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Smärre meddelanden 

En ovanlig vikingatida brandgrav på Gotland 
Under föregående sommares undersökningar pä gravfältet »Barshalder» i Gröt
lingbo socken pä Sydgotland, utgrävdes i anslutning till de gängse skelcttgravarna 
pä gravfältets norra del även nägra brandgravar frän vikingatid. En av dessa 
visade sig särskilt intressant (Roes i28, 28/66). Graven hade inte nägon markering 
synlig över markytan och framkom först då omrädet under antikvarisk kontroll 
avtorvades för grustäkt. Den visade sig utgöra ett ca 80 x 200 cm stort, ca 
50-60 cm djupt gravschakt orienterat i ungefär NNÖ-SSV med fyllning av starkt 
kolhaltig sand och brända ben, fig. 4. 

I gravens Sydända påträffades två kantställda sandstensflis, som stöttades av 
nägra klumpstenar och lutade något inåt graven. Utspritt i fyllningen läg en 
remsölja och en remdelare med pånitade lister, nägra smä kupiga prydnadsnitar 
samt ett i tvä bitar sönderbrutet ringspänne med s. k. vallmoknoppformiga änd
knoppar, allt av brons. (En utförlig fyndförteckning finnes i slutet av artikeln.) 
Av spännet läg den ena hälften i ytskiktet, den andra ca 30 cm lägre. Dessutom 
hittades större delen av en kniv samt en bit av ett spetsovalt eldstål. Vid gra
vens västra sida, 40 cm frän gavelstenarna påträffades pä 40 cm djup cn yxa 
som läg med eggen mot söder. En spjutspets låg 30 cm norr därom med udden 
mot söder pä samma nivå. I gravens nordända framkom ett lerkärl som troligen 
varit helt när det kom pä plats men som krossats genom trycket uppifrån. Öster 
om detta 20-30 cm under ytskiktet påträffades en lie, liggande med eggen uppåt 
och orienterad i gravens längdriktning. Bland de brända benen tillvaratogs 
fragment av en dubbelkam. Alla föremålen i graven bar spär av att ha varit 
med på bålet. Fig. 1-3. 

Gravschaktets väggar var i det närmaste lodräta och nägon stenkonstruktion 
utöver de ovannämnda gavelstenarna fanns inte. Bronsföremälen är alla vanliga 
gotländska typer frän vikingatidens senare del. Ringspännen med vallmoknoppar 
iir förut hittade i kombination med fyrflikiga bredyxor bl. a. på gravfältet vid 
Ihre i Hellvi.1 De tillhör liksom yxorna 1000-talet.2 Spjutspetsen torde vara av 
Petersens G-typ, vilket väl stämmer överens med yxans datering. Pänitade lister 
pä söljor och remdelare är vanligt pä Gotland under vikingatidens sista del. 
Mera originellt pä de nu funna föremålen är punktcirkelornamentet med dubbla 
ringar, som främst hör hemma pä andra material än metall. De smä bronsskäl-
lorna bar med största sannolikhet suttit på ett bälte dä likartade påträffades 
in situ pä detta sätt i en skelettgrav pä gravfältet under sommarens utgrävningar. 
Det spetsovala eldstålet tillhör tiden omkring är 1100 och har en östlig utbred-

1 Stenberger, M., Das Gräberfeld bei Ihre im Kirchspiel Hellvi aut Gotland. Acta Arch. 
Vol. XXXII, Kbhn 1962, Abb. 34, 35. 
2 Petersen, J., De norske vikingesverd, Kristiania, 1919, s. 46, »Type M>. 
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ning.3 Pä Gotland tillhör inte eldstål det vanligaste gravgodset, ett likartat är 
dock hittat i grav 158 pä Ihregravfältet. Lerkärlet tillhör Sellings huvudgrupp 
A IV: 3. Dessa grova kärl är ovanliga på Sydgotland där en mera välgjord vara 
av baltisk-vendisk typ är förhärskandc under denna tid. Brandgraven torde 
kunna tidsfästas till 1000-talet, dock ej alltför sent pä detta århundrade. 

De brända benen som uppgår till ca 1 liter är granskade av Hans Sellstedt 
som, utan kännedom om fynden, preliminärt gjort följande bestämning: »£n 
individ, 40-50 är och sannolikt av manligt kön.» Han påträffade även benfrag
ment av hund. Nägra av människobenen, det gäller nägra ryggkotor, är nästan 
helt obrända. 

Branclgravskicket har på Gotland under hela vikingatiden förekommit jäm
sides med bruket att begrava de döda obräncla. Mot vikingatidens slut minskar 
brandgravarna för att helt försvinna när det kristna gravskicket tar överhanden. 
Det är således inte överraskande i och för sig när denna mycket sena brandgrav 
ensam dyker upp bland de sena skelettgravarna pä Barshalder, däremot avviker 
själva gravanläggningen frän det normala. De gotländska brandgravarna frän 
vikingatid utgöres sä gott som alltid av antingen ett branclskikt eller en brand-
grop, rund eller oval, eller en liten stenkista. Den nu påträffade graven gör med 
sin rektangulära form, raka schaktsidor och gavelstenar i sekler och sin orien
tering närmast ett intryck av att vara besläktad med gravläggningen med obräm 
lik, ehuru skelettgravarna pä Barshalder sällan har en sä ofullständig steninram-
ning. Däremot förstärks intrycket något om man jämlör graven med en av Einer-
stam och Thålin undersökt grav på Slitetorg, där den döde ligger med huvudet 
ät norr med bredyxa och spjut vid höger sida.4 Denna grav saknar varje form 
av stensättning men även lerkärl. Pä Barshalder, där praktiskt taget alla sen-
vikingaticla skelettgravar innehåller ett sådant, stär detta nästan alltid vid gravens 
fotända, dvs. i norr. Det finns emellertid nägra exempel på att de även stått vid 
den dödes huvud,5 vilket ju skulle vara fallet i brandgraven, om man nu har 
rätt att göra jämförelser med Slitegraven sä i detalj. Det gäller ju förövrigt 
endast de större föremålen i graven. Spjutspetsen som definitivt klassificerar 
graven som »vapengrav» är ett ålderdomligt drag, dä sädana på Gotland tillhör 
vikingatidens äldre del.6 Yxor däremot förekommer pä gravfälten så länge dessa 
är i bruk. Det är dä vanligen fräga om smä handyxor. De delvis helt obräncla 
benen ger ett intryck av att man inte varit särskilt hemmastadd i kremerings-
konsten. 

Om man bortser frän bälmörjan, för graven nästan tanken till förhållandena 
när brandgravskicket infördes, vid övergången mellan bronsålderns a:a och 3:6 
period. De äldsta brandgravarna anläggs pä samma sätt som de obrända grav
läggningarna: den dödes vapen och smycken placeras pä de brända benen som 
om det varit ett obränt lik. Men nu på 1 ooo-talet är det tvärtom brandgrav-

3 Serning, I., Dalarnas järnålder, Sthlm 1966, s. 82. 
4 Einerslam, B. och Thålin, H., Torget i Slite — ett vikingatidsgravfält, Gotländskt Ar
kiv, Visby 1946, grav 9, s. 105 fig. 3. 
5 Trotzig, G., Tvä märkliga gravanläggningar från vikingatid på Barshaldershed, Got-
ländskt Arkiv, Visby 1964, s. si. 
• Jfr .Stenberger a. a. Abb. 21. 
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skicket som häller pä att gå ur bruk under intryck av den gravsed som visserligen 

parallellt funnits kvar, men som nu hävdas som den allena saliggörande av den 

framryckande kr is tendomen. Det är svårt at t f inna egentliga parallel ler till d e n n a 

grav i de områden som Got land närmast stod i kontakt med vid denna tid. 

Förutom gravskicket gör även lien ett f rämmande intryck i den gotländska 

miljön. Vikingatida gravfynd av jordbruksredskap är här mindre vanliga. I Fin

land har påträffats liar i gravar frän 1000-talet,7 och även pä svenska fastlan

det.8 Petersen känner i Norge 257 liar som kan hänföras till yngre järnålder , 

av dessa är 200 gravfynd. Endast 8 av dessa dateras av Petersen senare än 800-

talet." H ö j d p u n k t e n för bruket att nedlägga liar i de norska gravarna infaller 

således 100-200 är tidigare än den n u funna gotländska lien. J a n Peder L a m m 

som gått igenom liematerialet i Statens Historiska Museum har fått fram et t 

10-tal lynd, flertalet av dcpäkaraktär . 1 0 Pä dessa överstiger inte kordalängden 

40 cm. I det norska materialet finns däremot liar med en kordalängcl u p p emot 

70 cm. Lien är »jordlagd» för slag frän vänster till höger, säledes tvärt emot 

vad som nu brukas. Pä Got land har dylika påträffats dels i en grav vid Botvalde, 

Gothems sn (SHM 8479) och dels vid Havor, Hab l ingbo sn (SHM 7582:40). 

Därtill kommer en lie som ingår i det stora depå lyndet från Gudingsåkrarna (GFC 

9131), l a ett lösfynd frän Laxarve, Boge sn (GFC 10038: 127) samt en miniatyrl ie, 

11 cm lång, frän Ihregravlältet , Hellvi sn (GFC 10221: 154). I Nordiska museets 

samlingar finns inte nägon lie med det ta särdrag.1 1 Måhända har den döde varit 

vänsterhänt . Kanske har denna egenhet hos h o n o m bidragit till att man låtit lien 

följa med honom i graven. Ingen gäng skilde han sig så mycket frän de övriga 

som vid myrslåttern. En vänsterhänt man kan ju inte gå med de övriga slätter-

kar larna i »skärgäng». Vänsterhänthet förekommer i vara dagar hos endast 4 - 8 % 

av befolkningen,1 2 och i en gotländsk by kan ju en sådan person ha framstått 

som en särling. En a n n a n möjlighet är att dessa liar använts till nägot speciellt 

ändamål eller hal t magisk betydelse. Problemet torde endast kunna lösas om liarna 

behandlas i ett större sammanhang. 

Fyndlör teckning 

Ringspänne , brons; bågen tr ind, mot mi t ten nägot t i l lplat tad, med tre för

tjockade par t ie r med kvadratiskt tvärsnitt symmetriskt placerade. Pä dessa en 

inpunsad romb med punktc i rke lornament i mit ten, samt på bågens (iveryta 

mellan dessa par t ie r inpunsade trianglar. Ä n d k n o p p a r n a »vallmoknopp»formiga. 

; kivikoski, E., Die Eisenzeit Finnlands II, H:fors 1951, s. 27. 
8 Serning a. a. s. 81 
• Petersen, J., Vikingetidens redskapet. Skr. utg. av Det Norske Vidensk.-Akad., Oslo 1951, 
s. 146. 
'" Lamm, J. P., Om liar. Studier i svenskt liesmide med särskild hänsyn lill del indu
striella liesmidet i Leksands sn, Dalarna. Stencil i Nord. och jämf. Folklivsforskn. Sthlm 
1964. Nord. museets bibliotek. 
•'• För denna upplysning samt intressanta synpunkter tackar jag Am. H. Eles. 
12 Sv. uppslagsbok. 
" Stenberger, M., Gudingsåkrarna, Gotländskt Arkiv, Visby 1943, s. 18. 
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Fig. i. Gotland, Grötlingbo 
sn, Barshalder, Roes i28, 
grav 28/66. Lie, yxa, spjut
spets, kniv in. m„ allt av-
järn. — Sense, Axt, Speer
spitze, Messer u. dgl. aus 
Eisen. 1/4. 
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Fig. 2-3. Gotland, Grötlingbo sn, Barshalder, Roes i2s, grav 28/66. Remsölja, remdelare 
och ringspänne av brons, — Riemcnsclinalle, Ricmenvcrteilcr und Ringspange aus Bronze. 
1/2. — Tongefäss. 3/4. 

Bågen bruten i tvä delar, nålen saknas. Spännets diam ca 6,5 cm, bågens största 
grovlek 0,9 cm. 

Remsölja, brons; öglans kontur lökformig, överytan pärlad; remfästet av 
dubbelvikt bronsbleck, på överytan ornerat med tvä punktcirkelornament med 
dubbla cirklar samt pånitade lister med mittfåra. Söljan nägot eldskadad, tornen 
som varit av järn saknas, remtästet brustet. Största utsträckning 7,6 cm, öglans 
bredd 2,6 cm. 

Remdelare, brons; bestående av ring av trind ten samt vid denna fastsittande 
2 remfästen av dubbelvikt bronsbleck; de senare pä överytan försedda med två 
punktcirkelornament med dubbla cirklar samt delvis täckande dessa, pånitade 
lister med mittfåra. Det ena remfästet är kortare än det andra, något eldskadat. 
Största utsträckning 7 cm, ringens största diam 2,75 cm. 
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Fig. 4. Gotland, Grötlingbo sn, Bars
halder, Roes i", grav 28/66. 1/30. 

Skällor, 7 st, brons; svagt kupade med genomgående bronsnit, delvis fragmen
tariska. Ca 1 cm/diam. 

Fragment av dubbelkam, 3 st, ben eller horn; bestående bl. a. av en ytterkant. 
Kammens ena sida har troligen haft längre tandavstånd än den andra. Största 
bitens längd (kammens bredd) 3,9 cm, största bitens bredd (kammens tjocklek) 
0,65 cm. 

Bronsfragment, försmält; svärbestämbart. Storlek ca 0,6-1,3 c m -
Yxa, järn; bladet starkt utsvängt, fyrflikig; skafthälsflikarna trubbiga, de nedre 

nägot utdragna. Bredd vid eggen 15,6 cm. Största utsträckning 20,8 cm. 
Spjutspets, järn; bladet ryggat, 1 med egghörn; ett spikhäl vid holkens nedre 

kant. Längd 25 cm, bladets största bredd 3,1 cm. 
Kniv, järn; eneggad, avsats mellan rygg och tänge; eggen nedslipad; del av 

tången saknas, förhöjd. Längd ca 17 cm, urspr. bredd ca 1,5 cm. 
Märla, järn, troligen hörande till kniven. Längd 2,3 cm, bredd 1,4 cm. 
Del av eldstål. Största utsträckning 8,5 cm. Tenens bredd ca 0,7-1,1 cm. 
Lie, järn; »brommen» övergår med en jämn rundning i »baken»; mellan blom

mens »lär» och eggen är en killormig avsats så att lien blir lagd fiir vänster-
höger slag; triangulärt tvärsnitt; eggen kraftigt nedslipad; nägot förböjd, delvis 
välbevarad genom glödpatina. Kordalängd 60-6) cm. Största bredd 3,5 cm. 

Lerkärl, mynningen något utvikt, sidan vertikal, svagt bukig, antydan till 
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bottenkant; godset grovt, icke drejat, fint magrat, gulgrått; Kärlet sammanfogat 
vid konserveringen. Största diam i l , 5 cm, höjd 7,9 cm. 

Brända ben, ca 1 liter. 
Gustaf Trotzig 

Zusammenfassung 

Der Verf. gibt einen vorläufigen Bericht iiber ein Brandgrab aus der späteren 
Wikingerzeit auf Gotland mit einem fiir gotländische Verhällnisse uiigcwöhnliclien 
Fundmaterial. 

Pärlestickaren Mester Påffvel Grells 
mässhaksbroderier 
Vid flera tillfällen har professor P. G. Hamberg riktat uppmärksamheten på nägra 
märkliga mässhaksbroderier i Norrland, förfärdigade omkring 1670. Mässhakarna 
tillhör kyrkorna i Sveg (fig. 1-2) och Lillhärdal (den senare nu i Östersunds mu
seum) i Härjedalen, Berg och Oviken i Jämtland samt Järvsö i Hälsingland.1 

Mässhakarna i Sveg och Lillhärdal är utförligt beskrivna och omständigheterna 
kring deras anskaffande utredda i »Sveriges kyrkor». Pärlstickarens namn har hit
tills förblivit okänt. 

Mässhakarna har på ryggsidan broderier föreställande antingen en korsfästelse-
grupp (Sveg, Berg, Oviken och Järvsö) eller endast ett krucifix (Lillhärdal). Bro
derierna är utförda etter samma förebild men med smärre variationer i detaljerna. 
De är broderade i relief av guld, silver och silke i olika slag av läggsöm på lärlt-
underlag och applicerade pä mässhakarna. Kristusfiguren är påfallande långsträckt, 
ländklädet sammanhälles i ena sidan av en dekorativ rosett. Varje korsann avslutas 
med en kartusch, i tre av dessa ses en pelikan närande sina ungar, i den fjärde 
(över litulus) endast en enkel platta av läggsöm med paljetter. Maria och Johannes 
ses i prolil, stående pä var sin kulle. Pä korset under Kristus en dödskalle ovcr 
korslagda benknotor. Broderierna är uttörda med stor teknisk kunnighet och med 
material av högsta kvalitet. 

Mässhaken frän Berg iir daterad 1668, den frän Lillhärdal 1671. Det har emel
lertid visat sig genom Hambergs utredning att detta årtal gäller färdigställandet 
av själva mässhaken. Broderiet utfördes redan 166g av en ej namngiven pärl-

1 Sveriges kyrkor, Härjedalen, bd I, h. I, Stockholm 1961, s. 78. Sveriges kyrkor, Härje
dalen, bd I, b. 2-3, Stockholm 1963, s. 196. Per Gustaf Hamberg, I kor och skepp, an
teckningar om kyrkoimedningar och kyrkoinventarier i Härnösands stift, Härnösands stift 
i ord och bild. Stockholm 1953, s. 304. 


