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ELFENBEN OCH SNÄCKOR 
I GOTLÄNDSKA VENDELTIDSGRAVAR 

Av Birger Nerman 

Åren 1903—04 undersökte rektor Hans Hansson vid Kylver i 
Stånga socken på Gotland 15 gravar, av vilka ett par voro mycket 
rika. I en av dem, nr 5 (SHM inv.-nr 13436 A: 5), en hög av 
ca 5,5 m diam. och ca 0,35 m höjd, anträffades ett kvinnligt 
skelett, och invid detta upptogs en mycket förnämlig samling 
föremål: 3 dräktspännen av brons, därav ett ryggknappspänne 
med rik förgyllning och inläggning av granater1 och två små 
djurhuvudformade, ca 150 pärlor av glasfluss (en del mosaik), 
kalksten och bärnsten, en sölja2 och ett fågelformigt bältebeslag' 
av brons, 2 nålar av brons4, en bronskittel, 7 plattat halvklot
formiga spelbrickor av ben, cn pilspets av järn, en järnkniv 
med bronsbeslag å bandtaget m. m. 

Ovanpå övre delen av ett av lårbenen (vilkctdera anges ej) 
lågo fragment av vad som tydligen varit en ring av ben. Hansson 
förmodade i sin i Statens Historiska Museum befintliga gräv-
ningsberättclse bl. a., att det kunde vara skoning till en väska 
av tyg. Denna förmodan förefaller rimlig; väskan har väl då 
varit anbragt vid gördeln, något varpå läget kunde tyda. 

Ringen, som i fig. 1 återges i rekonstruerat skick, är något 
oval och har en största diam. av ca 16 cm. Genomskärningen 
är avplatlat rund, nära 1,5 cm. Uppenbarligen har väskan med 
öglor varit fästad i ringen. Men hur väskan i övrigt sett ut, kan 
givetvis icke sägas. 

Vid undersökning av det benmaterial, varav ringen bestod, 
gjordes den överraskande upptäckten, att det måste vara — 
elfenben. Det är élefantbetens innersta rotparti, som avsågats, 
varvid en oval ring uppkommit, som sedan avslipats. 

1 Fornvännen 1908 sid. 237 fig. 81 och Antikvarisk Tidskrift 2 2 : 4 sid. 31 
textfig. 8. 

2 Fornvännen 1908 sid. 238 fig. 85 och Antikvarisk Tidskrift 22 :4 fig. 76. 
3 Fornvännen 1908 sid. 238 fig. 86 och Antikvarisk Tidskrift 22 :4 fig. 106. 
• Som Antikvarisk Tidskrift 2 2 : 4 fig. 146. 
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Fig. 1. Ring au elfenben. Kylver. Stånga socken, Got
land. (SHM inv.-nr 13436: grav 5.) Teckning av I). Sel
ling. < 1/2. — Bing of ivory. Kyluer, Slänga parish, 

Gotland. 

Även i en annan av de av Hansson undersökta gravarna vid 
Kylver, nr 6 (SHM inv.-nr 13436 A: 6), en hög av ca 7,5 m 
diam. och ca 0,4 m höjd, hittades rester av en liknande ring, 
men den döda - även här en kvinna — hade i detta fall bränts, 
och även elfenbensringen var starkt förbränd; i brandlagret an
träffades för övrigt rester av ett ryggknappspänne som i före
gående grav, försmälta pärlor, klumpar av ett förbränt glaskärl, 
cn benkam och en järnkniv0 m. m. 

Så vitt jag vet, känner man hittills ifrån Sveriges forntid i 
elfenben endast 3 fragmentariska spelbrickor (?) från den s.k. 
Tors hög (den längst bort ifrån kyrkan belägna) vid Gamla 
Upsala, konung Adils' grav ifrån tiden omkring år 575." 

Men upptäckten av elfenben i Kylvergravarna får ökat in
tresse genom förekomsten av ännu en långväga främling i den 
förstnämnda av dem: en snäcka, Cyprea melanostoma, hemma
hörande i den Indiska oceanen. Den anträffades vid midjan och 
har troligen hängt som prydnad (eller amulett ?) vid bältet. 

5 Fornvännen 1908 sid. 239 fig. 87. 
G En avb. t. ex. i Lindquist, S., Uppsala högar och Ottarshögen, Kungl. 

Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens monografiserie, nr 23, 1936, 
sid. 182 fig. 104 h och Nerman, B., Gamla Upsala — svearikets h jär tpunkt , 
Stockholm 1943, sid. 41 fig. 30. 

210 



E L F E N B E N O C H S N Ä C K O R 

Fig. 2. Snäcka, Cgprea melano-
stoma. Vallstenarum. Vallstenn 
socken, Gotland. (SHM inv.-nr 
6294.) 1/1. — Shell. Vallstenn-
rum. Vnllstena parish. Gotland. 

Fig. 3. Snäcka, Cgprea melano-
stomn. Grötlingbo socken, Got
land. (SHM inv.-nr 10482: 9.) Ca 
6/7. — Shell. Grötlingbo parish, 

Gotland. 

Sådana snäckor känner man från ytterligare minst 5 gotländska 
kvinnogravar: Endregårda i Endre socken, SHM inv.-nr 11742: 
grav 1, undersökt av O. Almgren och O. V. Wennersten; St. Ihre 
i Hellvi socken, SHM inv.-nr 20826: grav 280 d, undersökt av 
N. Gillgren; Hallvede i Eke socken, SHM inv.-nr 21394, under
sökt av M. Stenberger (snäckan anträffad på bröstet) ; Vallstena-
niin i Vallstena socken, fig. 2, SHM inv.-nr 6294, osakkunnigt 
undersökt; Grötlingbo socken, fig. 3, SHM inv.-nr 10482:2—11, 
hopblandade gravfynd; vidare härrör ett ex. av en annan snäcka. 
Oliva infläta, vilken även, enligt välvilligt meddelande av prof. 
Nils Hj. Odhner, härs tammar ifrån Indiska oceanen, ifrån en 
avskrädeshög invid en gotländsk kämpagrav vid Stavgard, Känne 
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i Burs socken (Nihlén, J., och Boéthius, G., Gotländska gårdar 
och byar under äldre järnåldern, Stockholm 1933, sid. 244 fig. 
103). I övrigt äro sådana snäckor okända ifrån Skandinavien. 
De välbevarade exemplaren äro försedda med en bronsring, som 
visar, att snäckorna hängt. 

De ifrågavarande gravarna ifrån Kylver tillhöra tiden fram
emot år 600 e. Kr., och av andra gravar än nr 5 ifrån Kylver, i 
vilka snäckor anträffats, kunde de ifrån St. Ihre och Vallstena
rum dateras till samma tid, medan Endregraven tillhör andra 
hälften av 600-talet och Hallvedegraven början av 700-talet. 

Liknande snäckor hittas i gravar från samma skede hos 
germanfolken i mellersta och västra Tyskland, hos germanerna 
i Italien och hos anglosaxarna i England.7 Men nordborna, sär
skilt gotländingarna, hade under ifrågavarande epok sina allra 
livligaste förbindelser just med germanfolken i Tyskland, rhen-
frankcr, alemanncr, thiiringar, bajrare m. fl. A andra sidan visa 
många fynd, att nämnda germanfolk, antagligen främst via 
germanerna i Italien, då stodo i förbindelse med Orienten. Sär
skilt synes, som bl. a. Wilhelm Holmqvist5 visat, den koptiska 
kulturen ha spelat en betydande roll för germanfolkcn på 
Europas fastland och i England under ifrågavarande tider, något 
som ger sig tillkänna både i import av koptiska bronskarl" och 
starka inflytelser från den koptiska ornamentiken på den ger
manska. Man skulle därför vilja vara böjd att anse elfenbenet 
i Norden härstamma ifrån östra Afrika liksom Cypreasnäckorna 
och Olivasnäckan ifrån öst-Afrikas kust och att de så via Egyp
ten skulle ha förts till Europa. 

Det ä r ' alltså uppenbarligen på indirekta vägar, som de 

7 För Tyskland t. ex. Gröbbels, I. W., Der Reihengräberfund von Gammer
tingen, Miinchen 1905, pl. 16 fig. 16, för germanerna i Italien och för det 
anglosaxiska England se Åberg, N., The Anglo-Saxons in England, Uppsala 
1926, sid. 105 f., 208, å s is tnämnda sida med l i t te ra turhänvisningar för 
England. 

s Holmqvist, IV., Kunstprobleme der Merowingerzeit ( = Kungl. Vitterhets 
Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, del 47, 1939). 

9 Om dessa se särskilt Werner, J., Italischcs und koptisches Bronzege-
schirr des 6. und 7. Jah rhunder t s nordwär ts der Alpen (i Festgabe aus 
Athén, Theodor Wicgand dargebracht, Miinchen 1938, sid. 74 ff.). 
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orientaliska gästerna, elfenben ifrån Afrika och snäckor ifrån 
Indiska oceanen, nått de praktälskande gotländska kvinnorna 
under Vendcllid. 

SUMMARY 

Birger Nerman: Ivory and Shells in Gotlands Vendel Graves. 

In two female graves (SHM inv. no. 13436 A: 5 and 6) dating from c. 600 
in the grave-field near Kylver in Stånga- parish in Gotland which were ex-
plored by Rector Hans Hansson in 1903 (and 1901?) rings of ivory were 
found (see Fig. 1 for that from grave 5) thal had presumably formed the 
frames of cloth bags. Apart from these only three olher objects of ivory are 
known from prehistoric Sweden, viz. three fragmenlary games »men» from 
the so-called Thor"s mound at Gamla Upsala from c. 575. 

The first of these two graves at Kylver also contained a shell, Cyprea 
melanostoma, indigenous to lhe Indian Ocean. Similar shells were unearthed 
in at least five other female graves in Gotland from c. 600—700 (Figs. 2 and 
3). We have besides one specimen of another shell from lhe Indian Ocean, 
Oliva infläta, discovered near the remains of a building at Stavgard, Känne, 
Burs parish. Golland. Shells of this kind were found during the same period in 
graves belonging to the Germanic peoples in central and western Germany, 
Italy and England. 

The author holds the view Ihat lhe ivory discovered in Seandinavia prob
ably derives from East Africa and the shells from lhe East African coast. 
He believes that via the Coptic culture in Egypt, which in these times greatly 
influenced the Germanic culture in Europé, they were conveyed to lhe Ger
manic peoples in Europé and by some of them över lo Seandinavia. 
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