
c. Övriga fynd koncentrerade till ingångspartiet och i viss män utmed

östra väggen. Per H Ramqvist.

Fig. 82
I husgrunden hittades ett helt pärlhalsband med 
bland annat pärlor av glasfluss och med guld- 
foliering.
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Fig. 83
Två uppsättningar omerade hårnålar i 
ben vittnar om hög social standard. Den 
ena uppsättningen låg innanför ingången, 
den andra påträffades vid östra gaveln. 
Har de tillhört två kvinnor, som inne- 
bränts? Teckning Helen Haglund.
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Fig. 84
Bland fynden i husgrunden under hög 3 fanns en samling benföremål 
som tillhör den kvinnliga utrustningen som hårnålar, nålhus och hår
kam. De fragment som har gått att passa ihop har på bilden förbun
dits med streck.

av nålhusdelarna. Både hårnålar (Danielsson 1971) 
och nålhus är typiskt kvinnliga föremål, vilket med all 
sannolikhet innebär att en eller två kvinnor innebrun- 
nit i huset (fig. 84). Att det är kvinnor motsäges 
naturligtvis inte av varken halsbandet eller kamföre
komsten och stöds av det tidigare omnämnda gravklo
tet.

De flata hårnålarnas ornamentik är något olika på 
de respektive uppsättningarna, samtidigt som det 
föreligger likheter inom varje uppsättning. Den ena 
uppsättningen är mer komplicerad med kantlinjer 
och korsande linjer samt rader av punkterade halv
cirklar, medan de flata nålarna i den andra uppsätt
ningen har liknande, men enklare ornamentik.

Ett 10-tal fragment av minst tre nålhus (fig. 85) av 
ben påträffades i den stora fyndansamlingen innanför 
ingången (fig. 81c). Nålhusen har varit rör i vilka fina

Bland benföremålen avbildas här fragment av minst tre nålhus för 
förvaring av finare nålar, fragment av en benkam, nederst på bilden, 
samt en pilspets av ben. Teckning Fielen Haglund.
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Fig. 86
Vävtyngder från husgrunden under hög 3. Märk skårorna efter var
pen på vävtyngdema. Teckning Helén Haglund.

nålar har förvarats. Inget nålhus är så bra bevarat att 
längden kunnat avgöras, men rörens diametrar har 
varit ca 7, 10 och 13 mm. Alla fragment har haft 
likartad ornamentik med två eller tre inskurna linjer i 
rörens ändar. Linjerna är inte alltid precist anlagda.

En annan fyndgrupp, som också den hör samman 
med kvinnor, är vävtyngder, vilka fästes i nederänden 
av den stående vävstolens nedhängande varp (fig. 86). 
Denna typ av vävstolar placerades i regel utmed
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A större anhopning

Fig 87
Spridningen av vävtyngder i husgrunden under hög 3. Koncentratio
nen till gavelpartiet visar var den stående vävstolen varit placerad.

husets vägg, ibland också förankrade genom att 
ramens sidostolpar nedgrävdes i marken. Vävtyng- 
derna gjordes i allmänhet av lera och var diskusfor- 
made med ett hål i mitten där varpen fastgjordes. Inte 
sällan har snöret skavt in ett märke i vävtyngden (fig. 
86). Vävtyngdema brändes vanligen inte, utan är 
mycket fragila och har bäst bevarats i de fall huset 
brunnit. Men även då är de oftast kraftigt fragmente- 
rade. Intressant nog finns den största koncentrationen 
vävtyngder nära husets Ö hörn (fig. 87), dvs på 
samma ställe som den ena hårnålsuppsättningen. 
Enstaka vävtyngdsfragment finns också nära mitthär
den samt i V delen av den bevarade husgrunden. Den 
största koncentrationen vävtyngder består av frag
ment till en vikt av knappt 2 kg. Eftersom de hela 
exemplaren väger ca 200 g kan man utgå ifrån att 
dessa fragment totalt motsvarar ca 10 vävtyngder. Tar 
man med de spridda fragmenten i angränsande mtor 
blir det maximala antalet ca 15 vävtyngder för den 
innebrända vävstolen i huset.



Ytterligare några viktiga fyndgrupper finns i hus
grunden. Det gäller sådana, på andra boplatser ej all
deles vanliga fynd av benpilspets, asbestmagrad kera
mik samt, vilket nämndes ovan, bronsgj utningsavfall 
och eventuellt dithörande keramiskt material.

Benpilspetsen (fig. 85) påträffades i husets norra 
långvägg. Den är 13,5 cm lång och har tresidig 
genomskärning och är tillspetsad i båda ändar. På dess 
flata undersida finns en 7,5 cm lång fördjupning, vil
ket tillhör de typiska dragen för denna spetstyp. 
Benpilspetsar förekommer ofta inom vårt område i 
gravarna och indikerar i regel mansgravar. Det ovan
liga i detta sammanhang är inte formen utan hur den 
uppträder, nämligen, enligt Petré, instucken i flät- 
verksväggen. Huruvida detta är en slump, en symbo
lisk placering eller ett resultat av ett angrepp på går
den är inte lätt att avgöra. Det är dock frestande att 
verkligen se pilspetsen som den enda kvarvarande 
resten av ett plötsligt överfall på gården, där få eller 
inga saker hann räddas undan lågorna och där en, san
nolikt två kvinnor innebrändes.

Enstaka bitar av asbestmagrad, spannformig keramik 
(fig. 88) fanns i rutorna strax väster om ingången. 
Denna keramiktyp, som också fanns representerad i 
kammaren i hög 2, har i samband med senare mellan- 
norrländska boplatsundersökningar framkommit både 
i Medelpad och Ångermanland (Ramqvist 
1983:73ff). Tidigare var typen känd endast såsom 
gravgods. Intressant är att den dels är mycket vanlig 
längs den norska kusten under äldre järnålder och 
dels att asbestkeramiken av annan typ är vanlig bland 
fångstgruppema i Norrland, Finland och Sovjet under 
bronsålder och framför allt äldre järnålder. Hur dessa 
olika kronologiska och rumsliga förhållanden hänger 
samman är ej närmare undersökt, men fyndgruppen 
är således av största vikt när det gäller att utreda 
huruvida den bofasta (sedentära) bondebebyggelsen 
bygger på en keramiktradition som går tillbaka till 
bronsålder, eller om keramiken helt enkelt är impor
terad från norskt område. På grund av magringsmed-

Fig. 88
Fragment av asbestmagrad keramik. Kärlen har vant spannformiga.

len i dessa kärl, ofta asbest, tälj sten och/eller talk, kan 
det antas att kärlens funktion haft med direkt eldbe
röring att göra, t.ex. kokkärl, glödbehållare eller lik
nande.

Även de med bronshantverk sammanhörande fyn
den är av synnerligen stort intresse. I husgrunden 
påträffades två, eventuellt tre, degelfragment. Dessa är 
dock med största sannolikhet inte belägna på platsen 
där bronsgj utningen utfördes, utan fragmenten har 
hamnat där mer av en slump. Den verkliga platsen 
för bronshantverket ligger som ovan nämnts, något 
NV om hög 3. Detta gäller också det enstaka frag
ment av samma sorts kärl (fig. 77) som påträffades i 
högens fyllning.

Förutom alla dessa för en husgrund relativt extrava- 
ganta fyndtyper, förekommer också sådana som är 
helt typiska. Det gäller brända ben, bränd lera, järn
föremål samt fragment av järn och brons, m.m.
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Fig. 89
Det finns olika typer av leravtryck från husgrunden, som visar hur 
stockar, plankor och flätverk (kvistar) i olika kombinationer har 
använts, när huset byggdes. Flätverk tycks ha använts för väggarna, 
även om andra alternativ är möjliga.

Den brända leran är av samma typ som konstate
rats i bl.a. Gene (Ramqvist 1983:149f¥) och Trogsta 
(Liedgren 1981), dvs med triangulär genomskärning. 
Det har i andra sammanhang klargjorts att denna typ 
av lerklining under denna tid kommer från någon 
form av lertätning av taket ovanför husets mitthärd, 
eller alternativt från någon tätning av en gnisthuv 
eller liknande (Gejvall 1955, Ramqvist 1983). Denna 
typ av lerklining är således i allmänhet koncentrerad 
till husens centrala delar. Detta är fallet också i det 
aktuella Högom-huset (fig. 81a).

På den brända leran kunde sju olika typer av 
avtryck konstateras. Det rör sig om olika kombinatio
ner av plank- och stockavtryck samt dessutom rena 
kvistavtryck. De sistnämnda kan likaledes komma 
från den ovannämnda gnisthuven, men också från 
flätverksväggen, vilket ju är den vanligaste tolkningen 
av denna typ av avtryck.

Ser man på spridningen av de olika avtryckstyperna
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(fig. 89) är det avtryck med kombinationen planka 
bredvid stock som bäst visar spridning runt mitthär
den, men det gäller till stor del också avtryckskombi- 
nationen stock bredvid stock. Även om spridningen 
här inte är lika klar och tydlig som i t.ex. Gene och 
Trogsta, är det generella mönstret dock helt överens
stämmande. De lerbitar som uppvisar klara avtryck av 
risflätning tenderar att oftare än andra avtryck upp
träda längs väggarna. Vid grävningen påträffades ju 
intakta delar av det norra flätverket samt rödbrända 
ler sjok av den inrasade och lerklinade väggen. Uppen
barligen var temperaturen och eldutvecklingen längs 
väggarna inte särskilt omfattande, varför endast en 
liten mängd bränd lera av denna typ bevarats. Hur 
den södra långväggen varit konstruerad kunde inte 
avgöras vid grävningen, men de enstaka avtrycken av 
kvist som finns här kan antyda att också denna vägg 
var av flätverk. Dock måste andra alternativ här hållas 
öppna, såsom skiftesverk och stawerk.

De brända benen (fig. 81b) förekommer inte sär
skilt ymnigt på de mellannorrländska boplatserna. 
Det rör sig endast om små fragment och de är nästan 
alltid brända. Obrända ben omsätts vanligen snabbt i 
den sura och kalkfattiga norrländska jorden.

Sammanlagt påträffades i och omkring husgrunden 
endast drygt en liter brända ben, men i form av 
tusentals småfragment. Trots att endast 10-20 % av 
fragmenten gått att artbestämma, ger sannolikt den 
informatinen en god bild av de för gårdens ekonomi 
viktigaste djurarterna. Osteologen N-G. Gejvall har 
bestämt benen och kommit fram till följande arter:

TAMDJUR
/ TT \not
får/get
svin
häst

x—/

VILT
/ x

säl
älg
fågel

L, J



Detta är, med några intressanta undantag, den förvän
tade uppsättningen tamboskap och vilt på en kust
nära gård under äldre järnålder. Jämför man med 
Gene saknas bland tamdjuren endast hund för att bil
den ska bli identisk. När det gäller det under denna 
tid mycket viktiga viltet kan vi förmoda att säl varit 
en viktig resurs, liksom älgen. Både Gene och Högom 
är väl belägna för sälfångst och älgjakt, men i Gene 
saknas märkligt nog bevis för älgjakt. Däremot före
kommer i Gene många ben från hare, vilken å andra 
sidan inte alls är representerad i Högom. Dessutom 
fanns i Gene fiskben, vilket saknas i Högom. Men att 
fiskbenen saknas är inte ovanligt med tanke på att 
dessa ben är oerhört ömtåliga samt i den mån de alls 
är bevarade, mycket lätta att förbise vid grävning. 
Man kan dock utgå ifrån att fiske i någon form också 
bedrivits i Högom. Inte minst det i fyllningen påträf
fade ljustret (fig. 78) tyder ju på detta.

Om de artbestämda benen prickas ut på en plan 
över husgrunden (fig. 90) ser man framför allt tre 
koncentrationer; i östra, mellersta och västra delen av 
den bevarade husgrunden. Den V koncentrationen 
domineras helt av får/getben. Delvis kan denna kon
centration hänga samman med de aktiviteter som 
utförts vid härd c. Denna härd innehöll ensam unge
fär hälften av alla ben som hittades vid grävningen. I 
härden förekom ben från ett flertal individer av får/ 
get, men inga andra arter kunde konstateras. Det är 
således troligt att det i denna härd tillretts får och att 
de omkringliggande benen hänger samman med det
ta. Som jämförelse kan sägas att när det gäller här
darna i Gene framkom en tendens i materialet som 
innebär att en härd inte tycks innehålla ben från flera 
olika arter. Härdarna tycks antingen vara avsedda för 
t.ex. får eller hare och inte bådadera (Ramqvist 
1983). Den stora härden c (fig. 80) ligger längs husets 
mittaxel och den kan vara samtida med huset, varför 
man kan anta att härden varit en matlagningsplats 
inne i huset, avsedd för tillagning av får.

Även spridningen av benen från nötkreatur är kon-
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Fig. 90
Bilden visar de olika djurarter, som är representerade i benmaterialet 
och deras spridning i husgrunden under hög 3.

centrerade till ett visst område, nämligen runt den 
mycket stora härden b (fig. 80). Denna innehöll dock 
inga ben och är dessutom inte samtida med huset. 
Iakttagelser gjorda vid undersökningen visar att den är 
yngre än huset. Härden var närmast rund och inte 
mindre än 4 meter i diameter och nära en meter 
djup. Det är inte otroligt att härden hör samman med 
just vad de omkringliggande benen och härdens stor
lek antyder, nämligen helstekning av nöt. Det är i så 
fall ganska besynnerligt. Men en tänkbar förklaring 
kan vara att det rör sig om beredningen av en kollek
tiv måltid, iordningsställd just efter att huset brunnit 
och kanske för att, innan högbyggandet, ”hedra” de i 
huset innebrända. Det kan nämligen inte ha gått sär
skilt lång tid mellan husbranden och högbyggandet, 
eftersom brandtomten till stora delar var så välbevar- 
ad, något som inte varit fallet om aktivitet pågått 
efter branden.

Ett tredje intressant drag i benens spridning är fyn-



den av hästtänder och hästkraniedelar. Dessa påträf
fades i två, eller möjligen tre fall, både vid den S och 
den N långväggen (fig. 90). Sannolikt rör sig detta om 
rester efter en ofta iakttagen sed att antingen hänga 
upp ett hästhuvud på husväggen eller att gräva ned 
ett hästkranium vid väggen. Detta har konstaterats i 
bl.a. Gene, där en hel rad hästtänder låg i vägglinjen 
till hus 2 (Ramqvist 1983:89). Men liknande fynd är 
också gjorda på kontinentala boplatser.

Husgrunden under hög 3 (fig. 80) är en anläggning 
som veterligen inte har någon motsvarighet inom 
kända huskonstruktioner, vare sig i Mellannorrland 
eller någon annanstans. De enda likheterna med tidi
gare nämnda husgrunder är längden, de båda långväg
garnas olika konstruktion samt att det längs husets 
mittlinje i det område som i ovannämnda fall var 
bostadsdelen, förekommer två härdar varav den ena 
har lerklädd ovansida. I övrigt föreligger en funda
mental olikhet. Framför allt är det husets relativt lilla 
bredd (7 meter på dess uppskattade mitt samt 5,5 
meter i O gaveln) och den "underliga” placeringen av 
de ovanligt få bärande elementen, som avviker från 
andra mellannorrländska husgrunder. Stolphålen i 
husets inre är med ett par undantag, utifrån gängse 
synsätt, ologiskt placerade och jämfört med andra hus 
alltför fåtaliga. De få stolphålen är dessutom endast 
omkring hälften så stora jämfört med "normala” lång
hus. Huset är dock ett bra exempel på ett tidigt 
användande av syli och sylisten, vilket förekommer i 
dess Ö gavel samt längs en sträcka av 13,5 meter av 
den N långväggen, där rester av syllstocken finns 
bevarade. Den förkolnade syllstocken hade en diame
ter av 15 centimeter, vilket trots att den ursprungli
gen kanske varit något kraftigare får anses vara en 
tämligen klen dimension. Som helhet får man ett 
intryck av att huset varit mycket fragilt och klent 
konstruerat. Ett märkligt arrangemang utgör också de 
två tvärgående stolpraderna med en mellanliggande 
härd i V delen av huset (fig. 80).

Husgrundens väggar är olika konstruerade. Den N
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Fig. 91
Delar av väggen i husgrunden under hög 3. Från utgrävningen.

är som nämnts delvis ställd på en syllstock (fig. 91) 
som återfanns från Ö hörnet till ingången. Fortsätt
ningen på långväggen på andra sidan ingången är av 
flätverk. Välbevarade käppar nedstuckna i marken 
och flätade granvidjor i förkolnat skick fanns kvar till 
ett par decimeters höjd. Den risflätade delen av väg
gen har bara varit 3 meter lång och på de resterande 
6 metrarna åt väster vidtar återigen syllstockskon- 
struktionen. Utanför syllstocken låg stora sjok av del
vis förkolnat näver. Innanför samma vägg fanns ett 
stråk med rödbränd lera som ej kunde tillvaratas, san
nolikt rester efter den inrasade, lerklinade väggen. 
Vad den syllburna väggen haft för konstruktion 
kunde ej avgöras. Flera alternativ kan komma ifråga, 
t.ex. risflätning, skiftesverk, och stawerk. Nävret har 
sannolikt varit till skydd för syllstocken, som visserli
gen i ändarna varit uppallad på stenar, men som varit



i nära kontakt med marken. Näver saknas dessutom 
på den del av väggen som har nedstuckna pinnar.

Den enda belagda ingången till huset är belägen på 
nordsidan, 13,5 meter från den östra gaveln (fig. 80). 
Den är ovanligt bred, 1,5 meter och saknade de för 
husgrunden under hög 4 och Genehusen så typiska 
indragna ingångsstolparna.

Även den östra gaveln var baserad på en syllstock, 
uppallad på flata stenar. Men här saknades näver, vil
ket kan betyda att denna kortare syli har legat fritt i 
luften, till skillnad från den norra långväggens stock 
som måste ha legat i beröring med jorden och därför 
försetts med det skyddande nävret.

På grund av husgrundens säregna konstruktion och 
arrangemang kan en tolkning framföras som hänger 
samman med att denna byggnad utgjort en samlings
lokal för det samtida etablissemanget, där man kan 
tänka sig att ”storbönder” från den närmaste omgiv
ningen vid behov eller under vissa bestämda perioder 
samlats för att besluta i viktiga gemensamma ären
den. Byggnadens funktion skulle i sådana fall kunna 
medföra att den inte konstruerades på samma sätt 
som de vanliga långhusen. Behovet av isolering var på 
grund av den tillfälliga användningen sannolikt inte 
lika stort som i ordinära gårdar, vilket skulle förklara 
den vekare och lättare konstruktionen. Special
arrangemanget med härden mellan de två tvärgående 
stolpraderna skulle kunna ha sin förklaring i t. ex. 
något rituellt bruk vid dessa sammankomster.

En annan tolkning av husgrunden, som inte på 
något sätt motsäges av den första, är att det slutligen 
skulle ha blivit ett ”dödshus”, där den eller de i huset 
innebrända personerna varit av sådan social rang att 
de direkt efteråt förärats en storhög. Det symboliska 
kärnröset samt gravklotet förstärker anläggningens 
gravkaraktär. Antingen har de två döda brunnit inne 
eller också har de efter sin död placerats i huset, var
efter det satts i brand och fungerat som ett gigantiskt 
gravbål. Den i väggen påträffade pilspetsen kan dock 
tolkas som att gården råkat ut för ett överfall.

HÖG 5 OCH 11
År 1954 genomförde Riksantikvarieämbetet, under 
ledning av Björn Ambrosiani, den andra i raden av 
undersökningar på gravfältet. Två av de mindre gra
varna, nr 5 och 11 (fig. 1) samt några anslutande 
provschakt undersöktes.

Hög 5 var en relativt stor hög, 12 m i diameter och 
drygt 2 m hög. Den var ställvis kraftigt skadad av 
senare byggnationer och skräpdumpning. Under 
högens fyllningsjord av sand och mjäla påträffades en 
oregelbundet oval stenpackning 4,5x3,5 m stor (NO
SY) . Relativt centralt i stenpackningen fanns graven i 
form av en 0,8 m lång bottenhäll och en lika lång 
täckhäll uppallad av sidostenar (fig. 92). Det stenfria,

Fig. 92
Hög 5. Den centrala delen av graven.
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Fig. 93
Hög 11. Från utgrävningen.
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0,15 m höga utrymmet mellan täckhällen och botten
hällen var fyllt med sand i vilken gravfynden påträffa
des. Fynden var dock få och utgjordes endast av 0,7 
liter brända ben och fragment av ett 3 cm långt stycke 
av en benpilspets med tresidig genomskärning av 
samma typ som hittades i hus 3 (fig. 85).

Med stenkistan som centrum löpte runt graven en 
mycket skadad kantkedja av 0,3-1,0 m stora stenar 
och med 5-6 m:s diameter. En mindre, men skadad, 
tresidig stenpackning anslöt till kantkedjans östra del. 
Dessa kanter var dock skadade av sentida dumpgro
par och inga fynd påträffades, varför det är omöjligt 
att avgöra huruvida det ursprungligen rört sig om en 
sekundärgrav.

Hög 11 förtjänar snarast beteckningen stensättning 
på grund av dess låga profil. Anläggningen var bara 3 
m i diameter och 0,2—0,3 m hög. Inga stenar ingick i 
konstruktionen, förutom den 1,1 m i diameter stora 
ring av stenar som fanns i gravens mitt (fig. 93). I 
stenringens centrum, endast 0,2 m under markytan, 
fanns ett lager med större kolstycken, enstaka frag
ment av brända ben, ett antal krukskärvor, en blå glas
pärla samt ett ihopsmält fragment av en glaspärla.

De båda gravarna var således mycket sparsamt 
utrustade och det är inte troligt att gravgömmorna 
blivit plundrade, även om särskilt hög 5 blivit kraftigt 
skadad i högmanteln. Grav nr 5 kan med stor sanno
likhet tillskrivas äldre järnålder, medan detta är troligt 
även för grav nr 11.



Runstenen

Runstenen är en intressant företeelse bland annat för 
att den inte alls är samtida med gården och gravfältet 
i Högom. Ingenting tyder nämligen på att exakt 
denna plats varit bebodd under tiden för runstenen, 
dvs vikingatiden. Däremot finns inte långt från stor
högarna ett flertal gravar och gravfält (fig. 17) som 
åtminstone i ett undersökt fall visat sig tillhöra 
vikingatiden (Selinge 1977:293). Dessutom förekom
mer på västra och norra sidan Selångersjön ett större 
antal gravar, av vilka säkerligen ett flertal tillhör 
vikingatid. Omgivningen har således också under 
vikingatid hyst bebyggelse varför runstenen inte på 
något sätt är underligt placerad, generellt sett. Dess
utom har sannolikt åsen, liksom för övrigt Selångerån, 
fungerat som kommunikationsled och att placera en 
runsten vid sådana leder var i det runstensrika Upp
land inget ovanligt.

Det föreligger dock oklarheter om exakt var stenen 
ursprungligen varit placerad. Under senare delen av 
1800-talet stod stenen ett tag på krönet av hög nr 2, 
eftersom en till resten av stenen passande stenfot 
påträffats där. Den äldsta uppgiften om Högomste- 
nen härstammar dock från 1683, då häradshövdingen 
Eric Teet omnämner den i ett brev till Olaus Rud- 
beck. Teet skriver att den är ”oprest emellan 
Högomsby på dess ägor och Granlo”. Inget nämns där 
om att den var placerad på en storhög, vilket troligen

skulle vara naturligt om så verkligen var fallet. Man 
kan därför utgå ifrån att runstenen ursprungligen inte 
varit placerad på någon storhög, utan någonstans på 
åsen i närheten av gravfältet. Stenen har bevisligen 
flyttats ett antal gånger och ibland fungerat i inte allt
för ädla sammanhang, såsom sittbänk och grillunder
lag och därigenom fått en del obotliga skador. År 
1912 flyttades stenen, mot ortsbornas uttryckliga vil
ja, upp till Norra stadsberget i Sundsvall där den blev 
kvar till 1948, då den fick sin nuvarande plats intill 
gravfältet, i sluttningen ner mot Selångerån.

Runstenens innehåll, vars runor för övrigt är djupt 
huggna, är enligt Hellbom (1979:40) följande; ”Gun- 
vid och Torgärd de läto resa [denna] sten efter Tors
ten, sin son. Och Ön och Onder [voro] hans bröder”. 
Runslingan omringar ett kors, som tydligt visar på ett 
kristet inflytande. Denna blandning av hedniskt och 
kristet är typiskt för många runstenar. På inte mindre 
än 12 av de sammanlagt 18 kända stenarna i Medel
pad finns ett kors eller guds omnämnande. Den reli
giösa blandningen har ansetts (Hyenstrand 1973) vara 
ett tecken på att runstenarna är en manifestation på 
en intensifierad missionsverksamhet under mitten av 
1000-talet, till vilken tid de flesta runstenarna hör, 
och att runstenarna restes av de första kristna över de 
sista hedniska släktingarna.
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Dateringar

Datering av Högomboplatsen 
och gravfåltet

När det gäller dateringsmöjligheterna i Högom före
ligger tre möjligheter som kan vara av intresse. För 
det första har vi att ta hänsyn till landhöj ningsförhål- 
landena i området. Då gravarna och boplatsen ligger 
21—22 m.ö.h. betyder det att de inte kan vara äldre 
än ca 200 f.Kr. Men en så tidig etablering av gården 
är naturligtvis inte tänkbar på grund av att det vid 
denna tidpunkt endast var själva krönet av åsen som 
frilagts. Det är troligen först vid århundradena e.Kr. 
som läget blir lämpligt för bebyggelse. Då förändrades 
förhållandena väsentligt genom att det smala sund 
som funnits NÖ om gravfältet, mellan ön och fastlan
det, grundar upp. Det är inte helt uteslutet att den 
första bebyggelsen på platsen etablerats då den fortfa
rande var en ö (fig. 94). Det betyder att jord lämplig 
för odling och ängsbruk frilagts nära gården, varför 
alla ekonomiska förutsättningar för gårdens produk
tion var för handen. Landhöjningsförhållandena säger 
oss således att reella förutsättningar för gårdens eta
blering fanns först omkring år 100 e.Kr.

En andra metod för datering av platsen utgörs av 
14C-analyser. Detta är dock ännu inte mer än i ett fall 
gjort i Högom. Denna enda 14C-datering gäller ett 
träprov från gravkammaren i hög nr 2 som skickades 
in av Dagmar Selling i början på 1950-talet, vilket 
gav dateringen 380±70 e.Kr. (Östlund 1957). Denna 
enstaka datering från kammargraven är i sig inte sär
skilt upplysande, men avviker inte på något sätt från

den datering som erhålles med hjälp av fyndjämförel
ser. Ett flertal 14C-prov kommer dock att analyseras 
från framför allt boplatslagren under högarna. På det 
sättet kan vi få fram tiden för gårdens etablering.

Den tredje metoden för tidsbestämning är som 
nämndes ovan, att jämföra Högomfynden med fynd 
från andra håll där säkra dateringar genom t.ex. mynt 
erhållits. Arbetet med att upprätta sådana fyndkrono
logier har sysselsatt arkeologer under lång tid, och för 
vissa perioder och områden har man en tämligen väl 
fungerande kronologi, medan det inom andra områ
den och tidsintervall är betydligt svårare. Ett genom
gående problem med dessa fyndkronologier är dock 
att det i tid räknat kan skilja mycket mellan ett före
måls tillverkningstid och dess deponeringstid. Det vill 
säga ett föremåls brukningstid kan variera och stun
dom vara lång. Sådant är t.ex. fallet med flera av före
målen i kammargraven i Högom. Där ligger sida vid 
sida föremål som redan vid nedläggandet i graven var 
gamla (glasen, bronskitteln och fatet) liksom fynd 
som sannolikt var nytillverkade (ärmarnas agraffknap- 
par och munblecket till svärdsskidan). Eftersom all
ting i graven var nedlagt samtidigt blir det således det 
yngsta fyndet i graven som daterar hela graven. I 
kammargravens fall är det just agraffknapparna (fig. 
54) och munblecket (fig. 33, 34) som intar denna 
yngsta ställning och genom djurornamentiken har en 
datering till omkring år 500 (Selling 1952) eller strax 
dessförinnan (Ramqvist & Müller-Wille 1988) före
slagits. Som exempel på svårigheterna med dessa 
fyndkronologier kan vi leka med tanken på att om
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Fig. 94
Högomområdet när vattnet stod 15 m högre än i dag, dvs vid tiden strax efter Kr f.

inte ärmarnas agraffknappar och svärdet lagts ned vid 
begravningen hade den mest sannolika dateringen av 
kammargraven i stället blivit omkring år 400, då man 
tvingats gå efter glasen (fig. 56), kitteln (fig. 57) och 
djurhuvudena på betslet (fig. 39—41) och stångänden 
(fig. 63). Det betyder att man när det gäller arkeolo
giska dateringar måste eftersträva flera av varandra 
oberoende dateringsmetoder för att nå största möjliga 
sannolikhet.

Om kammargraven på relativt säker grund kan 
bestämmas till tiden omkring år 500, är det inte lika

enkelt med resten av företeelserna i Högom. När det 
gäller kittelgraven i hög nr 4 kan vi dock utgå ifrån att 
den är äldre än kammargraven. Detta baseras på att 
den kan räknas till vad Selinge (1977:Z61 ff) kallar 
kittelgravshorisonten. Dateringen av denna horisont 
kan genom fynd av några guldmynt dateras till årtion
dena omkring 400 varför en grov datering ca 350- 
450 skulle vara applicerbar. Förhållandena är 
desamma i Norge (Shetelig 1912). Vanligen innehål
ler dessa kittelgravar kamfragment, benpilspetsar, 
skedfragment av ben samt björnfalanger. Hög nr 4 i
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Högom stämmer mycket väl in i denna bild, trots att 
det i Högom rör sig om en järnkittel medan de andra 
nästan alltid haft en s.k. Vestlandskittel som benbe
hållare. Det är med andra ord troligt att hög nr 4 
anlagts omkring år 400 e.Kr.

Husgrunden under hög nr 4 är alltså äldre än den 
ovan nämnda dateringen. Ingenting i fyndmaterialet 
från boplatsen ger några närmare anvisningar om hur 
mycket äldre husgrunden är, men som framgick av 
husgrundsjämförelserna stämmer husgrunden kon- 
struktionsmässigt mycket väl med hus i Gene från 
perioden 100-350 e.Kr.

Beträffande hög nr 3 har vi ingenting att utgå ifrån. 
Däremot finns från boplatsen under högen en mängd 
fynd som kan dateras till folkvandringstid (ca 400- 
600). Fyndmaterialet i form av hårnålar, kamfrag
ment och benpilspets samstämmer helt och hållet 
med fynden i kittelgravarna, varför det sannolika är
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att husgrunden brunnit ner på 400-talet. Att komma 
åt en mer detaljerad datering är dock inte möjligt 
utan ett flertal 14C-dateringar.

De mindre gravarna kan dock som tidigare nämn
des endast dateras generellt till äldre järnålder. Som 
en preliminär slutsats kan vi dock säga att de mindre 
gravarna på gravfältets SÖ del är de som först anlagts 
och som till utseende och antal närmast motsvarar ett 
i detta område relativt stort gårdsgravfält. Efter dessa 
har storhögarna nr 4, 3, 2 och slutligen hög nr 1 
byggts. Denna sekvens har alltså visst stöd i materialet 
och för att hög nr 1 byggts efter de övriga talar även 
det faktum att den ligger i en urgrävd del av åsen, 
med högfoten ca 2 meter lägre än de övriga storhö
garna (fig. 16). Detta kan förmodligen förklaras av att 
material till storhögarna nr 2, 3 och 4 eller till någon 
av dem, tagits bland annat från den plats där hög nr 1 
sedermera fick sin plats.



Internationella förbindelser

Som framgått av fyndredovisningarna finns i Högom- 
materialet ett flertal föremål som ursprungligen till
verkats på kontinenten. Både Väst- och Östeuropa 
har levererat föremål som slutligen hamnat i Högom. 
Detta är nu inget ovanligt för denna tid, snarare 
utmärkande. Föremålen ifråga går i allmänhet under 
beteckningen importfynd och har behandlats av flera 
forskare (Ekholm 1956, Näsman 1984). Men så kom
plett utrustade gravar som grav nr 2 i Högom tillhör 
utan tvekan undantagen. Inte sällan har ursprungligen 
rika gravar plundrats, både i modern tid såväl som 
under förhistorisk. Förhållandet att gravar plundrats 
redan under förhistorisk tid betyder att det uppkom
mit någon form av kontinuitetsbrott i samhället, san
nolikt på det politiska planet. Det är ibland konstate
rat att folkvandringstida gravar blivit plundrade under 
vendeltid, dvs vid precis den period, under vilken här 
hävdats att en strukturell omvandling av samhällena 
ägt rum (Lamm 1973:80f).

När det gäller kontakterna med yttervärlden står vi 
inför två typer av förhållanden: (a) föremål som till
verkats på främmande ort och (b) föremål som har 
sina närmaste paralleller på fjärran ort, men som är 
eller kan vara tillverkade lokalt. Till den första kate
gorin hör glasbägarna (fig. 95) och bronskärlen och 
till den andra kategorin hör kammargraven som

Högom

Fig. 95
Spridningen av importfynd från kammargraven, hög 2.
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sådan, sannolikt svärdet (fig. 95) och kanske kerami
ken. När det gäller sadeln och betslet är det osäkert 
om de är införda eller tillverkade lokalt. Några exakta 
paralleller är inte kända när det gäller sadeln. Där
emot finns sadeltypen, dvs ringsadeln, representerad i 
ett flertal fynd i Sverige och Danmark (Norberg 
1929, Stjernquist 1973, Thrane 1984), men dock inte 
på kontinenten. Därtill kommer att råmaterialen 
guld, silver och brons helt visst är införda i en eller 
annan form från kontinenten. Ädelmetallerna äger ju 
den egenskapen att de är relativt lätta att omsmälta 
och omstöpa, varför ett exakt ursprung sällan kan 
spåras.

Bronskärlen i form av en Vestlandskittel och ett 
bronsfat är med all sannolikhet tillverkade inom pro- 
vinsialromerskt område, i nuvarande Belgien (Ekholm 
1956). Vestlandskitteln har fått sitt namn efter det 
norska Vestlandet, då de i detta område förekommer 
särskilt ofta, framför allt såsom benbehållare i gravar
na. Detta förhållande visar på ett tydligt sätt den SV- 
norska kontakten med provinsialromerskt område. 
Vestlandskitteln har således med stor sannolikhet 
kommit till Medelpad via SV-Norge. Detta gäller 
också bronsfatet, vilket är en likartad, men mer säll
synt föremålstyp som inte lika ofta funnit sin plats i 
gravskicket.

De flesta fynd av Vestlandskittlar är som nämnts i 
form av benbehållare i brandgravar. Detta kan någon 
gång också gälla bronsfaten, t.ex. det i Harv i Attmar 
sn, Medelpad (Slomann 1950, Selinge 1977:262). 
Men som gravgåva i kammargravar såsom i Högom, 
får man gå till Norge och kontinenten för att hitta 
motsvarigheter. De övriga åtta i Medelpad påträffade 
Vestlandskittlarna har samtliga varit benbehållare.

När det gäller en sådan sak som svärdet är detta 
framför allt att betrakta som en individuell produkt så 
tillvida att det inte förekommer två svärd som är 
exakt lika. Däremot kan man välja ut några egenska
per, t.ex. upphängningsanordningen, svärdsknappens 
och doppskons utformning, och därigenom gruppera

svärden och se var man finner likheter. Bland annat 
detta har gjorts av Menghin (1983), som studerat 
samtliga i gravar ingående tveeggade svärd från 400- 
600-talet och han kommer därvid fram till att 
Högomsvärdets gelikar framför allt finns på västeuro
peiskt område (fig. 95).

De intressanta, men fåtaliga, fynden av bronshant
verk som påträffades i fyllningen till högarna nr 2 och 
3 låter antyda att bronsgjutning och sannolikt också 
silver- och guldsmide förekommit på platsen. Dess
värre föreligger endast få gjutformsfragment varför 
gjutformar och föremål ej gått att jämföra. Liknande 
fynd från bl.a. Helgö och Gene visar dock att smycke
produktionen varit delvis lika och delvis skild. Till 
exempel har en viss nåltyp (med profilerat huvud) 
tillverkats på båda platserna, liksom för övrigt också i 
Högom (fig. 67). När det gäller reliefspännen har 
dock olika typer tillverkats. Detta, tillsammans med 
att bronsgjutningsrester hittats på betydligt fler plat
ser än vad som tidigare antagits, betyder för det första 
att smyckeproduktionen inte varit centralt styrd från 
t.ex. Mälardalen, en slutsats som för övrigt inte heller 
stämmer med det i detta arbete inledande påståendet 
om de många småkungadömena under äldre järnål
der. Det betyder troligen inte heller att en från 
Mälardalen utgående s.k. vandrande hantverkare 
besökt olika områden och där tillverkat smycken, en 
uppfattning som dock vunnit många anhängare 
(Steuer 1987, Sjøvold 1988). Vad som snarare verkar 
rimligt är att varje småkungadöme haft sina hantver
kare, kanske underställda det ledande skiktet, och 
vilka i sitt eget småkungadöme kan tänkas ha besökt 
olika lokala stormän och för deras räkning utfört viss 
smyckeproduktion. Detta skulle bättre förklara den 
relativt rikliga förekomsten av små mängder gjut- 
ningsrester, samtidigt som den antydda regionala 
skillnaden i produktionen får sin förklaring. Men på 
samma sätt som olika föremål byts mellan t.ex. 
Mälardalen och Mellannorrland, är det också möjligt 
att man byter eller tar efter delar av varandras smycke-
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produktion. Ännu är dock denna forskning, på grund 
av bristande fyndmaterial, i sin linda varför säkra slut
satser för närvarande inte kan dras.

Denna korta karakteristik av interregionala förbin
delser får utgöra exempel på det breda kontaktnät 
och flexibilitet som fanns under folkvandringstiden. 
Exakt i vilken form dessa kontakter uppträdde kan ej 
avgöras, men det är troligt att byte av lyx- eller 
prestigevaror framför allt eller uteslutande ägde rum 
mellan de ledande skikten inom respektive småkunga- 
döme och att föremål den vägen successivt letat sig 
upp till vårt område. Sedan har de också lokalt kun
nat fördelas vidare till stormän i de enskilda folklan- 
den. Man får dock inte helt slå bort tanken på att

grupper från Mellannorrland direkt deltagit som lego
soldater i den romerska armén under ett antal år och 
sedan återvänt med sold och byte och kanske också 
vanor och ideér. De oroliga förhållandena kring limes 
under slutet av 300- och början på 400-talet innebar 
att romarna till sitt försvar, i allt större omfattning 
tvingades anlita germanskt manskap. Germaner intog 
ibland mycket höga militära befattningar och 
utgjorde hela legioner och dessa rekryterades natur
ligtvis i första hand från gränstrakterna, men hur långt 
upp i norr germaner anslöt sig till antingen romerska 
legioner eller anfallande germanska styrkor förtäljer 
inte historien.
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Sammanfattning

Jag har i ovanstående redovisning och resonemang 
om fynden och fornlämningarna i Högom velat tiller
känna platsen en betydelse utöver det vanliga i det 
äldre järnålderssamhället. En betydelse som sannolikt 
kom att bestå under yngre järnålder, men då ingående 
i ett annat sammanhang, nämligen som en del i den 
svenska statsbildningsprocessen. Under medeltiden 
vet vi utifrån de skrivna dokumenten att Selånger 
med Kungsnäs utgjorde en kungsgård och att det 
normgivande exemplaret av Hälsingelagen förvarades 
fastkedjad i Selångers kyrka (Holmbäck & Wessen 
1979:XLVII). Platsen intog således också under 
medeltiden en regionalt sett central position i Mellan- 
norrland åtminstone beträffande politiska och judi- 
ciella förhållanden.

Med tanke på vad Högomkomplexet represente
rade under folkvandringstid får man säga att de 
medeltida förhållandena inte uppstått av en slump. 
Det borde således finnas en kontinuitet vad beträffar 
denna ställning och det bör betyda att den yngre järn
ålderns Selånger också tillmättes en regionalt viktig

roll, kanske som säte för den från Mälardalen utsände 
fogden som möjligen redan under 600-talet installera
des i området. Eller så, vilket i själva verket är troliga
re, tvingades det under äldre järnålder ledande skiktet 
till underkastelse och till att inta fogdens roll genom 
att insamla och leverera tribut (skatt) till Uppsala- 
hovet. Gamla invanda sociala relationer utnyttjades i 
så fall på ett nytt sätt och tillät därigenom viss konti
nuitet i den sociala strukturen, även om den politiska 
strukturen i Mellannorrland från denna tid kom att 
totalt skifta förtecken.

Den dramatiska politiska utveckling som uppenbar
ligen ägde rum under perioden ca 500 till 1100 inne
bar att de omkring dussinet samhällsbildningar som 
fanns i Skandinavien under äldre järnålder i rask takt 
transformerades till de tre statsbildningarna Dan
mark, Norge och Sverige. För förståelsen av denna 
utveckling intar platser som Högom en nyckelroll, 
dels såsom försvarande gentemot ett överväldigande 
tryck utifrån och dels såsom svarande på en omväl
vande politisk omstrukturering av samhället.

Meilannorrlands järnålder
Övergångsfas från rörligt 
till fast boende. Stammar

Det mellannorrländska 
småkungadömets tid

Mellannorrland dras in i den 
svenska statsbildningen
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