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Skölden hör till de mest ikoniska föremålstyperna förknippade med skandinavisk vikingatid. I
populärkultur och i populärvetenskapliga framställningar syns sköldar ofta i stridande krigares händer och
längs vikingaskeppens relingar. I souvenirbutikernas skyltfönster syns sköldar på prydnadsföremål, på
tröjor och på snapsglas till försäljning. De framstår i sådana sammanhang, precis som föreställningen om
hornprydda hjälmar, som synonymt med bilden av vikingen. Den återkommande exponeringen av
vikingatida sköldar skapar en förväntan på att dessa även har en framträdande roll inom det arkeologiska
forskningsfältet. Men sköldar har i själva verkat ägnats sparsamt med forskningsintresse, trots att de
uppträder frekvent i flera olika typer av källmaterial.
   
Som arkeologiska fynd finns sköldar främst i form av metalldelar som sköldbucklor och beslag, sköldar
finns även som miniatyrer använda som amuletter och hängen. Vi finner dem som del av figuriner och
avbildade på gotländska bildstenar, på runstenar och textilier. De förekommer även i skriftliga källor från
vikingatid och tidig medeltid som del av sagor, myter och i form av kenningar. Genom ett helhetsgrepp
undersöks de olika källmaterialens sköldar i relation till varandra och det omgivande samhället under
vikingatid. Studerat som ett associativt fält framgår att sköldens betydelser och funktioner varierar
beroende på sammanhang men genomgående kan kopplas till ett övergripande socialt ramverk präglat av
aristokrati, krigarideal och mytologi.
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Abstract
Viking Age Shields. Things, images and texts as a field of association

Shields are among the most iconic artefacts associated with the Viking Age. Even though shields occur frequently in
various archaeological and written sources, the function and meaning of shields have been sparsely researched and they
have mainly been considered relevant as part of the warrior’s equipment. But when set at centre of attention shields appear
in a wide range of contexts, hence it may be assumed that their functions and meanings reached beyond their use as defence
weapons. This thesis develops a holistic approach and examines how shields in different source materials relate to each
other and to the Viking Age society.

Shields have been recovered from graves all over Scandinavia. The material remains of shields mainly consist of metal
parts such as shield bosses, mounts and rivets. They are often combined with objects such as spears, swords, arrows and
horse equipment. Many of the graves containing shields can be connected to an aristocratic sphere. Miniature shields used
as pendants and amulets have mainly been recovered as part of richly furnished female burials, but they are also included
as part of silver hoards. Furthermore, shields are represented on female figurines, often referred to as “Valkyries”. Images
of shields appears on Gotlandic picture stones and on rune stones. The pictorial context of shield images consists of motifs
depicting ships, warriors and riders. Shields are frequently described and mentioned in Old Norse sagas and myths. There
are hundreds of kennings and heiti for shields, and many of them are connected to certain heroes or mythological characters.
Material properties associated with shields, such as descriptions of shining or shimmering qualities reoccurs in the written
sources. The study shows that shields in these different contexts are used in varied ways and have meanings that operates
well beyond what is expected of a defence weapon.

The concept “association” is pivotal when addressing how different types of shields may refer to each other as well
as to aspects of the Viking age society. The thesis shows how shields in different source materials and contexts carry
associations connected to aristocracy, warrior ideal and mythology. The spatial distribution of different types of shields
(full-sized, miniatures, figurines and images) varies. This indicate that even though there were general values, norms, and
beliefs within a large geographical area, the meanings and functions of shields was diversely expressed in different parts
of Viking Age Scandinavia.

Keywords: Viking Age, shields, miniature shields, picture stones, rune stones, burials, skaldic poetry, warrior ideal,
Norse mythology.
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FÖRORD

När jag först klev in som doktorand på insti-
tutionen för arkeologi och antikens kultur kun-
de jag inte ana hur mycket forskarutbildningen 
skulle komma att betyda för mig. Tiden med 
avhandlingen har varit en resa präglad av med-
gångar och motgångar, många intressanta mö-
ten och viktiga lärdomar. Under en ganska lång 
period var det obegripligt för mig att mina tan-
kar skulle kunna bli en bok, men det blev det! 
När det nu börjar bli dags att skiljas från det 
arbete som upptagit nästan all min tid i flera år 
är det med värme jag tänker på de personer som 
varit med på resan.  

Jag vill inledningsvis rikta ett stort tack till 
mina handledare. Mats Burström, under arbe-
tets gång har du alltid varit lyhörd, konstruktiv 
och uppmuntrande. Tack för ditt engagemang, 
för många skarpsynta inspel och intressanta dis-
kussioner. Anders Andrén, som med ett stort 
lugn kommit med uppmuntran och värdefulla 
synpunkter under avhandlingsprocessen. Tack!

Det finns ytterligare några personer som 
bidragit väsentligt till avhandlingspublikatio-
nen. Framförallt vill jag tacka Magnus Odebäck 
Ljunge för ovärderlig hjälp med formgivning 
och sättning av avhandlingen, samt för din hjälp 
med att grafiskt formge kartor och modell. Här 
vill jag även tacka Karin Odebäck för att du ren-
ritat mina principskisser av sköldar och Mattias 
Jönsson för korrekturläsning. Fredrik Ekengren 
ska ha stort tack för värdefulla synpunkter i 
samband med mitt slutseminarium.

Jag även rikta ett varmt tack till all museiper-
sonal, i Sverige och utomlands, som jag varit i 
kontakt med under avhandlingsarbetet. Ni har 
grävt i arkiv och samlingar, letat fram opublice-
rade rapporter och foton, svarat på mina frågor 
och på olika sätt hjälpt mig att finna det jag letat 

efter. Ett särskilt tack till Katarina Nimmervoll, 
Historiska museet, som har varit mycket hjälp-
sam, tålmodig och kreativ vad gäller bildfrågor. 
Tack också till Thomas Eriksson, Historiska 
museet, och Florent Audy, Ekonomiska museet, 
som med kort varsel ordnat nyfotografering av 
föremål. Tack även till Johnny Karlsson, His-
toriska museet, för värdefull hjälp med osteo-
logiskt material i era samlingar. Till Nina Sand-
berg på Stockholms stadsmuseum och Susanna 
Cassé på Västmanlands länsmuseum, tack för er 
hjälp och fina mottagande. Tack också till Joa-
kim Wehlin, Dalarnas museum, för att du ar-
rangerade studiebesöket i Zornsamlingen.

Tack även till Jan Bill, Kulturhistoriskt mu-
seum, universitetet i Oslo, som möjliggjorde för 
mig att studera Gokstadsmaterialet, och till Les-
zek Gardela för samarbetet med miniatyrsköldar. 
Magnus Källström, Riksantikvarieämbetet, har 
varit mycket hjälpsam i fråga om allt som rör 
runinskrifter, tack! Jag även tacka Louise Evanni 
och Ann-Mari Hållans Stenholm, Arkeologer-
na, för att jag fått tillgång till material samt för 
visat intresse för avhandlingsarbetet. 

Det var med stöd av vänner och kollegor 
från Historiska som jag först tog sikte på fors-
karutbildningen. Tack till Katherine Hauptman, 
din uppmuntran betydde mycket för mig. Tack 
till Gunnar Andersson, som fick mig att inse att 
vikingastudier kan vara långt mer intressant än 
vad som inryms i schablonen, och att det mes-
ta går med lite envishet! Du har även varit till 
stor hjälp i samband med mina föremålsstudier. 
Lotta Fernstål ska tack för all pepp, alla luncher, 
promenader och vinkvällar genom åren. Under 
avhandlingsarbetets gång har du också läst och 
kommenterat mina texter (ofta med kort varsel, 
förlåt för det). 
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Till alla kollegor på institutionen för arkeologi 
och antikens kultur: det hat varit ett privilegi-
um att vistas bland så många kunniga och trev-
liga personer! För alla pratstunder, anekdoter 
ni delat, goda råd och smarta inspel vill jag 
tacka Nanouschka Myrberg Burström, Anders 
Carlsson, Niklas Eriksson och Mirja Arnshav. 
Parallellt med avhandlingsarbetet har jag har 
haft nöjet att få bekanta mig med fyndmateri-
alet från Lovö. För uppskattade samarbeten i 
samband med det vill jag tacka Fredrik Fahlan-
der, Anne Monikander, Jan Apel, Jan Storå och 
Lena Holmqvist. Till trevliga och kloka kollegor 
som ofta tar sig tid att samtala i korridorerna, 
tack Jonas Monié Nordin, Cecilia Ljung, Alison 
Klevnäs, Astrid Noterman, Sigmund Oerhl, 
Frida Espolin Nordstein och Andrew Jones. 
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tacka Jens Christian Moesgard för värdefulla 
tips om myntsköldar, samt Kenneth Jonsson 
och Eeva Jonsson som alltid varit hjälpsamma. 
Anna Kjellström på OFL ska ha ett stort tack 
för insatsen med benen från Asker! 

Alla doktorandkollegor som kommit och 
gått under åren, tack för den fina gemenskapen. 
Ett särskilt tack till Anna Jelicic och mina rums-
kamrater Helena Günther och Moa Råhlander. 
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gren, Tori Falck, Meghan Mattson McGinnis, 
Emma Maltin, David De Lorenzi Turner, Anton 
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det ”gamla gänget”: Anna Sörman, Ingrid Berg, 
Florent Audy, Linda Qviström, Markus Fjell-
ström, Anna Röst, Cecilia Ljung, Marte Spang-
en, Linn Eikje Ramberg och Per Nilsson ska ha 
ett stort tack för vänskap och många skratt. Det 
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Annika Nordström och Jhonny Thérus.

Mina föräldrar, Karin och Lars, som alltid 
stöttar mig i mina beslut och uppmuntrar mig 
att gå min egen väg, tack för all er omtanke. 
Mina systrar Anna och Linnea med familjer, jag 
har tur som har er! Eva-Lena och Christer ska 
ha tack för att ni ställer upp i vått och torrt, och 
Gunnel för din omtänksamhet och uppmunt-
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Stjärnorna Linn och Love som har lärt mig 
prioritera vad som är viktigt i livet, tack för ert 
tålamod. Till Hannes, de timmar vi spenderar 

med dina tåg varje dag har varit nyttiga och (ro-
liga) avbrott från ett stressigt arbete. Nu kom-
mer det finnas tid för ännu mer tåglek! 

Slutligen vill jag, på ett mer personligt plan, 
tacka Magnus för allt stöd. Under de här åren 
har du tålmodigt lyssnat på mig och diskuterat 
sköldar med mig utan att tröttna. De stunder 
då jag tvivlat på mina idéer och förmåga har du 
funnits där med klokskap och motivation. Du 
har hållit mig på banan och uppmanat mig att 
aldrig svika avhandlingen. Tack!

Och, just ja! Tack till Rainbow för Stargazer. 

Stockholm, december 2021.
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1
INTRODUKTION

Sköldar hör till de mest ikoniska föremålen 
i skandinavisk vikingatid. I populärkultur och 
populärvetenskapliga framställningar syns of-
ta sköldar i stridande krigares händer, längs 
vikinga skeppens relingar eller placerade vid 
den döde vikingen i graven. I turistshopar och 
museibutiker finns mängder av vikingar med 
sköld, som prydnadsföremål, på tröjor och på 
snapsglas till försäljning. Till och med flygbolag 
marknadsför resor med hjälp av dessa ikon iska 
sköldar på flygplanskroppen. Sköldar är liksom 
föreställningen om hjälmarnas horn synonymt 
med bilden av vikingen. I populärkulturella 
sammanhang associeras skölden till föreställ-
ningar om modiga hjältar och krigare, om upp-
täcktsresande och blodtörstiga bärsärkar (fig. 
1.1). Sköld ars associativa egenskaper är dock 
inte enbart förbehållet dessa fiktiva föreställ-
ningar.

De associativa egenskaper som sköldar 
besitter är också påtagliga i det arkeologiska 
källmaterialet, men till skillnad från den ikonis-
ka – och endimensionella – populärkulturella 
bilden präglas det arkeologiska materialet av ett 
mer komplext associativt fält. Detta innebär att 
sköld en som kulturellt fenomen har olika mate-
riella och immateriella uttryck, vilka kan kopplas 
till olika sociala sammanhang där sköld en upp-
visar variationer i såväl funktion som betydelse. 
Samtidigt refererar de olika uttrycken till ett ge-
mensamt formspråk och kan relateras till vissa 
betydelsebärande likheter. Det kan ifrågasättas 
om den yngre järnålderns sköld ar verkligen le-
ver upp till den populärkulturella bilden av dem.  
Sköldar uppträder i olika sammanhang under 
den yngre järnåldern. Vi finner dem som arkeo-

logiska fynd av delar av sköldar och som mini-
atyrer använda som amuletter eller hängen. Vi 
finner dem avbildade på gotländska bildstenar, 
på runstenar och textilier. Vi finner dem även i 
texter, i norröna skrifter, som del av sagor och i 
form av kenningar. Sköldar är en föremålsgrupp 
som spänner över olika källmaterial och har lång 
kontinuitet; från bronsålderns praktföremål till 
adelns vapensköldar under medeltid och histo-
risk tid. Trots att sköldar under yngre järnålder 
uppträder frekvent i olika källmaterial från skil-
da platser så har forskningen om sköldens olika 
uttryck varit sparsam. Anledningen till detta kan 
möjligen relateras till att sköldar sällan utmär-
ker sig i sina sammanhang. Sköldar i gravar är 
ofta del av en större föremåls uppsättning där 
bevarade beståndsdelar i regel består av mer 
eller mindre fragmenterade bitar av odekorerat 
järn. Som del av dessa gravar relateras de regel-
mässigt till föreställningen om krigarens attribut, 
där sköldens närvaro är funktionellt motiv erad 
som försvarsvapen (t.ex. Pedersen 2008; He-
denstierna-Jonsson et al. 2017). Miniatyrsköld-
ar utformade i det mer exklusiva materialet sil-
ver har ägnats mer uppmärksamhet (Duzcko 
1985; Trotzig 2004; Gräslund 2007; Gardela & 
Odebäck 2018). Deras förekomst i vikingati-
da kvinnogravar och som del av skattfynd har 
behandlats utifrån hantverkstekniska aspekter 
liksom utifrån frågor om deras betydelser som 
amuletter och smycken. Det spänningsfält som 
uppstår mellan miniatyrsköldar och sköldar har 
hittills inte diskuterats mera ingående. Som del 
av bilder och texter är sköldar sällan att betrakta 
som huvudmotiv, snarare kan de anses verka 
i marginalen som attribut för att förstärka en 
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större berättelse. Dessa sammanhang präglas 
av sköldars återkommande positioner på skepp 
och som del av stridssituationer. Om än repre-
senterade inom vitt skilda källkategorier så har 
sköldarna några saker gemensamt. 

Utöver ett relativt enhetligt formspråk med 
givna beståndsdelar, så kan de olika typerna av 
sköldar även anses dela vissa associativa egen-
skaper. Förutom att associera till varandra så 
relaterar de till samtida kulturella fenomen och 
sociala förhållanden. Exempelvis förekommer 
sköldar liksom miniatyrsköldar till synes i gra-
var med koppling till aristokratiska miljöer och 
grupper. Ytterligare ett exempel är att sköldar i 
gravar återkommande förekommer tillsammans 
med andra vapen och hästutrustning, vilka de 
också ofta kombineras med i bildframställ-
ningar. Dessa exempel är identifierbara på ett 
övergripande plan, och utgör endast några av de 
associativa aspekter som sköldar erbjuder. Att 
utforska detta associativa fält är därmed centralt 
för att fördjupa förståelsen för sköldar, på såväl 
ett detaljerat som ett mera övergripande plan. 

Genom att använda association som ett me-
todologiskt grepp i studier av materiell kultur 

i relation till skriftliga källor finns potential att 
identifiera en mångfald av sammanhang (An-
drén 1997, 173-174). Detta kan synliggöra bety-
delsemässiga samband mellan materiell kultur, 
skriftliga källor och föreställningsvärldar (Jenn-
bert 2011, 43–44). Hanne Lovise Aannestad 
(2015) har använt associationsbegreppet för att 
förstå importföremåls betydelser i skandinavisk 
vikingatid. Här framgår att föremålens materi-
ella, funktionella och biografiska associationer 
hör samman med föremålens meningsladd-
ning. Föremåls associationer är centrala för 
hur människor upplevde och skapade mening 
av ting, vilket i förlängningen har direkt bäring 
på möjligheterna för dessa att tillgodogöras 
och transformeras i olika sammanhang (a.a., 
56–57). Association kan således synliggöra och 
öka förståelsen för hur materiell kultur är sam-
manlänkat med immateriella föreställningsvärl-
dar. Arkeologiska ting ska inte uppfattas som 
isolerade eller statiska enheter, avskilda från 
andra ting eller människor. Snarare hör olika 
ting samman med varandra och den omgivan-
de världen. Ian Hodder (2012) beskriver detta 
som ett flöde, vilket ständigt är under transfor-

Fig. 1.1. Sköldar som vi vanligtvis möter dem i populärvetenskap och populärkultur, här som krigarnas attribut i re-
enactment-sammanhang. Foto: Valentina Doupovcová, Marobud-gruppen, 2019.
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mation (a.a., 41). Detta sammanlänkande flöde 
kan vidare förstås som ett dialektiskt beroende-
förhållande där människor är beroende av ting, 
ting är beroende av andra ting, ting är beroende 
av människor, och människor är beroende av 
andra människor. Människors sociala värld och 
tingens materiella värld är på så vis sammanflä-
tade genom olika typer av beroendeförhållan-
den (a.a., 88–89).  Denna sammansmältning av 
materiellt och immateriellt, där funktioner och 
betydelser är i konstant rörelse, har betydelse 
för hur vi kan förstå ett associativt fält. Det är 
tänkbart att sköldens associativa fält formas och 
omformas som i ett flöde, där sköldens materi-
ella egenskaper skapar förutsättningar för den-
na att brukas och uppfattas på dynamiska vis, 
vilket i sin tur genererar nya idéer om sköldens 
betydelser och funktioner.  

Ett associativt fält kan liknas vid ett slags so-
cialt format ramverk som inrymmer sådant som 
är materiellt och immateriellt, mimetiskt och 
metaforiskt.  Mer konkret kan det associativa fäl-
tet sägas utgöras av betydelsebärande bestånds-
delar, vilka direkt eller indirekt förknippas med 
varandra. Nationalencyklopedins definition av 
begreppet association lyder ”spontant uppkom-
mande idémässig förbindelse mellan olika fö-
reställningar el. föreställning som uppkommer 
genom sådan förbindelse” (NE 21-04-27). Så-
dana förbindelser, eller associationsbanor, har 
potential att gå i flera riktningar och vara dy-
namiska. Det ligger på så vis i associationens 
natur att vara parallellt dynamisk och precis, 
vilket även innebär att det rimligen finns vissa 
gränser för det associativa fältet. Sådana gränser 
kan exempelvis utgöras av situationsbundenhet. 
Detta innebär att ett föremåls betydelser och 
funktioner kan variera på ett övergripande plan, 
men vara specifika beroende på sammanhanget 
det verkar i. I relation till skölden begränsas inte 
associationerna till mentala eller idémässiga för-
bindelser, eftersom skölden även är materiellt 
förankrad och omfattar olika källmaterial. Det 
är därför relevant att även tänka kring materiel-
la associationer vilka kan studeras arkeologiskt. 
Som ett associativt fält kan således både materi-
ella och immateriella förbindelser, och betydel-
ser, synliggöras och studeras. 

Skölden finns som en röd tråd genom tid 
och rum, närvarande men sällan i fokus. För att 
förstå skölden som materiellt och kulturellt fe-

nomen måste den studeras med hänsyn till alla 
nämnda källor. Genom sina olika materiella och 
immateriella uttryck kan skölden uppfattas som 
anpassningsbar som föremål och symbol. Trots 
denna variation är skölden igenkännbar just som 
sköld, vilket antyder de bakomliggande kulturel-
la och sociala ramverk inom vilket skölden som 
fenomen verkar.  Det är först när vi tar ett ho-
listiskt grepp som sköldens fulla betydelser kan 
förstås. Att ett sådant grepp inte tidigare tagits 
beror möjligen på att de olika källmaterialen är 
av olika karaktär och vanligtvis studeras sepa-
rat inom olika forskningsområden såväl inom 
som utanför det arkeologiska forskningsfältet. 
Denna studie av sköldar utmanar på så vis ar-
keologins specialisering i relation till olika käll-
material.  

Det är genom ett helhetsgrepp som denna 
avhandling studerar vikingatida sköldar. Det har 
potential att synliggöra variationer i sköldens 
funktioner och innebörder inom och mellan 
olika materialkategorier. Olika källmaterial har 
olika förutsättningar och uppvisar olika karak-
tärsdrag. Det är väsentligt att förstå det arkeo-
logiska materialet, sköldar och miniatyrsköldar, 
för att förståelsen av sköldens symbolik i bild 
och text ska kunna fördjupas. Och på motsva-
rande vis är det viktigt att undersöka skölden 
som del av bilder och texters berättelser för att 
ge perspektiv på det arkeologiska materialets 
olika funktioner och betydelser. 

Problemformulerande bakgrund

Två huvudsakliga problemområden kan ome-
delbart identifieras gällande den arkeologiska 
synen på vikingatida sköldar. Det första pro-
blemet är att sköldar inte tidigare tilldragit sig 
någon större uppmärksamhet i forskningen. 
Det andra problemet – vilket även kan förstås 
som en konsekvens av det första – är att sköl-
dar när de väl studerats, i princip uteslutande 
betraktats som attribut till den vikingatida kri-
garen. Sköldars koppling till krigare och strid är 
inte ogrundad, inte heller är den oviktig. Dock 
är det minst lika betydelsefullt att undersöka vil-
ka andra funktioner och betydelser som sköl-
dar i det arkeologiska materialet vittnar om. Till 
detta kommer konstaterandet att de arkeologis-
ka sköldar som ligger till grund för bilden av 
skölden som krigarens vapen huvudsakligen ut-
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görs av gravföremål. Som gravföremål kan inte 
sköld ar reduceras till en enskild funktion, kopp-
lat till en enskild social betydelse. 

Föremål som del av gravsammanhang kan 
till exempel ha minnesskapande och minnesför-
trängande funktioner, kopplade till relationer 
mellan de levande och döda, det förflutna och 
framtiden, samt föreställningar om vad som ska 
hända efter döden. Genom föremåls funktion 
och form, såväl som deras symboliska, metafo-
riska, och biografiska associationer till den döda 
och till det förflutna har de förmåga att väcka 
minnen. Föremål kan även vara del av att skapa 
”framtida” minnen, när de i gravsammanhang 
väljs ut och kombineras i syfte att porträttera en 
idealiserad identitet för den döde i ett eftersträ-
vansvärt efterliv (Williams 2005, 254; se även 
Hallam & Hockey 2001; Augenti & Gilchrist 
2011). Det gravarkeologiska forskningsfältet 
har upprepade gånger visat gravars komplexitet, 
där föremål fyller många olika funktioner och 
syften relaterade till begravningspraktiker, vil-
ket innefattar olika ritualer och aktiviteter (Shell 
2000; Goldhahn & Østigård 2007; Ekengren 
2009; Artelius 2010; Price 2014a). Dessa funk-
tioner och syften tycks ibland gå bortom för-
modade funktioner i andra sammanhang. Det är 
därmed helt nödvändigt att ta hänsyn till grav-
arkeologisk komplexitet för att förstå sköldars 
funktioner och betydelser i dessa sammanhang. 

I populärkultur, populärvetenskap och i 
arkeologiska sammanhang framställs sköldar 
ofta enligt likartade principer. Återkommande 
syns skölden som en del av krigarutrustningen 
i rekonstruktionsteckningar, dessa illustrerar 
”rollen” som fri man, aristokrat, hövding eller 
krigare. Vi ser även sköldar i rekonstruktions-
teckningar som visar gravlagda män av sam-
ma ställning. Sköldar fungerar som attribut i 
illustrationer av vikingaskepp. Sköldar uppträ-
der så frekvent och så stiliserat i dessa typer av 
bilder att det skulle kunna förväntas att verk-
liga motsvarigheter är vanligt förekommande i 
arkeo logiskt källmaterial. Men bortom funktio-
nen som gravföremål är sköldar ovanliga som 
arkeologiska fynd, på så vis är direkta koppling-
ar till ovan nämnda roller snarast förväntningar 
på vilka sammanhang som sköldar brukades i. 
Förekomsten i samband med skepp finns redan 
i vikingatida bilder och utgörs av stiliserade bild-
stensmotiv föreställande bemannande skepp 

med sköldar längs relingarna. Sköldarna är där 
nästan uteslutande runda, men regelmässigt 
utan synliga dekorativa inslag. Bildstensmotiven 
innehåller även sköldar som del av stridsscener 
och motiv föreställande (beväpnade) ryttare. De 
sköldar som finns representerade i rekonstruk-
tionsteckningar eller populära framställningar 
är ofta dekorerade med olika mönster och mo-
tiv, varpå virvelmönstret emellanåt återkommer. 
Detta mönster känns framförallt igen från 
miniatyrsköldar i silver, samt de sköldar som 
bärs av figuriner. Sammantaget är det sannolikt 
att dessa typer av sköldmotiv haft inverkan på 
bilden av vikingatida sköldar, men det kan ifrå-
gasättas hur detta förhåller sig till de fullskaliga 
sköldar som uppträder i arkeologiskt material. 

Mot bakgrund av den återkommande bilden 
av sköldar skulle man förvänta sig att det arkeo-
logiska materialet ger goda belägg för denna 
likartade utformning. Men i själva verket består 
sköldar huvudsakligen av separata beståndsde-
lar: sköldbucklor, kantbeslag, handtagsbeslag, 
nitar och bärringar. I det vikingatida källmateri-
alet är dessa framförallt tillverkade av järn med 
visst inslag av brons, som i synnerhet förekom-
mer på kant- och handtagsbeslag. Sköldplattor 
av trä lyser med sin frånvaro, vilket innebär att 
de dekorativa inslag som kan återges på rekon-
struktioner av dessa är av spekulativ karaktär. 
I den mån organiska material, framförallt trä, 
är bevarat får vi luta oss mot enstaka fynd från 
Norge och Danmark. Här är sköldarna från den 
berömda båtgraven i Gokstad, Norge (Nicolay-
sen 1882) samt en sköld funnen i anslutning till 
Trelleborg i Danmark (Dobat 2013) tongivande 
fynd. Dessa fynd måste anses mycket viktiga för 
vår kunskap om vikingatida sköldars utform-
ning, men därmed inte sagt att de är represen-
tativa för övriga sköldfynd från perioden. Med 
anledning av dessa fynds, i synnerhet Gokstads-
sköldarnas, normgivande effekter på sköldma-
terial i stort är det motiverat att undersöka dessa 
närmare. 

I avhandlingens svenska undersökningsom-
råde (se ”Avhandlingens upplägg och källma-
terial”) är sköldar regelbundna inslag i gravar 
och kan i förekomst jämföras med svärd. Till 
skillnad från svärd har sköldar dock inte varit 
i fokus för lika omfattande forskningsinsatser. 
Ett undantag utgörs av Olof  Rygh som utifrån 
sköldbucklors former och fyndkombinationer 
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upprättade en vikingatida typologisk kronologi 
i publikationen Norske Oldsager (1885), vilken se-
nare kom att revideras av Jan Pedersen (1919). 
Häri indelas vikingatida sköldbucklor i fyra 
typer, med visst utrymme för variationer. Det 
finns ingen egentlig anledning att ifrågasätta 
typologins kronologiska giltighet, det finns där-
emot anledning att problematisera de effekter 
som de utpekade fyra typerna haft på hur sköld-
ar behandlats – eller inte behandlats – i arkeolo-
giska studier. De fyra typerna har lagt grunden 
för uppfattningen om föremålsgruppen som 
homogen, vilket utan tvivel haft konsekvenser 
för vad som ansetts vara arkeologiskt möjligt att 
göra med sköldar. 

Ryghs fyra typer kan med det sagt inte upp-
fattas som den enda bakomliggande orsaken till 
forskningens begränsade intresse för sköldar. 
Som till synes lätt identifierbara föremål, utan 
specifikt dekorativa inslag att fördjupa sig i, 
har sköldar intagit marginaliserade positioner 
i de gravsammanhang de ingår i. Det är trots 
allt ytterst få delar av vikingatida sköldar som 
bevarats till vår tid, och de komponenter som 
kan antas ha varit dekorativa saknas. Mot bak-
grund av detta är det begripligt att sköldar har 
behandlats som informationsfattiga och endi-
mensionella föremål. Det är först när sköldar 
ingår i föremålssammansättningar bestående av 
andra vapen som de ansetts betydelsefulla och 
där intar rollen som ”krigarens attribut”. Men 
att de sköldar vi finner i arkeologiska material 
skulle vara så pass informationsfattiga och endi-
mensionella att de enbart kan relateras till ”kri-
garen” - och till dennes förmodade aktiviteter 
- kan ifrågasättas och omprövas. Det blir då vik-
tigt att ta hänsyn till de specifika sammanhang 
som skilda typer av sköldar vanligen uppträder 
i. Detta framstår möjligen som en självklarhet, 
men när det gäller sköldar har detta sällan be-
aktats. Det är just med anledning av att sköldar 
inte undersökts i egenskap av gravföremål, eller 
undersökts i relation till olika källmaterial, som 
den schablonmässiga bilden av skölden som 
krigarens utrustning kunnat stå obestridd. 

Skölden är ett materiellt såväl som kulturellt 
fenomen. Sköldar finns representerade i olika 
källmaterial: som stora sköldar, som miniatyrer, 
som del av bilder och berättelser. Denna sprid-
da förekomst, som kan relateras till olika sociala 
sammanhang, är i sig en indikation på att vi kan 

förvänta oss mer av skölden än vad som inryms 
i schablonen. Som del av andra källmaterial än 
arkeologiska gravfynd uppträder sköldar i så va-
rierande sammanhang att ett enhetligt metodo-
logiskt angreppsätt inte är fullt ut applicerbart. 
Övergripande kartläggning, med hänsyn till 
respektive materialgrupps förutsättningar, kan 
här möjliggöra identifiering av betydelser rela-
terade till sköldens associativa fält. 

Skölden som vapen, vapengravar och kri
garideal: utgångspunkter 

Sköldar förekommer ofta i gravar som definie-
ras som vapengravar och inledningsvis ska be-
greppet vapengrav diskuteras i relation till krig-
arideal. Vapengravar från yngre järnålder är ett 
väl utforskat tema inom det arkeologiska forsk-
ningsfältet. I synnerhet gäller det gravfynd från 
platser som Vendel, Valsgärde och Birka i Upp-
land, som återkommande studerats och belysts 
i fråga om aristokrati, krigare, makt och status 
(t.ex. Arwidsson 1942, 1954, 1977; Sawyer 1983; 
Ringstedt 1997; Hedenstierna-Jonson 2006; 
Andersson 2017). Praktfulla, obrända båtgravar 
och rikt utrustade kammargravar, som lämnat 
relativt välbevarat och omfattande fyndmateri-
al, har fungerat som underlag för att förstå hur 
samhället på ett övergripande plan var organi-
serat. Vapengravar har även utforskats i andra 
sammanhang och studierna har i regel fokuse-
rat på föremålskombinationer och geografiska 
spridningsmönster (t.ex. Simonsson 1969; Bo-
din 1987; Jakobsson 1992). Som fenomen har 
vapengravar, det vill säga gravar som innehåller 
olika typer av vapensammansättningar, uppfat-
tats som uttryck för makt och rituell uppvisning 
samt ansetts representera den dödes sociala sta-
tus direkt eller indirekt (se Härke 1990; Jakobs-
son 1992; Ljungkvist 2006). 

Definitionen av vilka föremål som krävs för 
att en grav ska betraktas som en vapengrav va-
rierar. Den mest grundläggande föremålskom-
binationen utgörs av spjut, sköld, svärd eller 
yxa. Detta baseras på en paragraf  i norska Gu-
latingslagen som efter arkeologisk tillämpning 
på norska vapengravar av Ellen Høigård Hof-
seth (1981) och därefter Bergljot Solberg (1985) 
återkommande har använts som riktmärke. 
Gulatingslagen dateras till 1200-talet, men flera 
historiker menar att delar av texten tillkommit 
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redan under 1000-talet (Hofseth 1981, 103 och 
där anförd litteratur). Det relevanta stycket ur 
Gulatingslagen (kap 15 §309, Hofseth 1981, 
103) gäller lagen om folkvapen:

Alltid når det skal vera våpenting, skal årmann 
eller lendmann segja til um hausten og hal-
da tinget um våren. Alle frie og fullmyndige 
menn skal søkja det tinget, elles skal dei bøta 
3 øyrar i vite kvar av dei.
No skal menn syna våpni sine, som mælt er i 
lovene. Ein mann skal ha breiøks eller sverd, 
og spjut og skjold som det i verste fall skal 
liggja tri jarnspenger tvert yver, med handtak 
som er fastklinka med jarnsaum. No er det 3 
øyrar i bot for kvart folkevapen.

Hofseths arbete syftade till att undersöka Gula-
tingslagens giltighet under vikingatid genom att 
undersöka vapenfrekvensen i gravar inom Gu-
latingets geografiska område. Undersökningen 
visade en påtaglig förändring i vapensamman-
sättning över tid, med en tydlig ökning av lagens 
definierade sammansättning under 900-tal et. 
Hofseth uppfattade detta som en indikation på 
vapenlagens rötter i vikingatid, och att denna 
hade direkt inverkan på gravskicket (Hofseth 
1981, 108). Problematiskt nog visade analysen 
en markant frånvaro av sköldar i vapengravarna. 
Hofseth föreslår att sköldarna varit utformade 
på sätt som inte lämnat (tillräckliga) arkeolo-
giska spår. Mot bakgrund av Gulatingslagens 
formulering att sköldar kan vara utrustade med 
järnstänger och fastnitade handtag, och därmed 
inte sköldbucklor, indikerar texten att sköldar 
kunde varit utformade på två vis; med sköld-
buckla respektive utan sköldbuckla. Sköldar 
utan sköldbuckla skulle således lämna arkeolo-
giska spår i form av nitar och beslag, som lätt 
kan misstas för andra föremål såsom kistbeslag 
(Hofseth 1981, 109-110). 

Att det fanns variationer i sköldutformning 
är inte orimligt, men avsaknaden av arkeologis-
ka belägg utgör här ett problem. Varierande ut-
formning är därför inte en tillräcklig förklaring till 
avsaknaden av sköldar i relation till övrig vapen-
förekomst i gravarna. Den låga andelen sköldar 
i förhållande till övriga vapen i vapengravarna är 
en intressant iakttagelse, och något att bära med 
sig i studiet av sköldar inom denna avhandlings 
svenska undersökningsområde. Gulatingslagens 

eventuella bäring på det arkeologiska materialet 
kommer i denna avhandling inte utforskas när-
mare, utan får istället utgöra ett exempel på det 
pragmatiska förhållningssätt till textkällor som 
ofta präglat den yngre järnålderns arkeologi. 

Definitionen av vilken vapensammansätt-
ning som utgör vapengravar har i andra studier 
varit mer generös än föremålstyperna svärd/
yxa, spjut och sköld. Mikael Jakobssons studie 
(1992) med fokus på vikingatida svärdsgravar 
inkluderar attributen doppsko och svärdskida 
som svärdsindikatorer. I Ulf  Bodins uppsats 
om vapengravar i Mälarområdet (1987), ingår 
även föremålstyperna vapenkniv och pil. Före-
komst av pilar anses i båda dessa arbeten vara 
problematiska vapenindikatorer, med argumen-
tet att pil och båge likaväl utgör jaktredskap och 
på så vis inte kan fungera avgörande för vapen-
gravsklassificeringen (Jakobsson 1992, 137). 
I Bodins studie har gravar med färre än sex 
pilspetsar som enda vapenindikator uteslutits 
(Bodin 1987, 30). Kriteriet för att gravar inklu-
derats i min studie är att de innehåller sköld, och 
därmed skulle dessa omedelbart klassas som 
vapengrav enligt ovan nämnda definitioner. En 
analys av vilka föremål som sköldar kombineras 
med kan visa sköldars olika funktioner och be-
tydelser i de gravsammanhang de ingår i. Det-
ta innebär även att det är möjligt att identifiera 
föremålskombinationer bortom klassificeringen 
vapengrav. Det kan ifrågasättas om en sköldfö-
rande grav som i övrigt saknar vapen, men ex-
empelvis innehåller smycken, bör klassificeras 
som vapengrav. Om klassifikationen står fast, 
innebär en sådan föremålskombination rimligen 
en omförhandling av den etablerade tolkningen 
av vapengravar.  

Decennier av arkeologisk forskning har vi-
sat att föremål i gravar inte nödvändigtvis repre-
senterar levd identitet eller livsgärning. Relatio-
ner mellan de begravda (eller inte begravda), de 
som begraver, och gravars inre/yttre struktur, 
omgivande landskap, världsbild och ideologier, 
samt rituella processer och praktiker är några 
gravarkeologiska teman som undersökts i rela-
tion till olika arkeologiska material från skilda 
platser och tider (se t.ex. Härke 1990; Parker 
Pearson 1999; Price 2002; Svanberg 2003; Gold-
hahn och Østigård 2007; Laneri 2007; Reynolds 
2009; Tarlow & Nilsson Stutz 2013; Röst 2016). 
Gravar och de föremål som ingår i gravar kan 
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förstås genom begreppet transformation; trans-
formation av den döde och transformation av 
föremål (t.ex. Ekengren 2006, 2013; Aannestad 
2015). 

Utgångspunkterna för att förstå döds- och 
begravningsrelaterade processer som transfor-
mationer relateras lämpligen till antropologen 
Arnold van Genneps inflytelserika arbete Les 
rites de passage (1960[1909]). Enligt van Gennep 
kan i de flesta samhällen urskiljas tre huvudsak-
liga faser av passageriter. Dessa kategoriseras 
som separationsriter, transitionsriter och inkor-
poreringsriter, vilka genom olika ceremoniella/
rituella uttryck, innebär en ”passage” från en si-
tuation till en annan, från en kosmisk värld till 
en annan (a.a., 10-11). Dessa tre faser, menar 
van Gennep, utgör centrala beståndsdelar av 
ritualer kopplade till död och begravning. Det 
är emellertid transition och inkorporering som 
framträder mest långvarigt och komplext inom 
döds- och begravningsritualer, och kan knytas 
till att den döde ska överföras till de dödas värld 
(a.a., 146). Genom ritualer, där den döde pas-
serar från de levandes värld till de dödas värld, 
transformeras den dödes identitet. Sådan iden-
titetstransformation har även effekter på, och 
omfattar, de efterlevande, på så vis att även de 
levande genomgår en transformationsprocess 
där relationerna till den döde omförhandlas.        

När död och begravning, i enlighet med van 
Gennep, uppfattas som transformationer fram-
går att begravningsritualer är processer med oli-
ka skeenden eller stadier. Dessa skeenden kan 
studeras arkeologiskt genom att undersöka när 
i processen som olika föremål och kroppar pla-
cerats i gravar och på så vis återskapa händelse-
förloppet (Ekengren 2020). Detta har potential 
att synliggöra aspekter av föremåls funktioner i 
gravsammanhang, som exempelvis om vissa fö-
remål tycks ha framhävts med hänsyn till visu-
ella kvalitéer eller om olika föremål varit dolda 
respektive synliga i samband med begravning. 
Föremål kan på så vis tänkas bistå och utgöra 
viktiga beståndsdelar av transformationer. Som 
påvisats av antropologen Victor Turner (1967) 
laddas ting och symboler med specifika och si-
tuationsbundna betydelser i samband med ritu-
aler. Betydelser skapas i relation till andra ting 
och symboler, det vill säga som symboliska hel-
heter. Därtill är ”betydelse” inte statisk inom 
ritualen, utan föränderlig. Med detta avses till 

exempel att en symbol kan skifta ”funktion” ge-
nom ritualens olika skeenden (a.a., 51–52). 

Detta får som följd att gravföremål bör be-
lysas utifrån egenskaper och funktioner som 
accentueras, och hur föremåls betydelser och 
funktioner kan förändras, i samband med be-
gravning. En sådan utgångspunkt utesluter dock 
inte att föremål och gravarrangemang bär på re-
ferenser till ”det verkliga livet” (Ekengren 2020, 
153). För att kunna nå en djupare förståelse för 
vad föremål blir i samband med begravning är 
det således viktigt att reflektera över vad de kan 
ha varit och vilka sociala koncept de associeras 
till även bortom begravningskontexten. Sköld-
ar som del av vapenuppsättningen under yngre 
järnålder kopplas av naturliga skäl gärna till idén 
om krigare och krigarideal. Därmed är det rele-
vant att undersöka hur dessa koncept har han-
terats inom vikingatidsforskning, och vilka ar-
keologiska belägg som finns för att vapengrav  ar 
representerar begravda krigare. 

Krigarideal under yngre järnålder

Krigare, krigarideologi, krigarmentalitet och 
krigarideal är några frekvent förekommande be-
grepp inom yngre järnålderns och i synnerhet 
vikingatidens forskningsfält. Begreppsanvänd-
ningen skiftar i regel beroende på vilka aspekter 
som studeras, där exempelvis krigarideologi kan 
knytas till studier relaterade till socio-politiska 
maktsystem (t.ex. Härke 1990; Jakobsson 1992; 
Nordberg 2003; Malmros 2010). Begrepp som 
krigare och krigarmentalitet kan relateras till stu-
dier med fokus på krigare som individuella ak-
törer vilka verkar inom ramarna för ett kollektiv, 
ofta relaterat till kunglig makt, befästningar och 
centralplatser (Holmquist 2001; Hedenstier-
na-Jonson 2006; Williams 2008; Raffield 2016). 
I en tematisk studie som denna, där ett vapenk-
lassificerat föremål (sköld) studeras i relation till 
olika källmaterial kan dessa begrepp verka be-
gränsande. Sköldar relaterar till en mängd soci-
ala aspekter som inte uteslutande kan knytas till 
politiska maktsystem eller uppfattas som speci-
fika uttryck för mentalitet och levd erfarenhet 
av strid och våld. Begreppet ideal anspelar på 
något önskvärt och eftersträvansvärt, som kan 
materialiseras och uttryckas genom föremål, bil-
der, berättelser och praktiker. Ideal kan därtill 
kopplas till religiösa föreställningar om livet och 
döden liksom till makt och sociala strukturer. 
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I kontrast till krigare, vilka här definieras som 
personer med upplevd erfarenhet av strid, är 
krigarideal något som kan eftersträvas även av 
personer utan levd erfarenhet av stridsrelatera-
de aktiviteter och således uttryckas såväl materi-
ellt som immateriellt. 

Olika källmaterial antyder att delar av sam-
hället under yngre järnålder var starkt präglat av 
krigarideal, där föreställningar om livet, döden 
och världens beskaffenhet är centrala aspek-
ter. Myter om gudar och övernaturliga varelser, 
sagor om modiga hjältar, berättelser om upp-
täcktsresande och bärsärkar som framgångsrikt 
erövrat skatter och landområden långt borta, 
kan förstås som betydelsefulla instrument i 
skapandet och formandet av ideal, och likaså 
fostran och upprätthållande av idealet. Sådana 
myter och sagor traderades inom den muntliga 
berättarkulturen och kan som källmaterial idag 
återfinnas i medeltida skrifter (Schjødt 1999; 
Nordberg 2003; Malmros 2010). Det är även 
möjligt att uppfatta myter och sagor som för-
medlats genom visuella medium såsom bildsten-
ar och runstenar, men även som ornamentik på 
smycken, dräktspännen och andra attribut (Am-
brosiani 1983; Andrén 1991; Hedeager 2011). 

De vikingatida skriftkällor som på ett indi-
rekt sätt refererar till krigsrelaterade aktiviteter 
eller strid består av runstenar med inskrifter 
som nämner personer som dött i samband med 
sådana situationer. Dessa utgörs bland annat av 
de så kallade Ingvarsstenarna, vilka i antal upp-
går till ett 25-tal stenar (Larsson 1986; Fischer 
1999). Mot bakgrund att det inom svenskt 
område finns närmare 2500 kända vikingatida 
runstenar är det en ytterst liten del av runstens-
materialet som explicit vittnar om krigföring 
och krigsrelaterade beteendemönster (Jesch 
2009, 73). Runinskrifter som innehåller texter 
om utlandsresor där någon dött på färden, har 
relaterats till fornlämningsmiljöer som signa-
lerar en viss samhällsgrupp. Denna grupp, så 
kallade ”stormän” uppfattas vara de som dels 
av tradition, dels av kapital (antalet personer 
som kan avvaras från gården), organiserat eller 
anslutit sig till krigiska utlandsfärder (Larsson 
1990, 129–130).  

Runinskrifterna har fungerat som källor för 
hur krigarideal kan förstås, varpå analyser av fra-
seringar och ordval visats fungera som signum 
för olika typer av krigare och grupptillhörighet, 

som exempelvis drengr (Jesch 2009, 73). Judith 
Jesch menar att det finns två formler som åter-
kommer i dessa runinskrifter: att krigaren inte 
har flytt motståndet samt att de ”ger föda åt rov-
djuren” varg, korp och örn (Jesch 2009, 73). De 
två motiven uppfattas som centralt för krigari-
dealet och är vanligt förekommande i skaldedik-
ter från 950–1100-talen. Detta kan förstås som 
att poesi fungerade mentalt förberedande för 
unga krigare; att inte fly trots att det på slagfältet 
väntar blod, döda kroppar, kroppar som blir 
ätna på av djur och annat skrämmande. Dessa 
två motiv kan fungera som en nyckel till att för-
stå krigaridealets funktioner, dels hur samhället 
uppfattade det, dels hur idealet utvecklades för 
att uppmuntra och träna krigarkollektivet (Jesch 
2009, 74). Enligt Mats G. Larsson visar runin-
skrifternas dateringar på tidsrelaterad föränd-
ring i krigarmentalitet, då antalet utlandsfarar-
stenar är betydligt färre under yngre runstenstid 
än i äldre. Detta menar han kan vara en effekt av 
kristendomens influenser, men även som del av 
förändringar i markägande, då gårdar möjligtvis 
började styckas upp under 1000-talet och förde-
las mellan söner vilket gjorde det svårare att resa 
iväg (Larsson 1990, 130). 

Under vikingatid fyllde sannolikt bild-
framställningar viktiga funktioner. Även om 
runinskrifter är vanligt förekommande i sten, 
och därtill förmodligen mer vanligt på föremål 
av ben och trä än vad som bevarats arkeologiskt, 
så tenderar dessa inskrifter vara formaliserade 
och ibland esoteriska. I samhällen som präglas 
av muntliga berättartraditioner är det visuella 
en viktig beståndsdel i kommunikationspro-
cesser (Jennbert 2011, 43).  Myter, sagor och 
människors föreställningar om dessa, medie-
rades sannolikt genom bland annat bilder på 
gotländska bildstenar och andra ristade bilder. 
Återkommande bildelement såsom skepp, ryt-
tare, ”krigare i procession”, åttabenta hästar, 
”välkomstscener” med dryckeshorn är några 
exempel på motiv som gärna kopplas samman 
med idéer om mytologi, kosmologi och/eller 
olika karaktärer från de norröna skrifterna (t.ex. 
Lindqvist 1941, 1942; Nylén & Lamm 2003; 
Staecker 2004; Myrberg 2005; Helmbrecht 
2012; Aðalheiður Guðmunsdóttir 2012). 

Undersökningen av sköldars förekomst 
på bildstenar i denna avhandling syftar till att 
kartlägga kombinationer av motiv snarare än 
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att utgöra en bildanalys, i syfte att förstå bilder-
nas bakomliggande föreställningsvärldar. Med 
utgångspunkten att bilderna kan förstås som 
associativa snarare än deskriptiva (jfr. Vareni-
us 1992), samt källkritiska aspekter gällande de 
bilder som idag är synliga (och vilka som inte 
är det) (Oehrl 2012, 2017, 2019) kan sköldmo-
tiv på bildstenar diskuteras utifrån generella 
tendenser och associationer. Samtidigt är det 
viktigt att söka bakomliggande drivkrafter och 
sträva efter att förstå varför och hur bilder har 
använts. Det är när blicken höjs från de enskilda 
källmaterialen som bildstenarnas associationer 
till övergripande föreställningar om krigarideal 
tydliggörs och kopplingar till ”den övriga värld-
en” blir synliga. Anders Andrén (1993) har visat 
konkreta exempel på sådana kopplingar. Detta 
då ideologiska dimensioner av bildstenar stud-
erats i relation till gravarkeologiskt material, där 
bilders metaforiska funktioner anses möjliga att 
applicera på samtida båtgravar (a.a., 49). 

Även runstenar innehåller motiv med sköld-
ar. De runstenssammanhang som sköldar före-
kommer i tenderar att, liksom bildstenar, rela-
teras till myter och sagor, där Ragnaröksmyten 
är ett återkommande tolkningsförslag (Hultgård 
2017; Källström 2016, 2020). Oavsett om det är 
möjligt att spåra en specifik saga eller mytolo-
gisk berättelse i dessa bilder, har bilderna san-
nolikt haft betydelsefulla associativa funktioner. 
Sköld, skepp, krigare, ryttare, ansiktsmasker 
och vidunder är repetitiva motiv som säkerligen 
uppfattades, var igenkännbara och gick att rela-
tera till kända berättelser. Möjligen har sådana 
berättelser varit del av ideologisk prägling, och 
sannolikt har bilderna kunnat kopplas till före-
ställningar om det övernaturliga, om gudar och 
livet efter döden.  

Utifrån andra källmaterial har det i olika 
sammanhang påvisats krigarideal och olika gra-
der av stridsrelaterade aktiviteter. Stridsrelatera-
de aspekter av det vardagliga livet på gårdar och 
i urbana miljöer, vapen, fortifikationsbyggnader 
och mentalitet är stående inslag inom viking-
atidsforskningen (t.ex. Hofseth 1982; Olaus-
son 2001; Price 2002; Williams 2008; Holm-
quist & Olausson 2009; Pedersen 2008, 2014; 
Yotov 2016; Raffield 2016). Det har till och 
med hävdats att det är den militära expansio-
nen mellan 700–talet och 1000–talet som gör 
konceptet vikingatid meningsfullt att använda 

(Williams 2008, 193). De arkeologiska spåren 
av sådana aktiviteter har framförallt härletts till 
800-talets plundrings- och kolonialiseringsresor 
från Skand inavien till de brittiska öarna, som 
exempelvis vinterlägret i Repton, Derbyshire i 
England (Biddle & Kjølbye-Biddle 1992; 2001), 
samt fortifikations- och försvarsanläggning-
ar som exempelvis garnisonsområdet i Birka 
(Holmquist 2001; Holmquist & Kitzler Åhfeldt 
2002), samt befästningsverket Danevirke i nu-
varande Tyskland (Andersen 1998; Roesdahl 
2016, 140). Arkeologiska spår av massgravar 
eller slagfält daterade till vikingatid inom nu-
varande svenskt område hör till ovanligheten. 
Ett undantag finns emellertid från Sigtuna, i an-
slutning till den medeltida kyrkogården St: Lars 
(Kjellström 2000). Här påträffades minst 17 in-
divider begravda i en massgrav, och utgjordes 
av män, kvinnor och barn. Flera av dessa, både 
män och kvinnor, uppvisade huggskador (a.a., 
269–271). I jämförelse med de medeltida mass-
gravarna från Korsbetningen utanför Visby 
finns märkbara skillnader i såväl skadebild som 
könsfördelning bland de begravda. Detta tyder 
på att Sigtuna-graven inte är en ”krigargrav”, 
utan möjligen resultatet av en enskild attack 
mot Sigtuna eller dess närhet (a.a., 273–274). 
Här kan jämföras med upptäckten av lämningar 
i Sandby borg på Öland, vilket tolkats som en 
massaker som relaterats till social-politiska oro-
ligheter på platsen under folkvandringstid (Alfs-
dotter et al. 2018). Det arkeologiska materialet 
indikerar således endast undantagsvis att det 
vikingatida samhället skulle vara genomsyrat av 
strid och konflikter. Detta står i kontrast till hur 
strid och konflikter framställs i skriftliga källor 
(se t.ex. Hedenstierna-Jonsson 2009). Argument 
för att den yngre järnåldern ska förknippas med 
krigare och stridsrelaterad aktivitet har framfö-
rallt sökts i gravar. Det är därför motiverat att 
närmare undersöka vad gravarkeologi kan bidra 
till i denna fråga. 

Arkeologiska ingångar till krigarideal

Vapengravar har bland annat uppfattats som 
uttryck för det omgivande kollektivets världsfö-
reställningar och ideal. Enligt Mikael Jakobsson 
(1992) kan användande och framhävning av va-
pen i gravar ses som ideellt betingat och inte 
funktionellt. Vapenbruket speglar där vikinga-
tida människors myter om sig själva och sitt 
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samhälle, samt samhällets kulturella och sociala 
referensramar. Vidare kunde vapen och krig-
aridentitet ge ideologisk legitimitet åt anspråk 
på makt i det vikingatida samhället (Jakobs-
son 1992, 113, 173). John Ljungkvist definierar 
fyra faktorer som möjligen påverkade huru-
vida vapen skulle ingå i gravar: rätten att bära 
vapen, krigaridentitet, religiösa och ideologis-
ka föreställningar, samt vilja och möjlighet för 
de efterlevande att deponera vapen i gravarna 
(Ljungkvist 2006, 40). Dessa förklaringsmodel-
ler innebär att vapen i gravar inte nödvändigtvis 
eller enbart representerar den avlidnes person-
liga utrustning. Vapnens närvaro i gravar kan re-
lateras till, och kanske till och med vara avhäng-
igt, övergripande ideal, omgivande kollektiv och 
detta kollektivs förutsättningar och resurser. 
Sett utifrån ett sådant perspektiv är det relevant 
att mer ingående reflektera över vapnens bety-
delser och ”värde”, liksom bakomliggande vilja 
och drivkrafter att inkludera vapen i samband 
med begravning. 

Jos Bazelmans (1999) har utifrån beskriv-
ningar i Beowulfkvädet undersökt betydelsen 
av vapen och andra dyrbara föremål som del 
av gåvoutbyte mellan herremän och följeslaga-
re. Det framgår här att gåvoutbyte inte speglar 
lojalitetsband, utan snarare ska uppfattas som 
uttryck för ett slags beroendeförhållande. Bazel-
mans studie visar att en följeslagare, som exem-
pelvis en ung krigare, blir värdig av att tilldelas 
vapen och först därefter ingår i aristokratens 
följe (a.a., 181). Denna ”värdighet” är central i 
förhållandet mellan följeslagare och herreman, 
ett förhållande som Bazelmans uppfattar som 
en slags livscykel. För följeslagaren konkretise-
ras ”värdigheten” genom herremannens bemö-
danden och gåvor, såsom ärorika vapen, och i 
senare skeden andra dyrbara föremål samt land-
områden. Dessa gåvor och bemödanden ska-
par förutsättningar för den unge följeslagaren 
att skapa sig ett rykte och bli berömd genom 
modiga bedrifter. För herremannen konkreti-
seras detta genom följeslagarens bemödanden, 
vilket bland annat innebär att ta del av dennes 
erövringar eller byten (a.a., 167). En central 
aspekt gällande vapnen som ingår i gåvoutby-
ten är att dessa framhävs i egenskap av att vara 
gamla eller bära en särskild genealogi. Vapnen 
är på så vis direkt kopplade till kungliga – och 
mytiska – förfäder. Detta innebär att vapnen i 

sig är laddade med specifikt ”värde”, och blir 
på så vis mycket viktiga för att (visuellt) mar-
kera aristokratisk tillhörighet eller aristokratis-
ka kvalitéer (a.a., 181). Genom Bazelmans re-
sonemang framgår att personer inte anses vara 
värdiga med anledning av att de har vapen, utan 
att de blir värdiga av att tilldelas vapen. Detta 
är intressant i relation till vapengravar, bland 
annat då vapen i gravar uppfattats vara uttryck 
för det omgivande kollektivets föreställningar 
om världen, ideal och resurser. Gåvoutbyte och 
vapnens meningsladdning framstår även som 
”i rörelse”, på så vis att vapnen bär på genea-
logi och biografi som kan utvecklas i takt med 
att vapnet byter ägare. Likaså skapar och driver 
vapnet händelseutvecklingen framåt, på så vis 
att personen som tilldelas vapnet träder in i en 
ny roll, och relationerna mellan herreman och 
följeslagare förändras. 

Kopplingen till gravarkeologiskt material 
förefaller relevant mot bakgrund av utgångs-
punkten att begravningar utgörs av transfor-
mativa processer, där såväl den dödes som det 
omgivande kollektivets identiteter genomgår 
förändring. Sett i relation till Victor Turners 
(1967) resonemang om ting och symbolers si-
tuationsbundna och föränderliga betydelsedi-
mensioner, kan gravföremål inte anses bära en 
statisk betydelse. Föremåls mening skapas och 
förändras under gravritualens olika skeenden. 
Det vill säga inom specifika interaktiva och kre-
ativa ritualprocesser, där symboler och samman-
hang smälts samman i rituella utföranden. Det 
arkeologiskt synliga är att förstå som visuella re-
presentationer med avsikt att transformera per-
sonen i sin roll som död, snarare än att markera 
individualitet (Ekengren 2006, 112). Utöver fö-
remålens meningsskapande i rituella processer 
finns flera dimensioner av föremåls varande i en 
begravningskontext. Föremål kan inte förväntas 
ha statiska eller ensartade syften, inte heller är 
de enbart symboler eller representationer. Före-
mål är mångdimensionella och dynamiska och 
kan agera, engagera, de kan vara transformativa 
och performativa (Harris 2016, 23). 

Gravmaterial från yngre järnålder har tol-
kats utifrån specifika föremåls placeringar och 
för sammanhanget specifika funktioner samt i 
sin helhet betraktats som iscensättande av ett 
kollektivs ideologier och uppfattningar om värl-
den (jfr. Price 2010). Föremål betraktas då inte 
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enbart som speglingar av levd identitet, utan 
som delar av komplexa och specifika praktiker 
och ritualer. Den döde transformeras genom 
döds- och begravningsprocesser och möjligen 
ska föremålen relateras till vem individen ska bli 
i döden snarare än vem den var i livet (Eken-
gren 2006, 110).  Böjda och brutna svärd och 
spjutspetsar är återkommande inslag i vikinga-
tida vapengravar (Aannestad 2018). Dessa kan 
uppfattas som resultat av transformationspro-
cesser, vilka innebär att föremål genomgår ma-
teriell förändring och på ett konkret sätt om-
formas till ett nytt tillstånd. Detta ställer frågan 
om vapens funktioner och betydelser i gravar 
i ett nytt ljus. I det avseendet är det svårt att 
uppfatta vapen i gravar enbart betydelsefulla 
som krigarens utrustning, vilket naturligtvis får 
konsekvenser för hur vi kan förstå vapengravar 
i generell mening. Denna problematisering kan 
knytas an till studier av vapen i gravar i relation 
till mänskliga kvarlevor, som ger tydliga indika-
tioner på att vapnen inte representerar krigare.

Korrelationsanalyser mellan vapen i gravar 
och fysiska förutsättningar/skador hos grav-
lagda individer i anglosaxiska gravar i England 
har visat att det inte finns något samband mel-
lan ”stridsduglighet” och vapen (Härke 1990). 
I anglosaxiska vapengravar finns åldersspann 
från små barn till gamla människor, där barn-
gravarna visar att det finns individer som med 
säkerhet inte har varit ”krigare”. Fysiskt krigska-
pabla kroppar och män med förmodat strids-
relaterade skador finns i gravar utan vapen. 
Samtidigt finns flera exempel på individer med 
funktionsvariationer, såsom ryggmärgsbråck, 
begravda med vapen. Dessa individer har san-
nolikt inte kunnat använda de vapen de be-
gravts med (Härke 1990, 36). Det anglosaxiska 
materialet som presenterats av Heinrich Härke 
tyder alltså på att förekomsten av vapen i gravar 
inte var beroende av stridsförmåga och/eller er-
farenheter av strid. 

Vapen i de anglosaxiska gravarna tycks 
höra samman med rikt utrustade gravar i form 
av övrigt gravgods och gravbyggnader. Härke 
menar att det inte är den gravlagda individens 
rang eller individuella status, utan statusen på 
den gravlagdas anhöriga som synliggörs (Härke 
1990, 42). Förekomst av osteologiskt material 
och tillfredställande undersökningsdokumenta-
tion är en förutsättning för att kunna göra kor-

relationsanalyser såsom beskrivits ovan. Detta 
är dock inte alltid fallet för skandinaviska grav-
kontexter. De källkritiska problem som kom-
mer med (fram förallt) äldre tillvarataget materi-
al handlar främst om insamlingsmetod. Det kan 
exempelvis vara att anläggningarna inte är sak-
kunnigt undersökta och att vissa föremålstyper 
prioriterats framför andra i insamlandet. Lika 
mycket handlar det om trovärdigheten gällan-
de icke-antikvariska vittnesmål som ligger till 
grund för anläggningsbeskrivningar. Frånvaro 
av osteologiskt material omöjliggör uttolkning 
av den eventuellt gravlagda individens fysiska 
förutsättningar. Liknande, övergripande, korre-
lationsanalyser som för de anglosaxiska gravar-
na har inte gjorts på skandinaviskt material men 
det finns grund för ifrågasättande: en väldigt låg 
andel av individerna begravda med vapen i det 
vikingatida Birka uppvisar spår av vapenrela-
terade skador, detsamma gäller för vikingatida 
gravplatser i allmänhet (Hedenstierna-Jonson et 
al. 2017, 6). En indikation på individers strids-
erfarenhet är skador som är mer eller mindre 
läkta innan dödstillfället och uppfattas som att 
individerna varit i stridssituationer tidigare i sitt 
liv. Ännu en indikator är förändringar i skelet-
tet orsakat av biomekanisk stress, det vill säga 
upprepade rörelsemönster som vid träning 
(Kjellström 2009, 186). Även om individer som 
begravts med vapen inte uppvisar den här ty-
pen av skador eller förslitningar, och även om 
osteologiskt material saknas eller inte under-
sökts, kopplas vapengravar i regel samman med 
begrepp såsom krigare. Ett exempel som vi-
sar på denna problematik kan hämtas från det 
gotländska gravfältet Ire i Hellvi socken där 
ett barn har gravlagts med vapen som sköld, 
spjut och svärd samt hästutrustning (Stenber-
ger 1942). Barnets uppskattade kroppsstorlek i 
jämförelse med svärdets storlek och tyngd visar 
att barnet omöjligen kunnat manövrera svärdet 
i en stridssituation och kan därmed inte uppfat-
tas som krigare (Toplak 2019, 71). Det framgår 
tydligt att det inte är rimligt att dra likhetstecken 
mellan vapengrav och krigare, det vill säga om 
definitionen av krigare innebär upplevd erfaren-
het av strid. 

Som ett led i att förstå vilka och varför vis-
sa individer begravdes med vapen faller det sig 
naturligt att undersöka hur ideal förhåller sig till 
identitet. Om/hur identitet synliggörs genom 
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föremål i gravar är ett omfattande tema som 
problematiserats inom det arkeologiska forsk-
ningsfältet (t.ex. Díaz-Andreu et al. 2005; Nel-
son 2007; Petersson & Skoglund 2007; Thedé-
en 2005, 2011; Brück & Fontijn 2013; Popa & 
Stoddart 2014). Arkeologiska studier har synlig-
gjort problematiska aspekter av att utifrån före-
mål tillskriva gravlagda individer identitet som 
bland annat rör genustillhörighet, etnicitet och 
ålder. Ett av identitetsbegreppets huvudsakliga 
problem kan relateras till fastställande av identi-
tetskategorier, i kombination med uppfattning-
ar om att identitet alltid är förankrat i biologisk 
kropp (jfr. Fowler 2008, 48). Som en följd av 
detta har fokus på identitet skiftat till att istäl-
let utgå från begreppet ”personhood” (Brück 
2006; Fowler 2008). Det senare kan förstås som 
ett mer flytande koncept att använda för att un-
dersöka mänskliga (sociala) upplevelser av jaget 
och relationer till omgivningen. 

Identitetsbegreppet är på så vis problema-
tiskt sett utifrån ett (grav)arkeologiskt perspek-
tiv. Framförallt är frågan om identitetskategori-
seringar utmanande då de språkligt konceptuella 
kategoriseringarna som klass, kön, ras, etcetera 
riskerar att projicera nutida uppfattningar av 
begreppen på förhistoriska sammanhang. Ett 
tydligt exempel rör arkeologisk könsbestäm-
ning och föreställningar om föremål som köns-
bundna, där särskilda föremålstyper uppfattats 
tillhöra män respektive kvinnor i gravar. De bi-
nära könspolerna har även kommit till uttryck i 
föreställningar av natur/kultur och offentligt/
privat i arkeologisk tolkning (Back Danielsson 
2007, 60–63; Moen 2011). Det är dock sedan 
länge känt och väl dokumenterat att föremål i 
gravar inte nödvändigtvis fungerar som indika-
torer på den gravlagdas (förväntade) kön eller 
identitet (t.ex. Price et al. 2019). Uppfattningar 
om att olika identitetskategorier existerar paral-
lellt, formar, omformar, förändras och är dyna-
miska har stor betydelse för hur arkeologer när-
mar sig frågor om identitet. Att och hur olika 
kategorier inter- (/intra-) agerar med varandra 
samt skapar och formar identiteter är idag ett 
återkommande studieområde inom arkeologin 
(t.ex. Stoodley 1999; Clark och Wilkie 2007; 
Åshede 2015; Harris et al. 2017). Mot bakgrund 
av identiteters föränderlighet kan det vara svårt 
att använda kategorier för att förstå identiteter 
och finna identitetsuttryck i arkeologiska sam-

manhang. Kategorier kan dock ses som operati-
va begrepp i arkeologiska studier givet en kritisk 
medvetenhet. 

Det kan konstateras att det är problema-
tiskt att utläsa identitet baserat på gravföremål. 
Det innebär att det inte går att förutsätta att en 
individ begravd med sköld per automatik ska 
uppfattas som krigare. Samtidigt pekar olika 
källmaterial mot att krigarideal var en funda-
mental aspekt av det vikingatida samhället. Det 
har tidigare visats exempel på studier som iden-
tifierar gravföremål som betydelsefulla attribut 
i minnesprocesser, som används för att väcka, 
förstärka, omforma och skapa framtida minnen 
i samband med begravning. Det är därmed möj-
ligt att på ett övergripande plan förstå vapengra-
varna som uttryck för idealföreställningar och 
minnesskapande processer. Detta med hänsyn 
till att olika studier visat att död och begravning 
inte kan förstås enligt allmängiltiga förklarings-
modeller. Mot bakgrund av denna problemati-
sering är det av vikt för denna avhandling att 
undersöka hur sköldar fungerar som attribut för 
att skapa och upprätthålla ideal. Därtill är det 
grundläggande att söka förståelse för hur sköl-
dar fungerar, inte enbart som gravföremål men 
som uttryckt i olika källmaterial.

Avhandlingens syfte och frågeställningar

Avhandlingens övergripande syfte är att under-
söka sköldars associativa fält genom kartlägg-
ning av olika källmaterial inom vilka sköldar fö-
rekommer. Dessa utgörs av fullskaliga sköldar 
som del av gravsammanhang, miniatyrsköldar 
och figurativa föremål som gravfynd och som 
skatt- och lösfynd, samt sköldar som del av bil-
der och texter. Vidare söker avhandlingen djup-
are förståelse för vikingatida sköldar genom 
att vidga horisonten och studera sköldar som 
materiellt och kulturellt fenomen bortom den 
funktionella förklaringsmodell i vilken skölden 
huvudsakligen betraktas som krigarens försvar-
svapen.

Mot bakgrund av detta ska jag undersöka 
hur sköldar uppträder som gravföremål inom 
undersökningsområdet under vikingatid. Cen-
trala frågor är här: 

• Finns urskiljbara mönster i föremålssam-
mansättningar och sköldanvändning i grav-
sammanhang? 
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• På vilka sätt är sköldar del av transforma-
tiva sammanhang och kan sköldar vara av 
betydelse som gravföremål på sätt som går 
bortom det som vapen? 

Att sköldar existerar som olika materiella/im-
materiella uttryck, såsom miniatyrföremål, fi-
guriner, som del av bilder och berättelser anty-
der att skölden är anpassningsbar som föremål 
och symbol. Det är därmed viktigt att under-
söka hur sköldar uppträder som olika materiel-
la/immateriella uttryck under vikingatid. Cent-
rala frågor är:

• I vilka sammanhang uppträder sköldar som 
miniatyrer, figuriner, bilder och i skriftliga 
källor?

• Accentueras specifika funktioner eller be-
tydelser inom respektive källkategori?

Utifrån den sammantagna bilden av sköldens 
materiella och immateriella uttryck ämnar jag nå 
djupare förståelse för sköldens betydelser under 
berörd tidsperiod. Centrala frågor är här:

• Hur kan sköldens betydelser i termer av 
associativt fält bindas samman i de olika 
källmaterialen?

• På vilka sätt kan detta förstås i relation till 
samhället under vikingatid?

Avhandlingens upplägg och källmaterial

Avhandlingen är indelad i tio kapitel. Kapitel 1 
innehåller en problemformulerande bakgrund 
och presenterar de utgångspunkter som ligger 
till grund för studien. Det arkeologiska material-
ets fullskaliga sköldar som del av gravsamman-
hang behandlas i avhandlingens kapitel 2–6. 

Kapitel 2 fokuserar på att skapa grundför-
ståelse för den fullskaliga skölden som arkeo-
logiskt föremål. För att förstå det vikingatida 
materialet är det relevant att studera sköldmate-
rial som föregår vikingatiden. Fokus riktas hu-
vudsakligen mot sköldfynd från fyndplatserna 
Vendel och Valsgärde i Uppland, i syfte att för-
stå och ge perspektiv på hur sköldutformning 
och bruk i gravar står i relation till förändring 
över tid. I kapitlet studeras även vendeltida 
sköldfynd från Sutton Hoo i England och Sal-
me, Ösel i Estland. Som del av det vendeltida 

fyndmaterialet ägnas här särskild uppmärksam-
het mot dekorativa sköldbeslag som även intar 
funktion som dräktspännen. 

Kapitel 3 ger en översikt över vikingatida 
sköldkonstruktion. Med utgångspunkt i de väl-
bevarade sköldfynden från Gokstadsgraven i 
Norge undersöks sköldens materiella bestånds-
delar av trä. Här diskuteras även sköldbucklors 
utformning i relation till typologi/kronologi, 
samt övriga beståndsdelar av metall vilka utgör 
källmaterialet från svenskt område. När den 
materiella grundförståelsen är etablerad riktas 
fokus mot de övergripande sammanhang som 
sköldar uppträder i. 

I kapitel 4 presenteras avhandlingens sven-
ska källmaterial. Detta består av sköldar som 
gravfynd påträffade i och omkring Mälarom-
rådet och Bergslagen, närmare bestämt från 
landskapen Dalarna, Gästrikland, Närke, Sö-
dermanland, Uppland och Västmanland. Här 
undersöks gravsköldars föremålskombinatio-
ner i syfte att klargöra mönster och variationer 
i gravsammansättningarna. Vidare undersöks 
hur andelen sköldförande gravar förhåller sig 
till andelen vapengravar inom olika geografiska 
områden, i syfte att klarlägga hur utbredd sköld-
användning i gravar var under vikingatid i rela-
tion till andra typer av vapen. 

I kapitel 5 undersöks hur sköldar används 
som gravföremål. Uppmärksamhet riktas här 
mot sköldar som genomgått olika former av ma-
teriell modifiering. Det gäller i synnerhet sköld-
bucklor som uppvisar hugg- och slagmärk en, 
ihop-pressade sköldbucklor samt sköldbucklor 
som i gravar har använts som behållare för an-
dra föremål och ben. Här utforskas sköldens 
transformativa egenskaper i syfte att förstå på 
vilka sätt sköldar i gravsammanhang kan inta 
andra roller än som försvarsvapen. En viktig ut-
gångspunkt är att den transformation av sköld-
bucklor som sker genom materiell modifikation 
antas spegla sköldarnas sociala innebörd; de har 
förmåga att anpassas till syften som drivs av en 
given situation, som här är direkt relaterat till 
deras respektive gravsammananhang. 

I kapitel 6 undersöks hur sköldar i gravar re-
lateras till gravrum och gravlagda kroppar. Syf-
tet är att ta reda på om det finns någon systema-
tik i hur sköldar i gravsammanhang relateras till 
gravlagda kroppar. Undersökningen syftar ock-
så till att ta reda på om det finns någon rumslig 

ODEBÄCK 2021 Vikingatida sköldar.indb   31ODEBÄCK 2021 Vikingatida sköldar.indb   31 2021-12-09   12:27:062021-12-09   12:27:06



VIKINGATIDA SKÖLDAR

32

enhetlighet i bruket av sköldar när de förekom-
mer i gravsammanhang och, om en sådan är 
synlig, vilka bakomliggande drivkrafter som kan 
identifieras. Aspekter av sköldars rumsliga dis-
positioner undersöks huvudsakligen i obrända 
gravsammanhang, där kammargravar från Birka 
utgör det huvudsakliga källmaterialet. I sam-
band med detta diskuteras sköldars förekomst i 
kammargravar i Birka mer ingående, vilket även 
innebär en återkoppling till den grundläggande 
konstruktionsgenomgången i kapitel 3.

I kapitel 7 riktas fokus mot sköldar i minia-
tyr, samt sköldar som del av figurativa framställ-
ningar. Miniatyrsköldar undersöks utifrån deras 
förekomst som grav- och skattfynd, med fokus 
på att förstå betydelser och funktioner, delvis i 
relation till storskaliga sköldar men även i egen-
skap av miniatyrer. Här diskuteras även trans-
formativa egenskaper inom miniatyrformatet 
genom att belysa mynt omgjorda till sköldar. 
Slutligen undersöks sköldar som del av femini-
na figuriner, vilket här uppfattas som ett käll-
material på gränsen mellan miniatyrföremål och 
bildframställning. 

Kapitel 8 behandlar bilder av sköldar och 
dessa undersöks huvudsakligen genom kart-
läggning av sköldar som del av vikingatida bild-
stens- och runstensmotiv. Undersökningen syf-
tar till att ta reda på vilka typer av motiv som 
sköldar förekommer i, samt vilka funktioner 
och betydelser sköldar har i dessa sammanhang. 
En viktig utgångspunkt är att bilderna betraktas 
som associativa, och därmed inte i första hand 
deskriptiva eller direkt avbildande. På så vis ut-
forskas vilka olika sociala koncept som associe-
ras med sköldar. 

I kapitel 9 undersöks sköldar i skriftliga käl-
lor. Detta är en utmanande materialgrupp i fråga 
om såväl källkritiska aspekter som vetenskaplig 
specialisering. Utifrån ett arkeologiskt förhåll-
ningssätt till dessa, i huvudsak medeltida texter, 
undersöks sköldar genom kartläggning av före-
komst i kenningar, som ’heiti’, samt hur de fram-
ställs i sagor och myter. Särskild uppmärksamhet 
riktas här mot så kallade sköldkväden. Kartlägg-
ningen grundas på redan översatta och tolkade 
texter. En viktig utgångspunkt är att sköldar i 
skriftliga källor inte huvudsakligen uppfattas 
som ”verklighetsbeskrivningar”, utan fungerar 
som referenspunkter för att ge perspektiv på 
möjliga immateriella företeelser och föreställ-
ningsvärldar under vikingatid. 

Kapitel 10 behandlar hur de olika källma-
terialens sköldar kan förstås i termer av ett ass-
ociativt fält. Fokus riktas mot de övergripande 
sociala sammanhang som sköldar förekommer i 
under yngre järnålder. Därtill diskuteras det ass-
ociativa fältets mest framträdande drag. Kapitlet 
inkluderar även sammanfattande slutsatser.

Slutligen finns en engelsk sammanfattning, 
referenslista och appendix. 
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2
VENDELTIDA SKÖLDAR OCH SKÖLDBESLAG

En översikt

Sköldar kombineras ofta med andra vapen 
och hästutrustning i såväl brandgravar som i 
obrända gravar. Dessa gravar kategoriseras ofta 
som vapengravar och förekommer under hela 
järnåldern, med ökande frekvens under yngre 
järnålder. Under vikingatid är vapengrav ar ett 
regelmässigt inslag i det arkeologiska källmateri-
alet och finns representerat i form av hundra-
tals gravar runt om i Skandinavien. Vikingatida 
vapengravar är en väl utforskad gravkategori 
(Arbman 1943; Simonsson 1969; Arwidsson 
1986; Jakobsson 1992; Hedenstierna-Jonsson 
2006; Androschuck 2014; Pedersen 2014 m.fl.). 
Trots detta har vikingatida sköldar påträffade 
i sådana gravar ägnats sparsamt med intresse 
inom arkeo login. Som tidigare framgått är det 
motiverat att undersöka sköldar bortom vapen-
gravsdefinitionen genom att studera hur sköldar 
uppträder som olika materiella och immateriella 
uttryck. Ett helhetsgrepp har potential att syn-
liggöra sköldens olika funktioner och betydelser 
inom och i relation mellan materialkategorier. 
Helhetsgreppet motiverar även att undersöka 
och skapa en överblick av sköldar utifrån en 
större tidsrymd än vad som definieras som vi-
kingatid. Här fungerar vendeltida sköldar som 
ett viktigt bakgrundsmaterial som kan ge per-
spektiv på vikingatida sköldars utformning och 
har potential att ge mer djupgående förståel-
se för sköldar under yngre järnålder. Detta är 
motiverat av flera anledningar, däribland den 
kronologiska relationen, men även eftersom de 
uppvisar tydliga paralleller liksom uppenbara 
skillnader, jämfört med det vikingatida materi-
alet. Likheterna som åsyftas rör skölden som 
gravföremål; att sköldar brukas i samband med 

begravning, och tycks förekomma tillsammans 
med andra vapen. De skillnader som på ett ytligt 
plan kan identifieras i jämförelse mellan vendel-
tida och vikingatida sköldar utgörs av sköldens 
materiella uttryck; även om sköldens bestånds-
delar till viss del är desamma, så är de formmäs-
sigt olika. 

Fokus riktas nu mot fyndplatserna Vendel 
och Valsgärde i Uppland, vilka givit upphov 
till sköldfynd som i utformning skiljer sig mar-
kant från det vikingatida massmaterialet. Dessa 
sköld ar är sedan tidigare väl utforskade (Ar-
widsson 1942; 1954; 1977; Nørgård Jørgensen 
1999) och utgör en viktig bakgrund. Det är här 
relevant att undersöka sköldars formmässiga 
förändring över tid. Mot bakgrund av de ven-
deltida sköldarnas ”praktfulla” utformning samt 
de exceptionella gravformerna och fyndsam-
mansättningarna i Vendel och Valsgärde kan 
deras representativitet ifrågasättas (jfr. Ljung-
kvist 2000). Förekomst av vikingatida båtgravar 
innehållande sköldar på båda gravfälten innebär 
goda förutsättningar att undersöka hur utform-
ning liksom gravbruk av sköldar förändras över 
tid. Likaså ger gravkontinuiteten på Vendel- och 
Valsgärdegravfälten goda möjligheter att upp-
fatta vad som inte förändras över tid, och såle-
des synliggöra övergripande aspekter av sköldar 
som gravföremål under yngre järnålder.

De vendeltida praktsköldarna har en direkt 
parallell i den välkända båtgraven från Sutton 
Hoo i England, där skölden är utformad i enlig-
het med de uppländska praktsköldarna. Grav-
en från Sutton Hoo är genom sin geografiska 
belägenhet även en viktig länk till anglosaxiska 
sköldar. Utformning och bruk av anglosaxis-
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ka sköldar finns anledning att återkomma till 
vid flera tillfällen i avhandlingen. Som del av 
vendeltida sammanhang är det främst använd-
ningen av sköldbeslag som dräktspännen som 
binder samman det engelska materialet med det 
skandinaviska. Hantering av sköldar i de ven-
deltida båtgravarna ställs slutligen i kontrast till 
hur sköldar behandlats i samband med de ven-
deltida massbegravningarna i Salme, Ösel i Est-
land. Den tids- och rumsliga bakgrunden som 
här presenteras syftar till att ge en översikt över 
sköldar i vendeltid, deras materiella utformning 
och sammanhang.

Vendeltida sköldar 

Introduktion

I december 1881 fick Hjalmar Stolpe, vid tiden 
Kungliga Vitterhets-, Historie- och Antikvi-
tetsakademiens amanuens, i uppdrag att un-
dersöka en förstörd järnåldersgrav vid Vendel 
kyrka i Vendel socken norr om Uppsala. Sam-
ma höst hade det vid anläggandet av den nya 
kyrkomuren påträffats svärd med förgyllda och 
granatprydda hjalt, en sköldbuckla, delar av en 
ringbrynja och hjälm, glasbägare, betselbeslag 
och flera förgyllda bronsfragment. Arbetarna 
som gjort fyndet hade låtit testa ett av svärdens 
stål genom att slå det hårt mot sten, och sköld-
bucklan av järn och glasbägaren hade kastats i 
ett stenröse och krossats. De föremål som ska 
ha påträffats hela var nu sönderslagna och frag-
menterade när de togs omhand av Uppsala uni-
versitets fornsakssamling, där de förvarades en 
kort tid innan de förflyttades till Statens His-
toriska museum i Stockholm (Stolpe & Arne 
1912, 5–9). Föremålen var exceptionella och 
ansågs tillhöra tiden före vikingatiden. Det nya 
gravfyndet från Vendel blev startskottet för om-
fattande undersökningar av ett nästintill unikt 
båtgravfält och kom att ge upphov till definitio-
nen av en hel tidsperiod, Vendeltiden.

Utgångspunkter

Vendeltiden, perioden mellan ca 550 och 750 
v.t., är uppkallad efter fyndplatsen för båtgrav-
fältet vid Vendel kyrka. Det är i huvudsak de 
praktfulla föremålens karaktäristiska ornamen-
tik som anses utmärkande. Båtgravarna, som 
påträffats obrända och rikt utrustade är förut-
om i Vendel främst kända från fyndplatserna 

Valsgärde, Ulltuna och Tuna i Alsike i Uppland, 
och har paralleller med båtgravarna från Tuna i 
Badelunda i Västmanland. Denna typ av grav-
ar ansågs länge höra till folkvandringstiden. 
Begreppet ”vendeltid” användes första gången 
av konsthistorikern Axel Romdahl 1916, inte i 
syfte att hänvisa till en tidsperiod utan snarast 
för att definiera en säregen stil (Olsén 1981, 10). 
I arkeologiskt sammanhang används ”vendel-
tid” först några år senare i en artikel av Ture 
Arne publicerad i Fornvännen 1919. Inte heller 
Arne tycks använda begreppet definierat som 
en tidsperiod, då han i artikeln använder period-
benämningen folkvandringstid. ”Vendeltid” an-
vänds istället för att belysa materiella paralleller 
med Vendelfynden (a.a., 10). Vendeltiden be-
traktat som en arkeologisk tidsperiod kan tidi-
gast spåras till en artikel av Nils Åberg 1922, det 
vill säga flera decennier efter att fyndplatserna 
Vendel och Tuna i Alsike kommit i dagen. Fyn-
den från Ulltuna hade tillvaratagits redan under 
1600-talet (Eriksson et al. 2013, 10). 

Utöver redan nämnda fyndplatser finns lik-
nande båtgravsfynd spridda runtom det svenska 
fastlandet. I regel saknas emellertid den fyndrik-
edom, definierat av förgyllningar, granater och 
rik ornamentik, som påträffats vid ovan nämn-
da platser. Detta är till vis del direkt relaterat till 
det obrända gravskicket och goda bevaringsför-
hållanden, vilket medfört välbevarat fyndmate-
rial. Vapengravar i bränd form är inte ovanliga 
i Mellansverige under vendeltid. Brandgravar-
nas föremålssammansättningar och materiella 
egenskaper uppvisar likheter med båtgravarnas 
praktföremål, och det finns ett tiotal dokumen-
terade brandgravar som i princip kan likställas 
med Vendel- och Valsgärdegravarna (Ljungkvist 
2000, 168–172). Vendeltida vapenbrandgravar 
tenderar dock att innehålla fragment eller delar 
av vapen och har omfattats av begravningspro-
cesser som skiljer sig markant från de obrända 
båtgravarna (se även kapitel 6). Sett till Sveriges 
nuvarande gränser är perioden utifrån fynd väl 
representerad på Gotland och Öland. Öarnas 
arkeologiska material skiljer sig på olika vis från 
fastlandets. Vad gäller de gotländska fynden har 
de betecknats som praktfulla, men annorlunda 
jämfört med de från svenska fastlandet (Lund-
ström 1980, 11). 

Representativiteten av fyndplatserna Vendel, 
Valsgärde, Ulltuna och Tuna i Alsike för perio-
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den som helhet är tveksam. Dessa fyndplatser 
tycks berätta mer om specifika sammanhang än 
om generella företeelser, även om det är relevant 
att sätta dem i relation till sin samtida omvärld. 
Den specifika båtgravstraditionen förekommer 
huvudsakligen i norra Uppland med angränsan-
de områden. Vendel och Valgsärde anses båda 
vara platser där hövdingar/aristokrater begravts 
generationsvis enligt en sammanhållande prin-
cip. Detta leder till att användbarheten av be-
greppet vendeltid kan ifrågasättas. ”Vendeltid” 
åsyftar i stor utsträckning fyndmaterial från spe-
cifika platser, snarare än en mer generaliserbar 
och allmänt spridd materiell kultur. Trots det-
ta är det motiverat att använda just Vendel och 
Valsgärde för bakgrundsstudier. Motivationen 
ligger främst i gravfältens långa användningstid, 
vilket möjliggör jämförelser av det vendeltida 
och det vikingatida materialet. Således riktas 
nu fokus mot sköldarna från platserna Vendel 
och Valsgärde. Båda gravfälten är väldokumen-
terade och publicerade. Gravfältet vid Vendel 
(1912) sammanställdes av Ture J. Arne efter den 
då avlidne Hjalmar Stolpes beskrivningar och 
dokumentation. 

Fynden från Valsgärde har delvis publicerats 
av Greta Arwidsson i Valsgärde 6 (1942), Valsgär-
de 8 (1954) och Valsgärde 7 (1977). Valsgärde 1, 2 
& 4 (2013) publicerades av Museum Gustavia-
nums arkeologiska forskningsgrupp. 

Praktsköldarna från Vendel och Valsgärde: en 
översikt

Båtgravarna från Vendel och Valsgärde har up-
penbara innehålls- och konstruktionsmässiga 
likheter. För de obrända båtgravarnas vidkom-
mande överensstämmer båtarnas storlek, inre 
och yttre gravkonstruktioner samt föremålens 
och de gravlagda djurens positioner. Både Ven-
del och Valsgärde har brukats som gravfält un-
der lång tid, med kontinuitet från ca 600 och 
vidare upp till 900-talets slut/1000-talets bör-
jan. På båda gravfälten sträcker sig båtgravstra-
ditionen över hela detta tidsspann. Det finns 
därmed obrända båtgravar innehållande prakt-
fynd såsom vapen- och hästutrustning, köksat-
tiraljer och flertalet begravda djur representerat 
under de ca 400 år som gravfälten brukas. Den 
stora skillnaden mellan gravfälten är att Valsgär-
de även omfattar många brandgravar och är att 
betrakta som ett något större gravfält än det vid 

Vendels kyrka. Med anledning av dessa gravfälts 
unika innehåll jämfört med övriga Fastlandssve-
rige, och med en inneboende materiell enhetlig-
het och utförandekontinuitet bör dessa gravfält 
studeras i relation till varandra. Det är här möj-
ligt att se hur båtgravarnas utförande och fö-
remålens materiella uttryck förändras över tid. 
De vendeltida praktsköldarna utgör på så vis en 
viktig bakgrund för att förstå vikingatida sköld-
ar, både som materiella objekt och som föremål 
deponerade i gravar. 

De vendeltida båtgravarna är fyndrika och 
sammansatta enligt en gemensam princip. 
För detaljerade fyndbeskrivningar och dok-
umentation av gravarna hänvisar jag till ovan 
nämnda standardverk. I det följande behandlas 
särskilt sköldarnas positioner i gravarna. Det 
rör dels sköldarnas relationer till eventuella 
människo kroppar, dels sköldarnas relationer till 
andra föremål. Därefter behandlas sköldarnas 
materiella egenskaper och utformning.      

Vendel

Från båtgravfältet vid Vendels kyrka finns fem 
båtgravar daterade till vendeltid som innehåller 
praktsköldar. Det är gravarna I, X, XI, XII och 
XIV. Gravarna innehåller en eller två sköldar 
vardera. Av sköldarna finns sköldbucklor, (de-
korativa) beslag, handtagsbeslag och kantbeslag 
av metall bevarade. Flera av dessa sköldar har 
rekonstruerats i samband med införlivandet i 
Historiska museets samlingar och utställnings-
verksamhet under 1900-talets första decennier 
(se Lindqvist 1950).  

Skölden i Vendel I kan inte säkert positione-
ras i graven då den, tillsammans med svärd och 
hjälm, framkom i anslutning till att graven först 
påträffades och förstördes. Vapnen ska ha upp-
täckts ca 2,7 m från båtens akter. Enligt Hjalmar 
Stolpe har den döde legat med huvudet mot 
nordost med två tveeggade svärd vid sin vänst-
ra sida och hjälm och sköld ovanför huvudet. 
Inga mänskliga kvarlevor fanns dock i graven. 
Även om det humanosteologiska materialet sak-
nas konstaterades ben från flera djur, däribland 
från häst. 

Även Vendel X uppvisar problem vad gäl-
ler föremålens position och den uppfattas som 
skövlad eller förstörd i anslutning till kyrko-
byggnadens uppförande (se Stolpe & Arne 
1912, 38). Fragment av sköldbeslag och ring-
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brynja påträffades i gravens fyllning, ca 2,7 m 
från båtens akter. Av den förmodat begravda 
människan fanns inga spår förutom en kind-
tand. Ett hästskelett, som inte förstörts vid den 
tidigare gravplundringen fanns dock bevarat. 

För Vendel XI är lägesbilden något bättre. 
Graven var i princip orörd med undantag för 
det område i graven där ringbrynja och en av 
sköldarna påträffades. De två sköldarna låg vid 
fyndtillfället i relativt nära anslutning, mot bå-
tens akter. I graven påträffades rester av tre häs-
tar, men inga mänskliga kvarlevor. 

Vendel XII hade delvis förstörts i samband 
med kyrkomursarbetet. Delar av sköld, hjälm 
och svärd hade påträffats där och plockats upp 
innan en arkeologisk undersökning påbörjats. 
Trots förstörelsen var nästan två tredjedelar av 
båtgraven intakt. Ytterligare en sköld framkom 
vid utgrävningen i den nordöstra delen av bå-
ten. I denna grav hittades ett lårbensfragment 
och del av bäckenben från människa, i övrigt 
fanns flera välbevarade ben från två hästar, två 
hundar, nötkreatur, tre svin och fågel. 

Den minsta av båtgravarna, och en av de 
mest intakta är Vendel XIV. Graven innehöll en 
sköld, vilken av Stolpe uppfattats ha varit pla-
cerad på den dödes knän. Den begravde ska ha 
hållit i skölden med vänster hand. Enligt Stolpe 
ska den döde ha halvsuttit i graven, med hjälm 
på huvudet, svärd vid sin vänstra sida och spjut 
nedanför fötterna. Av de mänskliga kvarlevorna 
fanns emellertid endast ”obetydliga lämningar 
av mansskelett”. Dock fanns ben från häst, två 
hundar, nötkreatur, svin och får (Stolpe & Arne 
1912, 53, 58).

Genomgående för de sköldförande båtgrav-
arna vid Vendels kyrka är de fåtaliga mänskliga 
kvarlevorna. Detta gäller även för övriga båt-
gravar på gravfältet. Endast små fragment eller 
spår av skelett har återfunnits i gravarna, samti-
digt som djurbenen har varit betydligt bättre be-
varade. Avsaknaden av mänskliga kvarlevor har 
i senare tid tolkats som riktad plundring i syfte 
att avlägsna kropparna, men att föremålen till 
stor del lämnats kvar. Plundringen av de obrän-
da kropparna i båtgravarna har uppfattats som 
del av en rituell- och/eller kristnandeprocess 
där de begravda och vissa föremål inkorporerats 
i bygget av kyrkan (Klevnäs 2015). Avsaknaden 
av mänskliga kvarlevor är dock märkbar även 
i de mer intakta gravarna på Vendelgravfältet. 

Detta blir därför en viktig parameter att ta hän-
syn till vad gäller gravarna från Valsgärde. Dess-
värre kan inte sköldarnas positioner i de flesta 
av gravarna fastställas, även om det går att se en 
tendens till placering i båtarnas mitt-akterparti. 
Det framgår av dokumentationen att de i flera 
tillfällen har hittats i anslutning till hjälmar och 
svärd. 

Valsgärde

Från Valsgärde finns fyra vendeltida båtgrav-
ar som innehåller praktsköldar. Det är grav 
5 (ännu ej publicerad), 6, 7 och 8. Gravarna 
innehåller tre sköldar vardera, förutom grav 8 
som endast har två sköldar. Av sköldarna finns 
sköldbucklor, beslag, handtagsfragment och 
skenor av metall bevarade. Flera av sköldarna 
har genomgått omfattande rekonstruktions-
arbeten i samband med det antikvariska omhän-
dertagandet. Greta Arwidsson (1980) menar att 
sköldarna, likt andra delar av vapenutrustning-
arna i gravarna, inte har varit personlig egen-
dom. Med anledning av vapnens utformning 
och skick vid tidpunkten för begravning finns 
anledning att tro att dessa, åtminstone delvis, 
inte varit nytillverkade. Många av de praktful-
la föremålen som använts vid begravningarna 
i Valsgärde var slitna, lagade eller på andra sätt 
obrukbara. Arwidsson menar att denna mot-
sättning vad gäller ursprunglig kvalitet och fö-
remålens skick vid begravningstillfället tyder 
på att dessa stormän inte begravts med utrust-
ning som de brukat i slutet av sitt liv (a.a., 50). 
Åtminstone kan konstateras att vapnens ålder 
vid begravningstillfället gör att de knappast 
kan motsvara föremål som tillverkats specifikt 
för den döde (Andersson 2017, 41). Att ”äld-
re” vapen använts som gravföremål i Valsgär-
degravarna är antagligen av särskild betydelse. 
I Jos Bazelmans (1999) analys av Beowulfkvä-
det framgår att värdefulla vapen återkomman-
de omnämns i relation till deras ursprung och 
ålder. Ibland framgår att vapnen är arvegods, 
ibland antyds att de bär på en särskild biogra-
fi, eller ”stamtavla”, vilket således gör föremå-
let betydelsefullt och värdefullt (a.a., 155–156). 
I Arwidssons resonemang är vapnen möjligen 
arvegods, eller kan antas ha ingått i släktens/
kollektivets ”rustkammare” där man vid behov 
hämtade gravutrustning (Arwidsson 1980, 50).  
Möjligen ska en sådan ”rustkammare” tänkas 
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Fig. 2.1. I Valsgsärde 8 var de två sköldarna placerade i 
båtens mitt i närheten av hjälm och pilspetsar. Detta mot-
svarar det område i graven där den gravlagdes ben och 
fötter ska ha varit och därför har det föreslagits att sköld-
arna täckt den dödes ben. Dock saknas betydande spår 
av mänskliga kvarlevor, detta i kontrast till välbevarade 
djurben och organiska material. Ritning ur: Arwidsson 
1954, Taf. 43.

hålla vapen och andra ting vars ålder och speci-
fika biografiska associationer gör dem lämpade 
för begravningarna i Valsgärde. Vidare anser 
Arwidsson att de dekorativa beslag som smyck-
at sköldarna inte ska uppfattas som personliga 
sköldmärken. Detta eftersom förekomst och 
kombinationer av dekorativa beslag, såsom ”få-
gel” och ”drake” även finns representerade på 
sköldar från Vendel och Sutton-Hoo (a.a., 54). 
Dessa typer av beslag kommer undersökas mer 
ingående framöver, där det tydligt framgår att 
fågelformade beslag är en utbredd ikonografisk 
föremålsgrupp som används runtom i Norden, 
såväl som på kontinenten under yngre järnålder. 
Detta innebär dock inte att dekorativa beslag 
saknar symbolisk betydelse. Tvärtom kan bruk 
och uppvisning av igenkännbara symboler vara 
ett sätt att visuellt anknyta till ett specifikt soci-
alt sammanhang. Sammantaget får vi här bilden 
av Valsgärdesköldarna som rikt utformade men 
”opersonliga” föremål. Möjligen tillhörande det 
aristokratiska kollektivet och utvalda av olika 
anledningar att ingå i de praktfulla sammansätt-
ningarna av utrustning för begravning. 

Det är svårt att avgöra hur praktsköldar-
na i Valsgärde relaterat till gravlagda kroppar. 
Bevaringsförhållandena gällande det human-
osteologiska materialet i flera av dessa gravar är 
dessvärre ogynnsamma. I Valsgärde 6 återfanns 
endast ett stycke av höger lårben, bedömt här-
röra från en manlig individ (Arwidsson 1942, 
109). De tre sköldarna i denna grav påträffades 
i par om två respektive en enskilt i båtens ak-
terstäv. Sköld I och III i den södra delen, till-
sammans med två svärd och en scramasax, och 
sköld II i den norra delen tillsammans med en 
scramasax. Det mänskliga lårbensfragmentet 
blev funnet emellan de två vapensansamlingar-
na vid sköld I och II. 

Även i Valsgärde 7 saknas mänskliga kvar-
levor med undantag från fragment av en hand. 
Det finns ett motsatsförhållande mellan fö-
rekomst av de mänskliga kvarlevorna och de 
bevarade djurbenen som vid fyndtillfället var i 
betydligt bättre skick. Till det kommer även an-
dra organiska material som textilier och fjädrar, 
vars bevaringsgrad var bättre än de mänskliga 
benen. Arwidsson föreslår bland annat att den 
begravde under en längre period kan ha legat 
begravd i en provisorisk grav innan han slut-
ligen begravdes enligt önskvärd praktik, vilket 

skulle försämra bevaringsskicket. De djur som 
ingått i Valsgärde 7 kan ha slaktats i anslutning 
till den senare gravläggningen, vilket kan för-
klara deras goda bevaringsgrad i relation till de 
mänskliga kvarlevorna (Arwidsson 1977, 104). 
Det är även tänkbart att avsaknaden av mänsk-
liga kvarlevor beror på att de avlägsnats eller att 
kroppen endast representeras av utvalda delar 
(jfr. Klevnäs 2015). De tre sköldarna i Valsgärde 
7 påträffades i nedre delen av akterstäven till-
sammans med svärd.  
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Likaså lyser mänskliga kvarlevor med sin frånva-
ro i Valsgärde 8, och likt de övriga grav arna ställs 
detta emot att djurben och organiska material 
såsom trä, bark, fjädrar och textilier påträffades 
välbevarade (Arwidsson 1954, 120–121). De två 
sköldarna i Valsgärde 8 påträffades i båtens mitt, 
i nära anslutning till hjälm och pilspetsar (fig. 
2.1). Frands Herschend (1997) argumenterar 
för att båtgravarna bär strukturella likheter med 
hallkonstruktioner under yngre järnålder. Det-
ta exemplifieras bland annat genom jämförelse 
mellan en undersökt hall från Helgö, Uppland, 
och Valsgärde 8. Jämförelsen visar att hallens 
tvådelade konstruktion och inredningens struk-
turella drag motsvaras i båtgravens utformning 
(a.a., 51–53). Sköldarna ska ursprungligen haft 
upprätt position och på så vis bildat en tvärvägg 
mitt i båten (hallen) (a.a., 54). Det är även rele-
vant att betänka att de upprätt stående sköld-
arna, genom storlek och dekorativa element, 
bör ha skapat visuella effekter i gravrummet. 
Detta har vi anledning att återkomma till i kapi-
tel 6. Uppgifter om gravföremålens placeringar 
i relation till gravlagda individer i båtgravarna 
från Valsgärde måste mot bakgrund av benens 
frånvaro förstås som antaganden om möjliga 
kroppspositioner. Sköldarna i Valsgärde 5 och 
Valsgärde 8 beskrivs exempelvis som placerade 
över den gravlagda kroppen, respektive placera-
de över den dödes fötter och ben (Lundström 
1980, 67, 76). Utifrån Herschends resonemang 
är det dessutom rimligt att ifrågasätta huruvida 
uppgifter om ”kroppsnära” placeringar motsva-
rar sköldarnas ursprungliga placeringar i gravar-
na, då dessa kan ha fallit i position i samband 
med gravens förmultningsprocess.   

Valsgärdegravarna saknar, likt båtgravarna 
från Vendel, till stor del mänskliga kvarlevor. 
Båtgravarna i Valsgärde uppfattas till skillnad 
från de i Vendel som relativt intakta och i regel 
som icke-plundrade fyndkontexter. Benmjöl och 
benfragment ger indikationer på att kroppar har 
begravts i båtarna, varför avsaknad av fullstän-
diga kvarlevor i Vendelgravarna har tolkats som 
resultat av gravmanipulation eller ”plundring”. 
Avsaknad av mänskliga kvarlevor kan även bero 
på att fullständiga kroppar inte har begravts, utan 
endast delar av de döda selekterats för att ingå i 
sammanhanget. Att så kan  ha varit fallet i Vals-
gärde 6, 7 och 8 har föreslagits av Ola Kyhlberg 
(2013, 129). De ritualer och aktiviteter som om-

fattat dessa begravningar föreslås vara kopplade 
till kulthallsmiljön i Gamla Uppsala och inklu-
derat begravningsprocessioner mellan Gamla 
Uppsala och Valsgärde (a.a., 129–136). Föremål 
som hjälmar och brynjor har i dessa gravar inte 
uppfattats vara placerade i direkt anslutning till 
kroppar eller förmodad kroppsposition, vilket 
ger indikationer på att gravföremål i dessa sam-
manhang fungerat som attribut snarare än bur-
na som del av dräkten. Ett gemensamt drag för 
Vendel- och Valsgärdegravfältens sköldförande 
båtgravar är att sköldarna i respektive grav inte 
är enhetligt utformade. Även om de alla upp-
visar generella likheter så är de uppenbarligen 
individuellt utformade, något som vi har anled-
ning att återkomma till längre fram.    

Vikingatida båtgravar från Vendel och Valsgärde

Under vikingatid förekommer obrända båtgrav-
ar på många olika platser i Skandinavien. Från 
svenskt område kan exempelvis båtgravarna 
från Norsa, Munktorp och Tuna, Badelunda 
i Västmanland nämnas (Nylén & Schönbäck 
1994). Vendel- och Valsgärdegravfälten har tre 
vikingatida (obrända) båtgravar vardera som 
innehåller sköldar. På Vendelgravfältet är det 
gravarna II, VI och IX. I Valsgärde är grav 1, 
2 och 4 vikingatida. Från Vendel är det endast 
grav IX som påträffats orubbad och grävts ut 
som ett intakt gravfynd. Det är en mycket rikt 
utrustad båtgrav, med ett innehåll som till stor 
del liknar de vendeltida båtgravarnas vad gäller 
vapen- och hästutrustning, köksattiraljer och 
flera djur. I Vendel IX var även de mänskliga 
kvarlevorna relativt välbevarade, och den döde 
uppfattades ha blivit begravd sittande (Stolpe & 
Arne 1912, 37). De två sköldarna var i graven 
placerade vid sidan av den döde, tillsammans 
med svärd och yxa. Dessvärre är Vendel grav 
II och VI störda/plundrade och förstörda till 
den grad att sköldarnas relationer till gravrum, 
föremål och kropp inte kan diskuteras närmare. 

Valsgärdegravfältets tre vikingatida båtgrav-
ar med sköld är innehållsmässigt lika de från 
Vendel. Vapen- och hästutrustning, köksatti-
raljer, spelpjäser och gravdjur som hästar och 
hundar har ingått i dessa gravar. Valsgärde 1 och 
2 var till viss del skadade av ett grustag (Fridell 
1930, 220; Dyfverman 2013, 49). De mänskliga 
kvarlevorna tycks till stor del ha varit förmult-
nade eller förstörda av grustaget. I Valsgärde 4 
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har dock kroppen ansetts varit placerad i an-
slutning till aktern. Svärdet hade legat vid den 
dödes högra sida och skölden hade täckt hans 
huvud (Odencrants 2013, 76–77). Det är i all-
mänhet mycket ovanligt att sköldar i vikingatida 
gravar placerats på den gravlagda kroppen, och 
det finns anledning att återkomma till sköldens 
placering ovanpå huvudet i Valsgärde 4 i kapitel 
6.  

De vikingatida sköldarna från Vendel och 
Valsgärde är formmässigt helt i enlighet med 
vikingatida sköldar i allmänhet. De metallkom-
ponenter som bevarats består huvudsakligen av 
sköldbucklor, helt i järn utan spår av förgyll-
ningar. Sett till sköldarnas fyndkombinationer, 
påträffade tillsammans med andra vapen och 
hästutrustning, finns ytterligare likheter med 
många av de vikingatida sköldgravarna i Mälar-
området med omnejd. Innehållsmässigt finns 
även likheter med de vendeltida båtgravarna 
från Vendel och Valsgärde, som till stor del be-
står av liknande föremålsuppsättningar. Med 
undantag för att antalet sköldar i båtgravarna 
på Valsgärdegravfältet skiljer sig över tid, ligger 
den stora skillnaden mellan de vendeltida och 
vikingatida båtgravarna inte i själva gravprakti-
ken. Skillnaden är främst märkbar i föremålens 
materiella utformning. Vi ser här ett begrav-
ningskoncept med kontinuitet över flera hundra 
år, där den övergripande praktiken är detsam-
ma i 600-tal såväl som i 900-tal. Det som för-
ändras är det materiella uttrycket. Detta gäller 
inte enbart för sköldarna, utan är genomgåen-
de för de praktföremål som inkluderats i dessa 
gravar. De vendeltida båtgravarna kan utifrån 
deras praktfulla innehåll sammankopplas med 
en aristokratisk miljö, i vilken några personer 
begravts på ett sätt som skiljer dem från samtida 
begravningspraktiker (se t.ex. Lundberg 1938; 
Arbman 1980, 29; Müller-Wille 1983). Det 
aristokratiska uttrycket i dessa gravar har även 
relaterats specifikt till en miljö präglad av krig-
arideal associerat med Odenskult (Nordberg 
2003, 229–238; jfr. Hedeager 2011, 75–98). 
Det obrända gravskicket och praktföremålens 
materiella egenskaper skapar arkeologiska för-
utsättningar att uppfatta detta. Det är därmed 
rimligt att dra slutsatsen att även de vikingatida 
båtgravarna på Vendel- och Valsgärdegravfäl-
ten ska uppfattas som knutna till en aristokra-
tisk elit. Vidare bekräftar förekomsten av både 

Fig. 2.2. Praktsköldarna från Vendel utställda på His-
toriska museet, i arrangemang från slutet av 1920-talet. 
Originalbeslag och sköldbucklor har här monterats fast 
på nytillverkade sköldplattor. I montern visas sköldarna 
tillsammans med hjälmar (vilka till stor del är rekonstru-
erade), svärd och spjut från båtgravarna. Föremålens pla-
ceringar i montern anspelar på vendelhjälmarnas press-
blecksmotiv. Foto ur: Nordström 2015, 63 (urspr. Harald 
Faith-Ell, ATA)

vendel- och vikingatida sköldar på Vendel- och 
Valsgärdegravfälten att det finns en identifier-
bar formskillnad över tid. Skillnaden är märkbar 
i sköldbucklornas utformning, att sköldplattor-
nas dekorativa beslag på vendeltida sköldar inte 
finns på vikingatida sköldar, och att sköldarnas 
metallkomponenter under vendeltid är deko-
rerade med förgyllningar, granater och orna-
mentik vilket saknar motstycke i det vikinga-
tida materialet. Vikingatida sköldkantsbeslag är 
ibland tillverkade av brons och utformade med 
gripdjursornamentik, men utgörs oftast av be-
slag av odekorerat järn. Avsaknad av förgyllda 
och dekorativa metallbeslag bör emellertid inte 
uppfattas som synonymt med att vikingatida 
sköldar inte varit dekorativa, något vi återkom-
mer till framöver.  
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Fig. 2.3. Detalj av en av sköldarna i Vendel XII. Sköldbucklan av järn bär förgylld ornamentik med slingrande gripdjur. 
Den förgyllda mittknappen är försedd med granater. Foto: Thomas Eriksson, Statens historiska museum.

Praktsköldarnas utformning 

Mycket av informationen om de vendeltida 
praktsköldarnas utformning kommer av de re-
konstruktioner och rekonstruktionsförsök som 
utfördes på Historiska museet i Stockholm 
och Uppsala universitets fornsaksamling från 
1910-talet och framåt (se Izikowitz 1931, Lind-
qvist 1950). Syftet med rekonstruktionerna var 
lika mycket ett musealt projekt som ett arkeolo-
giskt (fig. 2.2). Det var av stort intresse att dessa 
praktföremål skulle ställas ut och rekonstruk-
tioner ansågs göra forntiden mer begriplig för 
allmänheten (Izikowitz 1931, 182). Det museala 
arbetet och den arkeologiska forskningen var 
tätt förbundna med varandra, ibland omöjlig att 
särskilja. De musealt drivna konserveringsin-
satserna gällande sköldarna från Vendel har på-
verkat hur föremålen och gravarna kan förstås. 
Detta är exempelvis märkbart gällande innehåll-
et från Vendel I, där det först efter 1940-talets 
konservering kunde konstateras en andra sköld 
från graven (Lindqvist 1950, 266). 

Praktsköldarna från Vendel och Valsgärde be-
står av metallkomponenter såsom sköldbuck-
lor, nitar, dekorativa beslag, skenor, kantbeslag 
och handtagsbeslag. De trärester som bevarats 
består i regel av fragment i anslutning till dessa 
metalldelar. Träskivorna har varit av furu, asp 
eller poppel (Lamm 1980, 341). Praktsköldarna 
har sannolikt varit läderklädda, dock finns inga 
läderspår på sköldarna från Vendel. Läder har 
däremot konstaterats på flera av sköldarna från 
Valsgärde (Arwidsson 1954, 53–61; 1977, 40–
41). Avsaknaden av läder på Vendelsköldarna 
kan bero på de arkeologiska bevarandeförhål-
landena och/eller det antikvariska förfarandet. 
Läderklädda eller ej så är metallkomponenter-
nas utformning på sköldarna det som i synner-
het urskiljer dem från andra sköldar, i såväl tid 
som rum. 

Praktsköldarna har rikt dekorerade sköld-
bucklor. Bucklorna är relativt homogent utfor-
made med breda brätten, symmetriskt försedda 
med (i regel) fem stora nithuvuden av järn el-
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ler (förgyllt) brons. Brättena i sig är dekorerade 
med tunna, ornerade, förgyllda bronsbleck. Den 
så kallade kalotten är på praktsköldarna i regel 
dekorerad. Antingen med triangelformade för-
gyllda bronsbleck eller som nästintill rektangu-
lära förgyllningar som löper hela vägen från ka-
lottens botten till dess topp (t.ex. Valsgärde 8). 
Överst på sköldbucklorna finner vi ofta en mitt-
knapp. Mittknapparna är runda med flat övre 
yta och konkav underdel, ornerade med sym-
metriska mönster eller djurornamentik. De kan 
även vara granatförsedda, såsom mittknappen 
på en av sköldbucklorna i Vendel XII (fig. 2.3).  

Sköldarna har varit försedda med beslag av 
olika typer. Tre huvudsakliga typer kan urskiljas: 
de djurformade, de bandformade (även kallade 
sköldribbor) och de genombrutet droppforma-
de, som är en dekorativ variant av kantbeslag.  
De djurformade beslagen utgörs framförallt 
av fåglar, även kända som ”vendelkråkor” och 
finns på sköldar både från Vendel och Valsgär-
de. Fåglarna kombineras med avlånga, något 
mer svårdefinierbara beslag, som bland annat 
tolkats som orm- eller drakfigurer. Kombina-
tionen av dessa finns på sköld från Vendel I och 
sköld III från Valsgärde 7 (fig. 2.4). Vad gäller de 
bandformade beslagen finns en stor variation i 
antal. Från några stycken, till det dryga tiotalet 
(t.ex. Vendel XI), eller till och med uppemot 50 
beslag (sköld 1, Valsgärde 7) kan pryda sköldar-

Fig. 2.4a tv. och 2.4b th. Sköldbeslag i form av fåglar (”vendelkråkor”) och orm/drakfigurer kombineras på sköldar från 
Vendel 1 (a) och Valsgärde 7 (b). Foto 2.4a: Ola Myrin, Statens historiska museum. Illustration 2.4.b: ur Arwidsson 1977, 
39.

nas framsidor. Dessa har förståtts även fylla ett 
funktionellt syfte som förstärkningar för själva 
sköldplattan (t.ex. Lamm 1980, 342). De dropp-
formade kantbeslagen sitter symmetriskt längs 
sköldkanten, men är inte huvudsakligen funk-
tionella på samma sätt som kantskoning är.

Praktsköldarna från Vendel och Valsgärde 
har i flera fall mycket välbevarade handtag och 
handtagsbeslag av metall. Dessa kan variera i 
utformning, men är genomgående dekorativa. 
Själva handtaget är placerat vid hålrummet för 
sköldbucklan. Utifrån hålrummet finns långt 
avsmalnande ändar, som kan vara dekorerade 
med pressbleck. I vissa fall, som exempelvis 
sköld II från Valsgärde 7 avslutas dessa ändar 
med varsin figur, djurformad eller möjligen an-
tropomorf. Från de långsmala handtagsbesla-
gen utgår i vissa fall ytterligare förgyllda djurhu-
vudformade beslag. 

Sköldar på prakthjälmarnas pressbleck 

En särskilt anmärkningsvärd föremålskatego-
ri från de vendeltida båtgravarna är hjälmarna. 
Från både Vendel- och Valsgärdegravfälten 
finns mer eller mindre fragmenterade hjälmar 
av järn, rikt dekorerade med pressbleck av 
förgyllt brons. Motiven på dessa bleck är till stor 
del fragmentariska. Pressbleckens motiv består 
av krigarfigurer försedda med hjälm och brynja. 
Figurerna är utrustade med vapen såsom svärd, 
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spjut och sköld, som till exempel på det främre 
pressblecket från hjälmen i Vendel XII (fig. 
2.5b). De förekommer såväl som ryttare till häst 
som ståendes/gåendes, därtill omgärdas de i 
flera fall av flygande fåglar som uppträder i par. 
Ett sådant motiv finns till exempel på hjälmen 
från Vendel I (fig. 2.5a). Pressbleckens motiv 
har dels studerats som avbilder av krigare och 
ryttare med fokus på kroppspositioner och att-
ribut (t.ex. Sundkvist 2001, 136–160). Dels som 
symboler för aristokratisk krigarkult där attri-
buten vapen och rovfåglar kopplats till Oden 
(jfr. Näsman 1973; Ambrosiani 1983; Hedeager 
2011).

Hjälmen från Vendel XIV (fig 2.6) är för-
sedd med pressblecksband vars motiv närmast 
kan uppfattas som krigare i procession. Samt-
liga figurer har hjälm, spjut och svärd. Precis 
som hjälmen i Vendel XII är de främre press-
blecken i annan utformning. Här syns två mot-
ställda människofigurer med svärd, sköld och 
spjut. Den ena figuren håller svärdet höjt mot 
den andra, vars sköld i stället hålls höjd. Spjuten 
slingrar sig som ormar varvid det ena spjutet 
har genomborrat den motställda partens sköld. 

Hjälmen från Valsgärde 6 har pressbleck 
som främst består av djurornamentik. Den-

2.5a (t.v.) och 2.5b (t.h.). Pressblecksmotivet på hjälmen från Vendel I (2.5a) utgörs av en ryttarfigur med sköld i han-
den, svärd och spjut. Nedanför ryttaren står ytterligare en figur som håller hästens tyglar i ena handen och ett spjut i 
den andra. Teckning av Olof  Sörling, ur Stolpe & Arne 1912, pl. V (fig. nr. 2). Hjälmen från Vendel XII har ett band av 
pressbleck dekorerat med djurornamentik. Framtill bryts pressblecksbandet av med bleck av annat slag. Där syns istället 
två människofigurer riktade mot varandra (2.5b). Båda har svärd i ena handen, vars riktningar pekar bort ifrån den mot-
ställda parten. I andra handen håller de varsitt spjut, vilkas skaft korsar varandras. En sköld är synlig i den ena figurens 
hand. Skölden har sköldbuckla med fyra runda bucklenitar, samt kantbeslag. Teckning av Olof  Sörling, ur Stolpe & Arne 
1912, pl. XXXVI (fig. nr. 5).

na hjälm påträffades mycket fragmenterad vid 
utgrävningen och bestod av ungefär 800 små 
fragment (Andersson 2017, 51). Valsgärde 7, å 
andra sidan, har en mängd olika pressbleck med 
olika motiv bevarade. Blecken sitter i rader och 
utgörs av likadana, upprepade motiv per rad 
(fig. 2.7). Det finns här krigarfigurer i proces-
sion, försedda med hjälm, sköld och spjut eller 
svärd. Här finns även ryttarfigurer med sköld 
och spjut och/eller svärd, och likt pressbleck 
från Vendel I står ytterligare en figur nedan-
för hästen. För pressbleckens vidkommande är 
hjälmen från Valsgärde 8 uppbyggd på likartat 
sätt som Valsgärde 7, med en mängd dekorera-
de pressbleck i symmetriskt lagda fält. Även här 
har det uppfattats ryttarfigur(er) av samma typ 
som från Vendel I och Valsgärde 7.

På hjälmarnas pressbleck kombineras sköld 
genomgående med spjut och/eller svärd. Vad 
gäller ryttarfigurerna finns vissa likheter med 
vikingatida ryttarfiguriner i silver. Särskilt intres-
sant är det att jämföra det typ av pressblecks-
motiv som finns på hjälmen från Vendel 1 och 
vikingatida figuriner i form av parställda ryttare 
och vapenbärare (kapitel 7). Uppenbara likhet-
er är att det framför ryttaren står ytterligare en 
(vapenbärande) figur som håller hästens tyglar 
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Fig. 2.6. Hjälm från båtgraven Vendel XIV. Motiven på pressblecksbandet föreställer krigare på led/ i procession, dessa 
är försedda med hjälm, spjut och svärd. Framtill bryts utformningen och på pressblecken framträder motiv som före-
ställer två motställda människofigurer med svärd, sköld och spjut. Spjuten slingrar sig som ormar. Foto: Katarina Nim-
mervoll, Statens historiska museum
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(kapitel 7, fig. 7.13). Den stora skillnaden är att 
figurerna i de vikingatida framställningarna kan 
definieras som feminina baserat på bland annat 
dräktens utformning.. Kombinationen av sköld 
och spjut är sig intressant, och något vi kom-
mer återkomma till. Utmärkande för hjälmarnas 
pressbleck i detta sammanhang är att det är den 
enda grupp av sköldmotiv som förekommer till-
sammans med fullskaliga sköldar. Pressbleckens 
motiv har huvudsakligen tolkats enligt två mo-
deller. Dels som avbilder av verklighetens krig-
are, dels som visuella representationer av krig-
arideal. Det senare anses här troligt, och stärks 
bland annat av att bilderna innehåller element 
såsom slingrande ormar. Det är dessutom moti-
verat att förstå gravarna i sig som representatio-
ner för krigarideal. De praktfulla vapenuppsätt-
ningarna anses inte har varit bruksvapen, såsom 
de begravda männens personligt aktivt brukade 
stridsvapen. Det överflöd av vapen som dessa 
gravar utrustats med är ännu en indikation på 
detta. Därtill saknar de vendeltida båtgravarna 
till största del mänskliga kvarlevor, något som 
inte kan förklaras av förmultningsprocesser 
då mängder av djurben bevarats och det 
uppenbarligen funnits goda förutsättningar 
för bevaring av organiska material som fjädrar, 
textilier och trä. Båtgravarna i Vendel har i de 
flesta fall ”störts”, något som troligen skett 
redan i förhistorisk tid. Båtgravarna i Valsgärde 
uppfattades vara mer eller mindre ”intakta”, 
något som tyder på att mänskliga kvarlevor i 
form av fullständiga skelett kanske aldrig ingått 
i grav arna. De praktfulla föremålen har fyllt vik-
tiga funktioner i utformningen av dessa gravar, 
och pressbleckens motiv stärker tolkningen att 
krigarideal varit en bakomliggande drivkraft. 

Nu har de vendeltida sköldarnas materiella 
beståndsdelar, gravsammanhang och bildliga 
representationer från Vendel och Valsgärde 
översiktligt presenterats. Framöver kommer 
sköldarnas dekorativa beslag undersökas mer in-
gående, men innan dess riktas fokus mot Sutton 
Hoo i England. Skölden från Sutton Hoo utgör 
en viktig parallell till sköldarna från Vendel och 
Valsgärde vad gäller beståndsdelarnas materiella 
egenskaper, men även i fråga om övergripande 
aspekter av sköldkonstruktion. 

Sutton Hoo

Metallkomponenterna av sköldarna från Ven-
del och Valsgärde har en direkt parallell i den 
praktfulla båtgraven från Sutton Hoo i sydös-
tra England. Graven dateras till 600-talet och är 
belägen på ett höggravfält invid floden Deben. 
Utgrävningar av båtgraven och dess gravkam-
mare har skett i flera etapper, första gången i 
slutet av 1930-talet och såväl gravens konstruk-
tion som innehåll uppvisar stora likheter med 
båtgravarna i Vendel och Valsgärde. Gravinven-
tariet bestod av en mängd olika vapen, såsom 
ett förgyllt och granatprytt svärd, en sköld med 
förgyllda beslag, sex spjut, yxa, huggkniv, brynja 
och en hjälm. Därtill en mängd praktföremål, 
däribland silverskålar, förgyllda och granatpryd-
da beslag, dryckeshorn, spelpjäser, musikinstru-
ment och en spektakulär spira av ornerad sten, 
med överstycke av bronshjort monterad på en 
järnring. Graven innehöll inga mänskliga kvar-
levor (Bruce-Mitford 1979).

Skölden var placerad i den västra änden av 
gravkammaren tillsammans med bland annat 
spiran. Sköldbucklan är mycket snarlik de upp-
ländska parallellerna i sin utformning. Ett brett 

Fig. 2.7. Renritningar av pressblecksmotiv på hjälmen från Valsgärde 7. Här syns bland annat vapenutrustade krigare på 
led och ryttarfigurer utrustade med sköld och svärd. Illustrationer ur Arwidsson 1977, 24. 
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brätte försedd med förgyllt, ornerat bleck och 
fem runda nithuvuden i förgyllt brons. Deko-
rationen på bucklan visar symmetriskt lagda, 
djurhuvudformade bleck som från ovansidan 
bildar en stjärnformation med fem utlöpande 
ändstycken. Bucklans mittknapp är förgylld och 
granatprydd. Sköldplattan var läderklädd både 
på fram- och baksida och försedd med sju olik-
formade förgyllda och till viss del granatprydda 
beslag. På framsidan två avlånga, avsmalnande 
beslag med runda mittknoppar som har suttit 
på var sida av sköldbucklan. Vid det ena besla-
get ska en mindre motsvarighet varit placerad, 
vid det andra långsmala beslaget påträffades två 
runda knoppar. På fälten bredvid sköldbucklan 
har det suttit ett fågelformat förgyllt och granat-
försett beslag tillika ett djurformat, likaså för-
gyllt och granatprytt. Det senare ska möjligen 
förstås som en orm eller drake. Runtom kanten 
har skölden varit dekorerad med växelvis rek-
tangulära och djurhuvudformade beslag.

Även sköldens baksida har varit dekorerad. 
Sköldhandtaget har i bägge ändar varit utformat 
med avsmalnande beslag i förgyllt brons vilka 
avslutats med djurhuvuden med granatprydda 
ögon. Dessa ”djurkroppar” har utstickande 
förlängningar vilka påminner om armar och 
ben, detaljrikt utformade och försedda med 
granater. I anslutning till handtaget fanns 
dessutom ett silverbelagt bronsbeslag i vilken 
ett remändbeslag i silver var fäst i en ring. San-
nolikt har skölden därmed varit försedd med en 
läderrem som använts för att bära eller hänga 
upp skölden (Bruce-Mitford 1979, 34). 

Fyndet från Sutton Hoo uppträder som ett 
arkeologiskt unikum i England. Dekorativt ut-
formade sköldar är emellertid vanliga inslag i 
anglosaxiska vapengravar (se Dickinson 2005). 
Sköldbeslagen är ofta antromorf- eller djur-
ornerade och kan där pryda såväl fram- som 
baksida av sköld. Den vanligast förekomman-
de typen utgörs av fiskformade beslag, på olika 
sätt relaterbara till undervattensmonster, även 
fågelformade beslag är framträdande. Beslagen 
är i regel så pass små att de antagligen inte har 
fungerat som identitetsmarkörer i samband med 
stridssituationer. Det finns inte heller någon ut-
präglad geografisk avgränsning som styrker att 
de symboliserat särskilda stridsgrupper eller all-
ianser. Snarare kan djurformade sköldbeslag ha 
använts för att förstärka sköldens symboliska 

värde, som genom ägandeskap och de begrav-
ningssammanhang de ingått i befäster dess soci-
ala innebörd (Dickinson 2005, 161). 

Vendeltida sköldbeslag som dräktspännen 

De dekorativa sköldbeslagen som vi finner på 
praktsköldarna från Vendel, Valsgärde och Sut-
ton Hoo kräver ytterligare kommentar. Fågel-
spännen och beslag som till utformningen är 
profilsedda, hukande och ibland försedda med 
granatilagda ögon går under namnet ”vendel-
kråkor” (fig. 2.8). De uppträder i Skandinavien 
under vendeltid främst som dräktspännen och 
beslag, samt som dekorativa inslag på prakt-
sköldar. Dessa föremål kan lämpligen benämnas 
”sköldspännen” och är ett slags hybridföremål. 
Det är föremål som har egenskapen att kunna 
skifta i funktion, och med det social tillhörighet. 
Denna typ av föränderlighet är genomgående 
för hur sköldar fungerar även i skandinavisk 
vikingatid, vilket kommer visa sig upprepade 
gånger framöver. Undersökningen av vendel-
tida sköldspännen blir därför ett viktigt under-
lag för hur vi kan förstå skölden som kulturellt 
fenomen.

Fågelformade beslag är tydligt vapenrelate-
rade attribut på kontinenten. Direkta paralleller 
till skandinaviska ”vendelkråkor” har påträf-
fats i östra Frankrike, södra Tyskland, England, 
Ungern och Italien, med dateringar främst till 
500-talet (Atterman 1934, 176–183). 

Det är troligt att de skandinaviska fåglarna 
har tillverkats med de kontinentala beslagen 
som förebilder och det kan antas att det fanns 
kännedom om fåglarnas associationer till krigar-
utrustning och vapenattribut. Atterman menar 
att dessa bakomliggande associationer fungera-
de som en betydelsefull drivkraft i utformning-
en av fågelspännen och beslag när de så kom att 
tillverkas i Norden (1934, 169). Fågelspännen 
av denna typ har ansetts vara av rovfågelskar-
aktär baserat på utformning av näbb och klor, 
och uppfattats efterlikna örnar snarare än ”krå-
kor”. I egenskap av rovfåglar har de dessutom 
tolkats som symbol för Oden och den så kallade 
Odenskulten, mot bakgrund av Odens förmåga 
att förvandla sig till en örn (Ambrosiani 1983, 
26–27, se även Jungner 1919). Rovfågelmotivet 
är även relevant att sätta i relation till de run-
stensformler som inkluderar att ”ge föda” åt 
rovdjur såsom örn och korp (se kapitel 1; Jesch 
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2009). Möjligen bär motivet på mer övergripan-
de associationer till krigarideal, och inte enbart 
till karaktären Oden.  

Skandinavisk djurornamentik överlag, och 
djurformade spännen och beslag i synnerhet, har 
även uppfattats representera olika kategorier av 
elitkrigare; ”vargkrigaren”, ”björnkrigaren” och 
”vildsvinskrigaren”, som i materialiserad form 
utgör länkar mellan makthavare och gudar (He-
deager 2011, 95–98). I samband med varg- och 
vildsvinsmotiv utgör rovfåglar ett återkomman-
de element, såsom på vendeltida hjälmars press-
bleck. Att bära en hjälm försedd med pressbleck 
föreställande krigare/ryttare med rovfåglar kan 
på så vis uppfattas som ett sätt att ansluta till 
Oden och Odens krigare (Hedeager 2011, 86–
88, se även Nordberg 2003, 233). Rovfågelsmo-
tiv på vapenutrustning i de praktfulla båtgrav-
arna från Vendel och Valsgärde kan uppfattas 
anspela på krigarideal relaterat till fornnordisk 
mytologi. Det är dock inte belagt att rovfåglar 
och fågelspännen i generell mening kan knytas 
till en allmän Odenskult under yngre järnålder. 
Att fokusera på fågelsymbolik som något främst 
mytologiskt betingat kan därmed begränsa möj-
ligheterna att nå en djupare förståelse för vend-
elkråkornas funktioner och betydelser i de olika 
sammanhang som de brukats i. Fågelspännenas 
rötter på kontinenten och dess kopplingar till 
vapenutrustning är högst relevant att ta hänsyn 
till, eftersom de därmed kan uppfattas laddade 
med olika biografiska och sociala associationer. 

Det finns ytterligare dimensioner av vendel-
kråkornas funktioner och förmåga till föränd-
erlighet. Med relativt stor enhetlighet i utform-
ning kan de fungera såväl som beslag som 
spännen, där beslag kopplas till mansgravar och 
spännen till kvinnogravar. För att avgöra om 
vendelkråkor som i gravsammanhang fungerat 
som dräktspännen ursprungligen fungerat som 
sköldbeslag krävs noggranna föremålsstudier. 
Det finns dock skäl att ana att sådan förändring 
i funktion är att finna i det arkeologiska materi-
alet. De två vendelkråkorna från Vallstenarum, 
Gotland (SHM 6295), förmodas inte suttit 
på en sköld utan har tolkats som sadelbeslag 
(Atterman 1934, 170). Vidare finns ett exem-
plar från Skälby, Hammarby socken i Uppland 
(SHM 34355) vars baksida antyder spår av både 
beslagsfästen och nålfäste.     

Denna variation av funktion innebär för-
änderlighet i social sfär: från vapenattribut ofta 

kopplat till en maskulin sfär till dräktattribut 
kopplat till en feminin sfär. Dessa sköldspännen 
kan vara utformade som regelrätta ”vendelkrå-
kor”, men även drak/orm-formade. De tycks 
huvudsakligen förekomma som gravföremål 
under 700-talet i östra, centrala Sverige (Callmer 
2006, 191). De är dock inte enbart knutna till 
detta geografiska område. Även i England före-
kommer sköldbeslag transformerade till dräkt-
spännen. I anglosaxiska kvinnogravar finns ex-
empel på sköldbeslag av zoomorfisk karaktär 
som omformats till spännen eller broscher, 
dock finns inga belägg för att specifikt fågel-
formade beslag har använts som dräktattribut 
(Dickinson 2005, 145–146). Som vi tidigare sett 
kan sköldbeslagens utformning vara kopplade 
till mytologiska föreställningar och specifika so-
ciala sammanhang, kanske snarare än symboler 
för särskilda stridande grupper eller allianser. 
En direkt parallell till bruket av vendelkråkor är 
att finna i karolingiska beslag till svärdsgehäng, 
som under vikingatid importerades till Skand-
inavien och i samband med det omformades 
till spännen (Maixner 2005; Aannestad 2015). 
Detta omfattar bland annat remändesbeslag, 
remdelare och treflikiga beslag. Här är treflik-
iga spännen särskilt relevant att nämna. De 
uppträder som spännen i skandinaviska gravar 
under vikingatid och kopplas till kvinnodräkt-
en, ofta som tredjespänne tillsammans med 
ovala spännbucklor (Aannestad 2015, 270), och 
kan på så vis uppfattas byta både funktion och 
”genuskategori”. Intressant är att de treflikiga 
beslagen inte enbart omformas till spännen 
genom tillägg av dräktnål, de kopieras och ut-
vecklas till en egen smyckestyp som blir vanligt 
förekommande i hela Skandinavien (a.a., 270). 
Ett tydligt exempel på omformning respektive 
kopiering går att finna i jämförelse mellan det 
treflikiga spännet från Aspe, Burs, Gotland 
(SHM 4533) dekorerad med kontinental växt-
ornamentik, och spännet från Lunnäs, Olme 
i Värmland försedd med Borre-ornamentik 
(SHM 7878). Det förstnämnda exemplaret har 
”enbart” omformats genom tillägg av dräktnål, 
i det senare har den treflikiga formen kopierats 
och utformats i Skandinavisk stil. 

Det finns en uppenbar biografisk aspekt att 
ta hänsyn till gällande skandinaviska sköldspän-
nen. De tillverkades och sattes i bruk på sköld ar 
under 600-talet och påträffas i gravar som främst 
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dateras till 700-talet. Tidsaspekten kan här stäl-
las i relation till bruk av arvegods. Arvegods 
avser här föremål som varit i cirkulation under 
lång tid och gått från generation till generation. 
I arkeologi har arvegods bland annat uppfattats 
som speciella föremål som materiellt förvarar 
ett kollektivt minne, och fungerar som medel 
att upprätthålla makt (Lillios 1999). 

Arvegods innebörd kan även förstås bort-
om det som ”minnesobjekt” i syfte att hedra 
och minnas särskilda förfäder eller tillfällen. De 
kan fungera som som heliga objekt, relaterade 
till särskilda kunskapsfält som exempelvis vet-
skap om myter och ursprung, eller läkekonst 
och magi.  Arvegods kunde förvärva eller skapa 
betydelser genom ceremoniell användning, och 
genom att förflyttas mellan en religiös sfär och 
hushållets sfär (Gilchrist 2013, 11–13). Skiftet 
mellan sfär er är angeläget att belysa ytterligare 
i relation till sköldspännen. Betraktat utifrån 
begrepp som arvegods i relation till de prakt-

Fig. 2.8.. ”Vendelkråkor” kunde ha funktion både som sköldbeslag och dräktspänne under yngre järnålder. Som sköldbe-
slag ligger dateringarna främst i vendeltid medan de som spännen främst används under tidig vikingatid. Fågelspännen 
av detta slag har lång kontinuitet och utbredning på kontinenten under järnålder. Spännet på bilden kommer från Viby 
gård, Kalmar socken, Uppland. Fyndomständigheterna är oklara, troligtvis gravfynd. Foto: Upplandsmuseet

gravar som de ibland förekommer i kan sköld-
beslagen associeras till en aristokratisk sfär med 
kopplingar till krigarideal, makt och religions-
utövande. Som dräktspänne blir sköldbeslag 
tydligt visuella symboler för anknytning till den 
specifika sfär en.  Mot bakgrund av beslagens 
förmodat starka symbolvärde och dess sociala 
konnotationer blir den materiella transforma-
tionen betydelsefull i sig. Det här är föremål 
vars ursprung och tidigare funktion förmodli-
gen är välkänt, och av betydelse för varför och 
vem som ska associeras med dem. De inne-
boende sociala och symboliska aspekterna av 
sköldbeslagen bör på så vis vara fundamentala 
även efter att de genomgått sin transformation. 
Genom (åter)bruket av sköldspännen anknyter 
dess bärare till ett särskilt socialt sammanhang 
som spänner över lång tid. Vidare kan proces-
sen att bli arvegods vara det som möjliggör 
sköldbeslagen att skifta funktion och social sfär. 
Vendelkråkornas hybridform som sköldspän-
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nen kan förstås som laddade med flera dimen-
sioner av biografiska associationer, relaterat till 
kontinentalt ursprung, till förändring i funktion 
och social tillhörighet. 

Innan fokus skiftar mot vikingatida sköl-
dar finns ytterligare ett viktigt vendeltida grav-
fynd att ta hänsyn till. Massgravarna i båtar 
från Salme, Ösel i Estland hör till de mest an-
märkningsvärda gravfynden från perioden, som 
på många vis avviker från de båtgravar som 
tidigare redogjorts för. Med anledning av att 
Salme -gravarnas innehåll direkt kan relateras till 
Skand inavien, och närmare bestämt Mälarom-
rådet, utgör dessa en viktig del av bakgrunden 
för att förstå de vikingatida sköldarna.   

Båtmassgravarna från Salme

Båtgravarna från Vendel och Valsgärde i Upp-
land innehåller praktföremål som vittnar om en 
aristokratisk miljö, och det är sannolikt att de 
människor gravarna gjordes för hade särskil-
da sociala positioner. En parallell till fyndmat-
erialen från de uppländska båtgravarna är att 
finna i den lilla orten Salme på Ösel, Estland. 
I Salme påträffades vid kabelgrävning 2008 en 
obränd båt på ca 11 x 2 meter, innehållande sju 
gravlagda män och föremål, såsom svärd, spjut, 
pilspetsar och spelpjäser (Konsa et al. 2009). I 
graven fanns inga sköldbucklor, men däremot 
påträffades sköldnitar och fragment av järn-
handtag och/eller sköldbeslag (Peets muntl. 
20-01-21). Vid utgrävningar på platsen några 
år senare uppdagades ytterligare en båt, den-
na större än den första och med betydligt fler 
gravlagda individer. Båtgraven, som kallas Sal-
me II, var uppskattningsvis 17–17,5 meter lång 
och innehöll 34 individer vars kroppar låg delvis 
överlappande varandra i fyra lager i den centra-
la och nordöstra delen av skeppet (Peets et al. 
2013, 44). Flera av skeletten uppvisade skador 
orsak ade av vassa föremål, såsom av svärds-
hugg, och vissa även spår av halshuggning (Pe-
ets et al. 2013, 51; Price et al. 2016, 1027). Det 
är därmed troligt att de dött i samband med en 
våldsam konflikt.

Fler än 500 föremål togs tillvara från Sal-
me II, däribland ett stort antal svärd, sköldar, 
pilspetsar, kammar, och fler än 100 spelpjäser 
(Peets et al. 2011, 34). En spelpjäs utformad 
som ”kung” påträffades i munnen på en indi-

vid, denne individ var i övrigt rikt utrustad med 
bland annat svärd med förgyllt hjalt och låg 
begravd centralt i båten (a.a., 35). Svärden be-
stod till stor del av eneggade typer, även kallade 
scramasaxar. Många av dessa var fragmenterade 
och böjda. De fullständiga svärden som påträf-
fades var placerade invid skelett med spetsarna 
riktade ”uppåt” mot hakan. Alla dubbeleggade 
svärd var brutna. Fyra av dem hade förgyllda 
hjalt med skandinavisk ornamentik. Alla svärd 
visade spår av eldpåverkan (a.a., 37).  

I Salme II fanns 14 sköldar i direkt anslutning 
till de gravlagda individerna. Dessa var placera-
de mellan och ovanpå kropparna. I det översta 
lagret låg sköldarna ovanpå kropparna, de fles-
ta placerade på eller invid skelettens höftparti. 
Detta uppfattades bilda ett slags ”lock” (Peets 
et al. 2013, 46). I det mellersta lagret påträffades 
en sköld som rimligtvis har täckt två individer. 
I det nedersta lagret, som bestod av sju indivi-
der, kunde sköldar konstateras i anslutning till 
två av skeletten. Den ena skölden represente-
rades enbart av nitar och järnfragment. Sanno-
likt har det funnits fler sköldar i Salme II, vilket 
stärks av flera ansamlingar av sköldnitar och 
järnfragment emellan skeletten (Peets muntl. 
20-01-21). Samtliga sköldbucklor uppvisar spår 
av hugg- och slagmärken, samt hoppressning 
eller tillplattning (fig. 2.9). Vissa bucklor visar 
märken som tyder på att de slagits kraftfullt 
med exempelvis en yxnacke. Några sköldbuck-
lor hade böjda brätten, och på en av dessa låg 
trä från sköldplattan ovanpå sköldbucklan vil-
ket innebär att skölden har ”vikts” på mitten 
(Peets muntl. 20-01-21). Sköldarnas träplattor 
var i övrigt till stor del förmultnade vid fyndtill-
fället men hade lämnat organiska spår i jorden, 
utifrån vilket sköldarnas storlek uppskattats ha 
varit uppemot en meter i diameter. Bevarade 
träfragment har konstaterats härröra från trä-
slagen poppel/asp och björk/lönn. Vissa sköld-
ar hade järnhandtag, det fanns även hela och 
fragment av nitar och järnbeslag i anslutning till 
sköldarna (Peets et al. 2011, 38). Sköldbucklor na 
är av järn och saknar i regel dekorativa inslag i 
form av ornamentik eller förgyllningar. Dock är 
två av sköldbucklorna utformade med toppnit, 
halvklotformade nitar och spår av dekorativa 
inslag i form av förgyllning. Dessa har bedömts 
motsvara Nørgård Jørgensens typ SBA, och 
är därmed formmässigt likartade sköldbucklor 
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från Vendel och Valsgärde (Peets muntl. 20-01-
21; se Nørgård Jørgensen 1999, 82). 

Vissa sköldar var försedda med järnbeslag 
men inga dekorativa sköldbeslag, som exem-
pelvis ”vendelkråkor” tycks ha prytt sköldarna. 
Minst tre hundar påträffades i Salme II, en hund 
var placerad ovanpå en sköld och troligen hade 
svansen sträckts över sköldbucklan. Ben från 
nötkreatur, får och gris fanns i graven, de flesta 
benen i det översta omrörda lagret och endast 
fåtal ben i den centrala delen av båten. Invid 
några av de mänskliga kvarlevorna påträffades 
bland annat djurben med styckningsmärken. En 
ansamling av djurben påträffades på en sköld 
(Peets et al. 2011, 43). Varken Salme I eller Sal-
me II har haft överbyggnader. Istället har båtar-
na, efter att kroppar och föremål placerats, fyllts 
med sten och sand varpå de över tid överlagrats 
av jord på naturlig väg (a.a., 33). Sköldarnas po-
sitioner ovanpå kropparna har på så vis funge-
rat som en förslutning av graven.

Föremålen liksom isotopanalyser pekar mot 
att de gravlagda har skandinaviskt ursprung, 
specifikt från Mälarregionen (Price et al. 2016). 
DNA-analyser har även visat att flera av de be-
gravda männen i Salme var bröder (Margaryan 
et al. 2020, 393). Salmefyndet har vidare date-
rats till perioden 650–750 v.t., men har troligen 
anlagts inom den sista delen av spannet. Detta 
är samtida med några av båtgravarna från Ven-
del och Valsgärde. Det har föreslagits att de be-
gravda i Salme kan ha varit män från Uppland 
på en diplomatisk resa i syfte att knyta allianser 
och skapa förutsättningar för handel, men som 
hamnat i konflikt med en annan grupp som 
önskade kontrollera färdvägen (Price et al. 2016, 
1033–1035). 

Fig. 2.9. Sköldarna som påträffades i Salme-gravarna har alla blivit utsatta för kraftiga hugg och slag, vilket visar sig ge-
nom tydliga märken och hål i sköldbucklornas kupor. Även andra föremål, såsom svärd, hade böjts och bränts i samband 
med begravningen. Sköldbucklor från Salme II, SM10602:87 (t.v.), SM10602:389 (t.h.). Foto: Reet Maldre.

Även om mycket tyder på att begravningarna 
i Salme har skett under hast, visar föremålen 
och dess placeringar på att gravläggning har 
utförts på ett ritualiserat vis. Vapnen har bränts, 
fragmenterats, böjts och plattats till innan de 
med noggrannhet placerats vid och på de döda 
kropparna. Även spelpjäser har placerats vid de 
döda, varav en på den anmärkningsvärda platsen 
i munnen på en av männen. Hundar och falkar 
har fungerat som gravgåvor, där åtminstone en 
hund med precision lagts ovanpå en av sköld-
arna med svansen sträckt över sköldbucklan. 
Ben av domesticerade djur, med slaktspår, kan 
vara en indikation på att man i samband med 
begravning ägnat sig åt en (rituell) måltid. Det 
är därför mycket troligt att de begravda i Salme 
har begravts av sina egna, det vill säga de som 
överlevt den våldsamma sammandrabbningen. 
Jämfört med sköldarna från Vendel och Vals-
gärde är sköldarna funna i Salme av ”enklare” 
utformning och saknar i regel såväl dekorativa 
beslag som förgyllningar och ornamentik på 
sköldbucklorna. Detta kan tyda på att sköldar-
na funna i Salme är brukssköldar, medan prakt-
sköldarna från Vendel och Valsgärde snarare är 
att förstå som uppvisningsföremål. 

Salmegravarnas tillkomst har skett i över-
gången mellan det som definieras som vendel- 
respektive vikingatid. Det förmodade samban-
det mellan gravarna i Salme och Mälarregionen 
ger perspektiv på vad båtgravar i Uppland repre-
senterar, liksom hur samhället var organiserat 
och vilka praktiker och ideal som var rådande.  
Det är därmed relevant att dra lärdom av hur 
sköldarna har hanterats i samband med mass-
begravningarna när blicken riktas mot sköldar i 
vikingatida gravsammanhang.  
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Det aristokratiska krigaridealets iscensätt
ningar

Praktsköldarna från Vendel och Valsgärde hör 
till gravsammanhang utöver det vanliga. Grav-
skicket och de föremål som kopplas till det kan 
inte anses spegla ”det vendeltida samhället” 
i allmänhet utan bör förstås som ett specifikt 
uttryckt gravarkeologiskt material kopplat till 
enskilda personer och grupper. Föremålen i de 
vendeltida praktgravarna har i allmänhet upp-
fattats relaterat till ett aristokratiskt toppskikt, 
där de gravlagda representerar hövdingar eller 
krigararistokrater som begravts generationsvis 
enligt en särskild båtgravspraktik. Båtgravarna i 
Vendel och Valsgärde saknar till stor del mänsk-
liga kvarlevor, vilket innebär att tolkningar ut-
gått från föremålen och vad de kan tänkas re-
presentera. Utgångspunkten att föremål i gravar 
har betydelser och funktioner som går bortom 
de som bruksföremål och personlig egendom, 
och förekommer i gravar av anledningar som 
är direkt knutna till begravningen, ställer tidi-
gare tolkningar i delvis nytt ljus. Gravföremål 
kan förstås bistå den dödes transformation från 
levande till död. I obrända gravsammanhang 
kan noggrant placerade praktföremål och va-
pen uppfattas vara betydelsefulla för att skapa 
en idealiserad bild av den döde (jfr. Williams 
2005). Varför har dessa gravar utrustats så inne-
hållsrikt och praktfullt om det inte avsett spegla 
individuell livsgärning? Gravfynd från Vendel 
har i religionshistoriskt sammanhang kopplats 
samman med den aristokratiska Odenskulten 
(Nordberg 2003). Här förstås pressbleckens 
motiv och vapenuppsättningar på ett direkt 
sätt anspela på det krigarideal som Odensdyrk-
ande aristokrater under yngre järnålder anslöt 
sig till. Greta Arwidssons tolkning att vapnen 
tycks hämtade från ett kollektivt förråd för att 
ingå i gravarna blir här relevant att betänka. Om 
föremålen inte är de döda individernas person-
liga egendom kan de då alternativt förstås som 
kopplade till Vendel- och Valsgärdegruppernas 
kollektiva ideal och föreställningar om hur deras 
döda lämpligast transformeras till döden? Före-
målen kan i så fall uppfattas utvalda och inkor-
porerade i gravsammanhangen utifrån vad de 
ska bli och vad de sammantaget bildar. 

Båtgravarna från Vendel och Valsgärde står 
i kontrast till de vendeltida båtmassgravarna 

i estniska Salme. Gravarna i Salme har genom 
föremål, isotopanalyser och DNA kunnat re-
lateras till Mälarområdet, och det är troligt att 
de döda i Salme hade en koppling till aristokra-
tiska miljöer i Uppland. Sköldarna i Salmegrav-
arna har, liksom övriga vapen, behandlats på 
sätt som skiljer sig avsevärt från hur föremål 
i de uppländska båtgravarna har. Detta måste 
förstås i ljuset av att gravarna i Salme är mass-
gravar, som konstruerats utifrån andra förut-
sättningar än de uppländska båtgravarna. Trots 
att gravläggningarna i Salme sannolikt skett 
under hast har det varit angeläget att genom-
föra begravningsritualer och där modifiera vap-
nens materiella egenskaper. Genomgången av 
vendeltida sköldbeslag, dess nära koppling till 
samtida fågelspännen, och förmåga att fungera 
i hybridform har visat att det finns visuella ut-
tryck kopplat till sköldar som har associationer 
bortom båtgravarna i Vendel och Valsgärde. Be-
slagen visar på transformativa egenskaper och 
utgör viktiga beståndsdelar i sköldens associa-
tiva fält. Dessa iakttagelser bildar en komplex 
bild av vendeltida sköldar, deras funktioner och 
betydelser, som studerats genom gravsamman-
hang. Med avstamp i detta förflyttas intresset nu 
mot vikingatida sköldar. 
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Översikt och undersökning

Vikingatida sköldar som påträffats inom sven-
skt område representeras enbart av bevarade 
metallkomponenter, vilket omöjliggör någon 
djupare analys av utformning och konstruk-
tion av sköldarnas icke-organiska beståndsdelar. 
Undantaget är fragment av organiska material 
bevarade i kantbeslag. Sköldar av mer kom-
plett karaktär har vid några tillfällen påträffats 
i Danmark och Norge. Fyndet av en nästintill 
fullständigt bevarad sköld vid ringborgen Trel-
leborg, belägen på Själland i Danmark utgör ett 
sådant exempel (fig. 3.1). Skölden togs tillvara 
vid en arkeologisk undersökning 2008 och är 
därmed väldokumenterad (Dobat 2013). Den 
påträffades utanför borgområdet och i något 
som kan uppfattas som ett avfallslager, vilket 
lett till tolkningen att skölden ”kastats” efter 
förbrukning. Skölden saknar sköldbuckla och 
andra metallkomponenter, men ett hålrum med 
nithål i mitten av skölden indikerar att den tidi-
gare varit försedd med sköldbuckla. Flera sköld-
bucklor har vid andra tillfällen påträffats inom 
borgområdet. 

Det sköldfynd som i övrigt haft en tongi-
vande roll i förståelsen av vikingatida rundsköl-
dars konstruktion kommer från båtgraven från 
Gokstad i Norge. Detta med anledning av träets 
goda bevaringsgrad och det stora antalet sköld-
ar, som anses ha uppgått till 64. Gokstadsskep-
pet är väl utforskat i arkeologiska sammanhang, 
däremot har sköldarna inte genomgått någon 
utförlig undersökning sedan omhändertagandet 
av gravfynden på 1880-talet. Gokstadsgraven 
har under senare år varit föremål för ett större 
forskningsprojekt vid Kulturhistoriskt museum, 
Universitetet i Oslo, inom vilket olika bestånds-

delar av båtgraven genomgått förnyade under-
sökningar (Bill & Gjerde 2021). Inom ramarna 
för forskningsprojektet ”Gokstad revitalised ” 
har jag själv haft möjlighet att undersöka sköld-
materialet. De förnyade undersökningarna av 
Gokstadsskeppets sköldar har visat på kon-
struktionsdetaljer som inte uppmärksammats 
tidigare. Dessutom har det tydliggjort att den 
allmänt accepterade kunskapen om sköldarna, 
som baserats på Nicolay Nicolaysens (1882) 
iakttagelser, har traderats inom arkeologin i 
nästan 150 år utan att ifrågasättas. Den veder-
tagna bilden av Gokstadsskeppets sköldar har 
haft stor betydelse för hur vikingatida sköldar 
i allmänhet uppfattas. Deras egenskap som 
gravföremål har i regel förbisetts och uppfatt-
ningen om sköldarna som funktion ella för-
svarsvapen har varit dominerande. Vidare har 
Gokstadsköldarna ofta fungerat som förlagor i 
rekonstruktionssammanhang.  Frågan huruvida 
sköldarna tillverkats i syfte att ingå i graven är 
central, eftersom svaret får konsekvenser för 
hur sköldkonstruktioner kan förstås i ett stör-
re perspektiv och kan förändra bilden av Gok-
stadsköldarna som norm för hur vikinga tida 
sköldar kan studeras och förstås.  

Sköldarna från Gokstad

Området Vestfold i sydöstra Norge innehåller 
flera viktiga fyndplatser från den yngre järnål-
dern. Rikt utrustade båtgravar finns längs 
Oslofjordens kust från Borre i norr, vidare 
ned mot Oseberg och sedan Gokstad. Längre 
söderut finner vi platsen för den vikingatida 
handelsplatsen Kaupang, eller Skiringssal, med 
omgivande gravfält. Båtgraven från Gokstad är 
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här synnerligen intressant med anledning av det 
stora antalet sköldar som vid utgrävningen 1880 
påträffades i anslutning till skeppet. För sköld-
arnas vidkommande saknar fyndet motstycke 
i det arkeologiska materialet i Skandinavien. 
Gokstadsskeppets sköldar är utan tvekan ett av 
de viktigaste källmaterialen för förståelsen av 
vikingatida sköldars konstruktion, i synnerhet 
med hänsyn till dess obrända skick och omfat-
tande antal. 

Gravmonumentet i Gokstad anlades runt år 
900 v.t. (Nicolaysen 1882; Bonde & Christensen 
1993, 582; Bill & Daly 2012, 812). Gravhögen 
innehöll ett drygt 23 meter långt och 5 meter 
brett skepp i vilket en gravkammare av trä var 
uppbyggd. I gravkammaren fanns delar av ett 
mansskelett. I skeppet påträffades ben från 
flera fågelarter, bland annat från två rovfåglar 
och två påfåglar. Ombord på skeppet fanns tre 
mindre båtar. På bägge sidor av skeppet hade 
totalt 12 hästar och minst sju hundar begravts 
(Gansum 2018). Graven, som grävdes ut 1880 
under ledning av arkeologen Nicolay Nicolay-
sen (Nicolaysen 1882), är ständigt aktuell inom 
olika delar av arkeologisk forskning. Arkeo-
logihistoriska ingångar till utgrävningen och 
förnyade undersökningar av såväl gravhögens 
konstruktion, föremål och osteologiskt material 
har resulterat i en mer komplett bild av graven 
än vad 1800-talets dokumentation har kunnat 
ge. Detta mot bakgrund av att den ursprungli-
ga utgrävningsdokumentationen till viss del är 
bristfällig. Utöver Nicolaysens publicerade un-

dersökningsbeskrivning finns till exempel inga 
dagboksanteckningar från utgrävningen (Gan-
sum 2018, 718). Vid utgrävningen av gravhögen 
i Gokstad kunde det konstateras att graven var 
skadad (Nicolaysen 1882, 5) vilket lämnat spår i 
form av förstörelse av såväl skeppets babordssi-
da som gravkammaren. Avsaknad av praktföre-
mål, vapen och delar av den begravda mannen 
indikerar att delar av gravinventariet har avlägs-
nats. ”Plundrarna” hade efterlämnat ett antal 
träspadar som genom dendrokronologi kunnat 
dateras till tidsspannet 939–1050 v.t. och sanno-
likt har högbrottet ägt rum inom första halvan 
av tidsintervallet, det vill säga relativt kort tid 
efter att graven anlagts (Bill & Daly 2012, 814–
815).

Gokstadssköldarna enligt Nicolaysen 

Enligt Nicolaysen var Gokstadsskeppet ur-
sprungligen utrustat med 32 rundsköldar som 
hängde längs bägge relingar från det främsta 
århålet till det bakersta. Skeppet uppskattas haft 
totalt 64 sköldar, ett antagande som inte kan 
bekräftas. Vid utgrävningen 1880 var flertalet 
sköldar försvunna tillsammans med det förstör-
da mellanstycket av skeppets barbordsida, alter-
nativt var sköldarna kraftigt deformerade. De 
kvarvarande sköldarna var böjda över relingen 
så att endast de nedersta styckena av sköldarna 
hade sin ursprungliga position. De övre delarna 
av sköldarna var böjda i två led: först horison-
tellt med sköldbucklan ungefär mitt på, därefter 
snett över relingskanten. Var sköld var 94 cm 
i diameter, sammansatta av tunna bräder som 
avsmalnade i kanten (fig. 3.2). På framsidans 
mitt satt en sköldbuckla av järn och på baksidan 
en tvärsgående träspant. Spanten har gått över 
bucklans hålrum och därmed fungerat som 
handtag samt som stöd för sköldbrädorna. Ni-
colaysen observerade små hål längs sköldkan-
terna, vilka av honom uppfattades som nithål 
för att fästa ett runtomgående metallbeslag. Av 
sådana kantbeslag fanns dock inga spår vid ut-
grävningen. Efter prof. A. Blytts träbestämning 
visade sig sköldträet vara av gran och sköld-
bucklorna är av den vanliga typen för yngre 
järnålder (Nicolaysen 1882, 62). 

Sköldarna var överlappande placerade på 
varandra. Sköldarna bör ha placerats akterifrån, 
således hade var sköld placerats med kanten in-
till (nuddande) den bakre sköldens sköldbuckla 

Fig. 3.1. Den välbevarade skölden från Trelleborg, Dan-
mark, påträffades i sin helhet men utan sköldbuckla i vad 
som uppfattas som ett avfallslager utanför borgområdet. 
Foto: Kerstin Odebäck.
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och därmed skylde respektive århål på skeppet. 
Sköldarna ska ha rest sig ett stycke över relingens 
kant. Varje sköld var placerad på så vis att dess 
bakre tvärgående träspant låg horisontellt mot 
relingen. Runt träspanten på varje sköld var ett 
tunt snöre av bast fäst vilka bör ha varit fästa i de 
fyrkantiga öppningarna på relingens underkant. 
Sköldraden syntes för Nicolaysen som växlande 
gula och svarta halvmånar och han drog slutsat-
sen att sköldarna varit målade i dessa färger (fig. 
3.3, Nicolaysen 1882, 63). 

Förnyade undersökningar av sköldarna

Vid två tillfällen, 2016 och 2018, har jag haft 
möjlighet att detaljstudera sköldmaterialet från 
Gokstad i sin helhet i magasin på Kulturhis-
toriskt museum i Oslo samt på Vikingskips-
huset på Bygdö. Studierna initierades som 
del av avhandlingsarbetet och möjliggjordes i 
samarbete med forskningsprojektet ”Gokstad 
revitalised”, Kulturhistorisk museum, universi-

tetet i Oslo. Vid de förnyade undersökningarna 
har tidigare ej uppmärksammade konstruktions-
detaljer kunnat observeras och sättas i relation 
till Nicolaysens tolkningar. 

Bortsett från tre rekonstruerade sköldar, 
vilka är sammansatta av sköldbräden från oli-
ka delar av skeppet, består sköldmaterialet av 
439 träfragment och 18 sköldbucklor (fig 3.4). 
Träfragmenten är i regel deformerade och det 
är inte möjligt att utifrån passform sammanfö-
ra olika fragment med varandra. Till detta kan 
även nämnas att fragmenten vid utgrävningen 
inte tillvaratogs ”sköld för sköld”, vilket försvå-
rar möjligheterna att förstå vilka fragment som 
ursprungligen hört till samma sköld. Storleken 
på träfragmenten varierar från några centimeter 
i längd till fullständig sköldlängd, på uppemot en 
meter. 21 fragment är tydliga kantstycken, igen-
kännbara dels utifrån välvd form, dels genom 
att bräderna avsmalnar mot kanten. Brädornas 
position på skölden har i vissa fall kunnat preci-

Fig. 3.2. Sköld från båtgraven i Gokstad, Norge. Skölden har monterats samman av träplankor från olika sköldar i graven 
och visar hur sköldarna ursprungligen sett ut. Vid utgrävningen av Gokstadsgraven påträffades dock de flesta sköldar i 
fragmentariskt och deformerat skick. Foto: Kerstin Odebäck.
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seras med god säkerhet, det går alltså att avgöra 
om brädan har suttit i mitten på skölden eller 
om den suttit längst ut. De flesta kantfragmen-
ten är försedda med små hål som framträder i 
två storlekar och kan beskrivas som små nithål 
och syhål. Hålen har ett generellt avstånd mel-
lan varandra på 1–1,5 cm. De träfragment som 
med säkerhet kan konstateras ha suttit ytterst på 
skölden har i flera fall ett grövre, centrerat nithål. 
De centrerade nithålen är spår av den fastnitade 
bakre träspanten som varje sköld ska ha haft. 
De små hålen i kantfragmenten uppfattades, 
som tidigare nämnts, av Nicolaysen som nithål 
för runtomgående metallbeslag. Inga rester av 
sådana metallbeslag påträffades i samband med 
utgrävningen, ej heller har sådana dokumen-
terats i efterhand. De små kanthålen uppvisar 
inga spår av järnkorrosion eller rester av me-
tall. Då omringande metallbeslag rimligen kan 
uteslutas bör dessa förstås som ”syhål”. Istället 
för metallbeslag har Gokstadssköldarna sanno-
likt varit förstärkta längs sköldkanterna genom 
fastsydda/snörda remmar. En annan möjlighet 
är att basttråd, likt den som vid utgrävningen 
påträffades snörad runt sköldhandtagen, har 
an  vänts längs sköldkanterna.  

Av de bakre träspanterna som Nicolaysen 
observerade vid utgrävningen har endast ett ex-
emplar återfunnits. Den utmärker sig genom sin 
långsmala form och två nithål med 16 cm mel-
lanrum längs brädet. Uppskattningsvis är den 
bevarad till hälften av sin ursprungliga längd 

och något mer än hälften av sin ursprungliga 
bredd. Den mäter i nuvarande skick 34,5 cm. 
Nithålens avstånd stämmer överens med place-
ringen av sköldplankornas nithål på de rekon-
struerade sköldarna. Avsaknad av träspanter i 
materialet beror möjligen på att de kan ha varit 
tillverkade av ett annat träslag än sköldplankor-
na, vilka var tillverkade av gran/tall. Att handta-
gen och sköldplankorna var tillverkade av olika 
träslag är sannolikt och stöds av att så är fallet 
med Trelleborgskölden (handtag av bok, plan-
kor av gran/tall).   

En intressant konstruktionsdetalj gällande 
hålrummet för sköldbucklan visar sig på sex 
träfragment. Snarare än att ”bucklehålen” varit 
runda har de på Gokstadssköldarna varit utfor-
made för att anpassas till handtagen.

De sex fragmenten härrör från sköldarnas 
mittplankor. På en mittplanka syns ett välvt spår 
efter sköldbucklan med ett centrerat nithål (fig. 
3.5). Ca 3,5 cm från den välvda randen finns två 
inbuktningar, som separeras med ett utstickan-
de stycke i mitten. Den ena inbuktningen är in-
takt och mäter ca, 3,5 cm i nuvarande form och 
mittstycket mäter ca 4 cm. Den andra inbukt-
ningen är bevarad till hälften och har uppskatt-
ningsvis haft samma storlek som inbuktning 
nummer 1. Förutsatt att den välvda randen löpt 
cirkulärt bör diametern från randens ytterkan-

Fig. 3.3.  Gokstadsskeppet enligt Nicolay Nicolaysen. Vid 
utgrävningen 1880 uppfattades sköldarna vara fästa vid 
relingen på så vis att de överlappade varandra. För Nico-
laysen framstod detta som en sköldrad av svarta och gula 
halvmånar. Illustration ur Nicolaysen 1882.

Fig. 3.4. Utöver tre sköldbucklor som ingår i sköldmonta-
ge har det kunnat identifieras 18 sköldbucklor från Gok-
stadsgraven, på bilden syns ett urval av dessa. Trots att 
många av dessa är fragmentariska kan det konstateras att 
bucklorna från Gokstad är relativt enhetligt utformade. 
Foto: Kerstin Odebäck.
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ter i nuvarande form vara uppemot 19 cm. Ef-
tersom nithålet är synligt kan en genomsnittligt 
stor sköldbucklas placering räknas ut. Sköld-
bucklorna från Gokstad har en genomsnittlig 
yttre diameter på 14 cm och majoriteten av 
bucklornas brätten mäter ca 1,5 cm. Endast två 
brätten är uppemot 2 cm eller mer i bredd. Dif-
ferensen mellan den välvda randens diameter 
och bucklornas storlek och nitarnas placering 
på brättet kan förklaras genom deformation 
av arkeologiskt trä. Träet har alltså förändrats, 
krympt, svällt eller vridits på olika sätt över tid. 
Oavsett träets storleksmässiga förändring kan 
inbuktningarna och mittstycket konstateras vara 
en tillverkningsmässig detalj som fyllt ett sär-
skilt syfte. Mittstycket har med stör sta sannolik-
het haft en materiell motsvarighet på andra si-
dan hålrummet, och dessa har bildat ett stöd till 
handtaget/den bakre träspanten (fig 3.6). Buck-
lehålens utformning skiljer sig från hur det är 
beskaffat på skölden från Trelleborg i Danmark. 
Trelleborgskölden har ett hålrum på ca tio cm, 

vilket motsvarar inre diameter på sköldbucklor 
påträffade från samma område (Dobat 2013, 
165). Hålrummet på Trelleborgskölden har va-
rit helt rundat, om än i nuvarande form något 
ovalt. Som tidigare nämnts ska sköld arna från 
Gokstad ha varit fästa vid relingen med bast-
tråd, på så vis att tråden surrats runt sköldarnas 
handtag och sedan bundna genom fyrkantiga 
öppningar i relingens underkant. De ”anpas-
sade” hålrum som observerats på trä fragment 
från Gokstadsköldarna lämnar litet utrymme 
för en hand att greppa sköldhandtagen, men 
lämnar tillräckligt med plats för att kunna snöra 
fast sköldarna på skeppet.

Enligt Nicolaysen ska sköldarna från Gok-
stad varit målade varannan gul och varannan 
svart, och som poetiskt beskrivet bildat en rad 
av gula och svarta halvmånar.

Genom analyser utförda på ”Saving Ose-
berg laboratory” har sköldfragment studerats 
med röntgenfluorescence (XRF) och infraröd 
spektroskopi IR. Analysresultaten är ännu inte 
publicerade, men en initial iakttagelse är att ana-
lysen inte kunde bekräfta spår av sådana färg-
pigment. Inte heller uppvisar sköldarna några 
spår av att ha varit läderklädda. Vad som däre-
mot noterades i analyserna var spår av bly och 
järn på samtliga träfragment som genomgick 
provtagning (Odebäck et al., kommande). Om 
bly- och järnindikationerna är spår av färgpig-

Fig. 3.5. Detalj av träfragment från Gokstadsköld. Frag-
mentet har hört till en ”mittplanka” och spår av sköld-
bucklan framträder som fördjupning i träet. Här fram-
går att hålrummet för sköldbucklan inte varit runt, utan 
urkarvat för att anpassas till trähandtaget. Foto: Kerstin 
Odebäck.

Fig. 3.6. Principskiss som visar baksida av Gokstadssköld 
med urkarvat hålrum för sköldbucklan. Illustration: Ka-
rin Odebäck.
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ment är följdfrågan givetvis vilka färger som 
kan tänkas innehålla dessa ämnen. Omfattande 
materialanalyser av historiska färgblandning-
ar vid Kungliga konsthögskolan och Nordiska 
museet i Stockholm har utifrån liknande me-
toder kunnat spåra innehåll i färgsammansätt-
ningar (Tronner et al. 2006). Här framgår att 
blyvitt (bly(II)hydroxidkarbonat) använts för 
att framställa vit färg sedan 100–talet v.t., men 
att det är obeständigt i alkaisk miljö. I exem-
pelvis frisco målningar oxideras det till svartgrå 
blyoxid. Blytenngult och blyglete har kunnat 
spåras långt bak i historien som del av gul färg, 
dock har blyglete även fungerat som ett tekniskt 
hjälpmedel att påskynda torkningsprocesser 
snarare än färgframställning. Järn(III)oxid har 
använts för att skapa röd färg. Svart färg fram-
ställs huvudsakligen av inblandning av kol från 
djurben eller växtriket.

Det finns ingen anledning att betvivla att 
Nicolaysen uppfattade sköldarna som gula och 
svarta men det kan ifrågasättas om det han såg 
var ursprunglig färg eller olika pigments kemis-
ka reaktioner efter drygt 1000 år i jorden. Kan-
ske kan vi föreställa oss växelvisa vita och röda 
sköldar som över tid oxiderats till svarta färgto-
ner respektive blekts till gula. Från Trelleborgs-
kölden finns belägg för läderklädnad som varit 
bemålad i röda och vita nyanser (Dobat 2013, 
164).

Gokstadssköldarna har regelmässigt fungerat 
som förlagor i samband med sköldrekonstruk-
tioner. Rekonstruerade sköldar som inte för-
stärkts i form av ribbor eller beslag tenderar 
att vara mycket känsliga för slag av svärd och 
yxa (Toplak muntl. 20-09-03). Värt att notera 
i sammanhanget är Nicolaysens kommentar:  
För övrigt måste sköldarna, utifrån sin tunn-
het, enbart kunnat fungera som ett svagt värn. 
Givetvis kunde krigaren använda sköldbucklan 
för att försvara sig med, vi ser också i sagorna 
att sköldar klyvs i kamp och måst bytas ut mot 
nya (Nicolaysen  1882, 63). Det är här relevant 
att ställa sig frågande till om Gokstadskeppets 
sköldar var avsedda för att fungera i stridssitua-
tion, eller om de tillverkats som visuellt attribut 
enkom för begravningen.

Vikingatida sköldkonstruktion

Vikingatida sköldar utgörs främst av rundsköl-
dar med uppskattad diameter mellan ca 75 cm 
och 100 cm. Detta baseras, förutom ovan dis-
kuterade fynd, på avstånd mellan sköldbucklor 
och kantbeslag som påträffas i gravar. Sköld-
arna var uppbyggda av träplankor placerade 
invid varandra, vilka fästes genom kantbeslag 
av metall eller genom snörning i små hål längs 
plankornas ytterkanter (fig. 3.7, 3.10a). Förmod-
ligen kunde sköldarna även ha förstärkningar i 

Fig. 3.8. Sköldhandtagsbeslag försedd med ansikte, från 
Birkagrav Bj 850. Foto: Jens Mohr, Statens historiska mu-
seum.

Fig. 3.7. Kantbeslag av järn från Birkagrav Bj 369. Foto: 
Kerstin Odebäck.
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form av läderremmar längs kanterna. Sköld-
handtag av trä eller metall som fästs med nitar 
på baksidan fungerade som ytterligare förstärk-
ning för träplanken (fig. 3.10c). Trähandtag bör, 
att döma utifrån gravfynd, ha varit vanligast. 
Ibland var dessa utformade med dekorativa 
ändbeslag i metall. Handtagsbeslagen har ofta 
trekload utformning med nitar i var flik. Ibland 
är de försedda med ansikten, sådana beslag har 
bland annat påträffats i Birkas gravar (fig. 3.8). 

Trähandtagen i sig är sällan bevarade. Sköld-
en från Trelleborg i Danmark utgör ett undan-
tag. Handtaget är ca 35 cm långt, tillverkat av 
bok och dekorerat med flätverksornamentik på 
mitten. Det har fästs i träplankorna med fyra 
nitar av järn (Dobat 2013, 164–165). Fyndet vi-
sar att handtag, och därmed sköldens baksida, 
har varit utformade med dekorativa inslag även 
vid avsaknad av metallbeslag. Ännu en hand-
tagsvariant är att finna på sköldmaterialet från 
den norska båtgraven från Gokstad. Till skill-
nad från Trelleborgsköldens något korta hand-
tag tycks Gokstadsköldarna haft handtagssplint 
som löpt längs hela sköldens baksida. Splinten 
fungerar därmed både som handtag och stöd 
för sköldplankorna. 

Det är möjligt att sköldar även kunde 
vara försedda med förstärkande beslag eller 
ribb or på sköldytan, likt de på de vendeltida 
praktsköld arna från Valsgärde 6, 7 och 8. Såda-
na metallbeslag har dock inte kunnat beläggas i 

det vikingatida materialet. Mest sannolikt är så-
ledes att ribbor av trä har använts vid behov av 
förstärkning, men att dessa inte bevarats i det 
arkeologiska materialet. Träribbor bör ha varit 
fästa med nitar men det finns inga vikingatida 
sköldplank med nithål bevarade. Mer troligt är 
att sköldars främsta förstärkning har utgjorts av 
läderklädsel som spänts över planken. 

Vikingatida rundsköldar saknar dekorativa 
metallbeslag liknande de som finns på vendelti-
da praktsköldar. Det är troligt att sköldarna har 
varit dekorerade på sätt som inte är arkeologiskt 
synligt, det vill säga att de varit målade. Färgpig-
ment finns bevarade på några enstaka vikinga-
tida sköldar påträffade i Danmark och Norge, 
men bortsett från tidigare nämnda fynd saknas 
i regel sköldplankor som skulle kunna bekräfta 
detta.

Avsaknaden av dekorativa element i metall 
på de vikingatida sköldarna står emellertid i 
stark kontrast till de vendeltida praktsköld arnas 
metallbeslag som tidigare diskuterats. Handtags-
beslag och kantbeslag utformade i gripdjursor-
namentik funna i Birkas gravar har tolkats som 
apotropeiska föremål, som genom att pryda 
sköldar skyddade dess ägare och avskräckte 
fiender (Hedenstierna-Jonson 2006b). Borreor-
namentiken uppfattas i det sammanhanget inne-
hålla element som anknyter till Odens egenska-
per som shaman och hamnskift are, snarare än 
som krigare. På så vis lämpade sig gripdjursor-

Fig. 3.9. Bärringar till sköld från Birkagrav Bj 750. Foto t.v.: Jens Mohr, Statens historiska museum, foto t.h.: Ola Myrin, 
Statens historiska museum.

1 cm 1 cm

ODEBÄCK 2021 Vikingatida sköldar.indb   57ODEBÄCK 2021 Vikingatida sköldar.indb   57 2021-12-09   12:27:102021-12-09   12:27:10



VIKINGATIDA SKÖLDAR

58

namentik som dekorativa inslag bättre på defen-
siva vapen än på offensiva (a.a., 319–321). Mot 
bakgrund av kantbeslagens storlek är det inte 
troligt att de i detalj varit synbara på annat än 
nära håll, därtill är även handtagsbeslag relativt 
små och dessutom endast synliga på sköldens 
baksida. Liksom anglosaxiska sköldbeslag av 
ringa storlek är det rimligt att de använts för att 
förstärka sköldens symboliska värde snarare än 
fungerat som identitetsmarkörer i relation till 
stridande fiender. Likt de anglosaxiska sköldbe-
slagen kan kant- och handtagsbeslag utformade 
i Borrestil inte avgränsas till ett avskilt område, 
som exempelvis Birka, vilket talar emot att de 
skulle symbolisera specifika stridsgrupper eller 
allianser (se Dickinson 2005, 161).  

Sköldbucklan av järn var placerad cent-
ralt på skölden, fäst med nitar genom brättet 
i träplanken. Träet var utskuret under bucklan 
för att göra plats för handen att greppa handta-
get. Detta var således ett effektivt sätt att skapa 
utrymme samtidigt som handen skyddas mot 
slag från offensiva vapen i en stridssituation. 
Sköldbucklan kan även haft en viktig funktion 
om skölden användes som ett mer offensivt 
vapen. Experimentella studier av sköldbucklor 
som attackvapen har bland annat visat att dessa 
kan fungera för att åsamka kraftiga skador på 
skelett (Redish 2013). I anslutning till sköld-
bucklan, i regel vid handtagets position, har i 
flera arkeologiska kontexter påträffats järnring-
ar i par (fig. 3.9, fig. 3.10b). I Birka har sådana 
så kallade bärringar konstaterats i position i sex 
gravar (se kapitel 6), sannolikt är bärringar be-
tydligt mer vanligt förekommande än så. Exem-
pelvis innehåller de två sköldförande gravarna 
från Tuna, Badelunda i Västmanland liknande 
ringar, vilka inte tidigare tolkats som bärring-
ar. När järnringar påträffas i brandgravar kan 
exakt härledning till användningsområde vara 
svårbedömt, varför det med säkerhet finns ett 
mörkertal gällande deras koppling till sköldar. 
Bärringar till sköld kan ha fyllt olika funktioner. 
Förslagsvis som upphängningsanordning för att 
hänga upp skölden på vägg/förvaringsplats el-
ler för att hänga skölden över kroppen. Ännu 
ett tolkningsalternativ är att de fungerat som 
fästen eller förstärkningar till handtag tillverka-
de av rep eller läder. Av de exempel som på-
träffats i Birka tycks avståndet mellan ringarna 
vara för kort för att de ska ha fäst en rem för att 
hänga över kroppen.  

Fig. 3.10. Principskisser av vikingatida sköldkonstruk-
tion. A: Framsida av sköld. B: Baksida av sköld försedd 
med bärringar baserat på fynd från Birkagrav Bj 644. C: 
Baksida av sköld med handtag, baserat på sköldhandtag 
från Birkagrav Bj 736. Illustration: Karin Odebäck.
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Fig. 3.11. Olof  Ryghs typologi över vikingatida sköldbu-
cklor R562, R563, R564, R565. Illustration ur Rygh 1885.

Sköldbucklornas utformning

Grunden till vikingatida sköldars typologi och 
kronologi lades genom arbeten av de två norska 
arkeologerna Olof  Rygh (1885) och Jan Peter-
sen (1919), inom vilka fyra bastyper av sköldar 
definierades (fig. 3.11). De två publikationerna 
har fungerat som standardverk för hur sköld-
bucklor har studerats, och för hur sköldbuck-
lor har använts som ledartefakt i samband med 
datering av fyndsammanhang. Ryghs och Peter-
sens arbeten har sannolikt bidragit till en allmän 
uppfattning av sköldbucklor som en relativt 
homogen föremålsgrupp. Med tanke på den 
innebörd dessa två publikationer haft för stu-
dier av sköldar är det viktigt att uppmärksamma 
i vilken begränsad omfattning sköldar trots allt 
behandlats av Rygh och Petersen. 

Sammantaget utgör de inte mer än en sida 
skriven text. Ryghs publikation Norske Oldsager 
(1885) behandlar oerhört många föremålstyper 
som täcker en tidsrymd från äldsta stenålder till 
sen vikingatid. I katalogen finns artefakter av-
bildade, typologiskt bestämda och kronologiskt 
ordnade. Vad gäller sköldbucklor presenterar 
Rygh fyra typer som benämns i nummerord-
ning: 562, 563, 564 och 565 (Rygh 1885, 22). 
När Jan Petersen i publikationen De Norske 
Vikingesverd. En typologisk-kronologisk studie over 
Vikingetidens vaaben (1919) omvärderade den ty-
pologiska kronologin för sköldbucklorna, stod 
den nummerordningsbaserade benämningen 
fast men sattes in en annan kronologisk ord-
ning. Skillnaden blev att R 564 ansågs vara äldre 
än R 562. Rygh uppskattar att det vid tiden för 
hans publikation fanns drygt 500 kända sköld-
bucklor och att typ 562 var något mer vanlig än 
övriga varianter (Rygh 1885, 30). Idag uppskat-
tas antalet kända sköldbucklor i Norge uppgå 
till drygt 850 stycken (Jonsson 2013). 

Även om Petersens huvudfokus riktades 
mot vikingatida svärd, fanns ambitioner att pre-
sentera en överblick över andra vapenrelaterade 
föremålstyper. Petersens publikation, med den 
kronologiskt korrigerade typologin för sköld-
bucklor, är den generellt vedertagna typologin 
av sköldbucklor än idag. Petersen instämmer 
med Ryghs uppfattning om en ringa formvari-
ation av sköldbucklor och accepterar hans ty-
pologiska indelning och menar att den fortsatt 
kan användas (Petersen 1919, 47). Petersen de-

finierar kronologin för de fyra typerna genom 
kombinationsanalyser där föremål med säkrare 
datering ingår. Typen R 564 betraktas som den 
äldsta varianten med hänsyn till likheter med 
utformning av vendeltida sköldbucklor (för Pe-
tersen åsyftas här fynden från båtgravarna från 
Vendel). Följaktligen daterar Petersen R 564 till 
första halvan av 800-talet och fastställer detta 
med att förekomsten av dessa sköldbucklor en-
dast påträffats i kombinationer med svärd som 
daterats till samma period. R 562 placeras kro-
nologiskt efter R 564 och dateras till 850–950. 
Vad gäller R 562 tillägger Petersen en formvari-
ation och menar att varianter med ”hög” form 
på bucklan bör uppfattas som äldre än de med 
”låg” form på bucklan. Petersen tolkar R 563 
som en utveckling av R 562 och daterar den till 
ca 950–1100. En ungefärlig datering för R 565 
sätts till ca 950–1100 och han nämner dess avvi-
kande form i jämförelse med de andra tre typer-
na. R 565 tolkas sedermera ha östligt ursprung 
då de är vanligare i Sverige, Finland och Ryss-
land. 

Ett alternativ till Ryghs fyra typer presente-
ras av Kim Hjardar och Vegard Vike i den po-
pulärvetenskapliga boken Vikingar i krig (2012). 

Typ Kronologisk indelning efter Petersen

R 564 ca 800–850

R 562 ca 850–950

R 563 ca 950–1100

R 565 ca 950–1100
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Där har åtta olika typer, inklusive Ryghs fyra 
typer, satts i ett kronologiskt schema som gra-
fiskt visar användning över tid (Hjardar & Vike 
2012, 185). Typologin är således mer varierad 
än Ryghs typer. Det finns dock ingen närmare 
redogörelse för vilka fynd denna typologi/kro-
nologi baseras på.

Utifrån de föremålsstudier som bedrivits 
inom ramarna för denna avhandling kan kon-
stateras att sköldbucklornas former uppvisar 
större variationer än vad som övertygande ryms 
i fyra typer. Dock är variationerna ofta begrän-
sade och kan uppfattas ansluta till de huvud-
sakliga formerna som identifierats av Rygh. 
Greta Arwidssons redogörelse för formvarian-
ten av R 564 från Birka, där varianten beskrivs 
som med något mindre skarp välvning, min-
dre framträdande mellanrum mellan kupa och 
nacke liksom kortare hals (Arwidsson 1986, 39), 
är talande för hur sköldbucklor framträder som 
massmaterial. Majoriteten av sköldbucklorna 
från undersökningsområdet har gett upphov till 
liknande beskrivningar under föremålsstudier-
na. Sköldbucklor har även visat sig vara utfor-
made med materiella element som relateras till 
olika typer. Noterbart är att flera sköldbucklor  
är utformade enligt basformen för R 565, men 
saknar knopp. Vidare finns varianter där buck-
lan i det närmaste liknar R 563 men saknar ett 
inåt välvt halsparti och därmed liknar det for-
melement som annars kopplas till R 565 (exem-
pelvis sköldbuckla från Broby, Österunda sn, 
Uppland, app. nr. 136).  

Framträdande drag i vikingatida sköldkons
truktion

Denna genomgång har visat hur vikingatida 
rundsköldar var konstruerade, och hur sköldars 
beståndsdelar återfinns som arkeologiskt ma-
terial. Som arkeologiska föremål består sköld-
ar i det svenska fyndmaterialet av metallkom-
ponenter. Sköldbucklor, bärringar och nitar av 
järn, samt kant- och handtagsbeslag av järn och 
brons är de delar som representerar vikingatida 
rundsköldar i arkeologiska källor inom svenskt 
område. Den rådande typologin för sköldbuck-
lor har diskuterats i relation till avhandlingens 
källmaterial vilket visar att sköldbucklors ut-
formning är mer varierade än vad som inryms 
inom fyra typer. Dock är formvariationerna 

begränsade och anknyter på olika sätt till hu-
vuddrag i den etablerade typologin. Metallkom-
ponenterna är ofta tillverkade utan dekorativa 
inslag, med undantag för vissa kant- och hand-
tagsbeslag som bland annat kan vara utforma-
de med gripdjursornamentik. Endast få exem-
pel på sköldbucklor med bronsinläggningar på 
brätten finns i det svenska källmaterialet. Detta 
står i stor kontrast till utformning av vendeltida 
praktsköldar. Avsaknaden av dekorativa inslag 
på bevarade sköldkomponenter under vikinga-
tid jämfört med vendeltida, kan vara en indi-
kation på att preferensen för dekorativa inslag 
förändras över tid. Det är tänkbart att dekoren 
förflyttats från metallkomponenter till själva 
sköldplattorna, vilka sannolikt var målade.  Mot 
bakgrund av det svenska källmaterialets avsak-
nad av organiska skölddelar har det varit viktigt 
att undersöka fynd vars träkomponenter finns 
bevarade. Jag har i genomgången uppmärksam-
mat skölden från Trelleborg och sköldarna från 
Gokstad. Gokstadskeppets sköldar är det mest 
omfattande sköldmaterialet som påträffats från 
skandinavisk vikingatid. Sköldarna, som mot 
bakgrund av sitt omfång och bevarandegrad är 
en av de viktigaste källorna till att förstå vikinga-
tida sköldkonstruktion har nu undersökts och 
diskuterats. Mot bakgrund av de iakttagelser 
som gjorts i samband med förnyade undersök-
ningar av sköldarna tycks det troligt att sköldar-
na tillverkats med avsikt att ingå som attribut 
i begravningen. Skeppets sköldprydda relingar 
framstår visuellt som parallell till bildstenskepp 
(kapitel 8). Denna observation är betydelsefull 
att bära med sig i kommande undersökningar av 
sköldar som del av gravsammanhang. 

Detta bakgrundskapitel har syftat till att 
grundlägga förståelsen för hur sköldar upp-
träder som arkeologiska föremål. Fokus riktas 
framöver mot vikingatida sköldar som del av 
gravsammanhang. Sköldars förekomst kommer 
undersökas med hänsyn till föremålskombina-
tioner, gravformer och regionala förhållanden 
mellan sköldförande gravar och vapengravar 
utan sköld.
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Föremålskombinationer, gravformer och regional förekomst

I den bakgrund som presenterades i kapitel 3 
redogjordes för sköldars materiella egenskaper 
och vilka beståndsdelar sköldar representeras 
av i gravar. Vikingatida sköldar lämnar oftast 
arkeologiska spår i form av sköldbucklor, men 
även kantbeslag och handtagsbeslag förekom-
mer regelbundet. De senare kan fungera som 
gravföremål med eller utan sköldbuckla. Även 
bärringar har belagts i flera gravar och sannolikt 
finns ett större mörkertal gällande sådana, då 
det i brandgravar kan vara komplicerat att härle-
da ringar till specifika föremålskategorier. Inom 
svenskt område saknas fynd av organiska mate-
rial, såsom träskivor, i det vikingatida materialet. 
Trärester och andra organiska material har på-
träffats som del av vendeltida praktsköldar från 
Vendel och Valsgärde i Sverige. Trä finns bland 
annat bevarat i de vikingatida sköldfynden från 
Trelleborg i Danmark och Gokstad i Norge. 
Vikingatida sköldar saknar dekorativa beslag av 
metall på sköldplattorna, motsvarande vendel-
tida varianter. Endast i undantagsfall finns de-
korativa inslag på sköldbucklor och de utgörs 
då av förgyllningar på brätte. Det är troligt att 
vikingatida sköldar var dekorerade, men inte en-
ligt samma materiella principer som vendeltida 
sköldar. De vendeltida gravar som beskrevs i 
kapitel 2 innehåller föremål som svarar mot va-
pengravsdefinitionen, deras anmärkningsvärda 
gravformer och utförandeprincip indikerar att 
gravarna hör till ett aristokratiskt sammanhang. 

Att sköldar i Birkas kammargravar ofta 
finns i samband med andra vapen (Gräslund 
1980; Arwidsson 1986), och att ”vapen- och 
ryttargravar” i Västmanland (Simonsson 1969) 
ofta innehåller sköld är sedan tidigare känt. På 

ett övergripande plan kan ”vapengravsdefini-
tionen” antas vara giltig även för sköldförande 
gravar från andra platser i och runt Mälarom-
rådet och Bergslagen. Detta mot bakgrund av 
lägesbilden som presenterats i studier av svärd 
i gravar, där sköldar regelbundet finns repre-
senterade (Bodin 1987; Jakobsson 1992). Men 
hur skölden kombineras med andra föremål 
behöver undersökas närmare för att urskilja 
mönster i föremålskombinationer, och på så vis 
identifiera vad sköldens associativa fält består 
av. Det är även relevant att undersöka hur fö-
remålskombinationer förhåller sig till gravform. 
Det vill säga huruvida det finns märkbar vari-
ation i föremålssammansättning i brandgravar 
respektive obrända gravar. Jämförande studier 
av anglosaxiska brand- respektive obrända gra-
var i England (Williams 2005), samt vendel-
tida brända respektive obrända vapengravar i 
Mälarområdet (Ljungkvist 2000), har visat att 
vapen hanteras på olika sätt beroende på grav-
form, och att vapen är något vanligare i obrän-
da gravar i förhållande till brandgravar. Genom 
att studera sköldförande gravars förekomst i 
relation till vapengravar utan sköld, ämnar jag 
sedan undersöka om det finns några regionala 
skillnader i förekomst av sköld som del av grav-
sammanhang, och vad det i så fall innebär för 
skölden som kulturellt fenomen.  

Undersökningsmaterial och metod

De vikingatida sköldar som ingår i studien 
kommer huvudsakligen från gravar geografiskt 
avgränsade till området kring Mälardalen och 
Bergslagen i Sverige. Specifikt berörs landska-
pen Närke, Södermanland, Uppland och Väst-
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manland, vilka systematiskt inventerats med 
fokus på sköldförande gravar. Även de mer 
nordliga landskapen Dalarna och Gästrikland 
har inkluderats i inventeringen då de, både geo-
grafiskt och forskningshistoriskt, ingår i och 
ansluter till Bergslagen (fig. 4.1). Förekomst av 
vapengravar i Mälardalen och Bergslagen har 
sedan tidigare kartlagts inom ramarna för olika 
arkeologiska studier (Simonsson 1969; Bodin 
1987; Jakobsson 1992). Dessa studier har visat 
att vapengravar förekommer relativt frekvent i 
dessa områden, vilket har potential att generera 
ett stort underlag sköldförande gravar. Utöver 
den geografiskt avgränsade undersökningen av 
svenskt material har ett antal sköldförande gra-
var från olika platser i Norge studerats. Inven-
teringen av sköldgravarna har utgått från arkeo-
logiska rapporter och andra publikationer samt 
genomgång av Statens historiska museums Till-
växten och digitala föremålsdatabas. Likaså har 
digitala och analoga föremåls- och rapportdata-
baser/arkiv vid eller kopplade till andra berörda 
musei samlingar studerats. I samband med ma-
terialgenomgången har sköldgravarna studerats 
med fokus på föremålskombinationer. 

Antalet gravar med sköldar i det svenska un-
dersökningsområdet uppgår till totalt 175 varav 

83 är konstaterade brandgravar, 65 är obrända 
gravar varav 55 kommer från Birka. På grund 
av bristfällig dokumentation har 27 gravar inte 
kunnat konstateras vara brandgrav eller obränd 
grav (se tabell 4.1). Det är dock sannolikt att ma-
joriteten av dessa är brandgravsfynd sett till det 
arkivmaterial som finns att tillgå, källmaterialets 
skick och generella tendenser för gravskicket i 
undersökningsområdet. Den bristfälliga doku-
mentationen beror på att fynden omhänder-
tagits i samband med jordbruksarbete, övrig 
gårdsverksamhet eller anläggningsarbete under 
1800-tal eller tidigt 1900-tal. De har inte blivit 
arkeologiskt undersökta utan har i regel lämnats 
in till museum tillsammans med en fyndbe-
skrivning. Gällande de fynd som inlämnats till 
His toriska museet i Stockholm har uppgifter 
om fyndomständigheter inkluderats i informa-
tionen i Tillväxten och/eller Antikvarisk-topo-
grafiska arkivet (ATA). Här bör även tilläggas 
att klassificeringen brandgrav och obränd grav 
kan vara problematisk i arbetet med äldre och 
icke-antikvariskt tillvarataget och dokumente-
rat material. Till exempel finns beskrivningar 
av gravar innehållande föremål med glödpati-
na tillsammans med obrända ben (t.ex. app. nr 
11; fyndbeskrivning Tillväxten SHM 16807). Vi-

Område Totalt antal Brandgrav Obränd grav Osäker grav-
form

Uppland, exkl. 
Birka 33 22 8 3

Birka 76 21 55 -

Västmanland 35 20 2 13

Södermanland 5 5 - -

Närke 6 4 - 2

Gästrikland 9 6 - 3

Dalarna 11 5 - 6

Summa 175 83 65 27

Tab. 4.1. Antal sköldförande gravar fördelade på område och gravform.
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dare kan det förmodas att gravfynd där spjut 
och svärd påträffats böjda eller brutna hör till 
klassificeringen brandgrav. Dock finns exempel 
på böjda spjut och svärd, samt sköldbucklor 
som slagits eller pressats ihop från obrända gra-
var, vilket gör sådana antaganden problematiska 
(jfr. Aannestad 2018, 154–155). Som exempel 
kan nämnas de vendeltida massgravarna i båt 
från Salme, Estland (se kapitel 2) och den vi-
kingatida graven A129 i Birka (se kapitel 5 och 
6).

Sköldfynden har i huvudsak definierats ut-
ifrån närvaron av en eller flera sköldbucklor. 
Gravar som innehåller andra skölddetaljer än 
bucklor, det vill säga sköldkantsbeslag, nitar 
och handtagsbeslag har inte inventerats enligt 
samma princip som bucklorna. Detta beror del-
vis på antikvariska omständigheter då kantbe-
slag inte konsekvent uppfattats eller registrerats 
som sköldkantsbeslag i arkeologiska fyndlistor 
och digitala samlingssystem. Den arkeologiska 
felmarginalen är även större för kantbeslag och 
handtagsbeslag än för sköldbucklor. Detta i syn-
nerhet om de är tillverkade i brons (som ten-
derar att fragmenteras i samband med kraftfull 
kremering) jämfört med mer bastanta sköld-
bucklor av järn. Att en stor andel av studiens 
sköldgravar är brandgravar ”undersökta” och 
omhändertagna i slutet av 1800-talet och under 
1900-talets första hälft har betydelse för hur 
källmaterialet idag är beskaffat. De två parame-
trarna brandgrav och undersökningstillfälle har 
sannolikt påverkat den registrerat arkeologiska 
förekomsten av sköldar i gravar, då fragmenta-
riska beslag kan vara arkeologiskt svårbestämda 
och kanske till och med uppfattats som ointres-
santa för fyndinlämnaren. I den mån sköldföre-
komst genom kant- och/eller handtagsbeslag är 
väl dokumenterad och relevant för avhandling-
ens tematik, har sådana gravfynd inkluderats i 
studien. Den systematiska inventeringen av un-
dersökningsområdets sköldgravar ska därmed 
inte betraktas som en fullständig kartläggning 
av sköldförande gravar. Dock innefattar under-
laget den stora majoriteten av undersöknings-
områdets kända sköldgravar. 

Föremålsstudier har företagits på sköldbuck-
lor förvarade på Historiska museet i Stockholm, 
Västmanlands länsmuseum i Västerås, Dalar-
nas museum i Falun, Zornmuseets samlingar i 

Fig. 4.1. De sköldförande gravar som ingår i studien har 
geografiskt avgränsats till området kring Mälardalen och 
Bergslagen i Sverige, vilket inkluderar landskapen När-
ke, Södermanland, Uppland och Västmanland. Mot bak-
grund av geografisk och forskningshistorisk koppling 
har även de mer nordliga landskapen Dalarna och Gäst-
rikland inkluderats. Undersökningsområdet är markerat 
med lila färg.
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Mora och Kulturhistoriskt museum, Universi-
tetet i Oslo samt Vikingaskeppsmuseets sam-
lingar i Oslo. I dessa museisamlingar har drygt 
150 svenska, tillika 18 norska sköldbucklor de-
taljstuderats. Föremålstudierna har tagit hänsyn 
till sköldbucklornas form, storlek och material. 
Mått har tagits på samtliga sköldbucklor enligt 
en femstegsprincip, vilket avsett täcka bucklans 
yttre totala diameter, bucklans inre diameter, 
brättets bredd, bucklans höjd, samt bredd på 
eventuell välvning/hals. Måtten har sedan fung-
erat som riktlinjer i bedömning av olika sköld-
bucklors materiella likheter och olikheter. Detta 
har även relaterats till formkriterier i Ryghs ty-
pologi, som tidigare redogjorts för.  

Föremålskombinationer

Sköldbucklors utformning kan bland annat 
visa på förändring över tid och regionala vari-
ationer. Men som gravfynd är sköldar inte att 
betrakta som isolerade enheter. För att förstå 
sköldars betydelser och funktioner i gravar bör 
fokus riktas mot respektive gravsammanhang. 
Därför har denna studie riktat uppmärksamhet 
mot sköldgravarnas innehåll som helhet. Före-
målskombinationer i gravarna har kvantifierats 
och analyserats i syfte att undersöka förekomst 
och avsaknad av mönster. 

Analysen av föremålskombinationer har 
utgått från tillgänglig information gällande de 
svenska sköldgravarna. Utifrån rapporter, arkiv 
och övriga publikationer har samtliga föremål 
i respektive grav registrerats (se appendix). Fö-
remålsfragment som inte kunnat definieras har 
inte registrerats i detalj. I samband med bearbet-
ning av informationen har föremålen inordnats 
i ett kategoriseringssytem av språkligt veder-
tagna samlingsord för respektive fyndkategori. 
Detta eftersom underlagets omfattning, det vill 
säga närmare 180 gravar och därmed hundratals 
föremål, ska kunna behandlas konsekvent på ett 
övergripande plan. Det innebär till exempel att 
kategorin ”amulett” används för föremål som 
torshammare och olika typer av miniatyrer utan 
att begreppet problematiseras närmare. Kate-
gorierna ”hängen” och ”spännen” infattar en 
mängd olika typer. Här har undantagits sådana 
som antingen förekommer så frekvent att de 
måste bilda en egen kategori (ringspännen, ova-
la spännbucklor) eller som anses vara särskilt in-
tressanta i relation till förekomst av sköld. Som 

exempel kan föremålstypen ryggknappspänne 
vara av särskilt intresse i relation till sköld efter-
som sådana spännen relateras till kvinnodräkten 
och därtill är relativt sparsamt förekommande i 
vikingatida gravar. Föremålstyper av sådan ka-
raktär kan indikera ”avvikande” eller extraord-
inära föremålskombinationer vilket motiverar 
fördjupade undersökningar av berörd grav-
kontext. 

Vissa föremålskombinationer kan anses 
vara mer relevanta än andra. Att keramikkärl 
förekommer frekvent säger kanske mer om 
keramikkärlens roll i vikingatida gravar än om 
sköldens. Detta eftersom kermikkärl generellt 
är vanligt förekommande i gravar från perio-
den. Detsamma gäller exempelvis kategorier-
na ”kniv”, ”bryne”, ”sölja” och ”kam”. Fö-
remålstyper som inte är lika standardiserade, 
såsom hästutrustning eller olika typer av vapen 
kan å andra sidan uppfattas som mer relevanta 
att analysera i relation till skölden. 

Dubbelgravar

Några gravar i undersökningsmaterialet har 
uppfattats som dubbelgravar. Av de sköldföran-
de gravarna från Birka har fem definierats som 
dubbelgravar utifrån föremålssammansättning 
och, i vissa fall konstaterats innehålla mänskli-
ga kvarlevor av två individer. Dessa gravar ut-
görs av Bj 644, 731, 735, 750 och 834 (Gräslund 
1980, 74-75). Samtliga fem gravar innehåller 
ovala spännbucklor. Ytterligare tre gravar från 
Birka innehåller kombinationen sköld och ovala 
spännbucklor, och utgörs av gravarna Bj 573, 
703 och 823. Utifrån stratigrafiska nivåskillna-
der har dessa gravar uppfattats utgöra sekundär-
begravningar snarare än dubbelbegravningar. 
Individerna som begravts sist i anläggningarna 
har varit utrustade med smyckesuppsättningar 
och andra föremålstyper förknippade med kvin-
nodräkten (a.a., 36-37). 

Ovala spännbucklor, liksom spännetyper 
såsom likarmade spännen, treflikiga spännen 
och ryggknappspännen har i princip uteslutan-
de kopplats till gravlagda individer av osteo-
logiskt bedömt kvinnligt kön i många olika 
vikingatida kontexter. Det är därför rimligt att 
förstå dessa spännen som del av kvinnlig dräkt-
utrustning i gravar (se Jesch 1991). Detta till 
skillnad från exempelvis ringspännen som, om 
än i olika utformning och storlek, förekommer 
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Kniv Spjut Kärl, kera-
mik

Hästutrust-
ning Svärd Bryne Nit Pil

92 87 71 69 63 59 59 53

Brodd Kam Ringspänne Pärlor Sölja Textil Rembeslag Eldslag-
ningsdon

50 49 42 39 35 34 29 28

Skrin, trä Yxa Krampa/ 
märla Kärl, trä Verktyg Vikt Vapenkniv Sax

26 25 24 24 23 23 19 18

Amulett Läderbehål-
lare

Oval spänn-
buckla Spelpjäs Kärl, järn Mynt Spänne Hänge

16 13 13 13 12 12 11 10

Nyckel Dräktdetalj Dräktnål Seldon 
(krön) Glasbägare Dragkrok Övriga 

beslag
Matlagning 
övrigt

10 9 9 9 8 7 7 5

Slagg Fat Nål/nålhus Pincett Bjällra Bågspänne Hantverks-
rest Spegel

5 4 4 4 3 3 3 3

Våg/ våg-
dosa

Bearbetet 
horn/ben Fingerring Halsring Islägg Kärl, brons Sked Vävkam

3 2 2 2 2 2 2 2

Armring Dryckes-
horn Glättsten Islägg Skrin, järn Stav Vävtyngd Örslev

1 1 1 1 1 1 1 1

Tab. 4.2. Föremålsförekomster i undersökningsområdets 175 gravar. Fallande ordning.

i såväl kvinnogravar som mansgravar (Carlsson  
1988). Det går dock inte att förutsätta att när-
varo av spännen till kvinnodräkt i sköldförande 
gravar innebär dubbelgrav, om anläggningen 
som helhet inte talar för det utifrån övrig före-

målssammansättning och osteologi. Utöver de 
sju gravarna från Birka har ovala spännbucklor 
registrerats i fem andra sköldförande gravar. 
Dessa, samtliga brandgravar, härrör från Da-
larna, Gästrikland, Närke och Uppland. Det 
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finns anledning att förstå dessa gravar som mer 
komplexa än utifrån kategoriseringen dubbel-
grav innehållande individer av manligt respek-
tive kvinnligt kön. Exempelvis gäller det graven 
från Stockshammar, Asker sn. i Närke, vilken 
vi återkommer till i kapitel 5. ”Dubbelgravar-
nas” gravinventarium har registrerats enligt 
samma princip som enkelgravarna eftersom det 
inte alltid är möjligt att avgöra vilken av indivi-
derna som föremålen kan kopplas till. Det är 
nödvändigtvis inte så att individen utrustad med 
ovala spännbucklor är den som ska kopplas till 
skölden, eller tvärtom. Utifrån sköldplacering i 
obrända dubbelgravar är det dock inte självklart 
att skölden har individuell koppling till någon 
av de gravlagda. Sköldars närvaro i dessa gravar 
kan fylla funktioner som snarare är kopplade till 
gravrummet och begravningen i sig (se vidare 
kapitel 6). 

Sköldars förekomst i kombination med vapen 
och hästutrustning i gravar

Utifrån sammanställningen av sköldars före-
målskombinationer kan konstateras att de före-
mål som oftast påträffas tillsammans med sköld 
är knivar (92) och spjut (87). Det ska återigen no-
teras att föremålskategorin ”kniv” är att betrakta 
som standardinventarium, även om knivar kan 
vara betydelse för vapenuppsättningen. Hästut-
rustning är relativt vanligt förekommande och 
finns i 69 sköldförande gravar. Kombinationen 
sköld och svärd finns i 63 gravar och nästan lika 
vanlig är kombinationen sköld och pilspetsar, 
som finns i 53 gravar.  Intressant är föremålska-
tegorin ”vapenkniv” som endast förekommer i 
19 av de sköldförande grav arna. Med vapenkniv, 
även kallad huggkniv, avses eneggade knivblad 

som mäter ca 30-50 cm. Majoriteten av dessa 
gravar finner vi i Uppland (10), med en koncen-
tration i Birka (7). I övrigt finns kombinationen 
sköld och vapenkniv i Västmanland (7), Gäst-
rikland (1) och Södermanland (1).

Baserat på de registrerade fyndförekomst-
erna kan ytterligare kombinationer studeras 
i detalj. Med utgångspunkt i den definierade 
vapenuppsättningen som tidigare redogjorts 
för fokuseras här följande kombinationsanalys 
enligt parametrarna (Föremålskategori) kombi-
nation och antal gravar. Kombinationerna utgår 
från sköldens vanligast förekommande kom-
binationsföremål spjut. Kombinationstabellen 
visar förekomst där valda kategorier utgörs av 
minsta möjliga nämnare. Det innebär att krite-
riet för grupp 1 är gravar som innehåller sköld 
i kombination med spjut, och i intilliggande 
vänsterkolumn visas antal gravar som förutom 
sköld och spjut även innehåller hästutrustning. 
I grupp 2 är kriteriet spjut och svärd. Grupp 
3 är spjut, svärd och pil, grupp 4 utgörs av 
sköld, spjut, svärd, pil och yxa. Detta innebär 
att gravar som förekommer i exempelvis grupp 
1 i verkligheten även kan innehålla flera andra 
föremålskategorier. Kombinationstabellen pre-
senteras i fallande ordning. 

Värt att notera är att endast åtta gravar 
(5 %) innehåller kombinationer som kan upp-
fattas som ”komplett vapenutrustning”, det vill 
säga sköld, spjut, svärd, pil och yxa (jfr. kapi-
tel 1; Hofseth 1982). Yxor förekommer i 25 av 
undersökningens sköldförande gravar. Enligt 
Ulf  Bodins sammanställning av vapenfrekvens 
i vikingatida gravar framgår att yxor är relativt 
ovanliga som del av vapengravsinventariet i Mä-
larområdet och förekommer endast i 12 % av 

Grupp Förekomst kombination Antal gravar 
(av totalt 175)

Andel i % Inkl. hästut-
rustning

1 Sköld, spjut 87 50 % 47 (27 %)

2 Sköld, spjut, svärd 41 23 % 26 (15 %)

3 Sköld, spjut, svärd, pil 26 15 % 19 (11 %)

4 Sköld, spjut, svärd, pil, yxa 8 5 % 8 (5 %)

Tab. 4.3. Kombinationer av vapen och hästutrustning i undersökningsområdets gravar. 
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Grupp Förekomst kombina-
tion

Antal brand-
gravar
(av totalt 83)

Antal obrän-
da gravar
(av totalt 65)

Inkl. hästutrustning

Br.                  Obr.

1 Sköld, spjut 35 (42 %) 41 (63 %) 22 (27 %) 21 (32 %)

2 Sköld, spjut, svärd 21 (25 %) 23 (35 %) 12 (14 %) 13 (20 %)

3 Sköld, spjut, svärd, pil 13 (16 %) 13 (20 %) 9 (11 %) 9 (14 %)

4 Sköld, spjut, svärd, pil, yxa 4 (5 %) 4 (6 %) 4 (5%) 4 (6 %)

Tab. 4.4. Kombinationer av vapen och hästutrustning fördelade på gravform.

vapengravarna (Bodin 1987, 63). Om fullstän-
dig vapenuppsättning definieras enligt den tidig-
are nämnda Gulatingslagens formulering svärd 
eller yxa, spjut och sköld framgår en betydligt 
mer generös bild av gravar med fullständig va-
penuppsättning. Av sammanställningen framgår 
att hästutrustning tenderar att ingå i gravarna ju 
fler vapentyper som inkluderas. Samtliga gravar 
som innehåller sköld, spjut, svärd, pil och yxa 
innehåller även hästutrustning.

Av kombinationsanalysen kan konstate-
ras att sköldars koppling till andra vapen och 
hästutrustning, det vill säga kombinationer 
som kan definieras som vapengravar är vanligt 
förekommande. I hälften av undersöknings-
områdets gravar kombineras sköld med spjut, 
och i en dryg fjärdedel av undersökningsom-
rådets gravar kombineras sköld och spjut med 
hästutrustning. Den starka kopplingen mellan 
sköld och spjut som framträder i gravmaterialet 
är intressant att notera i relation till hur sköl-
dar kombineras med andra föremål i bildfram-
ställningar. Vi har tidigare sett att sköldar som 
del av pressblecksmotiv på vendeltida hjälmar 
förekommer tillsammans med spjut, och kom-
binationen är även vanligt förekommande i 
figurativa framställningar samt i bildstensmotiv 
(kapitel 7 och 8). 

Föremålskombinationer i jämförelse mellan 
brand gravar och obrända gravar

Enligt samma princip som ovan kan det under-
sökas om föremålskombinationerna förändras 
eller inte beroende på gravform. Det vill säga 
huruvida brandgravar respektive obrända gra-
var innehåller likartade sammansättningar av 
vapen. Här ska återigen poängteras att 55 av 

undersökningsområdets 65 obrända gravar 
kommer från Birka, som till största del utgörs 
av kammargrav ar. Av undersökningsområdets 
obrända gravar förekommer sköld i kombina-
tion med spjut, svärd, pil och yxa huvudsak-
ligen i Birkagravar, samt i ett fåtal gravar från 
övriga Uppland och från Västmanland. Obrän-
da sköldgravar från övriga landskap i under-
sökningsområdet är fåtaliga, och saknar dessa 
kombinationer. Detta innebär att jämförelsen 
mellan föremålskombinationer i brandgravar 
och obrända gravar i princip kan förstås som 
en jämförelse mellan brandgravar från hela av-
handlingens undersökningsområde och obrän-
da gravar från Birka. De obrända gravarna från 
Birka, i synnerhet kammargravarna, kan inte 
anses representativa för ett allmänt spritt grav-
skick under vikingatid. Därmed är det motiverat 
att undersöka dessa gravar separat, detta görs 
mer ingående i kapitel 6.

Fördelningen mellan antalet brandgravar 
och obrända gravar, liksom tendenser för de-
ras föremålskombinationer kan sammanfattas 
såsom följer. Sköldar förekommer inom under-
sökningsområdet främst i brandgravar. Obrän-
da gravar representeras i huvudsak av kammar-
gravar från Birka. Vid jämförelse av respektive 
gravforms föremålskombinationer framgår en 
något ökad frekvens av kombination med spjut, 
spjut och svärd, samt spjut, svärd och pil i 
obrända gravar. Även hästutrustning tycks vara 
något vanligare förekommande i de obrända 
gravarna. För sammansättning av sköld, spjut, 
svärd, pil och yxa syns inga större skillnader, inte 
heller när hästutrustning inkluderas. Det finns 
anledning att återkomma till vapnens funktion-
er och betydelser som del av begravning i kam-
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mare. Det är även relevant att undersöka hur 
frekvent närvaron av sköld i Birkas gravar är i 
förhållande till övriga områden, något vi åter-
kommer till.

Förekomst av sköldar utan vapenkombinationer 
i gravar 

Efter att samtliga av undersökningsområdets 
sköldförande gravar studerats utifrån före-
målskombinationer har vissa mönster kunnat 
påvisas. Det har bekräftats att sköldar ofta fö-
rekommer tillsammans med andra vapen, och 
vanligast är att sköld kombineras med spjut. Av 
de 175 sköldförande gravarna i undersöknings-
området saknar drygt 60, det vill säga ca 30 %, 
närvaro av övriga vapen. Ungefär en tredjedel 
av dessa gravar saknar information om fyndom-
ständigheter. Föremålen har där framkommit i 
samband med jordbruksarbete och lämnats in 
till museum med kort fyndbeskrivning. I flera 
fall nämns där även andra föremål som exempel-
vis keramikskärvor och smycken, eller uppgifter 
om att föremål påträffats i kolfylld jord med 
brända ben etcetera. Sådana uppgifter fungerar 
vägledande för att urskilja gravfynd från lösfynd 
av boplatskaraktär. Av gravar med (relativt) säk-
ra fyndomständigheter, som exempelvis Birkas 
gravar saknas övriga vapen främst i brandgrav-
ar, men även obrända kammargravar innehåller 
ibland endast sköld som vapenklassificerat före-
mål. Sett till Mälarområdets vapengravar i stort 
är detta inte överraskande då ungefär hälft en 
av vikingatida vapengravar endast innehåller 
ett vapenklassificerat föremål (Bodin 1987, 58). 
Avsaknad av övriga vapen kan därmed inte lig-
ga till grund för att uppfatta gravinnehåll som 
avvikande. Det som däremot kan uppfattas 
som atypiskt är väl dokumenterade sköldföran-
de gravar som saknar övriga vapen, men som 
innehåller (prakt-)föremål som kopplas till so-
ciala grupper eller fenomen vilka vanligtvis inte 
framhävs med vapenutrustning i gravsamman-
hang. Sådana gravar har i undersökningsområ-
det identifierats i Botkyrka i Södermanland (1) 
och Ockelbo i Gästrikland (1). 

Grav 21 Norsborgs park, Botkyrka, Söderman-
land 

Gravfältet vid Norsborgs park i södra Stock-
holm (app. nr. 29) undersöktes 1939 under led-
ning av Nils Åberg. De arkeologiska undersök-

ningarna var ett samverkansprojekt mellan det 
arkeologiska seminariet vid Stockholms hög-
skola, Stockholms stadsmuseum, Stockholms 
arbetslöshetskommitté och Stockholms vat-
tenledningsverk. Gravfältet utgjordes av ca 23 
fornlämningar och har främst daterats till yngre 
järnålder. Grav 21 är särskilt intressant sett till 
föremålsinnehållet. Graven anses ha varit orörd 
vid utgrävningstillfället, även om stenar i an-
läggningens toppskikt plogats bort vid tidigare 
tillfälle. 

Graven utgjordes av ett brandlager under 
stensättning innehållande uppemot 400 nitar 
och spikar av järn vilket förmodligen är rester 
av en bränd båt. Drygt 16 kg brända ben till-
varatogs vid utgrävningen, vilket innebär att 
graven innehåller ben från mer än ”resterna av 
den döde” (Åberg 1939, 9). Av en sköld påträf-
fades treflikiga handtagsbeslag och kantbeslag 
snarlika sådana som påträffats i Birka. I graven 
fanns guldfolierade pärlor, en pärla av berg-
kristall, guldtråd samt beslag och fragment av 
hängen med växtornamentik. Dessutom fanns 
delar av ett likarmat spänne i brons samt ett 
fyrsidigt hänge vars motiv består av två mot-
ställda människofigurer som omfamnar varan-
dra. Figur erna har tolkats som två kvinnor som 
omfamnar varandra, eller håller i varandras ar-
mar, ett motiv som går igen i guldfoliefigurer 
(Back-Danielsson 2009, 190-1, 227). I graven 
fanns i övrigt kamfragment, delar av mindre 
bronskedja och en silverring. Det fanns alltså 
inga andra vapen i graven utöver skölden, och 
det finns ingen anledning att misstänka plund-
ring. 

Grav 1 Ulvsta by, Ockelbo, Gästrikland

År 1914 undersökte Hanna Rydh en större grav-
hög i Ulvsta by, Ockelbo sn, i Gästrikland (app. 
nr. 20: Tillväxten SHM 16220). Högen hade bli-
vit utsatt för rovgrävning samma år och efter 
anmälan föranlett den antikvariska undersök-
ningen. Anläggningen hade ursprungligen haft 
en stenlagd kantkedja av vilken delar fanns kvar 
vid Rydhs utgrävning. Delar av gravens fyllning 
var omrörd, då föremål hade plockats upp och 
sedan lagts tillbaka igen efter grävningsförbu-
det. Förutom brända ben, någon nit och kruk-
skärva hade det tidigare påträffats en skadad 
sköldbuckla av järn och ett tregrenat bronsbe-
slag till sköldhandtag. Vid utgrävningen fram-
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kom ett brandlager i vilken det fanns en ca 80 
cm djup grop innehållande pärlor, brända ben, 
nitar och kamfragment. Två intilliggande gravar 
som Rydh även undersökte var av liknande ut-
formning. I det orörda brandlagret påträffades 
närmare tre kilo brända ben av människa och 
djur, en brodd och odefinierbara järnfragment. 
Dessutom fanns ytterligare ett sköldhandtags-
beslag, flera fragment av ett ryggknappspänne i 
brons, fyra runda bronshängen, ett genombru-
tet hänge av brons, möjligen föreställande två 
motställda fåglar, några ringar av brons i olika 
storlek samt delar av en nyckel av brons. Utöver 
detta påträffades drygt 70 glaspärlor varav några 
var starkt eldpåverkade och hopsmälta.  

Innehållet i denna grav kan inte säkerställas 
helt utan tvivel. Graven kan ha innehållit vapen 
såsom svärd eller spjut, som möjligen undan-
hölls av gårdsarbetarna. Utifrån Rydhs doku-
mentation och redogörelse för rovgrävningens 
förfarande kan det dock anses troligt att arbe-
tarna lämnat över samtliga påträffade fynd. Till 
saken hör att de flesta föremål i anläggningen 
var starkt eldpåverkade och fragmentariska. Att 
arbetarna skulle undangömma sådana föremål, 
av andra orsaker än skam eller affektionsvärde, 
är osannolikt.   

Område Andel sköldgravar 
i förgållande till 
vapengravar

Antal vapengravar 
utan sköld

Antal vapengravar 
med sköld

Birka 72 % 30 76

Västmanland 38 % 57 35

Uppland 27 % 90 33

Dalarna 25 % 18 6

Södermanland 22 % 18 5

Gästrikland 15 % 52 9

Närke - - 6

Tab. 4.5. Andelen sköldförande gravar i förhållande till vapengravar. Vad gäller vapengravar i Uppland och Söderman-
land har underlag hämtats från Bodins sammanställning (1987). Underlag för antalet vapengravar i Gästrikland har häm-
tats från Jakobsson (1992). Underlaget för Västmanland har hämtats från Simonsson (1969). För Dalarna har underlag 
hämtats från Serning (1966) och Jakobsson (1992). Sedan dessa publikationer utgivits har rimligtvis fler vapengravar 
upptäckts och undersökts, men de ingår följaktligen inte här. Sammanställda uppgifter om antal vapengravar i Närke 
saknas, därmed har det inte varit möjligt att uppfatta sköldgravarnas förekomst i relation till övriga vapengravar.

Föremålen i gravarna från Norsborg och Ulv-
sta är ”exklusiva” sett till allmän förekomst av 
föremålens typer och materiella egenskaper. 
Sköld har som enda vapen inkluderats i dessa 
gravar. Även om gravarnas föremålskombi-
nationer är ovanliga visar detta att det var 
möjligt (och önskvärt) att inkludera sköldar i 
gravsammanahang bortom den arkeologiska 
vapengravs klassifikationen.

Relationen mellan vapengravar med och 
utan sköld, fördelat på område

Inom undersökningsområdet är vapengravar 
relativt vanligt förekommande. Sköldar ingår 
emellertid inte alltid i det som definierats som 
vapengravar. Fördelningen av sköldförande 
grav ar i relation till den totala andelen vapen-
gravar i respektive område följer ett mönster. 
Generellt sett förekommer sköld i knappt en 
tredjedel av vapengravarna. Andelen är dock 
inte konstant. I Birka förekommer sköld i 72 % 
av de vapenförande gravarna, vilket visar på ett 
motsatt förhållande jämfört med övriga platser. 
Även Gästrikland sticker ut i fördelningen, men 
i motsats till Birka genom en lägre andel sköldar 
förekommande i vapengravarna (15 %). Den 
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låga andelen sköldförande gravar i Gästrikland 
framstår än mer anmärkningsvärd sett till att 
vapengravar i övrigt är välrepresenterade i om-
rådet. 52 av 92 gravar, vilket motsvarar 57 %, i 
Gästrikland är definierade vapengravar (Jakobs-
son 1992, 138). Dessutom är svärd vanligt före-
kommande i vapengravar i Gästrikland (62 % av 
gravarna, enligt Jakobsson 1992, 141) och upp-
träder så frekvent att det bildas ett motsatsförhål-
lande till förekomst av sköld. Jakobsson tolkar 
svärds- och vapenanvändning i gästrikländska 
gravar utifrån begreppen centrum/periferi och 
makt/motstånd, där Gästrikland står i maktrela-
tion till Mälardalen. Gästrikland ska ha befunnit 
sig tillräckligt nära maktcentrat Mälardalen och 
därmed delat värdeuppfattningen om vapnens 
symboliska innebörd, samtidigt varit tillräckligt 
geografiskt avlägset för centrats sociala kontroll 
och makt över användandet av dessa symboler. 
Vapengravarna uppfattas här vittna om ett be-
hov av att exponera en symbolstruktur genom 
svärd och vapen (Jakobsson 1992, 158–159). 
Utifrån denna tolkningsmodell är det tänkbart 
att sköldar inte uppfattades inneha lika starkt 
symbolvärde som svärd, och därmed inte inklu-
derades i gravarna i lika hög utsträckning.     

Den stora andelen sköldar i Birka kan sättas 
i relation till förekomst av andra vapen i Birkas 
vapengravar. Uppgifterna om antalet vapengrav-
ar i Birka går isär. Enligt Bodin (1987) finns to-
talt 105 kända vapengravar i Birka. Thålin-Berg-
man (1986) och Ringstedt (1997) hänvisar till ca 
100 vapengravar, om än något oklart om det-
ta syftar endast till obrända gravar. Enligt min 
sammanställning finns 106 vapengravar i Birka, 
varav 76 innehåller sköld. En siffra som skiljer 
sig från Bodins 64 samt Arwidssons (1986) 58 
sköldförande gravar. Få nyfynd av sköldar har 
tillkommit i Birkamaterialet sedan 1980-talets 
mitt och skillnaden i antal behöver därför dis-
kuteras. Orsaken till föreliggande studies högre 
antal beror på flera faktorer. Min studie inklude-
rar 21 gravar som endast innehåller kantbeslag 
eller handtagsbeslag som enda sköldindikator, 
dessa utgörs främst av brandgravar. Möjligen 
har några eller flera av dessa gravar inte inklu-
derats i tidigare sammanställningar. Ytterligare 
en anledning till min sammanställnings högre 
antal kan förstås mot bakgrund av de antikva-
riska bearbetningar, såsom uppordningsarbete 
och digitalisering, som bedrivits på Historiska 

museet i Stockholm sedan 2000-talets början. 
Förutsättningarna för kartläggning av föremål 
och fragment är på så vis annorlunda idag och 
möjliggör en mer fullständig bild av materialet. 

Baserat på min sammanställning motsva-
rar sköldförande gravar 71 % av vapengra-
varna i Birka (75 av 105). Att Birkagravarna 
avviker från övriga sköldförande gravar i un-
dersökningsområdet bör förstås i relation till 
kammargravskicket. Det är inte enbart själva 
förekomsten av sköld ar som utskiljer sig, även 
hur sköldar används i kammargravar förhåller 
sig annorlunda jämfört med andra sköldföran-
de gravar. Sköldar i Birkas kammargravar är i 
regel placerade längs gravkammarnas väggar 
och fyller rumsliga funktioner i dessa grav-
rum (kapitel 6). Vad gäller andelen svärdsgra-
var i relation till det totala antalet vapengravar 
i Birka ser fördelningen något annorlunda ut. 
Totalt 37 gravar i Birka innehåller svärd (An-
droshchuk 2014, 147, 383–395). Procentuellt 
innebär det att 35 % av vapengravarna innehåll-
er svärd. Sköld ar finns således i betydligt fler 
gravar än vad svärd gör. Detta står i kontrast 
till förhållandet mellan sköldförande- respek-
tive svärdsförande vapengravar i Gästrikland. 
Utifrån Jakobssons tolkningsmodell, där Birka 
utgör Mälardalens maktcentrum, visar möjligen 
motsatsförhållandet på maktens inflytande över 
användning av vapen (svärd) som symboler i 
gravar. När användning av svärd som gravfö-
remål begränsas blir det viktigare att inkludera 
sköld, medan obegränsad användning av svärd 
som gravföremål leder till att skölden blir marg-
inaliserad. Vapen kan förstås som symboler för 
makt, allianser och social struktur, och som 
gravföremål något som användes för att ankny-
ta till och uppvisa ideal. Men som diskuterats i 
kapitel 1, är det minst lika viktigt att ta hänsyn 
till gravföremåls funktioner, hur de transforme-
ras och bistår den dödes transformation från le-
vande till död, och från död till förfader. Dessa 
utgångspunkter innebär potentiellt att sköldar 
inte nödvändigtvis eller enbart förekommer i 
gravar i egenskap av brukbara försvarsvapen, 
och som del av vapenutrustning symboler för 
makt. Som jämförelse kan ifrågasättas om böjda 
och brutna svärdsklingor i gravar i första hand 
är att förstå som uttryck för makt eller särskilda 
allianser (jmf. kapitel 5). Variationer av sköld-
förekomst som synliggjorts i jämförelse mellan 
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vapengravar i Gästrikland och i Birka visar att 
vapen som gravföremål användes på olika sätt i 
olika regioner. Detta skulle på ett övergripande 
plan kunna antyda regionala skillnader i ”nor-
mativa föreställningar” om hur de döda lämp-
ligen ska övergå till efterlivet. Det är emellertid 
orimligt att dra sådana slutsatser enbart baserat 
på förekomst av svärd och sköld.

Den höga andelen sköldförande gravar i 
Birka är direkt relaterat till kammargravskicket, 
och för att förstå sköldförekomst i dessa gravar 
behöver de studeras mer ingående (se kapitel 6). 
Det framgår även att det är motiverat att under-
söka hur sköldar uppträder som gravföremål, 
och om det finns variationer i användning som 
antyder att sköldars funktioner kan skifta bero-
ende på sammanhang. 

Övergripande tendenser för sköldförande 
gravar i undersökningsområdet

Detta kapitel har fokuserat på sköldars förekomst 
i undersökningsområdet med hänsyn till före-
målskombinationer, gravformer samt regionala 
förhållanden mellan sköldförande gravar och 
vapengravar utan sköld. Kartläggningen visar 
vilka föremål som sköldar förekommer tillsam-
mans med, i vilka gravformer de uppträder och 
hur frekvent de ingår i vapengravar. Analyserna 
av föremålskombinationer visade att sköldar ofta 
kombineras med andra vapen och hästutrust-
ning i gravar. Särskilt vanlig är kombinationen 
sköld och spjut. Vidare har analysen visat att 
en så kallad ”fullständig vapenuppsättning” är 
ovanligt förekommande. Det har även framgått 
att sannolikheten för hästutrustning att ingå i 
gravarna ökar ju fler vapen som kombineras.  
Föremålskombinationer undersöktes även 
med utgångspunkt i gravformerna brandgravar 
och obrända gravar, vilket visade likartade 
mönster. Den enda märkbara skillnaden är 
att kombinationen sköld och spjut är något 
vanligare i obrända gravar än i brandgravar. 
Obrända gravar utgörs huvudsakligen av gravar 
från Birka. 

Sköldförande gravar utan närvaro av andra 
vapen har diskuterats utifrån två identifierade 
exempel i undersökningsmaterialet. Båda dessa 
gravar innehåller anmärkningsvärda föremål. I 
den ena är det framförallt värt att nämna ett fyr-
sidigt hänge prytt av två omfamnande kvinno-

figurer (Botkyrka, Södermanland), i den andra 
ett ryggknappspänne av brons (Ockelbo, Gäst-
rikland). Det är i dagsläget oklart huruvida dessa 
gravar utgörs av dubbelbegravningar (eller fler), 
men oavsett hur många individer gravarna av-
setts för är skölden i dessa det enda vapenklas-
sificerade föremålet. Det är på så vis möjligt att 
förstå sköldar som relevanta gravföremål, även 
när de inte ingår i en uppsättning med andra 
vapen. Gravarnas innehåll i övrigt består av fö-
remålstyper som inte vanligtvis förknippas med 
vapengravsammansättningar, dessutom relate-
ras dessa föremålstyper ofta till kvinnogravar. 
Det framgår således att sköldar fungerat som 
betydelsefulla beståndsdelar i föremålssamman-
sättningar även bortom vapengravsklassifice-
ringen.  

Slutligen studerades sköldars förekomst i 
relation till vapengravar utan sköld inom un-
dersökningsområdets olika regioner. Här visade 
det sig att sköldar i regel finns representerade 
i en tredjedel av vapengravarna. Undantaget 
är Birka som uppvisar betydligt högre andel 
sköldar i vapengravarna, och Gästrikland som 
uppvisar betydligt lägre andel sköldar i förhål-
lande till vapengravarna. Avvikelserna ställdes i 
relation till förekomst av svärd, vilket visade på 
ett motsatsförhållande. Det vill säga att i Bir-
ka finns sköldar i 72 % av vapengravarna och 
svärd i 35 %. I Gästrikland finns sköldar i 15 
% av vapengravarna och svärd i 62 % av va-
pengravarna. Förhållandet diskuterades utifrån 
tidigare forsknings resonemang om vapen som 
maktsymboler, och möjligheten att användning 
av svärd var begränsat till eliten nära maktcen-
trat, och obegränsat längre bort från detta. Här 
poängterades även att gravföremål kan fylla 
funktioner och syften kopplade till transforma-
tiva aspekter av död och begravning. Det har 
blivit uppenbart att det är nödvändigt att i de-
talj undersöka hur sköldar förekommer som del 
av gravsammanhang om variationer i sköldars 
funktioner ska kunna urskiljas. Därför lämnas 
nu det övergripande perspektivet och fokus rik-
tas härnäst mot att i detalj undersöka hur sköld-
ar används i gravsammanhang. 
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Materiell modifiering och variationer i funktion

Utgångspunkter

Föregående kapitel har visat på övergripande 
tendenser för sköldars förekomst i gravsam-
manhang. Fokus riktades mot att undersöka 
vilka föremål som sköldar kombineras med i 
gravar, hur föremålskombinationer förhåller sig 
till gravform och i vilken utsträckning sköldar 
förekommer i relation till vapengravar generellt 
i undersökningsområdet. Utifrån denna grund-
läggande förståelse riktas nu fokus mot hur 
sköldar uppträder som gravföremål. Föremål i 
gravar kan inte förväntas ha statiska funktioner 
och syften, inte heller är de enbart representa-
tioner eller symboler. Föremålen kan fungera 
som minnesskapande och/eller minnesför-
trängande attribut, och de kan fungera som vik-
tiga beståndsdelar i transformativa döds- och 
begravningsprocesser. Utifrån dessa utgångs-
punkter (som redogjordes för i kapitel 1) kom-
mer sköldar som gravföremål nu undersökas. 

Syftet med detta kapitel är att identifiera 
och belysa variationer i användning av sköldar 
och hur detta accentueras i olika gravsamman-
hang. En central utgångspunkt är att föremål 
laddas med mening när de ingår i (olika) sociala 
sammanhang, och denna/dessa mening/-ar är 
dynamisk/-a. I sociala sammanhang förändras 
och omförhandlas föremåls betydelser, något 
som kan ske flera gånger under föremålets livs-
tid (Godsen & Marshall 1999, 170). Föremål 
kan fylla flera syften, ha olika funktioner och 
betydelser på samma gång. Arvegods, till exem-
pel, kan för en person vara laddat med mening 
som är direkt kopplat till särskilda individer eller 
händelser i det förflutna, samtidigt som denna 

mening kan vara oväsentlig för en utomståen-
de person. Arvegods kan även vara menings-
fullt för ett kollektiv, laddade med associationer 
till makt, magi och släkter. Arvegods kopplat 
till en specifik maktsfär, till vilken endast vissa 
personer har tillgång, kan fungera som medel 
att upprätthålla makt och särskilja grupper från 
varandra (Lillios 1999, 236). Folkvandringstida 
ryggknappsspännen som deponerats i gravar 
flera hundra år efter tillverkning har belysts 
som exempel på sådan mångbottnad menings-
laddning. Samtidigt som de innehar historisk 
betydelse som arvegods, är de laddade med in-
dividuella biografier kopplade till förfäder, eller 
mytiska hjältar och gudar (Røstad 2018). 

Vissa föremål uppvisar spår av bruk, så-
som förslitning, lagningar eller olika typer av 
materiell förändring, vilket innebär att det går 
att lägga till en eller flera händelser i föremålets 
livshistoria. Den biografiska informationen kan 
ibland vara helt central för förståelsen av före-
måls komplexitet. Frankiska svärdsgehäng som 
under yngre järnålder importerats till Skandina-
vien, har försetts med nålar och blivit till dräkt-
spännen (Aannestad 2013) eller importerade 
mynt som genomborrats och hängts i pärlupp-
sättningar (Audy 2018) är några exempel på fö-
remålsgrupper som uppvisar flera dimensioner 
av transformation. Tidsaspekter och rumsliga 
samt sociala aspekter är här väsentliga, och det 
är i själva föremålen som detta är synligt. Tillägg 
av dräktnål och hål för upphängning kan ses 
som materiella modifikationer som möjliggör 
transformation i såväl funktion som betydel-
se. Sådana transformationer är relevanta i flera 
avseenden vad gäller sköldar, såsom vendeltida 
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sköldbeslag (kapitel 2) och mynt som omfor-
mats till miniatyrsköldar (kapitel 7). 

För att undersöka föremåls dynamiska bety-
delser och relationer till människan kan således 
föremålsbiografier utgöra ett ramverk (jfr. Ko-
pytoff  1986). Ett föremåls biografi som stu-
deras utifrån utgångspunkten att utformning, 
slitspår, reparationer etcetera är resultat av de 
sociala sammanhang föremålet ingått i, snarare 
än som linjärt händelseförlopp, har potential att 
synliggöra sådana relationer (se Joy 2009). En 
biografisk studie av sköldar skulle kunna inne-
fatta analyser av allt från insamling av råmate-
rial, tillverkning, synbara händelser, deposition 
och antikvariskt omhändertagande i nuet. Såda-
na aspekter har varit betydelsefulla i processen 
att förstå och resonera kring sköldar. Kompo-
sitföremål, det vill säga föremålstyper som be-
står av kompositioner av olika råmaterial, på-
verkas av de olika beståndsdelarnas egenskaper, 
och de olika beståndsdelarna har betydelse för 
hur föremål hanteras i sociala sammanhang. 
Som exempel är det tänkbart att det finns flera 
bakomliggande orsaker till att till synes ”alldag-
liga” lerkärl valts ut för att ingå i gravsamman-
hang. Det kan röra sig om lerans ursprung eller 
vad kärlet tidigare har innehållit, vilket innebär 
att andra, till utformningen liknande kärl inte 
lämpar sig som gravföremål (Fahlander 2020 
för exempel; se även Fowler 2013). Ett lerkärl 
som genom tillverkning eller association, eller 
en sköldbuckla som suttit på en viss sköld el-
ler associeras till en person/ett kollektiv utvalts 
för gravsammanhang, är relevanta men möjlig-
en svåråtkomliga biografiska aspekter. För min 
studie fungerar föremålsbiografiska aspekter 
därför främst som ett ramverk att dra lärdom av 
och inspireras av. 

Denna inspiration har bidragit till en biogra-
fisk insikt, som i sin tur skapat lyhördhet för 
att en sköld kan ha haft olika funktioner och 
betydelser under och efter sin brukstid. Det 
kan förmodas att sköldar i gravar vid tidigare 
tillfällen haft funktion som försvarsvapen, även 
om det finns indikationer på att sköldar i vissa 
fall kan ha tillverkats enkom till begravningen. 
Detta gäller exempelvis sköldarna från båtgra-
ven i Gokstad som diskuterades i kapitel 3. Den 
biografiska insikten leder även till att uppfatta 
sköldar i gravsammanhang som relevanta just 
som gravföremål, vilka närvarar där av anled-

ningar direkt knutna till ett specifikt socialt sam-
manhang och situation. Här kan praktsköldarna 
från Vendel och Valsgärde åter utgöra ett ex-
empel. Som tidigare nämnts så finns goda skäl 
att förmoda att dessa sköldar, liksom hjälmar-
na och övriga praktföremål, inte haft funktion 
som de begravda männens personligt brukade 
vapenutrustning. Troligen har föremålen valts 
för begravning av anledningar kopplade till ide-
alföreställningar, och som resulterat i en tillrät-
talagd bild som inte nödvändigtvis avspeglar de 
begravda (Andersson 2017, 41; kapitel 2). 

Med anledning av vikingatida sköldars ma-
teriella egenskaper såsom detta är bevarat i det 
arkeologiska källmaterialet har det inom ramar-
na för denna studie varit svårt att nå fördjupa-
de kunskaper om deras biografier. Trots denna 
begränsning har det varit möjligt att identifiera 
några sköldfynd som vittnar om variation i bru-
ket av sköldar som gravföremål. Utgångspunkt-
en att föremåls betydelser är situationsbundna, 
på så vis att de laddas med mening när de ingår 
i olika sammanhang, har bäring på hur sköldar 
som gravföremål kan förstås. Gravsköldar kan 
mycket väl ha använts som vapen, men kan även 
ha brukats som symboler utan att någonsin varit 
del av en stridssituation. Ett rimligt antagande är 
att de har utvalts som gravföremål med anled-
ning av att de varit laddade med särskild/-a me-
ning/-ar, av betydelse för den/de döda och om-
givande kollektiv. Dessa meningar kan förstås i 
relation till vad som ska ske efter döden och vad 
den döde ska bli, därmed inte nödvändigtvis el-
ler enbart bundet till det förflutna (jfr. Ekengren 
2006; se kapitel 1). Som del av transformativa 
döds- och begravningsprocesser kan föremål på 
så vis aktiveras i sina nya tillstånd. Hur detta tar 
sig uttryck kommer undersökas genom att rik-
ta fokus mot sköldar som genomgått materiell 
modifiering och förändring i funktion. 

Materiell modifiering av sköldbucklor ge
nom hoppressning, hugg och slag 

Föremålsmodifiering av till synes destruktiv 
karaktär är regelbundet förekommande i viking-
atida vapengravar. Det gäller i synnerhet böjda 
och vikta svärd och spjut, samt sköldbucklor 
som pressats ihop eller uppvisar hugg- och 
slagmärken, och finns främst representerade 
i brandgravar. Sådan typ av materiell modi-
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fikation av sköldbucklor har identifierats i sju 
av avhandlingsarbetets gravar. Några av dessa 
sköldbucklor är hoppressade, andra har spår av 
hugg- och slagmärken, medan en sköldbuckla 
möjligen är lagad (se fig. 5.1). Den eventuellt la-
gade sköldbucklan kommer från Mark, Almby 
socken i Närke och påträffades vid undersök-
ning av gravhögar år 1890 (app. nr. 22; Tillväxt-
en SHM 8687). Till skillnad från övriga sköld-
bucklor som är smidda i ett stycke, består denna 
av ”två järnbleck” fastnitade i varandra. Möjlig-
heten att sköldbucklan tillverkats på detta vis 
kan inte uteslutas. Därtill är bucklan eldpåver-
kad, vilket inneburit svårigheter att utifrån före-
målsstudier avgöra om detta är en ursprunglig 
utformning eller lagning vid senare tillfälle. En-
ligt uppgift i Tillväxten hör sköldbucklan till en 
fyndsammansättning bestående av en brodd, ett 
lerkärl och brända ben. I övrigt saknas infor-
mation om fyndomständigheter. Mot bakgrund 
av denna problematik kommer fyndet inte be-
handlas vidare nedan. 

Hoppressade sköldbucklor: fyndbeskrivningar

Det finns tre exemplar av hoppressade sköld-
bucklor funna i brandgravar i avhandlingens 
svenska källmaterial. En av dessa hör till en grav 

från Utanmyra på Sollerön i Dalarna (app. nr. 
11, Serning 1966, 196-197). Gravfältet beläget 
i Utanmyra by, en dryg kilometer från Sollerö 
kyrka, bestod av 18 synliga gravhögar varav fyra 
undersöktes 1921 och 1928. Grav 1 (även be-
nämnd grav 137) hade skadats i samband med 
jordbruksarbete år 1921 då de flesta av gravfö-
remålen påträffats. Händelsen föranledde den 
första arkeologiska efterundersökningen samma 
år. Vid efterundersökningen var graven omrörd 
men med en fyndkoncentration i mitten. I gra-
ven hittades en hoppressad sköldbuckla, snarlik 
Ryghs typ 565 men med något spetsigare kupa 
och plattare brätte (se fig. 5.2). Bucklan har fyra 
kvarvarande nitar, varav en i sin helhet mäter 4,7 
cm. Fynden bestod i övrigt av ett tveeggat svärd 
med silverinläggningar på hjaltet och inskriptio-
nen VLFBERH+ på klingan. Svärdet tillhör typ 
V och dateras till 900-talets andra hälft (And-
roshchuk 2014, 170–171, 291). Därtill fanns en 
spjutspets med böjt blad, en skafthålsyxa, 12 
pilspetsar, en kniv, olika delar av hästutrustning, 
broddar och krampor, samt brända och obrän-
da ben. När graven undersöktes på nytt sju år 
senare påträffades ytterligare föremål, däribland 
en järngryta. Vad gäller föremålen som fram-
kom 1921 är fyndomständigheterna något okla-
ra, dock uppvisar alla järnföremål spår av glöd-
patina. Undersökaren Ola Bannbers lät skissera 
fyndpositionerna för föremålen efter muntliga 
uppgifter lämnade av upphittaren. Skissen visar 
att spjutspetsen legat korsad över svärdskling-
an. Inga Serning daterar graven till ca 950–1000 
(Serning 1966, tabell 6). 

Utanmyra-graven är utifrån sin fyndsam-
mansättning definierbar som vapengrav med 
hästutrustning, men föremålen visar även att 
begravningen omgärdats av aktiviteter där fö-
remålens form modifierats avsevärt. Det har 
uppenbarligen varit angeläget att pressa ihop 
sköldbucklan och böja spjutet, även en av pil-
spetsarna är böjd. Spjutets placering, svagt böjd, 
korsande svärdsklingan antyder att föremålen 
placerats i graven med noggrannhet, och bland-
ningen av brända och obrända ben indikerar att 
begravningen och gravens arrangemang inne-
fattat en specifik urvalsprocess. 

I en grav från Gryta, Hubbo socken i Väst-
manland (app. nr. 151, Simonsson 1969, 108-
109) finner vi ännu en hoppressad sköldbuckla 
(se fig. 5.3). Fyndet gjordes vid stenbrytning 

Fig. 5.1. En sköldbuckla i undersökningsområdet uppvis-
ar eventuella spår av lagning. Alternativt har den tillverk-
ats genom hopnitade järnplåtar. Detaljerade fyndom-
ständigheter saknas.  Gravfynd, från Mark, Almby sn. i 
Närke (app. nr. 22). Foto: Kerstin Odebäck.
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hösten 1899. Enligt uppgifter från fyndinläm-
naren påträffades sköldbucklan och flera an-
dra föremål i en skogsbacke med kretsforma-
de stensättningar med låga jordkullar. Fynd 
påträffades en fot under jord i en av kullarna. 
Föremål hittades också mellan kullarna vilket 
av fyndmottagaren uppfattas som att det även 
har funnits gravar under slät mark (Tillväxten, 
SHM 10974). Fyndet utgjordes av ett omfattan-
de fyndmaterial, bland annat bestående av yt-
terligare en sköldbuckla, en huggkniv, två yxor 
av järn, knivar, fem spjutspetsar, flera knivar, 
fragment av pilspetsar, hästutrustning, pärlor, 
rundhängen av brons. Några detaljerade fynd-
uppgifter gällande sköldbucklorna finns inte. 
Henry Simonsson redogör i sin licentiatuppsats 
endast för en sköldbuckla i fyndet som beskrivs 
”med smalt brätte, toppig” (Simonsson 1969, 
109). Registrerat under fyndets inventarienum-
mer i SHMs föremålsdatabas tillika Tillväxten 
finns två bucklor, vilket överensstämmer med 
mina egna observationer vid föremålsstudierna. 
Anledningen till att Simonsson endast inkluderar 
en sköldbuckla i sin katalog beror möjligtvis på 

att de två sköldbucklorna är olika till skicket. 
Den ena är i stort sett intakt och är sannolikt 
den som Simonsson refererar till, den andra 
är fragmenterad och består av drygt tio delar. 
Huruvida fragmenteringen har skett medvetet 
i samband med gravens tillkomst eller beror på 
bevaringsförhållanden är oklart. 

Den intakta sköldbucklan är hoppressad 
och till synes hårt slagen på ena sidan av kupan. 
Flera märken antyder att pressningen har skett 
genom upprepade kraftfulla slag. Av de fem 
spjutspetsarna från fyndplatsen är åtminstone 
tre böjda eller krökta. Med anledning av den 
bristfälliga dokumentationen vad gäller fyndens 
rumsliga disposition går det inte att kartlägga 
vilka föremål som härrör från respektive an-
läggning. Dock går det inte att bortse från sam-
bandet mellan den pressade sköldbucklan och 
de böjda spjutspetsarna. Förmodligen kommer 
någon eller några av spjutspetsarna från sam-
ma grav som sköldbucklan. Avstånden mellan 
anläggningarna är täta och det kan antas att de 
begravningspraktiker som försiggått på platsen 
på olika sätt varit relaterade till varandra. Det är 

Fig. 5.2. Hoppressad sköldbuckla från Utanmyra Sollerön, Dalarna. I graven påträffades flera vapen, såsom ett ”Ul-
fberht-svärd”, ett dussin pilspetsar, en skafthålsyxa och en spjutspets. Spjutets blad var böjt (app. nr. 11). Foto: Ulrik 
Skans, Statens historiska museum.
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därför sannolikt att hoppressning av sköldbuck-
la och böjning av spjutspets som praktik ingår i 
ett gemensamt socialt sammanhang.

Från Västmanland finns ytterligare en grav 
som innehåller en hoppressad sköldbuckla, 
nämligen fyndet från Turehäll (app. nr. 175, Si-
monsson 1969, 109). Upptäckten gjordes antag-
ligen på 1920-talet och inkom till staten 1927. 
Graven är med andra ord inte sakkunnigt un-
dersökt. De föremål som lämnades in bestod 
bland annat av en sköldbuckla, ca tio pilspets-
ar, en längre kniv med brett blad vilket var av-
brutet, en oval spännbuckla, ett ringspänne. Av 
sköldbucklans kupa återstår nästan ingenting. 
Istället finns brätte och delar av hals bevarat, 
och bucklan är till formen är hoppressad, näst-
an krökt på mitten (fig. 5.4). Halsens bredd är 2 
cm, vilket ungefär motsvarar den bredd bucklor 
liknande Ryghs typ 564 mäter. Brättets bredd är 
endast 1,2 cm vilket är något smalare än en ge-
nomsnittlig R 564. Sköldbucklan tycks ha slagits 
och pressats till sin nuvarande form med kraft. 
Värt att notera är även knivens avbrutna blad 
som kan uppfattas som en motsvarighet till ett 
böjt spjut, vilket kan kopplas till de andra exem-
plaren av pressade sköldbucklor. ”Förstörda” 
knivar i gravar, där blad och spetsar brutits av 
förekommer i andra gravsammanhang. Ett ex-

empel är en kniv i graven A75 på Lunda/Ber-
ga-gravfältet på Lovö i Uppland. Knivspetsen 
påträffades där i ett keramikkärl medan resten 
påträffades utanför kärlet (Petré 2010, 391). 

Hoppressning av sköldbucklor är ovanligt 
sett till källmaterialet i stort. Det finns anledning 
att koppla samman hoppressning av sköldbuck-
lor med modifiering genom hugg och slag, ex-
empelvis synbart på bucklan från Gryta, Hubbo 
sn, Västmanland. Exempel finns även från an-
dra platser, här kan nämnas en brandgrav från 
Sør-Odal i Hedmark vilken innehöll två sköld-
bucklor så kraftfullt slagna med vasst tillhugg att 
de pressats ihop (Aannestad 2018, 157). Grav-
en innehöll även ett böjt svärd, något som går 
igen i flera sköldförande gravar i avhandlingens 
svenska källmaterial. Det är därför motiverat att 
närmare undersöka förhållandet mellan sköldar 
och böjda svärd och spjut i gravar.

Böjda spjut och svärd i sköldförande gravar: en 
översikt med exempel från Gästrikland

Hoppressade sköldbucklor tycks anknyta till 
böjda och vikta spjutspetsar och svärd, men ett 
konsekvent samband har inte kunnat konsta-
teras. I fjorton av avhandlingens sköldförande 
gravar finns böjda svärd och böjda spjutspets-
ar (tio böjda svärd, sju böjda spjut). Den geo-

Fig. 5.3. Sköldbuckla funnen i grav i Gryta, Hubbo sn, 
Västmanland. Sköldbucklan har slagits på ena sidan med 
någon form av eggat verktyg. Slagen har varit så pass 
kraftfulla att bucklan pressats samman (app. nr. 151). 
Foto Kerstin Odebäck.

Fig. 5.4. Hoppressad sköldbuckla från Turehäll, Gryta 
ägor, Västerås, Västmanland. De bevarade delarna av 
bucklan, det vill säga brätte och hals, visar att bucklan 
är kraftigt deformerad, så pass att den nästan är krökt på 
mitten (app. nr 175). Foto: Kerstin Odebäck.
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grafiska fördelningen för sköldförande gravar 
innehållande böjda svärd och/eller spjut visar 
en grav från Närke (app. nr. 23), en grav från 
Södermanland (app. nr 30), två gravar från 
Västmanland (app. nr 150, 152), tre gravar från 
Dalarna, alla från Sollerön (app. nr. 8, 10, 11), 
tre gravar från Gästrikland (app. nr. 12, 16, 18), 
och fyra gravar från Uppland (app. nr. 82, 108, 
111, 113).

Några av dessa gravar innehåller både böjt 
spjut och böjt svärd, vilka har påträffats i Gäst-
rikland. En av gravarna kommer från Norelund, 
Hemlingby i Valbo socken (app. nr. 16). Anlägg-
ningen utgjordes av en hög innehållande sex 
brandgravar vilka undersöktes 1932 (Tillväxten, 
SHM 19802). Samtliga gravar var fyndrika och 
två av dem (grav nr 3 och 6) innehöll sköld, yxa, 
spjut, pilspetsar och hästutrustning bland andra 
föremål. 

Inventariet i grav 3 bestod av ett tveeggat 
svärd av typ E/V (Androshchuk 2014, 350) med 
silverinläggningar på knapp och hjalt. Svärd-
et, brutet i två delar, är svagt böjt på klingans 
nedre del samt vid svärdsfästet med knappen 
vinklad. En böjd och dubbelvikt spjutspets, elva 
pilspets ar, en yxa av järn med glödpatina, och 
hästutrustning fanns också i graven. Även en 
kam av typen A3 påträffades, en typ som en-
ligt Kristina Ambrosiani dateras till perioden ca 
850–950 (Ambrosiani 1981, 25). Svärd av typ 
E dateras i regel till 900-tal, även om det finns 
enstaka exemplar daterade till 800-tal (Andro-
shchuk 2014, 54). Svärd av typ V hör till 900-tal-
ets andra hälft (a.a., 170). Sett till svärd och kam 
kan graven rimligen senast dateras till 900-talets 
mitt. Resterna av skölden bestod av en sköld-
buckla och 19 dubbelvikta kantbeslag av järn, 
alla försedda med två nitar. Sköldbucklans form 
påminner närmast om Ryghs typ 562 men med 
ett något fyrkantigt tvärsnitt vad gäller kupan. 

Den andra sköldförande graven från Nore-
lund, grav nr 6, är relativt lik grav 3 till inne-
hållet. Gravinventariet utgjordes bland annat 
av fragment av en tveeggad svärdsklinga, en 
vapenkniv, en spjutspets med silverinläggning-
ar på holken, bruten i flera bitar, en pilspets, 
fragment av flera knivar, och hästutrustning. 
Dessutom påträffades delar av en bottenskål-
la till en oval spännbuckla. Skölden bestod av 
en sköldbuckla och 35 dubbelvikta kantbeslag 
av järn. Utformningen av sköldbucklan i grav 

6 är annorlunda än bucklan i grav 3, även om 
de storleksmässigt uppvisar marginella skillna-
der. Även om grav 6 inte innehåller böjda, vikta 
eller pressade föremål är det värt att notera 
den i flera stycken brutna spjutspetsen. Av vad 
som framgår har brotten inte skett i samband 
med upptagandet av fyndet. Huruvida brotten 
skett med anledning av överliggande tyngd i 
kombination med att föremålen korroderat i 
graven, eller om spetsen brutits i samband med 
begravningen är oklart. Med anledning av de 
materiella modifikationer som skett på föremå-
len i grav 3 kan det inte uteslutas att brytningen 
kan vara resultatet av begravningsaktiviteter och 
till dessa hörande ritualer. 

Ännu en sköldförande grav från Gäst-
rikland som innehåller både böjd spjutspets och 
böjt svärd kommer från Hille By i Hille sock-
en (app. nr. 18). Fyndet gjordes vid jordbruks-
arbete 1886. Föremålen hade hittats i ett röse 
tillsammans med brända ben. I samma område 
påträffades, en fot under jordytan bland stenar, 
ett svärd, en yxa, en kniv och nitar tillsammans 
med brända ben (Tillväxten, SHM 7896, SHM 
8033). Föremålen som hittades i röset utgjordes 
av två svärd, av typ H/I respektive B (Andro-
shchuk 2014, 339), varav det första med kop-
par- och silverinlägg på knapp och hjalt, kling-
an böjd och spetsen avbruten. Även det andra 
svärdets spets är avbruten. Bland fynden fanns 
också en omböjd spjutspets med holken bru-
ten mitt itu, 18 pilspetsar, två knivar, fragment 
av hästutrustning, ett antal beslag och nitar. 
Sköldbucklan ska enligt fyndbeskrivning haft 
”fastrostade människoben å kupan”, en uppgift 
som kommer diskuteras längre fram. Bucklans 
form överensstämmer med formen av Ryghs 
typ 564. Svärden dateras till 800-tal (B-svärd) 
medan H/I svärd generellt dateras till en period 
från 870-talet och genom hela 900-talet (Andro-
shchuk 2014, 63, 170). Sköldbucklan kan av for-
men att döma dateras till 800-talets första hälft. 
Förutsatt att dessa föremål härstammar från en 
och samma grav kan den utifrån föremålen tidi-
gast dateras till 800-talets andra hälft. Här kan 
även graven från Kipplingeberg, Bälinge socken 
i Uppland (app. nr. 111), nämnas som utöver 
ett böjt spjut även innehåller ett svärd som vid 
fyndtillfället var brutet i ungefär 25 delar. Även 
om det är oklart huruvida detta är resultatet av 
bevarandeförhållanden, är det relevant att fråga 
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sig om även detta kan förstås som en materi-
ell modifiering i linje med böjning. Böjda spjut 
och svärd, liksom hoppressade och huggna 
sköldbucklor är vanligast förekommande som 
del av brandgravar. Det finns dock exempel på 
att sköldar genomgått formmässig förändring 
även i obrända gravsammanhang, vilket bland 
annat har visat sig gravar från Birka. 

”Obr. i vallen”, Birkagrav 823. Modifiering av 
sköld och svärd i obränd grav: fyndbeskrivning

Under utgrävningarna på Birka sommaren 1879 
lät Hjalmar Stolpe undersöka ca 250 gravar. Till 
hjälp hade han fem arbetare och de undersök-
te i genomsnitt två gravar om dagen (Eriksson 
2015, 152). Flertalet gravar som grävdes ut var 
jordbegravningar i kista, i nedgrävningar och 
kammare. Brandgravar låg inte högt på Stolpes 
prioriteringslista (se t.ex. Andersson et al 2016). 
Flera av gravarna som grävdes den sommaren 
var sköldförande. En av dem fick numreringen 
823, belägen i vallen i Hemlanden i det kvarter 
som kallas 1C. Dagböckerna i vilka arbetarna 
och Stolpe själv dokumenterade undersökning-
arna varierar vad gäller textmässigt innehåll. Vis-
sa gravar har utförliga beskrivningar om fynd 
och fyndomständigheter, medan andra gravar 
har betydligt kortare. Dagboksanteckningar-
na för grav 823 lyder ”Obr. i vallen” (Dagbok 
nr. 9, ATA). Den knapphändiga informationen 
kompletteras av en planritning vilken i sin tur 
uppvisar något anmärkningsvärt (fig. 5.5). 

På planritningen syns två ansamlingar av 
mänskliga kvarlevor och föremål. Centralt i 
anläggningen syns den grav som Holger Arb-
man benämner ”kvinnograven” (Arbman 1943, 
296). I skelettets brösthöjd syns ett par ovala 
spännbucklor, pärlor och i anslutning till kraniet 
en silvertextil i form av ett band. Över de böjda 
benen, från höft till fötter, en ansamling före-
mål som bland annat utgörs av en sax, en kam, 
en sked, vikter, ett bronsfat och ett bryne som 
omgärdas av spikar i rektangulär form. Att det 
rör sig om en kista i vilken föremålen har legat i 
bekräftas av beslag, lås och nyckel. 

En dryg halvmeter sydöst om ”centralgrav-
en”, i gravens övre hörn, syns ännu en ansamling 
föremål och kvarlevor som Arbman benämner 
”mansgraven”. Ansamlingen består av ett dub-
belvikt tveeggat svärd, en sköldbuckla och ett 
kranium med skalltaket nedåtriktat. Ett stycke 

mot nordväst, centralt längst gravens kortsi-
da, fanns en kniv. Ansamlingen i hörnet stick-
er ut av flera anledningar. Det gäller inte minst 
kraniets position, med skalltaket mot grav ens 
botten, tätt intill svärdet och sköldbucklan. Hu-
ruvida kraniet fått sin position med skalltaket 
mot marken genom förmultningsprocesser, vid 
utgrävningen ouppmärksammad störning av 
grav en, eller om det lagts i ansamlingen på detta 
vis är emellertid oklart. Det har föreslagits att 
ansamlingen ska ha bildats genom att man vid 
begravningen av den kvinnliga individen föst 
undan resterna av en individ som ursprungligen 
varit begravd i kammaren (Gräslund 1980, 36). 
I Holger Arbmans tolkningsförslag kan ansam-
lingen är resterna av en äldre grav som förstörts 
i samband med anläggandet av kammargraven 
(Arbman 1943, 296). 

Sköldbucklans position i anslutning till grav-
ens kortsida följer mönstret för denna gravform 
i Birka (se kapitel 6) och det skulle här kunna 
förmodas att skölden stått lutad mot väggen i 
gravens kortsida, såsom de flesta sköldar i kam-
margravarna gör. En viktig detalj på gravplanen 
talar dock emot en sådan placering av skölden; 
svärdsklingan överlappar sköldbucklans brätte. 
Förutsatt att gravplanen överensstämmer med 
verkligheten bör sköldbucklan lagts i position 
innan svärdet kom på plats. Brättets avstånd 
från gravens kant är ungefär en decimeter vil-
ket innebär att en fullständig sköld inte inrymts 
här. Här förefaller således både svärd och sköld 
ha genomgått en materiell förändring genom 
böjning av svärdsklinga och avlägsnandet av 
sköldbuckla från resten av skölden. Exempel 
på att sköldbuckla har avlägsnats från sköld 
har uppmärksammats i anglosaxiskt källmateri-
al. En grav från Worthy Park, Hants i sydöstra 
England har utifrån frånvaro av nitar i sköld-
bucklans brätte uppfattats som att bucklan fri-
stående från träplank har deponerats i graven 
(Dickinson & Härke 1992, 59–60). Vidare öpp-
nar det för möjligheten att betrakta avlägsnan-
de av sköldbuckla som en materiell modifiering 
jämförbar med böjda och vikta svärd och spjut.

Trovärdigheten gällande Birkagravarnas 
plan ritningar diskuteras mer ingående i kapitel 
6. En reflektion angående grav 823, med ansam-
lingen i det övre hörnet, är att den avviker från 
hur de inre gravrummen disponerats överlag i 
Birka. Gravplanens trovärdighet kan styrkas 
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just med anledning av sköldbucklors i övrigt 
systematiska positioner på planritningarna. Om 
återkommande och systematiserat ritade före-
målspositioner är resultatet av förväntade posi-
tioner, torde inte detaljerna av ansamlingen i det 
sydöstra hörnet se ut som de gör. 

Sköldbucklor med hugg- och slagmärken: fynd-
beskrivningar 

Det finns fem gravar i avhandlingens källma-
terial som innehåller sköldbucklor med tydliga 
spår av hugg- och slagmärken. Tre av gravar-
na kommer från Västmanland (app. nr. 156, 

Fig. 5.5. Planritning av grav Bj 823. I övre hörnet ett vikt svärd som överlappar sköldbuckla. Svärdets position över 
sköldbucklans brätte antyder att sköldbucklan placerats i graven efter att denna monterats loss från sköldplattan. Ur 
Hjalmar Stolpes grävdagbok nr 9, ATA. Digitalisering Statens historiska museum.
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164, 170) vilka innehåller en sköldbuckla var-
dera. Från Uppland finns två gravar med såda-
na sköldbucklor. En av dessa (A2 på RAÄ 34, 
Petré 2010), innehåller tre sköldbucklor, va-
rav två med märken. Den andra graven finner 
vi från Birkas stadsvall och går under namnet 
”Älgmannens grav” (Holmquist 1990, 1993). 

I Skerike by, Skerike socken i Västmanland 
(app. nr. 164, Simonsson 1969, 128) påträffades 
vid grävning en sköldbuckla och en spjutspets. 
Fyndomständigheterna är dessvärre oklara. 
Sköldbucklan har tre fastsatta nitar i brättet och 
en tydlig fördjupning på kupan, som orsakats av 
ett kraftfullt slag. Sköldbucklan är till formen lik 
Ryghs typ 565, men större och med fasad knapp 
(se fig. 5.6). 

Den andra sköldbucklan med märken av 
hugg/slag från Västmanland kommer också 
från en anläggning som inte är sakkunnigt un-
dersökt, denna gång från Fjällsta i Svedvi sock-
en (app. nr 170, Simonsson 1969, 129-130). 
Fyndet gjordes vid odling i en liten stenbacke på 
ett gärde 1888 eller 1889 och inlöstes till staten 
1897 (Tillväxten, SHM 10347). De fynd som 
lämnades in bestod av tre spjutspetsar (varav en 
nu är förkommen), en vapenkniv, ett ringspän-
ne av järn, två yxor av järn, ett par stigbyglar, 
betsel, en dragkrok, en öppen ring av järn och 
en sköldbuckla. Det är tänkbart att dessa fynd 
kommer från en och samma grav, om än osä-
kert. Sköldbucklans form påminner om en stor 
variant av Ryghs typ 565 och den har flera tydli-
ga spår av huggmärken på kupan (fig.5.7).

Här bör återigen nämnas att den hoppressa-
de sköldbucklan från Hubbo sn i Västmanland 
som tidigare diskuterats har märken av hugg/
slag. Gränsen mellan hoppressning och slag är 
inte alltid möjlig att urskilja.

Från Raglunda, Köping socken i Västman-
land hör ytterligare en grav med en sköldbuckla 
med huggspår (app. nr. 156). Graven upptäcktes 
sommaren 1938 i samband med höslåtter, då en 
lie slog emot en ur jorden uppstickande stigby-
gel. En mängd järnföremål omhändertogs varpå 
en icke-antikvarisk efterundersökning gjordes. 
Man kunde sluta sig till att gravens överbyggnad 
förstörts i samband med ett vägbygge (Westin 
1941, 85). Föremålen från denna brandgrav ut-
görs främst av flera delar av hästutrustning, så-
som betsel med munbett och betselbeslag med 
bjällror, stigbyglar och sporrar. Vapnen består 

av en sköldbuckla och ett kantbeslag till sköld, 
en spjutspets, en kniv och en böjd huggkniv. 
Några detaljer om hur föremålen deponerats i 
graven finns inte. Sköldbucklan är till viss del 
fragmentarisk men uppvisar minst två tydliga 
spår av huggmärken. Till formen liknar buck-
lan variant R565 med mittknopp, och det är 
intill knoppen som slagen riktats. Huggkniven 
är omböjd i U-form. Graven har utifrån hästut-
rustningen daterats till 1000-talets första hälft 
(Westin 1941), något som även stöds av sköld-
bucklans form. 

Två av sköldbucklorna med spår av hugg-/
slagmärken från Uppland påträffades vid 
Stockholms universitets seminariegrävning av 
gravfältet i Lunda/Berga på Lovö som pågick 
mellan åren 1989 och 2003 (app. nr. 118). Grav-
fältet bestod av 116 anläggningar, varav 74 da-
terats till vikingatid, 37 gravar daterats till äldre 
järnålder och yngre bronsålder, och resterande 
odaterbara gravar. De vikingatida gravarna ut-
gjordes till hälften av brandgravar och till hälft-
en av obrända gravar (Petré 2010, 9). I gravfält-
ets norra del fanns den till storleken största och 
högst belägna graven på gravfältet, anläggning 
2 (A2). Graven hade plundrats vilket framgick 
av en plundringsgrop och fyndet av en glasflas-
ka från sent 1800-tal/tidigt 1900-tal i botten av 
gropen. Gravfynden var således omrörda men 
påträffades i relativ koncentration i brandlager. 
Förutom att vara störst på gravfältet är graven 
också den mest fyndrika (Petré 2010, 38). Bland 
annat bestod gravinventariet av ett selbågsbeslag 
av brons med Borreornamentik, ett ringspänne 

Fig. 5.6. Sköldbuckla med tydlig fördjupning på kupan 
orsakad av minst ett kraftfullt slag. Gravfynd från Skerike 
by, Skerike sn. Västmanland (app. nr. 164). Foto: Kerstin 
Odebäck. 
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av brons, en vågskål av brons samt tre vikter, en 
skäggyxa av järn, tre spjutspetsar, ett bågspän-
ne av järn, två pärlor, delar av ett laggkärl, en 
torshammaring, en kniv, och hästbetsel. Av det 
osteologiska materialet har det kunnat konsta-
teras mänskliga kvarlevor av två individer samt 
djurben från häst, hund, svin, får/get, katt, hare 
och fisk (Petré 2010, 400). Graven innehöll tre 
sköldbucklor, varav två vid omhändertagandet 
uppvisade spår av hugg. Vad gäller sköldbuck-
lornas former kan sägas att de är snarlika men 
inte identiska. Två av de tre är formmässigt mer 
lika varandra än den tredje vars kupa är högre. 
De huggmärken som noterats på två av buck-
lorna tycks ha likartade placeringar snett över 

respektive kupas övre sida. Det finns inte fler 
än ett märke på respektive buckla. Dessvärre är 
något huggmärke inte längre synligt på den ena 
sköldbucklan i dagsläget på grund av korrosion. 

Från Birka i Uppland, finner vi en sköld-
buckla med tydliga huggmärken. Bucklan 
kommer från grav A129, som även går under 
smeknamnet ”Älgmannens grav” efter det älg-
horn som påträffades i anslutning till en av in-
dividerna i graven. Graven undersöktes 1988 i 
samband med utgrävningar av stadsvallen ut-
förda av Stockholms universitet (Holmquist 
1990, 1993). Graven, som är en dubbelgrav 
beskrivs närmare i kapitel 6, med hänsyn till 
sköldens ovanliga placering emellan de två in-

Fig. 5.7. Sköldbuckla med huggmärken på kupan. Gravfynd från Fjällsta, Svedvi sn. Västmanland (app. nr. 170). Foto: 
Helena Bonnevier, Statens historiska museum.
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dividerna. Sköldbucklan har utsatts för upprep-
ade, kraftfulla slag vilket lämnat flera märken 
och inbuktningar (fig. 5.8). Dessutom visar den 
spår av eldpåverkan (Holmquist 1990, 179), en 
observation som är mycket intressant då den 
påträffats i en obränd gravkontext. Förhållan-
det mellan bränt och obränt i gravar med mo-
difierade vapen varierar. Det finns till exempel 
vapen i brandgravar som har modifierats ge-
nom slag eller böjning innan de lagts på grav-
bålet (Aannestad 2018, 154–155). Av sköldens 
träplank fanns inget bevarat men kantbeslagens 
positioner tyder på att skölden lagts i graven i 

sin helhet. I graven A129 påträffades även en 
spjutspets vilken hade lagts i graven i delar. 

Materiellt modifierade sköldbucklor som trans-
formativa händelser

Vapengraven från Lovö har av Bo Petré före-
slagits vara resultatet av en så kallad holmgång, 
som enligt norrön litteratur beskrivs som en 
metod att lösa rättstvister. I holmgång tillåts 
deltagarna ha tre sköldar och de två skadade 
sköldarna i grav A2 skulle alltså ha brukats inn-
an slagskämpen avlidit (Petré 2010, 400). Det är 
inte helt osannolikt att den här typen av märken 

Fig. 5.8. Sköldbucklan från den obrända graven A129 i Birka. Bucklan visar spår av flera kraftfulla slag och eldpåverkan. 
Förekomst av sköldkantsbeslag i position visar att skölden placerats i graven i sin helhet och mellanlagrat de två begravda 
individerna (app. nr. 106) Foto: Kerstin Odebäck.
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uppkommit i samband med stridssituation. Det 
finns dock mycket som talar för att märkena har 
skapats i samband med själva begravningen och 
de ritualer som utförts i anslutning. Hanne Lo-
vise Aannestad (2018) har i sin studie av mo-
difierade vapen i norska gravar från vikingatid 
visat på just detta. I flera fall har hon konstaterat 
att hugg- och slagmärken på sköldbucklor har 
orsakats av andra vapen, såsom yxor och svärd, 
från samma grav (a.a., 152). Hon använder be-
greppet ”karismatiska” föremål för att förstå 
drivkrafterna bakom föremålens materiella 
modifiering. Detta refererar till att föremål i gi-
ven situation laddats med en särskild kraft. Fö-
remålet blir ”ett föremål av värde” som dels är 
kopplat till föremålets funktionella och ekono-
miska egenskaper, dels till ett kollektivt narrativ. 
Det kollektiva narrativet medför föreställningar 
om föremålets magiska, religiösa krafter. På så 
vis kan det karismatiska föremålet ta kontroll 
över människor, och genom att kontrollera det 
karismatiska föremålet tar människan makten 
över dess krafter (a.a., 163). 

Särskilt lämpligt är det att, som Aannestad, 
tänka på vikingatida svärd som karismatiska 
föremål. Karismatiska svärd och svärdens för-
modade personlighet förekommer i skriftliga 
källor, som upprepade gånger framhäver svärd 
som identitetsmarkörer. Svärd benämns ofta 
med egennamn och har förmågan att genom sin 
magiska laddning överföra krafter till människ-
an som använder det. Böjda svärd har ofta tol-
kats utifrån föreställningen att vapnets magiska 
krafter ska elimineras, eller dödas. Relaterat till 
kremationsprocesser i sig, där man kan tänka 
sig att den döde transformeras i en passagerit 
från levande till död, kan modifiering ses som 
en transformativ akt. Antingen som en våldsrit-
ual under begravningen för att bistå den dödes 
transformering, eller som en akt riktad mot själ-
va vapnet. Då transformeras vapnets kraft till 
ett nytt tillstånd (Aannestad 2018, 163–165). 

I det norska källmaterialet, liksom i det 
svenska, är det som känt inte bara svärd som på-
träffats modifierade i gravar. Även spjutspetsar 
och sköldbucklor hittas böjda, pressade och 
huggna. Howard Williams (2005) menar att 
vapen inte fragmenteras ”tillräckligt mycket” 
i samband med kremationer, på så vis att ur-
sprunglig form fortfarande var synlig efter 
bränning. Vapnens motstånd mot eld uppnådde 

därmed inte kremationers syfte att fragmentera 
och transformera kroppar och föremål. Järnets 
resistens mot fragmentering kan ha lett till fö-
reställningar om materialets speciella och över-
naturliga kvalitéer i jämförelse med andra ma-
terial (a.a., 267). Detta förstår Williams som en 
bakomliggande orsak till att vapen förekommer 
mer sällan i brandgravar jämfört med i obrända 
gravar i anglosaxiska England. Om premissen 
att kremationer syftar till att fragmentera och 
transformera accepteras, är Willams tolknings-
modell rimlig att anlägga för att förstå materiell 
modifiering av sköldbucklor. Det kan ha varit 
nödvändigt att formmässigt förändra sköld-
bucklor efter kremation, eftersom dessa inte 
förändrats tillräckligt jämfört med ursprunglig 
form. Som visades i kapitel 4 finns ingen be-
tydande skillnad mellan förekomst av sköld i 
brand- respektive obränd grav. Sköldar och de-
ras vanligaste föremålskombinationer uppträ-
der lika frekvent inom båda typer av gravfor-
mer. Det kan därför förmodas att gravskickens 
övergripande karaktär, som bränt/obränt, är 
socialt förhandlingsbart, medan gravutform-
ning i fråga om föremålsurval är mer konstant 
inom undersökningsområdet. Vikingatida be-
gravningsritualer karaktäriseras av variationer 
och individuella särdrag, samtidigt som gravar 
ofta förhåller sig till övergripande likheter vad 
gäller exempelvis yttre gravform (Price 2008). 
Det finns därför ingen motsättning i att sköldar, 
liksom svärd och spjut, i obrända gravar ibland 
behandlats enligt principer som är vanligare i 
brandgravar. På så vis kan fragmentering av fö-
remål uppfattas som relevant även i samband 
med begravningsritualer kopplade till obränd 
gravform. De bakomliggande drivkrafterna att 
formmässigt förändra föremål i samband med 
begravning kan uppfattas som ett sätt att trans-
formera och ”aktivera” föremålets nya funk-
tion, vilket är kopplat till vad som ska ske efter 
döden och vad den döde ska bli.

Resultat av materiell modifiering av sköld-
bucklor genom hoppressning, hugg och slag är 
visuellt uppenbara för arkeologen som studerar 
dem, och det ligger nära till hands att referera 
detta till en våldsam handling. Modifieringarna 
har skett med kraft och delvis med hjälp av andra 
vapen, något som är uppenbart vad gäller kraft-
fullt sammanpressade sköldbucklor med spår 
av hugg, som till exempel den tidigare nämnda 
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sköldbucklan från Gryta, Hubbo socken i Väst-
manland. Som även visats med exemplet från 
Birkagrav 823 finns ytterligare typer av modi-
fikation som måhända är mindre synliga eller 
uppenbara arkeologiskt, men ändock närvaran-
de. Förhållanden mellan kompositföremålens 
materialkomponenter och hur de har behand-
lats i samband med begravning kan ha att göra 
med relationen mellan organiska och icke-orga-
niska material på samma föremål, och att vissa 
komponenter uppfattas mer betydelsefulla än 
andra. Av sköldens olika materialkomponenter 
är det tänkbart att metalldelarna, där sköldbuck-
lan är framträdande, ansetts särskilt viktiga. Till 
skillnad från trä och andra organiska material 
har sköldbuckla och metallbeslag förmåga att 
behålla form och stå emot påverkan utifrån. 

Sköldbucklor som uppvisar märken från 
slag, hugg och hoppressning uppfattas här som 
spår av materiell modifiering kopplat till speci-
fika sociala sammanhang och situationer (död 
och begravning). Trots att det inte kan uteslutas 
att dessa spår är resultat av stridssituationer är 
det mer troligt att de tillkommit i samband med 
de gravsammanhang de påträffas i. Modifierade 
sköldbucklor är jämförbara med böjda och vikta 
svärd och spjut, vilka sällan uppfattas deform-
erade som resultat av stridssituationer. De är 
alla uppenbarligen icke-fungerande vapen. Som 
tidigare diskuterats kan här finnas viktiga aspek-
ter av meningsladdning, där vissa föremål har 
ansetts särskilt kraftfulla. Genom att förstöra 
dessa föremål, förstörs även deras krafter. Mate-
riell modifiering av sådana slag kan även förstås 
vara del av begravningsrelaterade transform-
ationsprocesser där föremålens form behöver 
förändras parallellt med den avlidne männi-
skans transformation. Då sköldbucklor av järn 
inte formmässigt förändras tillräckligt genom 
kremering, eller på andra sätt inte motsvarar 
den för begravningen önskvärda utformningen, 
har dessa i vissa fall huggits, slagits och pres-
sats ihop. I andra fall har sköldbucklor avlägs-
nats från sköldens träplatta innan deponering 
i grav. Jag har avsiktligt valt att inte benämna 
dessa föremål som ”förstörda”, mot bakgrund 
av att det antyder att föremålen inte ska se ut så 
här. Föremålen uppfattas istället som medvetet 
”modifierade”, förändrade från en form till en 
annan. Som gravföremål har de transformerats 
i form, funktion och social betydelse.

Variation i funktion: sköldbucklor som be
hållare

Materiellt modifierade sköldbucklor har hittills 
diskuterats utifrån utgångspunkten att föremål 
laddas med mening när de ingår i (olika) sociala 
sammanhang, och denna/dessa mening/-ar är 
dynamisk/-a. Det innebär att föremål har po-
tential att skifta i såväl funktion som betydelse 
i olika sammanhang, varpå död och begravning 
utgör specifika sådana. Även om det kan för-
modas att sköldar påträffade i gravar vid nå-
gon tidpunkt haft funktion som försvarsvapen 
lämnar det bevarade arkeologiska materialet 
litet utrymme för att utforska långsiktiga bio-
grafiska aspekter. Som gravföremål har sköld-
bucklor i vissa fall förändrats till formen, vilket 
här uppfattas som del av begravningsrelatera-
de trans formationsprocesser. Bakomliggande 
drivkrafter kan relateras till idéer om innebo-
ende meningsladdning, eller kraft, hos föremål, 
som behövde kontrolleras. Järnets beständighet 
och resistens mot eld motstrider kremationens 
fragmenterande och transformerande syften, 
vilket kan förstås som ytterligare en drivkraft 
bakom sådan formmässig förändring. Modi-
fiering av sköldar i obrända gravsammanhang 
visar att formmässig förändring inte enbart var 
viktigt i kremationsprocesser. Transformation 
och aktivering av föremålsfunktion i samband 
med död och begravning kan således uppfattas 
överordnat gravform. Sköldars dynamiska me-
ningsladdning kan även identifieras i en annan 
typ av transformation i samband med gravar, 
nämligen sköldbucklor som använts som behål-
lare, här kallade sköldbehållare.

Åtta sköldbehållare har identifierats i käll-
materialet, fördelade på fem eller sex gravar i 
Västmanland, Närke och Uppland. Osäkerheten 
i gravantal beror på bristfällig fynddokumenta-
tion som resultat av upptäckter i samband med 
jordbruksarbete runt sekelskiftet 1900. Sköld-
behållarna innehåller som regel mindre före-
mål, såsom dräktspännen, mindre vapen och 
hästutrustning, till exempel betselbeslag. Några 
av sköldbucklorna har även innehållit mindre 
mängder brända ben.

Sköldbehållare: fyndbeskrivningar

Två sköldbehållare har påträffats i Västman-
land vilka bägge är sakkunnigt undersökta. En 
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av dessa (app. nr. 143) kommer från gravfältet i 
Tuna i Badelunda utanför Västerås, som är mest 
känt för dess rika båtgravar och kammargravar. 
Överlappande den sydöstra delen av stenpack-
ningen till den rikt utrustade grav X från yngre 
romersk järnålder, påträffades vid utgrävning 
en rund stensättning, kallad brandgrav 2. Sten-
sättningen var ca fyra meter i diameter och i 
dess mitt stod en keramikurna i ett brandlager 
med brända ben, direkt ovanpå grav X (Nylén 
& Schönbäck 1994, 94). I botten av urnan fanns 
en sköldbuckla lagd med brättet uppåt, inne-
hållande föremål såsom hästutrustning i form 
av betsel och beslag, sporrar och en hästkam 
av järn, 15 pilspetsar, en huggkniv, en mindre 
kniv och ett hängbryne (fig. 5.9). Överst i urnan 
låg en spjutspets. Bland föremålen fanns en och 
en halv järnring utan klarlagda funktioner. Det 
är troligt att dessa fungerat som bärringar till 
sköld en (se vidare resonemang om bärringar i 
kapitel 6). Ytterst få brända ben fanns i urnan, 
men i det osteologiska materialet från brand-
lagret fanns ben av en vuxen individ (20–40 
år), hund och troligtvis häst. Fynden dateras 
till 900-talets andra hälft (Nylén & Schönbäck 
1994, 94–96).

Från Västmanland kommer ytterligare en 
sköldbehållare, denna gång från en grav på 
gravfältet i Bäckby, Lundby socken (app. nr. 
158; Bäck & Evanni 2018, fig. 5.10). På Bäck-
bygravfältet har 31 anläggningar som uppfattats 
som brandgravar eller rester av brandgravar 
undersökts, många av dem med mycket ska-
dade överbyggnader. 18 stensättningar kon-
staterades, mer eller mindre säkra. En av de 
med säkerhet konstaterade stensättningarna, 
KG8, var en av flera gravar som innehöll va-
penkategoriserade föremål. KG8 var dock den 
enda av gravarna som innehöll en sköldbuck-
la. Graven var delvis skadad av en jordkällare 
och dräneringsrör. Dessutom var anläggningen 
täckt med rasmassor, därmed inte synlig ovan 
jord. Anläggningens stenpackning överlagra-
de ett brandlager innehållande en stor mängd 
brända ben och föremål. Centralt i brandlagret 
fanns en nedgrävning i vilken sköldbucklan på-
träffades. Nedgrävningen hade en diameter på 
ungefär 0,5 m i diameter och ca 30 cm djup 
(Bäck & Evanni 2018, 115-116). Sköldbucklan 
låg med kupan nedåt och brättet uppåt. Den var 
fylld med föremål såsom betsel och betselbe-

slag, en bärring till en mindre huggkniv samt 
ett mindre knivblad. Utöver föremålen fanns i 
bucklan även jord, kol och några brända ben. 
I direkt anslutning till sköldbucklan, men inte 
inuti den, fanns en liten spjutspets, en lansspets, 
ett ringspänne av järn och ännu en kniv och en 
spik fastkorroderade i varandra. Det osteolog-
iska materialet från brandlagret kommer från 
människa och djur. Människan har tolkats som 
en äldre individ, sannolikt en man, därtill fanns 
arterna häst, hund och tupp (Bäck & Evanni 
2018, 116). 

På Bäckbygravfältet undersöktes en annan 
grav med likartad användning av gravföremål-
en, men med andra föremålstyper. Grav KG11 
var uppförd invid ett antal block och bestod av 
ett brandlager med föremål och bålrester samt 
en keramikurna innehållande enbart föremål. På 
urnans botten hade först en sisare placerats, vid 
vilken en båtnit korroderat fast, varpå en spänn-
buckla fylld med hästutrustningsdetaljer och ett 
ringspänne lagts dit. Ytterligare en spännbuck-
la hade sedan placerats i urnan. Sist har urnan 
täckts med en locksten. I brandlagret påträffa-
des flera typer av spännen, hängen och pärlor 
av bergkristall och karneol. I brandlagret fanns 
rester av åtta olika djurarter motsvarande ca 4,3 
kg ben. Endast nio gram mänskliga kvarlevor 
fanns i graven. Bland djurbenen fanns två hun-

Fig. 5.9. Sköldbuckla som behållare, brandgrav 2, Tuna, 
Badelunda (Västerås stad), Västmanland. Sköldbucklan  
var placerad med brättet uppåt i botten av en keramikur-
na, varpå hästutrustning, pilspetsar, huggkniv, en kniv 
och ett hängbryne lagts i sköldbucklan (app. nr. 141). 
Foto ur Nylén & Schönbäck 1994,11.
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dar, två hästar, får/get, svin, katt och tupp re-
presenterade (Bäck & Evanni 2018, 37-38). Den 
fyllda spännbucklan kan förstås som en parallell 
till sköldbehållaren i grav KG8.

I Närke har fyra sköldbehållare påträffats. 
Samtliga är funna runt sekelskiftet 1900 i sam-
band med jordbruksarbete, vilket innebär att 
dokumentationen delvis är bristfällig. Bevar-
andeförhållandena för dessa sköldbehållare 
varierar. Några är totalt sammankorroderade 
till klumpar, andra är fragmentariska med ode-
finierade föremål fastkorroderade. Sköldbehål-
larna från Närke kommer från brandgravar i 
Stockshammar i Asker socken samt lokalerna 
Karlsund och Karlshult i Örebro (f.d. Längbro 
socken).

Fyndet från Stockshammar, Asker socken 
i Närke (app. nr. 23) gjordes 1916 i samband 
med gårdsgrävningar och gav upphov till arkeo-
logiska undersökningar samma år. Vid samma 
plats (fig. 5.11)  hade fornfynd tidigare påträf-
fats och undersökts. 1916 års undersökningar 
av nio gravar utfördes av Ture Arne tillika Erik 
Lundberg (Tillväxten, SHM 15777). Samtli-

ga gravar bestod av brandlager med eller utan 
urna, vissa rejält skadade och fyndtomma. I två 
av gravarna anträffades böjda svärd, varav en av 
anläggningarna, grav 4, är av särskilt intresse. 
Brandlagret i grav 4 låg på ca 90 cm djup, var 
ca 2,8 m i diameter, 5–7 cm tjockt och täckt av 
stenar och jord. 

I brandlagret i gravens norra del var ett antal 
stenar placerade emellan vilka föremålen lagts. 
Vid stenarna stod en urna med brända ben och 
ett antal järnföremål. En sköldbuckla (fig. 5.12) 
fylld med mindre föremål, varav vissa fortfa-
rande var fastkorroderade inuti bucklan vid 
inlämning till Historiska museet: ett betsel, ett 
tunt järnband i 20 delar, en bottenskålla till oval 
spännbuckla, nitar, åtta pilspetsar (flera med 
tången avbruten), en kniv, två dubbelböjda järn-
tenar, en hakformigt böjd järnten, en järnkrok 
och ett cirkelformigt järnband. Ovanpå sköld-
bucklan låg vad som förmodas vara beslag till 
ett träkärl. På sköldbucklans utsida var en spjut-
spets delvis fastkorroderad och inflikad mellan 
sköldbucklan och spjutspetsen fanns en ringnål 
av brons dekorerade med vinkelställda räfflor. 

Fig. 5.10. Sköldbehållare efter konservering, grav KG8, Bäckby, Lundby sn., Västmanland. Bucklan var fylld med före-
mål, såsom hästutrustning, delar av en huggkniv och en mindre kniv. Invid sköldbehållaren påträffades bland annat ett 
spjut, en lansspets och ett ringspänne (app. nr. 158). Foto: Kerstin Odebäck. 
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Intill sköldbucklan påträffades också det böjda 
svärdet (fig. 5.13) (typ H/I, se Andro shchuk 
2014, 56–63, 360 för typologi). Förutom att 
svärdet var omböjt saknade det även knapp, nå-
got som rimligtvis är avsiktligt.

Graven är särskilt intressant med hänsyn 
till hur föremålen har behandlats, samt dess 
fyndkombination. Förutom att graven från 
Stockshammar innehöll ett böjt svärd är det an-
märkningsvärt att det i sköldbehållaren låg en 
bottenskålla till en oval spännbuckla. Sköldbe-
hållare, liksom sköldar överlag visar en hög kor-
relation med ringspännen i gravar. Förekomst 
av spännen och hängen som vanligtvis associ-
eras till kvinnodräkten är betydligt ovanligare. 
40 av undersökningsmaterialets gravar innehåll-
er ringspänne medan 11 gravar innehåller ovala 
spännbucklor. Till gravarna som innehåller ova-
la spännbucklor hör majoriteten till Birkas kam-
margravar och tolkas i regel som dubbelgravar 
bestående av män och kvinnor. Förekomst av 
oval spännbuckla i samband med sköldbuckla 
i graven från Stockshammar motiverar därför 
en mer ingående osteologisk analys i syfte att ta 
reda på om det finns fler än en individ i graven. 

Det osteologiska materialet från grav 4 har 
analyserats av Anna Kjellström (2021) vid Os-
teoarkeologiska forskningslaboratoriet, Stock-
holms universitet. Underlaget från graven be-
stod av ben fördelat på tre påsar härrörande 
från brandlagrets norra respektive södra del, 
samt från urnan. Sammantaget kunde identifie-
ras ben från människa, häst och hund (a.a., 7). 
Mänskliga kvarlevor av (troligtvis) två individer 
påträffades bland benen från urnan och gravens 
södra del. De mänskliga fragmenten utgörs av 
delar från kranium, liksom troliga delar av ett 
överarmsben och kotor. Fragmenten från gra-
vens södra del härrör från en ung individ, vars 
åldersintervall placeras mellan 7 och 14 år. De 
mänskliga fragmenten från urnan bestod av ett 
tinningbensfragment som, även om det inte 
bedöms vara kraftigt, troligen kommer från en 
vuxen person (a.a., 8). 

Med anledning av materialets fragmente-
ringsgrad och skick var det inte möjligt att ge-
nomföra någon könsbedömning av de mänsk-
liga kvarlevorna (a.a., 3). Benmaterialets ringa 
omfång indikerade redan före analysen att inga 
hela kroppar kunde förväntas i materialet, nå-
got som även bekräftades genom en anatomisk 
fördelning av fragment. Detta är en indikation 
på att det skett en selektion av ben i samband 
med begravningen. Vad gäller hund och häst 
finns delar från hela kropparna representera-
de, det vill säga från djurens främre och bakre 
kroppsdelar (a.a., 8). Det verkar således som att 
de mänskliga kvarlevorna genomgått ett mer 
ingående urval av ben för begravning jämfört 
med djuren.     

I Längbro socken i Närke påträffades åren 
1896-1897 gravar i Karlsund/Karlshult (lokalen 
kallas även Jägarbacken, Ånsta sn, se Andro-
shchuk 2014, 358-359) som har inventarienum-
ren SHM 10243 och SHM 10400. Det råder viss 
tveksamhet gällande gravtillhörighet som före-
målen under respektive inventarienummer har. 

Föremålen från grav SHM 10400:VI om-
händertogs och inlämnades av järnvägsarbeta-
ren Sahlman till staten 1897. Föremålen bestod 
av tre sköldbucklor (app. nr. 25), som var mer 
eller mindre fragmentariska och starkt eldpå-
verkade, en genombruten yxa av järn med en 
korsliknande figur i skafthålet, två svärd (typ 
M och H/I, se Androshchuk 2014, 358), en 
spjutspets med något böjd spets, två spännen/

Fig. 5.11. Informationsskylt Stockshammargravfältet: 
platsen för Närkes rikaste krigargrav. På platsen där grav-
fältet en gång var beläget ligger idag en campingplats. På 
en informationsskylt uppförd av Askersund kommun 
och arkeologiska föreningen i Örebro län, står att läsa att 
denna grav är ”en av Närkes rikaste krigargravar”. Foto: 
Kerstin Odebäck. 
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söljor av järn, samt järnbeslag, med mera. För 
fyndomständigheterna redovisade Sahlman: 

Sakerna funnes i den grav där alla sten-
arna, och de tvättade benen under [...], 
funnes. Hade man vid undersökningen 
grävt 1/2 meter djupare hade man träffat 
på alltihopa. I graven funnes också 3 kru-
kor (två stora och en mycket liten). Den 
lilla stod i en av de stora. Ben i alla tre. 
Blott ett av de i fyndet beskrivna tvänne 
svärden fanns i nyss beskrivna grav, som 
tydligen är grav VI å gravfältet. 

Om sköldbucklorna uppgav Sahlman att det 
var två kupor som bildats av fyra halvor. I bägge 
kuporna låg något föremål som skramlade (Till-
växten SHM 10400).

Under inventarienummer SHM 10243 finns 
föremål kopplade till grav XIV som inkom till 
Historiska museet 1896. Enligt föremålslist-
an i Tillväxten har föremål från grav XIV och 
de gravar som rasat vid grustäkt listats under 

samma anläggningsnummer. De föremål som 
samlats upp från de förstörda gravarna består 
av fragment av sköldbuckla, två yxor av järn, en 
hammare av järn, en spjutspets, en sporre samt 
fragment av sporrar, två par stigbyglar av järn, 
betsel, järnbeslag, nitar, litet spänne av järn, 
bågformigt beslag, två större och två mindre ke-
ramikkärl. Sköldbucklan beskrivs inte närmare 
men har föremål fastkorroderade på insidan av 
kupan, vilket kan innebära att den haft föremål 
liggande i sig.

Från Uppland finns slutligen finns två kon-
staterade, samt en trolig sköldbehållare. 1906 in-
kom till Riksantikvarieämbetet en större mängd 
järnföremål från Siesta, Torstuna socken i Upp-
land (app. nr. 128). Föremålen bestod av tre 
sköldbucklor, flera svärd, spjutspetsar, yxa och 
hästutrustning. Dessutom hör till fyndet slagg, 
pärlor, keramik och ett bryne. Föremålen har 
enligt beskrivning i Tillväxten hittats vid dikes-
grävning och plöjning i ängsmark. Fynden upp-
ges ha kommit från ett område med åtminstone 

Fig. 5.12. Sköldbuckla (t.v.) och svärd (t.h.) ur grav 4, Stockshammar, Asker sn, Närke. Vid fyndtillfället var sköldbuck-
lan fylld med andra föremål och hade således fungerat som behållare. Förutom en mängd olika vapen innehöll graven 
även en bottenskålla till en oval spännbuckla, något som kan indikera dubbelbegravning.  Osteologisk analys av gravens 
mänskliga kvarlevor bekräftar att graven är en dubbelbegravning för en ung individ i åldern 7 till 14 år samt en vuxen 
individ (app. nr. 23). Foto: Kerstin Odebäck.
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fyra högar och omgetts av en stenram. Trots att 
fyndomständigheterna för Siestafyndet är brist-
fälliga går det att sluta sig till en ungefärlig före-
målssammansättning förutsatt att samtliga fynd 
lämnats in. Tre sköldbucklor finns i materialet, 
varav två är starkt sammankorroderade och en 
är i fragment. De två korroderade bucklorna 
(fig. 5.13) är båda fyllda med föremål, vilka har 
korroderats till järnklumpar. Det har inte varit 
möjligt att avgöra vilka typer av föremål som 
ligger i bucklorna. Om Siestabucklorna följer 
mönstret är det sannolikt dräktspännen, mindre 
vapen och hästutrustning, med möjliga inslag av 
brända ben. 

Från gravfältet Hästa i Spånga socken, 
Uppland, finns en trolig sköldbehållare. 
Gravfältet undersöktes av Stockholms stads-
museum åren 1971-72 (Ferenius 1980). An-
läggning 38 utgjordes av en rund stensättning 
med brandlager, daterad till vikingatid. I grav-
ens brandlager stod en urna som innehöll en 
sköldbuckla, järnfragment, drygt 30 nitar och 

nitfragment och brända ben. Sköldbucklans 
placering inuti urnan är ovanlig i avhandlingens 
undersökningsmaterial. Förutom Hästa-fyn-
det, har sköldbuckla i urna endast identifierats 
i brandgrav 2 från Tuna i Badelunda, Västman-
land som tidigare diskuterats. Utifrån fyndbe-
skrivningen går det inte att avgöra hur bucklan 
var positionerad i urnan. Om kupan orienterats 
mot botten kan det slutas till att den hållit de 
övriga fynden.

Jämförande exempel: fynd från Finland och 
Norge

Sköldbehållare tycks vanligare om blicken rik-
tas österut. Under vendeltid (merovingertid) till 
och med tidig vikingatid förekommer sköldbe-
hållare i brandgravar på olika platser i Finland. 
Brandgravarnas utformning är i regel nedgräv-
ning under flat mark. I de gravar som vapen 
ingår är svärd alltid böjda eller brutna, det är 
inte heller så ovanligt att vapen och ben place-
rats i sköldbucklor (Wessman 2009, 83, 2010, 

Fig. 5.13. Sammankorroderade sköldbucklor fyllda med föremål. Från Siesta, Torstuna sn. i Uppland (app. nr. 128). Foto: 
Kerstin Odebäck.
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64 med hänvisningar). Dessa sköldbehållare 
hör framförallt vendeltiden till. Intressant nog 
är det i svenskt område inte något som verkar 
förekomma under vendeltid, utan är tidsmässigt 
koncentrerat till äldre järnålder (se t.ex. Rydh 
1931; Nylén 1955; Niklasson 1997) och vikinga-
tid.  Åtminstone två av sköldbehållarna i Fin-
land kommer från båtgravar. En båtgrav från 
Yliskylä i Bjärnå (Perniö) i nuvarande Salo i när-
heten av Åbo innehöll flera olika vapentyper: 
fem svärd och fem spjutspetsar, knivar, hästut-
rustning och sex sköldbucklor. Sköldbucklorna 
var fyllda med kol, brända ben, nitar och an-
dra mindre föremål, därtill var sköldbeslagen 
hopvikta. Även svärd och spjutspetsar var vikta 
(Appelgren 1897, 60).

Det är inte bara i brandgravar som sköldar 
antar rollen som behållare. I en obränd grav i 
Mansfjellet, Olstad, Sør-Trøndelag i Norge, på-
träffades en sköldbuckla i vilken en läderpåse 
fylld med föremål placerats. Påsen låg instucken 
inunder bucklan och innehöll två silvermynt, en 
silvertråd, sju runda föremål av agat/karneol, 
tre hornstycken, blyinfattade benföremål, samt 
två viktlod av järn och bly. Under och i anslut-
ning till sköldbucklan fanns också trärester och 
nitar, vilka sannolikt kommer från sköldplanken 
(Vennatrø & Ystgaard 2016, 25). I graven fanns 
även ett svärd, en kniv, pilspetsar och resterna 
av en benkam inlindad i textil. Graven, som var 
mycket grund, var anlagd direkt på berghällen 
och saknade mänskliga kvarlevor.

Skölden har här inte använts som behållare 
på det sätt som de svenska och finska fynden 
gjort. Att den fyllda läderpåsen stuckits in under 
bucklan leder snarats tanken till att den skulle 
gömmas under den skyddande sköldbucklan.

Variation i funktion: sköldbucklor som behållare

De vikingatida sköldbehållare som identifierats 
i det svenska källmaterialet uppvisar ett tyd-
ligt mönster. De tenderar att innehålla föremål 
kopplade till vapen- och hästutrustning samt 
dräktspännen, och har inslag av brända ben. 
Utblickar i tid och rum visar dock på variatio-
ner, i såväl innehåll som utförande. Sett till den 
geografiska spridningen av sköldbehållare är det 
rimligt att förstå dem som ett slags regionalt ut-
tryck. De vikingatida sköldbehållarna i under-
sökningen hör till områden där vapengrav ar är 
relativt vanligt förekommande. Sett i relation till 

vapengravars generella förekomst utgör sköld-
behållarna en liten andel. Fler sköldbehålla-
re kan dock komma att påträffas vid framtida 
undersökningar av brandgravar, och säkerli-
gen har flera sköldbehållare gått under radarn 
som resultat av bristfälligt omhändertagande 
i samband med jordbruksarbete. En fyndbe-
skrivning som nämndes tidigare i detta kapi-
tel antyder i förbigående att sköldbucklan haft 
brända ben i sig, något som dock inte kan be-
kräftas. Sådana antydningar ger indikationer på 
att sköldbehållare är vanligare än vad som idag 
är möjligt att kartlägga. 

Som föremål betraktat har dessa sköldar 
genomgått en markant transformation, inte ge-
nom materiell modifikation per se, men genom 
fullständig förändring i funktion. Transforma-
tion av det här slaget speglar sköldarnas sociala 
innebörd; de har förmåga att anpassas till syften 
som drivs av en given situation, som här är di-
rekt relaterat till deras respektive gravsamman-
hang. Sköldbucklan erbjuder sig som behållare 
utifrån dess form. Vänd upp och ner är bucklan 
ett utmärkt substitut för ett keramikkärl eller en 
urna. Dock kan inte sköldbehållare reduceras 
till enbart funktion. Gravar med sköldbehållare 
kan även innehålla keramikkärl, vilket utesluter 
sköldarna som enbart kärlsubstitut. Snarast bör 
sköldarnas sociala betydelser förstås som bak-
omliggande drivkraft. Som kommer fördjupas 
framöver kan skölden associeras till makt och 
krigarideal, som i sin tur relaterar till föreställ-
ningar om död, begravning och efterliv. Därtill 
anses skölden besitta en skyddsaspekt, vilket 
kan tänkas manifesteras här. Skölden skyddar 
dock här inte den eller de begravda i första 
hand, då mänskliga kvarlevor inte är behållarnas 
primära innehåll. 

Gravsköldars varierande funktioner

Detta kapitel har undersökt hur sköldar an-
vänds som del av gravsammanhang. Fokus har 
riktats mot materiellt modifierade sköldbucklor 
och sköldbucklor som genom att användas som 
behållare, visar på variation i funktion. Med 
inspiration från föremålsbiografisk forskning 
har en central utgångspunkt varit att förstå fö-
remål som laddade med mening, mening som 
är dynamisk och föränderlig i olika sociala sam-
manhang. Död och begravning uppfattas som 
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transformativa processer där den/de döda ska 
transformeras i sin roll som död, något som 
innebär att föremål som ingår i gravar kan 
kopplas till vad som ska ske lika väl som till det 
förflutna. Således är det tänkbart att föremåls 
mening aktiveras i samband med begravning, 
och kan frikopplas från tidigare innebörder 
och funktioner. Transformationsprocesser kan 
ta sig olika materiella uttryck. Kremation kan 
förstås som transformation genom fragmente-
ring där kroppar och föremål formmässigt för-
ändras. Sköldbucklor som pressats ihop, som 
huggits och slagits med eggverktyg förstås som 
resultat av sådan fragmenteringsprocess inom 
vilken sköldarna inte formmässigt förändrats 
tillräckligt mycket. Sådan modifiering, liksom 
avlägsnande av sköldbuckla från sköldplatta 
förekommer även i obrända gravsammanhang. 
Formmässig transformation av föremål är 
således inte beroende av gravform. Detta har 
även diskuterats i relation till idéer om karis-
matiska föremål, där vapen lyfts som laddade 
med särskild kraft vilken behöver kontrolleras. 
Sköldbucklor med märken av hugg och slag, lik-
som sköldbucklor som pressats ihop är som fö-
reteelse jämförbara med böjda och vikta svärd 
och spjut. Det är därmed rimligt att dra slutsat-
sen att sköldbucklor med dessa typer av ”skad-
or” inte i första hand ska uppfattas som resultat 
av stridssituationer. 

I kapitlet har även sköldbucklor som trans-
formerats i funktion uppmärksammats. Dessa 
har i gravsammanhang använts som behållare, 
främst innehållande olika föremål men i vissa 
fall även mindre mängder brända ben. Sköld-
behållare kan inte förstås som substitut för 
keramikkärl, då sådana brukas parallellt i flera 
av gravarna. Möjligen har sköldars inneboende 
associationer till skydd betydelse för att dessa 
ansetts lämpliga för att inkapsla och hålla delar 
av övrigt gravinventarium. Sköldbucklors ma-
teriella egenskaper möjliggör för dessa att inta 
rollen som behållare, och denna typ av form-
mässig anpassningsbarhet finns anledning att 
återkomma till. Dock kan redan nu konstate-
ras att de variationer som synliggjorts gällande 
hur sköldar använts i gravar visar på ett dyna-
miskt förhållningssätt till föremålstypen under 
vikinga tid. Fokus har i detta kapitel huvudsakli-
gen riktats mot sköldar som del av brandgravar. 
Framöver ska uppmärksamheten skiftas till att 

undersöka sköldar som del av obrända gravar, 
och i synnerhet hur sköldar relaterar till gravlag-
da kroppar och gravrum.
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Gravsköldars relation till kropp och rum: 
utgångspunkter 

Föregående kapitel har visat att det inte finns 
några betydande skillnader i sköldars föremåls-
kombinationer i brand- respektive obrända 
grav  ar i undersökningsområdet under vikingatid 
(kapitel 4). Studien har dock visat att det finns 
variationer i hur sköldar använts och hanterats i 
gravar. Användning av sköldbucklor som behål-
lare och materiell modifiering av sköldbucklor, 
liksom förekomst av böjda svärd och spjut, kan 
främst kopplas till brandgravar. Det förefaller 
således finnas skillnader i hur sköldar hanterats 
i brand- respektive obrända gravar, även om de 
på ett övergripande plan präglas av likheter. Här 
vill jag åter rikta uppmärksamhet mot How-
ard Willams (2005) studie av brand/obrända 
anglosaxiska gravar, vilka uppvisar märkbara 
skillnader i föremålssammansättning mellan de 
två gravskicken. Häri framgår att vapen främst 
inkluderats i obrända gravar, medan brandgravar 
tenderat innehålla föremålstyper såsom smyck-
en, spännen och toalettartiklar. Vad som ingått 
i den slutgiltiga gravsammansättningen behöver 
dock inte spegla vilka föremål som inkluderats 
i hela begravningsprocessen. Fragment av olika 
typer av vapen i brandgravar indikerar att dessa 
kan ha varit del av kremations riter, men inte in-
gått i föremålsammansättningen som begravts 
(Williams 2005, 262). Vapen kan i dessa gravsam-
manhang ansetts olämp liga att begrava, möjligen 
laddade med (farliga) magiska krafter (a.a., 269). 
Liknande de positionsmönster har iakttagits 
gällande vendeltida brandgravar i Mälarområ-
det (Ljungkvist 2000). Vapenbrandgravar ut-
märks här av avsaknad av kompletta vapen, 

där i synnerhet stora järnkomponenter såsom 
svärdsklingor, spjutspetsar och sköldbucklor 
saknas medan mindre delar av vapnen inkluder-
ats i gravdepositionerna (a.a., 175). Utifrån mate-
riella egenskaper av kvarvarande vapenfragment 
kan det slutas till att vissa av vapenbrandgravar-
na varit jämbördiga med obrända vapengravar 
inom samma geografiska område. Begravning-
spraktikerna har således skilt sig åt på sätt som 
inbegriper långt mer än bränning eller jordning. 
Vapenbrandgravarnas depositions mönster bryts 
under sent 700- tidigt 800-tal då mer komplet-
ta vapen och vapenuppsättningar inkluderas i 
grav arna (a.a., 169, 176). Det är på så vis rimligt 
att förstå de vikingatida vapengravarnas uttry-
ck i bränt och obränt skick som jämförbara vad 
gäller föremålssammansättningar, åtminstone 
på ett övergripande plan. Den skillnad som 
återstår mellan de två gravskicken är således 
knutet till begravningsprocess och med det till-
hörande ritualer och aktiviteter. Olika gravskick 
behöver dock inte representera fundamentalt 
olika föreställningar om hur de döda ska övergå 
till efterlivet. I själva verket kan det finnas stora 
variationer i döds- och begravningsritualer inom 
grupper som delar övergripande eskatologiska 
föreställningar (Kaliff  2007, 88–89). 

De begravningsprocesser som omfattat 
brandgravskicket under yngre järnålder har 
sannolikt utgjort spektakulära händelser, i vilka 
det omgivande kollektivet deltagit. Här kan ex-
empelvis nämnas att kroppar (dvs. icke-skelet-
terade) som kremeras reagerar genom rörelser, 
läten, uppsvällning och färgskiften, vilket san-
nolikt bidrog till att den döda uppfattades ge-
nomgå en förändring (se Williams 2004, 274–
277). Kremationsprocesser styrdes troligen av 
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personer med specialistkunskap, och här ans-
es smeden haft en särskild position (Gansum 
2004; Østigård 2007). Det finns ett förhållande 
mellan järnframställning, smide och gravplatser 
under den yngre järnåldern. Ben från djur och 
kanske även människor användes inom smide 
för att härda järn (Gansum 2004, 135–136), och 
järnslagg är återkommande inslag i vikingatida 
gravar. Det finns strukturella likheter mellan 
järnframställning och brandgravsprocesser, där 
bland annat transformation genom eld utgör en 
viktig komponent (Burström 1990, 269). 

Brandgravsprocesser kan förstås som kol-
lektiva angelägenheter där den döde och till 
begravningen hörande föremål offentligt trans-
formerades, fragmenterades och fördelades 
(Williams 2005, 269). Som offentliga händelser, 
det vill säga sammanhang där människor deltog 
och betraktade, finns det likheter med hur be-
gravningsprocesser som föregått obrända grav-
ar kan ha fungerat. Här kan särskilt nämnas den 
norska Osebergsgraven, vilken antas ha om-
fattats av en flera månader lång begravnings-
process där delar av graven varit öppen (Gan-
sum & Risan 1999). Den del av skeppet som 
exponerats kan ha fungerat som en rituell are-
na, en slags scen, som var möjlig för många att 
beskåda (Gansum 2002, 278). 

Det finns indikationer även från andra 
platser som talar för att obrända gravars inne-
håll har manipulerats över tid innan de slut-
giltigt förslutits. Här kan som exempel nämnas 
dubbelbegravningar i Birkas kammargravar 
där individerna sannolikt begravts vid olika 
tillfällen, möjligen med flera års mellanrum 
(Gräslund 1980, 36–37). Avsaknad av mänsk-
liga kvarlevor i gravar där djurben och organi-
ska material är välbevarade kan utgöra ytterlig-
are indikationer på att kroppar och föremål har 
hanterats i flera skeden innan gravförsegling (se 
kapitel 2). Det finns även goda grunder för att 
uppfatta gravarrangemang utifrån föremålssam-
mansättningar som ett slags iscensättningar, där 
vapen utgjort ett viktigt medium i formandet 
och upprätthållande av krig arideal (t.ex. Nord-
berg 2002; Williams 2005; Odebäck 2018). Hur 
föremål disponerats i gravar kan fungera vägle-
dande i undersökning av vilka funktioner dessa 
fyllt i samband med begravningen. Vid vilken 
tidpunkt i begravnings processen föremål plac-
erats i gravrum och hur detta förhåller sig till 

vad som har varit synligt eller inte, kan vara rele-
vant för förståelse av gravföremåls betydelser 
och funktioner (jfr. Ekengren 2013). Därför rik-
tas fokus här mot sköldars placeringar i grav ar 
och deras relationer till gravlagda kroppar såväl 
som gravrum. 

En utgångspunkt är att föremåls placeringar 
i gravar kan spegla såväl delar av begravnings-
processen som bakomliggande sociala relationer 
och strukturer. Analys av kropps-rumsliga 
förhållanden har på så vis potential att synlig-
göra föremåls sociala betydelser. Detaljerade 
gravstudier kan också belysa den variationsrik-
edom som inryms i den yngre järnålderns be-
gravningspraktiker, och som kontrasteras mot 
övergripande, mer standardiserade uttrycks-
former (Price 2010). Relationer mellan kropp 
och föremål har under 2000-talet riktats stor 
uppmärksamhet inom det arkeologiska forsk-
ningsfältet. Med inspiration från bland annat fi-
losofi, sociologi och antropologi har arkeologis-
ka studier visat på relationell komplexitet mellan 
människa och materiell kultur (t.ex. Brück 2004; 
Lund 2013; Harris & Robb 2015; Robb 2015). 
Det har också visat sig relevant att tänka på 
föremål som förlängning, eller delar, av krop-
pen för att förstå hur föremål interagerar med 
människan. Det finns goda grunder för att tänka 
sig ett symbiotiskt förhållande mellan föremål 
och kropp i arkeologiska sammanhang, och att 
människor påverkats fysiskt av användande av 
olika föremål. En individs levda erfarenheter 
och minnen har betydelse för formande och 
omformande av upplevd identitet. Kroppens 
varande i rummet, på en plats i ett landskap, 
och föremåls påverkan på individen genom 
bland annat muskelminnen, är betydelsefulla as-
pekter för vår förståelse av förhistoriska sociala 
sammanhang (Fowler 2008).  Svärd kan fungera 
som ett sådant exempel. Regelbundet använ-
dande av svärd påverkar och förändrar musku-
latur och kroppens rörelsemönster anpassas till 
att hantera svärdet. Svärdet blir på så vis en del 
av personens kropp, som estetiskt associerar 
till personen (Sayer et al. 2019, 549). De levda 
erfarenheterna av svärdsanvändning, som alltså 
kan tänkas påverka mänsklig fysik, behöver 
dock inte ha direkt bäring på gravarkeologisk 
förståelse för föremåls relation till kropp. Detta 
eftersom vi inte kan förutsätta att gravföremål 
har brukats av den döde när denne var i livet.
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Föremål och kropp kan även undersökas genom 
ett mer metaforiskt grepp. Arkeologi har en lång 
tradition av att använda kroppsmetaforer för att 
beskriva föremåls beståndsdelar. För exempel-
vis krukor och andra kärl används sakord som 
”buk”, ”hals”, ”skuldra” och ”öra”, för yxor ser 
vi exempelvis ord som ”nacke”, ”huvud” och 
”skägg”. Föremål som kropp har bland annat 
diskuterats utifrån behållare, såsom täljsten-
skärl, för ben och föremål i gravar under yng-
re järnålder och tidig medeltid i Skandinavien 
(Lund 2013).  Liksom den organiska (männis-
ko-) kroppen har en in- och utsida vilka skiljs åt 
av en yta (”skal”/skinn/hud), har behållare en 
in- och utsida. Behållarna blir på så vis ersättare 
för den mänskliga kroppen. Här finns ännu en 
dimension i hur den mänskliga kroppen alltid 
registrerar och relaterar till omgivande fysiska 
föremål. I behållarna relateras de brända benen 
till föremål, som exempelvis dräktdetaljer (Lund 
2013, 50–51). I detta fall har kroppsmetaforen 
lyfts från den arkeologiska begreppsanvänd-
ningen till förhistoriska betydelser av föremål. 

Sköldar kan diskuteras utifrån kroppsmeta-
forer liksom föremål vilka genom användande 
formar brukarens muskler och rörelsemöns-
ter, och i förlängningen förstås som individu-
ellt anpassade och betydelsefulla som personlig 
egendom. Som del av gravar undersöks sköldar 
utifrån premissen att de som gravföremål kan 
ingå i gravsammanhang av anledningar som går 
bortom egenskapen personlig egendom och fö-
remåls förväntade användningsområden. Detta 
mot bakgrund av omfattande arkeologiska stu-
dier som visat gravföremåls komplexitet och 
relationer till begravningsprocesser och ritualer 
(t.ex. Parker Pearson 1999; Price 2002; Gold-
hahn & Østigård 2007; Ekengren 2009; Tarlow 
& Nilsson Stutz 2013; Röst 2016). 

Förhållanden mellan föremål, kropp och 
rum i vapengravar har undersökts i olika 
arkeologiska studier. Exempelvis har analy-
ser av föremålsplaceringar i tidiga anglosaxis-
ka obrända vapengravar synliggjort mönster i 
kropps-rumsliga relationer. Sköldar uppvisar 
där regelmässig placering i direkt anslutning till 
gravlagda kroppar, ofta lagda ovanpå den döde 
individen (Härke 1990; Dickinson & Härke 
1992; Sayer et al. 2019). Även om sköldar i dessa 
anglosaxiska gravar uppvisar systematiska plac-
eringar finns även regionala variationer samt 

förändringar över tid. I vissa regioner plac-
erades sköldar vanligtvis på den övre delen av 
kroppen, medan de i andra områden vanligen 
placerats på den nedre delen av kroppen. Det 
hör till ovanligheten att sköldar placerats längs 
gravarnas sidor, och kopplas i sådana fall till be-
gravning i kista. Sköldplacering i gravkanter har 
förklarats utifrån att kistor i sig medför rumsliga 
begränsningar (Dickinson & Härke 1992, 65). 
Själva närvaron av sköldar i anglosaxiska grav-
ar är jämförbar med skandinaviskt vikingatida 
grav ar, medan de kropps-rumsliga förhållande-
na visar märkbara skillnader. Det finns här en 
uppenbar tidsrelaterad skillnad, men sett till vi-
kingatida gravar i England, är troligen geograf-
isk/regionala skillnader i begravningspraktik 
en betydande faktor. I det följande undersöks 
sköld ars placeringar i relation till gravlagda 
kroppar i obrända gravsammanhang. Därefter 
riktas fokus mot rumsliga aspekter av sköldars 
placering i obrända gravar.

Sköldar i anslutning till begravda kroppar

Av de 64 obrända gravarna inom undersök-
ningsområdet har direkt relation mellan kropp 
och sköld endast kunnat identifieras i ett fåtal. 
Dessa utgörs av fyra gravar påträffade i Väst-
manland (1) och Uppland (3).

Graven från Västmanland hör till gravfältet 
i Norsa, Munktorp socken (app. nr. 162). 
Gravfältet undersöktes i olika omgångar 1962–
1964 av bland andra Greta Arwidsson och Erik 
Nylén. 1964 ska en rektangulär stensättning 
belägen på gravfältets norra del ha undersökts, 
i vilken det påträffades ett obränt skelett med 
huvudet åt nordost. Enligt uppgift låg över 
kroppen en sköld som var bevarad endast med 
sköldbuckla (Simonsson 1969, 120). Sköldbuck-
lan är numera så pass sönderkorroderad att det 
inte går att urskilja delar eller form. I graven 
fanns även en benkam som påträffades under 
den gravlagdes högerarm. En tennknapp, en 
glaspärla och ett litet skifferbryne låg i en ans-
amling vid skelettets höftparti, vilket tolkats 
som innehållet i en väska eller pung. Utöver 
dessa föremål fanns i graven även hästutrust-
ning i form av sporrar och betsel samt stig-
byglar och stigbygelsbeslag med silverinlägg-
ningar. Utgrävningarna av Norsa-gravfältet 
rapporterades aldrig i sin helhet och från 1964 
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års undersökningar finns endast en ”preliminär 
berättelse” skriven av Greta Arwidsson (ATA). 
Övrigt arkivmaterial från undersökningarna 
finns på Västmanlands länsmuseum och West-
mannarkivet i Hallstahammar (se Ahlström 
2005). 

Sköld i anslutning till kropp: fyndbeskrivningar

”Älgmannens grav” A129 i Birka

De tre övriga exemplen har påträffats i Upp-
land. En i Birka, en i Tuna, Alsike socken, och 
en i Valsgärde. Från Birka finner vi den grav 
som kallats ”Älgmannens” och som undersök-
tes av Arkeologiska forskningslaboratoriet vid 
Stockholms universitet under utgrävningarna 
åren 1976–1989 (Holmquist 1990, 1993; app. 
nr. 106). Graven, A 129, var belägen intill Birkas 
stadsvall och utgjordes av en dubbelgrav inne-
hållande två män. De två obrända individerna 
blev osteologiskt bedömda som en ung, kraftigt 
byggd man, respektive en äldre man. Den yn-
gre mannen påträffades delvis överlagrande 
den äldre mannen. Den yngre mannen hade 
inga uppenbara tillhörigheter i graven och hans 
kropp låg i ett deformerat läge. Hans högra 
arm låg bakom ryggen, vänster arm och ben 
var uppböjda mot den främre delen av överk-
roppen. Hans högra fot saknades och huvudet 
påträffades avlägsnad från kroppen. På grund 
av dålig bevaringsgrad av halskotorna var det 
inte möjligt att avgöra huruvida mannen hade 
blivit halshuggen eller om det fanns andra orsa-
ker till att huvudet inte satt samman med krop-
pen (Holmquist 1990, 176). 

Den underliggande mannen kunde oste-
ologiskt bedömas till en ålder av 40–50 år vid 
dödstillfället. Enligt Holmquist hade denna 
individ en mer ”normal” kroppsposition och 
låg på rygg. Intill mannens huvud påträffades 
ett älghorn. Mannen var utrustad med olika 
vapen: ett spjut som lagts ned i stycken, tio 
pilspetsar och en kniv. Utöver detta fanns en 
sköld, av vilken kantbeslag i brons samt sköld-
bucklan av järn bevarats (fig. 6.1). Sköldbuck-
lan har, som tidigare uppmärksammats (kapitel 
5), flera huggmärken och visade spår av eld-
påverkan. Förutom vapnen hade mannen blivit 
begravd med segmenterade glaspärlor, stycken 
av bärnsten och flinta, vilka ursprungligen ska 
ha varit placerade i ett litet träskrin, en järn-
krampa och en bältesölja av vilken ett brons-

fragment fanns bevarat (Holmquist 1993, 119–
120). Mannen bör ha varit klädd i en enklare 
dräkt, alternativt varit insvept i en textil som 
fästs med söljan (Holmquist 1990, 180). Sköld-
bucklans position i relation till kantbeslagen 
visar att skölden lagts i sin helhet ovanpå den 
undre mannens kropp. Sköldbucklan var belä-
gen strax till höger om mannens höft/nedre del 
av ryggraden och täckte den högra armen och 
den kniv som även påträffades. Mellan de två 
kropparna påträffades sex järnspikar som inte 
kan ha fungerat som kistspikar. Dessa har istäl-
let tolkats tillhörande en bår, på vilken den yn-
gre mannen legat (a.a., 180).

Graven utmärker sig bland Birkas gravar av 
flera anledningar. Den yngre individen har up-
pfattats som ett möjligt människooffer (Holm-
quist 1990, 181), nedlagd i graven utan kläder 
och med uppenbart deformerad kroppsposi-
tion, i kontrast till den underliggande mannen 
(”krigaren”) som begravts med tillhörande 
föremål och ett älghorn invid sitt huvud. 

Fig. 6.1. Planritning av ”Älgmannens” grav som visar po-
sitionen på den äldre individen (B) och de föremål som 
kopplas till honom. Numrering av sköldkomponenter 
som följer: 21. Sköldbuckla, 20, 11, 14, 19, 25 är sköld-
kantsbeslag. Det avbrutna spjutet har nummer 27 och 28. 
Invid mannens huvud, under skölden, återfinns älghorn-
et, nr. 31, vilket givit upphov till gravens smeknamn. Ur: 
Holmquist 1993, 119.
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Det är möjligt att diskutera graven i termer som 
går bortom social hierarki, såsom att det är en 
krigare och hans offer som begravts. Männi-
skooffer och den här typen av ”avvikande” 
dubbelbegravningar har under lång tid fångat 
arkeologers intresse, senast ingående behand-
lat av Claire F. Ratican (2019). Ratican menar 
att dubbelgravar kan förstås som komplexa 
relationer som förhandlas, materiellt och im-
materiellt, såväl för de begravda, som mellan 
de levande och döda (a.a., 54). Vi kan på så vis 
föreställa oss ett komplext system av relationer 
mellan ”älgmannen” och den yngre individen, 
och mellan de döda och levande som ingått i 
begravningsprocessen, vilka går bortom hier-
arkiskt inordnande motpoler (fri/ofri, mästare/
slav, krigare/våldsoffer). Återigen blir det rele-
vant att rikta fokus mot begravningen som 
transformativ process. I döden inleds en oåter-
kallelig förändring av den avlidne. Kroppen 
som tidigare inhyst ”en person” förändras i flera 
avseenden. Kroppen i sig förändras i och med 
såväl förruttnelse som att personen ifråga inte 
längre har någon social kontroll, makten över 
den döda kroppen förflyttas till omgivningen 
(Nilsson Stutz 2014, 3). Begravningsprocessen 
kan här ses som en specifik händelse där om-
givningen har (fysisk) makt över hur de döda 
hanteras och därmed hur kroppar och föremål 
disponeras i graven. 

Den materiella modifieringen av sköld och 
spjut i graven visar på ytterligare dimensioner 
av transformation. Vapnen, som genom kraft-
fulla slag och eld har omformats på sätt som 
anspelar på våldshandlingar (se kapitel 5; Aan-
nestad 2018) visar paralleller med hanteringen 
av den yngre mannen i grav A129. Liksom vap-
nen har mannens kropp blivit utsatt för mani-
pulation; foten och huvudet har avlägsnats och 
han har lagts i graven i deformerat läge. Utifrån 
den iakttagelsen kan vapnens förmodade kopp-
ling till den underliggande mannen diskuteras. 
Snarare än som krigarens personliga utrustning 
kan de (modifierade) vapnens plats i graven ha 
fyllt funktioner som går bortom de som strids-
redskap. Sköldens anmärkningsvärda position 
emellan, och i direkt anslutning till de två indi-
viderna kan förstås som en fysisk avgränsning. 

Förmodat halshuggna individer i vikingati-
da gravar, liksom individer med avhuggna ben, 
har bland annat påträffats på gravfältet Bikj-

holberget, nordre Kaupang, Vestfold i Norge 
(Blindheim & Heyerdahl-Larsen 1995). Dessa 
gravar var rikligt utrustade med vapen såsom 
svärd, spjut, pilar och sköld. Dessutom hittades 
i flera av gravarna yxor som stuckits ned verti-
kalt i jorden i närheten av de begravdas huvud-
en. Andreas Nordberg (2002) uppfattar detta 
som kulthandlingar med koppling till mytolog-
iska föreställningar, där begravningsritualer äm-
nade påverka människornas öde efter döden 
(a.a., 22). Mer specifikt kopplas detta till Odens-
kulten, och till denna tillhörande offer- och ini-
tiationsriter. Här framgår att rituellt dödande 
fungerar som en initiationsrit till en högre po-
sition i efterlivet. Den mest ärorika döden sker 
på slagfältet och om detta inte uppnås kan rit-
uellt dödande möjliggöra för människor att er-
hålla samma typ av status i döden. Det är dock 
osannolikt att rituella självmord praktiserades i 
någon större utsträckning under vikingatid och 
de flesta människor avled säkerligen av naturli-
ga orsaker. Riterna kan således ha utförts efter 
att individerna dött på naturlig väg. Möjligen är 
det spår av dödsrelaterade initiationsriter som 
påträffats i gravarna Kaupang och Birka. Här 
fyller även nedstuckna eller nedslagna vapen i 
gravar en tänkbar funktion i initiationsriterna 
genom att ”märka” de döda enligt Odens pro-
totypiska handlande som bland annat omnämns 
i Ynglingasaga. Gravar med vertikalt placerade 
vapen kan således uppfattas vara vigda åt Oden 
(a.a., 22–23).    

Sköldens placering mellan kropparna i 
”älgmannens grav” är mycket ovanlig i obrända 
gravar från tidsperioden. En uppenbar parallell 
finns emellertid i de vendeltida massgravarna i 
båt, funna i Salme, Estland (kapitel 2). Sköldar-
na, liksom andra vapen, i Salme var avsiktligt 
modifierade, vilket bland annat visade sig gen-
om huggmärken och ihop-pressning av sköld-
bucklorna. Därtill var majoriteten av svärden 
eldpåverkade. Gravarna i Salme kan förstås som 
resultatet av en våldsam konflikt i vilken mån-
ga män miste livet. Gravläggningen utfördes 
sannolikt hastigt under exceptionella omstän-
digheter. Samtidigt tycks det varit av stor vikt att 
hantera föremål och kroppar på specifika sätt, 
möjligen för att säkerställa de dödas övergång 
till efterlivet. Beträffande ”älgmannens” grav 
finns ingenting som antyder liknande omstän-
digheter såsom för Salmegravarna. Visserligen 
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anspelar den yngre mannens ”manipulerade” 
kropp på våldsamma händelser, men detta kan 
ha skett efter att denne avlidit. Det är noterbart 
att såväl Salmegravarnas som ”älgmannens” 
grav daterats till övergången mellan vendel- och 
vikingatid. Dessutom har båda fynden direkt 
koppling till Mälarområdet. Möjligen ska grav-
arrangemanget förstås som tids- och regionalt 
knutna begravningspreferenser inom ramarna 
för extraordinära händelser.  

Mot bakgrund av att skölden modifierats 
kan dess egenskap som skydd sättas i fråga. Det 
vill säga, om sköldens placering mellan de två 
har en skyddsfunktion, vad eller vem kan den 
tänkas skydda? Sköldbucklan var orienterad 
med brättet nedåt, vilket innebär att den äldre 
mannen täcktes av sköldens baksida och den 
yngre mannen delvis låg på sköldens framsida. 
Om skölden skyddat någon i graven bör detta 
rimligen varit den äldre mannen. Det kan emell-
ertid inte uteslutas att skölden har fungerat som 
avgränsare mellan de två individerna. Möjligen 
kan skyddsaspekten förstås bättre om hänsyn 
tas till gravens rumslighet i större perspektiv; 
dess plats intill vallen. 

Birkas stadsvall består av en äldre och en 
yngre vallanläggning. Den äldre vallen omgärd-
ade bebyggelsen i svarta jordenområdet mot 
gravfältsområdena, och när bebyggelsen ut-
vidgades gjordes så även vallen. Den äldre val-
len kom att överlagras av bebyggelse. Det finns 
flera dokumenterade gravar i och i anslutning 
till vallen. Några av dessa gravar undersöktes på 
1800-talet av Hjalmar Stolpe, men deras belä-
genheter är till viss del okända. 1932 undersökte 
Holger Arbman ett område på den så kallade 
Kyrkvreten och anlade då schakt igenom den 
anslutande, synliga delen av vallen (Arbman 
1933 opublic.). Vid undersökningen påträffades 
då bland annat en båtgrav som daterades till 
800-talets senare del och som delvis förstörts 
vid anläggandet av vallen, samt en skelettgrav 
som även den ansågs ha föregått vallens kon-
struktion. Vallen utgör en rumslig gräns mellan 
de döda och levande, och en gräns mellan den 
socialt kontrollerade bebyggelsen och den mer 
okontrollerade utmarken (Wåhlander 1997, 31-
33). Här bör nämnas att bebyggelselämningar 
även finns på södra Björkö, likaså finns gravar 
innanför vallen, om än inte i lika stor omfat-
tning som utanför. Birkas vall bör uppfattas 

som en gräns som har befästs, inte bara med 
stenbumlingar, grus, jord och träpalissader, utan 
även med döda i sina gravar.  ”Älgmannens” 
grav var belägen intill vallen och har daterats 
till övergången vendel/vikingatid. Den hör 
därmed till en av de tidigaste gravarna i Birka 
(Holmquist 1990, 85). Graven kan ses som 
gränsöverskridande i flera avseenden: den an-
märkningsvärda formen av dubbelgrav som 
i sitt inre skikt håller en avgränsare i skölden. 
Läget intill vallen anspelar också på gränser, en 
plats där landskapet avgränsats. Det är i ljuset 
av det som sköldens roll som avgränsare, och 
skydd, kan belysas. Skölden kanske inte är äm-
nad att skydda de två individerna från varandra, 
eller den ena från den andre, dess betydelse i 
graven kan tänkas relatera till mer övergripande 
aspekter av gränser och skydd. Här bör även 
nämnas att flertalet av miniatyrsköldarna från 
Birka påträffats i gravar som ansluter till vallen, 
varav fyra vid vallens kant och en i själva vallen 
(se kapitel 7). 

”Bucklan…lades på den dödes huvud som en 
slags hatt”, Tuna i Alsike

Den andra uppländska graven som uppvisar en 
direkt kontakt mellan sköld och kropp kommer 
från Tuna, Alsike socken (app. nr. 109; Arne 
1934). Gravfältet i Tuna, Alsike har gjort sig 
känt som ett av östra Skandinaviens mest prakt-
fulla båtgravfält från yngre järnålder, vid sidan 
av Vendel och Valsgärde i Uppland samt Tuna, 
Badelunda i Västmanland (Schönbäck 1980, 
114). Tuna, Alsike-gravfältet har undersökts 
i olika omgångar från 1893 och framåt. Grav 
I, som är i fokus här, undersöktes av Hjalmar 
Stolpe 1895. Stolpes dokumentation vittnar om 
en anmärkningsvärd sköldplacering i graven. I 
graven påträffades ett obränt skelett i gravens 
östra del. Sköldbucklan var placerad på ske-
lettets nackparti och det vänstra överarmsben-
et överlappade sköldbucklans brätte (fig. 6.2). 
Hjalmar Stolpe beskriver placeringen som att 
”bucklan torde varit löstagen från skölden, då 
hon lades på den dödes huvud som en slags 
hatt” (Tillväxten SHM 10035). Förutom sköld-
buckla påträffades bland annat en doppsko de-
korerad med silverinläggningar, en spjutspets 
med silverbeläggning, nio pilspetsar, en yxa, en 
kam med kamfodral, några pärlor, remsöljor 
och rembeslag och stigbyglar. Utifrån utform-
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ning av spjutspetsen, yxan och sköldbucklan 
dateras graven till 1000-talets första hälft (Arne 
1934, 70) vilket placerar den bland de yngsta 
gravarna på gravfältet. 

Den vänstra överarmens position i relation 
till sköldbucklans brätte är förbryllande. Stolpe 
uppfattar det som en indikation på att sköld-
bucklan avlägsnats från skölden innan den lagts 
på skelettets nacke. Avsaknad av andra sköld-
detaljer såsom kantbeslag, handtagsbeslag, nitar 
eller bärringar kan tänkas styrka hans hypotes. 
Det kan dock finnas invändningar. Om det istäl-
let varit underarmsbenet vore Stolpes tolkning 
mer självklar eftersom det skulle inneburit att 
den dödes armlängd talar emot en fullständig 
sköld. Även om den gravlagda mannen varit 
relativt storväxt (6 fot lång, dvs. drygt 180 cm) 
är det osannolikt att hans vänsterarm varit av 
en längd att den har kunnat omfamna en sköld 
i sin helhet. Hjalmar Stolpes planritning som 
i renritat format finns tryckt i Arnes publika-
tion visar att det är axelpartiet som överlappar 
brättet (ATA; Arne 1934, tafel XXIII), en bild 
som helt överensstämmer med Stolpes origi-
nalritning. Axelns överlappning ser visserligen 
märklig ut men skulle kunna förklaras genom 
exempelvis förmultningsprocesser som skapat 
förskjutningar i föremålens placeringar. Det 
är trots allt möjligt att skölden modifierats in-
nan den lagts i graven, och Stolpes iakttagelse 
stärks av andra exempel på sköldbucklor som 
avlägsnats från sköldplattor i gravar (kapitel 5 
samt exempel nedan). 

Valsgärde 4 och kammargravar i Birka

Graven Valsgärde 4 har nämnts i kapitel 2. Den 
vikingatida båtgraven innehöll en sköld, svärd, 
pilspetsar, kniv och hästutrustning såsom stig-
byglar, hästsko och betselbeslag. I graven på-
träffades även en dräktnål, torshammarring, 
märlor, samt beslag och spikar till ett träskrin. 
Kroppen anses ha varit placerad i anslutning 
till båtens akter med svärdet på höger sida av 
kroppen. Skölden ska ha täckt den dödes huvud 
(Odencrantz 2013, 76–77).

Även i Birkas kammargravar har sköldar 
påträffats i området vid de gravlagdas huvud. 
Sådan placering har ansetts finnas i minst sex, 
men möjligen i så många som elva anläggningar 
(Aasen Oppigaard 2015, 56). Majoriteten av des-
sa gravar saknar emellertid tydliga spår av, eller 
uppvisar total avsaknad av mänskliga kvarlev-
or, vilket försvårar möjligheterna att konstatera 
samband mellan sköld och de dödas huvud. Ett 
undantag utgörs dock av grav Bj 628, belägen 
på gravfältet norr om Borg. Graven innehöll 
två sköldbucklor och kantbeslag till sköld, vilka 
anträffades vid sidan av den dödes huvud (fig. 
6.3). Förutsatt att sköldarna inte stått lutade 
mot kammarväggen och fallit i position vid gra-
vens förmultningsprocess, bör dessa ha placer-
ats med den ena skölden överlappande den an-
dra. Delar av sköldplattan/plattorna bör således 
ha täckt den gravlagdes huvud. Hjalmar Stolpes 
gravplan ger dock anledning att betvivla att 
sköldarna placerats på detta vis. Detta eftersom 

Fig. 6.2. Planritning av grav 1, Tuna i Alsike, Uppland. Sköldbucklan var placerad på den gravlagdes nackparti och det 
vänstra överarmsbenet överlappar sköldbucklans brätte. Undersökaren Hjalmar Stolpe tolkar detta som att bucklan 
monterats loss från sköldplattan innan den lagts på plats. Ritning: Arne 1934, taf. XXIII.
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Fig. 6.3. Hjalmar Stolpes planritning av Birkagrav Bj 628. I graven påträffades två sköldar vid sidan av den döde. Sköldar-
nas ursprungliga positioner kan inte säkert fastställas. Möjligen har de stått lutade mot väggen och/eller den gravlagda 
kroppen. Planritning: ATA, digitaliserat av Statens historiska museum.
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Fig. 6.4. Planritning av Birkagrav Bj 561. Sköldbucklan påträffades strax ovanför den gravlagdes huvud och har sannolikt 
stått lutad mot kammarväggen. Plantitning: Hjalmar Stolpe, ATA, digitalisering av Statens historiska museum.
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avstånden mellan kantbeslag och sköldbuck-
lor inte överensstämmer med hur dessa borde 
förhålla sig om sköldarna legat i ursprunglig po-
sition. Även grav Bj 561 kan nämnas i samman-
hanget, denna utgörs likaså av en kammargrav 
på gravfältet norr om Borg. Sköldbucklan är 
här positionerad mellan den gravlagdes huvud 
och den övre kammarväggen (fig. 6.4). Skölden 
har troligen stått lutat mot kammarväggen och 
fallit i position, vilket stärks av att en fullstän-
dig sköld knappast kan ha inrymts ovanpå den 
dödes huvud. Det kan dock inte uteslutas att 
skölden lutats över den dödes överkropp mot 
väggen. Även om det i Birkas gravar inte kan 
konstateras att sköldar placerats ovanpå grav-
lagdas huvud finns en uppenbar relation mellan 
gravlagdas huvudområde och kammargravars 
kortsidor, något som kommer diskuteras mer 
ingående framöver.  

Ett annat exempel på en sköldbuckla i an-
slutning till den gravlagdes huvud finner vi i en 
grav på Gulligravfältet i Tønsberg kommun i 
Vestfold i Norge. Det obrända skelettet i grav 
S400 var dåligt bevarat, med undantag för res-
terna av den dödes kranium i gravens norra del. 
Några centimeter från skallen, i sydvästlig rikt-
ning, påträffades en fragmentarisk sköldbuckla. 
Omkring sköldbucklan fanns fem nitar, en spik 
och två krampor. Nitarna har tolkats hörande 
till skölden. Skölden bör ha uppmätt en dia-
meter på 95 cm och därmed legat ovanpå den 
dödes huvud (Gjerpe 2005, 38). Värt att note-
ra är att nitarna inte sitter fast i sköldbucklans 
brätte utan påträffades vid sidan av bucklan. 
Det är möjligt att de har dragits ur för att lossa 
bucklan från träet. I graven fanns även ett svärd 
som var placerat med hjaltet nedåt, pekande 
mot den gravlagdes fötter, och spetsen mot den 
gravlagdes huvudparti. Nedanför svärdet, längs 
gravens östra kant, påträffades en spjutspets 
med spetsen mot söder. Spjutspetsen beskrivs 
som inklämd mot gravkanten och lite på sned, 
vilket talar för att ett skaft rimligen fått plats i 
graven på ett utrymme av nästan två meter (a.a., 
38). Skaftet ska i så fall legat över skölden och 
den dödes huvud. I övrigt fanns i graven bland 
annat en yxa och hästutrustning såsom betsel, 
hästrangel och ett selbågsbeslag.

Sköldens placering på huvudet är jämförbar 
med graven från Tuna, Alsike och Valsgärde 4. 
Gulliskölden har uppfattats nedlagd i graven i 

sin helhet, dock påträffades sköldbucklans nitar 
inte i brättet utan vid sidan av. Detta kan vara 
en indikation på att sköldbucklan har monterats 
loss från träplankorna och, likt Tuna-graven, 
lagts på den dödes huvud.

Sköldens visuella effekter: dölja, visa, framhäva

Det kan konstateras att sköldar i direkt anslut-
ning till gravlagda kroppar i obrända gravar hör 
till ovanligheten inom undersökningsområdet. 
I de gravar där sköldar har påträffats i anslut-
ning till gravlagda kroppar finns emellertid en 
viss tendens till placering ovanpå den dödes 
huvud. Denna typ av placering återfinns även 
i sköldförande anglosaxiska gravar i England. 
En central utgångspunkt är att föremåls placer-
ingar i gravar kan spegla betydande delar av be-
gravningsprocesser såväl som bakomliggande 
sociala relationer och strukturer. Sköldars plac-
ering ovanpå de dödas huvud måste därför anses 
ha betydelse. Det är tänkbart att det handlar om 
någon form av svepning där den dödes ansikte 
ska vara täckt. Indikationer på inlindad eller tex-
tiltäckt kropp finns bland annat i en vikingatida 
grav från Cumwithon, i sydöstra Carsilse, En-
gland (Paterson et al. 2014). Denna grav (nr. 4) 
innehöll vapenutrustning av skandinavisk typ, 
inklusive sköld, svärd, spjut och yxa. Dessvärre 
var bevaringsförhållandena för organiska mate-
rial mycket bristfällig på gravfältet och de flesta 
gravarna saknade helt mänskliga kvarlevor. 
Grav fyra utgjorde här inget undantag. Trots 
detta var vapen och dräktutrustning placerade 
i position och skölden uppskattades ha täckt 
den dödes överkropp. Utifrån placering av nålar 
i graven gjordes tolkningen att kroppen lindats 
in i en textil som nålats ihop. Skölden ska sedan 
ha placerats ovanpå den inlindade kroppen (a.a., 
100). Även i dubbelgraven A129 i Birka finns 
indikationer på att den ena gravlagde individen 
varit svept (Holmquist 1990, 180). Individen 
har även delvis varit täckt av skölden, samt av 
en förmodad träbår på vilken den gravens andra 
individ legat på.

Det finns anledning att förmoda att masker-
ing och att täcka ansikten hade rituella funktion-
er i Skandinavien under vikingatid. Neil Price 
(2002) har identifierat en mängd arkeologiska 
exempel på olika typer av masker. Dessa utgörs 
av såväl vävda masker med öron, nos och hål-
rum för ögon, påträffade i Hedeby, som mot-
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svarande lädermasker påträffade i Novgorod i 
Ryssland. Därtill finns maskerade figurer avbild-
ade på Osebergsbonaderna, samt maskerade an-
sikten på ett flertal runstenar (a.a., 171-173), lik-
som på portabla föremål (se Oerhl 2006). Dessa 
olika typer av masker uppvisar ingen direkt en-
tydighet i fyndsammanhang och deras datering-
ar skiljer sig åt med så mycket som flera hundra 
år. Maskerna kan på ett övergripande plan inte 
kopplas samman med religiös praktik under vi-
kingatid (a.a., 171). Runstensmaskerna tender-
ar emellertid att förekomma tillsammans med 
motiv med associationer till Ragnaröksmyten 
och har bland annat uppfattats som represen-
tationer för Oden (kapitel 8). Såsom framhållits 
av Price framställs Oden återkommande som 
mask erad i skriftliga källor, vilket även avspeglas 
i hans namn Grímr = Mask, och Grímnir = Den 
maskerade (Price 2002, 171). I samband med 
runstenars Ragnaröksmotiv finner vi även 
sköld ar, liksom i bildstensmotiv vilka anses an-
spela på mytologiska berättelser och föreställ-
ningar om döden. Härtill kan även nämnas att 
sköldar lyfts fram som ett vikingatida schaman-
istiskt attribut (a.a., 174–175). Att sköldar som 
lagts ovanpå de dödas huvuden skulle represen-
tera ett slags masker är dock en något långsökt 
tolkning, även om det inte är orimligt att man 
i begravningen ämnat anknyta till (den mask-
erade) Oden. Sköld på huvud och på kropp 
är återkommande i gravsammanhang bortom 
avhandlingens undersökningsområde, vilket in-
dikerar att drivkrafterna bakom denna praktik 
är varierade och mångbottnade. Möjligen kan 
denna praktik mer ingående förstås när vi tar 
hänsyn till sköldens visuella aspekter.

Visuella aspekter av gravföremål har bland 
annat diskuterats av Howard Williams (2011) 
i relation till den rikt utrustade graven i Sut-
ton-Hoo (se även kapitel 2). Williams argumen-
terar för att vår förståelse av gravarrangemang 
och uppvisning av gravföremål i samband med 
begravningsprocesser kan fördjupas om vi tar 
hänsyn till hur dessa anspelar på olika sinnen. Då 
gravföremål, såsom sköld och hjälm, i Sutton-
Hoo är konstfullt utsmyckade med ornamentik, 
förgyllningar och granater, utgör dessa tack-
samma exempel. Det är tänkbart att dessa ting 
varit laddade med betydelser och referenser, till 
ett (mytiskt) förflutet som ska göras anspråk på 
och föreställda framtider där särskild kunskap, 

makt och skydd eftersträvas. Men även bortom 
tingens meningsladdning skapar dessa visuella 
effekter i samband med begravningsprocessen. 
Snarare än en statisk tablå, kan begravningen 
förstås som en rörlig scen bestående olika skeen-
den, där olika delar är synliga vid olika tillfällen, 
och involverar olika personer. Här upplevs och 
betraktas begravningens komplexa procedur 
och dess förslutning på ett sätt där visuella ef-
fekter skapas av deltagarna, snarare än passivt 
betraktas som en på förhand komponerad scen 
(a.a., 115; jfr. Gansum 2002). Sköldens upprätta 
position i graven, i gravens västra kortsida i ans-
lutning till hjälmen och den dödes förmodade 
huvudregion, anses ha utgjort en central visuell 
aspekt av gravens konstruktion (a.a., 109; även 
Dickinson 2005). 

Det är här relevant att åter betänka sköldar-
nas positioner i båtgravarna i Valsgärde. 
Sköldarna har i flera av dessa gravar varit plac-
erade i upprätt position. De har bland annat 
stått lutade längs båtarnas relingar och varit 
uppställda mitt i gravkonstruktionen vid fotän-
den av den begrav de. Sådan placering har av 
Frands Herschend (1997) argumenterats utgöra 
strukturella likheter med den aristokratiska hal-
len. Sköldarna bildar i detta fall avgränsningar, 
rum, inom båtgraven. Då dessa ställts i posi-
tion vid givna tillfällen i begravningsprocessen 
är det även tänkbart att själva inkorporeringen 
av sköldarna i graven skapade visuella effekter. 
I samband med att sköldarna tog plats i grav-
en ”stängdes” delar av vad som var synligt, och 
det visuellt tillgängliga förändrades. Sköldarnas 
storlek och utformning gör dem visuellt dom-
inanta, varför de lämpligen kan användas för 
att dölja eller framhäva specifika element i 
gravrummet. Placering av sköld ovanpå den 
dödes kropp är möjligen att förstå som en vi-
suell effekt i begravnings processen; vid ett giv-
et tillfälle avskärmas den döde, och vad som är 
visuellt tillgängligt omformas. En fullständig 
sköld kan dölja stor del av den dödes kropp. En 
avmonterad sköldbuckla kan enbart täcka en lit-
en del av kroppen och där tycks således huvudet 
vara den mest önskvärda positionen. 

Sköldars placeringar i gravrum 
Av undersökningsområdets obrända gravar ko m-
mer den stora majoriteten från kammargravar. 
53 av dessa härrör från Birka och en från Tuna, 

ODEBÄCK 2021 Vikingatida sköldar.indb   102ODEBÄCK 2021 Vikingatida sköldar.indb   102 2021-12-09   12:27:182021-12-09   12:27:18



SKÖLD, KROPP OCH RUM

103

Badelunda i Västmanland. Kammargravskicket 
i sig är inte att betrakta som en allmänt före-
kommande gravform, snarare som antingen 
sporadiska inslag på gravfält, eller i stor mängd 
koncentrerade till specifika platser såsom just 
i Birka. De sköldförande kammargravarna ut-
gör den stora massan av sköldar i obränd kon-
text, samtidigt är dessa gravar anomalier i det 
vikinga tida källmaterialet som helhet. Kammar-
gravar kännetecknas i huvudsak av en fyrkantig 
eller rektangulär nedgrävning som avgränsas av 
timmerbyggda väggar och tak. I vissa fall har 
kammargravarna en avsats, som i regel håller 
kvarlevor av häst(-ar) (Gräslund 1980, 27). I ett 
vidare avseende syftar begreppet gravrum till 
konstruktioner av till exempel sten och jord som 
håller kvarlevor av en eller flera döda individer, 
föremål och diverse attribut. Dessa konstruk-
tioner kan likväl sakna kvarlevor som resultat 
av förmultning, ”plundring” eller avlägsnande 
av skelett i förhistorisk tid. Därtill kan nämnas 
grav ar som aldrig innehållit kvarlevor såsom 
sådana definierats av nutidens arkeologer (se 
Röst 2016, 46–77 för djupgående diskussion 
och anf. litt.). Sköldars positioner i gravrum va-
rierar beroende på gravform, men uppvisar 
i kammargravar en tydlig systematik och är i 
regel placerade längs gravkammarnas ”övre” 
kortsidor. 

Kammargravar (Birka)

Om än relativt sällsynta förekommer vikingatida 
kammargravar utspritt i Skand inavien, med kon-
centrationer till särskilda platser såsom Birka 
och Hedeby. Förutom förekomst i Birka har vi-
kingatida kammargravar påträffats på nio andra 
platser i mälarlandskapen Uppland, Västman-
land och Södermanland (Bratt 2008, 171–172). 
De människor som begravts i kammargravar 
anses ha tillhört ett aristokratiskt skick, eller 
social elit (a.a., 171), och gravskicket har upp-
fattats ha västeuropeiska influenser (Gräslund 
1980, 46).

I Birka finns 111 undersökta gravar som de-
finierats som kammargravar, dessa är belägna 
på gravfälten Hemlanden (fig. 6.5) och norr om 
Borg (a,a., 27). Sköldar förekommer i 53 av Bir-
kas kammargravar, varav 32 belägna på Hem-
landen, respektive 21 norr om Borg. Efter en 
översiktlig analys av de sköldförande kammar-

gravarnas positioner på gravfälten kan konsta-
teras att det inte finns något uppenbart mönster 
i dess rumsliga fördelning. Dock visar de sköld-
förande kammargravarna i Hemlanden en viss 
tendens att ansluta till områdena kring vallen, 
framförallt i de sydligaste delarna av gravfältet 
(kvarter 1B och 1C, se Gräslund 1980, 4; se 
även kap. 7, fig. 7.5) där fyra av dessa har på-
träffats i själva vallen. I Hemlandens norra del 
ligger de sköldförande kammargravarna främst 
på den västra sidan av vallen, det vill säga sam-
ma sida som svarta jorden. 

Det är väl känt att sköldarna har varit pla-
cerade i anslutning till gravkammarnas väggar 
(t.ex. Arbman 1943; Gräslund 1980; Arwidsson 
1986; Price 2002). Varför sköldar så konsekvent 
placerats i anslutning till väggarna har dock inte 
diskuterats i någon större utsträckning. Hjalmar 
Stolpes planritningar i original, som i redigerad 
form publicerats av Holger Arbman (1943) lig-
ger här till grund för analyser och resonemang 
om rumsliga aspekter av sköldar i kammargrav-
ar. Utöver källkritiken relaterad till Stolpes grav-
undersökningsförvarande finns kritiska aspek-
ter att ta hänsyn till i tolkning av gravplanerna. 
De originalskisser och planritningar som renrit-
ats till Birkapublikationen 1943 är i huvudsak 
att betrakta som fältdokumentation. Hjalmar 
Stolpe själv var en skicklig tecknare, men det 
är inte enbart Stolpe som är upphovsman till 
Birkas alla planritningar. Stolpe bedrev utgräv-
ningar på Björkö under flera decennier med 
start sommaren 1872 och det var först i sam-
band med upptäckten av kammargravar år 1876 
som ritningar av gravplaner blev ett standardi-
serat inslag i dokumentationsprocessen. Från 
slutet av 1870-talet och framåt delades intresset 
för Björkö med andra storslagna fyndplatser så-
som båtgravarna i Vendel och gravfältet i Tuna, 
Alsike. Dessutom var Stolpe inblandad i andra 
typer av projekt, såsom den flera månader långa 
Vanadisexpeditionen i början av 1880-talet. Un-
der 1879 års utgrävningssäsong i Birka under-
söktes ca 250 gravar i Hemlanden under drygt 
fem månader, med en personalstyrka på fem ar-
betare (Eriksson 2015, 152). Gravplaner, skisser 
och annan fältdokumentation gjordes därmed 
under hektiska omständigheter och Stolpe tog 
hjälp av Olof  Sörling och J. Silvén för att rita 
gravplaner, men även de grävande arbetarna har 
signerat ett flertal skisser i Stolpes dagböcker. 
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Majoriteten av sköldarna i Birkas kammargravar 
(38 av 53 gravar) består av enbart sköldbuck-
lor, det går alltså inte att utesluta möjligheten 
att endast sköldbuckla (ej fullständig sköld) 
har ingått i gravsammahangen. Att avlägsnad 
sköldbuckla förekommer i obränd form i Birka 
har tidigare diskuterats (kapitel 5). Kantbeslag, 
handtagsbeslag och bärringar som relaterar 
till sköldbuckla ger tydliga indikationer på att 
fullständig sköld har ingått i graven. 

Sköldbuckla tillsammans med kantbeslag 
förekommer i 11 av Birkas kammargravar (tab. 
6.1). Sköldbuckla tillsammans med handtagsbe-
slag i position finns i en grav (Bj 1151). Sköld-
buckla tillsammans med både kantbeslag och 
handtagsbeslag finns i två gravar (Bj 558, 561). 
Sköldbuckla tillsammans med bärringar före-
kommer i fyra gravar (Bj 644, 727, 750, 872). 
Sköldbuckla med både kantbeslag och bärring 
förekommer i en grav (Bj 842). Sköldbuckla till-
sammans med kantbeslag, handtagsbeslag och 
bärringar förekommer i en grav (Bj 736). I dessa 
14 gravar kan det med hög sannolikhet konstate-
ras att fullständiga sköldar har ingått i gravarna. 
Det finns även sköldbucklor som uppvisar spår 

av mineraliserat trä från sköldens träplank, till 
exempel Bj 731, vilket också talar för att skölden 
varit fullständig när den placerats i grav en. Det 
finns emellertid inga uppenbara skäl att anta att 
kammargravarnas sköldar i regel inte varit ”full-
ständiga” vid tiden för begravning. Detta kan 
istället förstås som en indikation på att sköldar 
som ingår i Birkas gravar ofta varit utformade 
utan metallbeslag.  

Väggnära placeringar

En övervägande majoritet, 77 % (41 av 53), av 
sköldarna i kammargravarna har påträffats i 
anslutning till gravarnas kortsidor, framförallt 
i det som uppfattas som huvudändar. Begrep-
pen huvudände och fotände kommer användas 
här trots att inte alla gravar innehåller mänskliga 
kvarlevor. Vid avsaknad av skelett baseras ori-
enteringen på föremålspositioner och gravkon-
struktion.  Endast två av de sköldförande kam-
margravarna i Birka har sköldar placerade i 
anslutning till långsidan (Bj 830 och 1125b, se 
Arbman 1943, 301, 465). I grav 1125b är sköld-
bucklans placering nästan en halv meter från 
långsidans vägg, det vill säga relativt centralt i 

Fig. 6.5. Vy över gravfältet Hemlanden där många av Birkas kammargravar påträffats. 32 av de undersökta kammargrav-
arna på Hemlanden innehåller sköldar, övriga kammargravar som innehåller sköldar är belägna på gravfältet norr om 
Borg. Foto: Jonathan Olsson.
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graven. Mot bakgrund av rundsköldars upp-
skattade storlek på ca en meter i diameter, har 
denna sköld sannolikt inte stått lutad mot väg-
gen. Att sköldbucklans brätte är nedåtriktat kan 
vara ännu en indikation på att skölden placer-
ats horisontalt i graven. Enligt en anteckning i 
marg inalen på Hjalmar Stolpes gravplan för grav 
1125b finns spår av kranium intill sköldbuck-
lan, en uppgift som är särskilt intressant sett till 
sköldars anslutning till gravlagdas huvuden (jfr. 
ovan). I fem av gravarna är sköldar placerade 
centralt eller i övre delen av gravrummet (Bj 
628, 713, 735, 736, 752b). Möjligen har dessa 
placerats horisontellt i gravrummet, och brät-
tenas riktning nedåt kan vara ytterligare indi-
kation på att så är fallet. Undantaget grav Bj 628 
i vilken den ena sköldbucklan har brättet nedåt 
medan den andra bucklan är snett lutad. Värt att 
notera är även grav Bj 736 (fig. 6.6). I Hjalmar 
Stolpes tolkning av de två sköldarna tycks den 
ena överlappa den andra. I de fall sköldbuck-
lan påträffats i nära anslutning till väggen med 
brätte nedåtriktat har antagligen skölden genom 

förmultning fallit i position. Dessa sköld ar bör 
ha stått lutade mot kammarväggarna.  

Att sköld placerats i gravens fotände före-
kommer endast när det finns fler än en sköld i 
graven. Tre av kammargravarna innehåller två 
sköldar vardera vilka har placerats i huvudände 
respektive fotände (Bj 624, 643, 832). Grav Bj 
624 (fig. 6.7) har en sköldbuckla i huvudände/
kortsida och ytterligare en sköldbuckla i den 
nedre delen av kammaren. Den nedre sköld-
bucklans orientering med kupan uppåt, ca 30 
cm från kammarens vänstra långsida och när-
mare 40 cm från nedre kortsidan, indikerar att 
skölden – förutsatt att den varit i sin helhet – 
stått lutad mot kammarväggen. Den övre sköld-
bucklan har likaså en upprätt orientering med 
ett avstånd på ca 20 cm från kammarväggen. 
Den övre sköldbucklan tycks enligt planritning 
överlappa spelpjäser och spelbräde, vilket bör 
innebära att den i sin förmodade helhet har stått 
lutad över dessa.  

I grav Bj 643 har sköldbucklorna en an-
nan orientering. Båda sköldbucklornas kupor är 

Grav Sköldbuckla Kantbeslag Handtagsbeslag Bärring

Bj 476b X X

Bj 558 X X X

Bj 561 X X X

Bj 573 X X

Bj 624 X X

Bj 628 X X

Bj 643 X X

Bj 644 X X

Bj 727(?) X X X

Bj 736 X X X X

Bj 750 X X X(?)

Bj 842 X X X

Bj 872 X X X

Bj 1151 X X

Tab. 6.1. Sköldbucklor i kombination med andra metallkomponenter i Birkas gravar.
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rik tade mot väggarna. Denna orientering kan 
vara en indikation på att dessa stått lutade med 
sköldarnas insidor riktade inåt mot gravkam-
maren. Samma typ av orientering på sköld-
bucklor finns i ytterligare 15 av kammargravar-

na. Det är dock vanligare att sköldbucklornas 
brätten har nedåtriktad orientering, något som 
finns i 20 av kammargravarna. Mot bakgrund 
av de källkritiska aspekterna av gravplanerna är 
det vanskligt att fastställa sköldarnas riktning i 

Fig. 6.6. I Birkas kammargravar har sköldar ofta placerats lutade mot kammarväggarna. Det finns dock exempel på 
gravar där sköldarna antagligen har lagts på plats. I grav Bj 736 ligger sköldarna i gravrummets övre hälft och avståndet 
till kammarväggen indikerar att de inte har kunnat stå lutade. Planritning: Hjalmar Stolpe, ATA, digitalisering: Statens 
historiska museum.
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gravrummen utifrån sköldbucklornas orienter-
ing. Därtill uppvisar gravarna en relativt jämn 
fördelning mellan sköldbucklornas orientering. 
Även om det är svårt att säkerställa sköldarnas 
riktning i gravrum, är det relevant att reflek-
tera över hur denna påverkar utformningen av 
gravkamrarna. Här finns ett antal parametrar 
att ta hänsyn till vad gäller sköldars dekorati-
va funktioner liksom handtagens positioner 
i förhållande till gravkamrarna. Förutsatt att 
sköldars framsidor var mer dekorerade än de-
ras baksidor är det möjligt att sköldar som plac-
erats med framsidan riktade inåt mot rummet 

och den/de döde/döda haft visuella funktioner 
i utformningen av gravkammaren. Sköldar som 
hängts på väggar i bostads- eller hallmiljöer kan 
tänkas haft framsidan riktad inåt mot rummet. 
Inte enbart på grund av de dekorativa insla-
gen, men eftersom handtag eller bärringar även 
fungerar som upphängningsanordning. Här bör 
tilläggas att även sköldars baksidor kan ha varit 
dekorerade, något som exempelvis handtaget på 
Trelleborg-skölden vittnar om (kapitel 3)

Fyra gravar innehåller två sköldar vardera 
vilka båda har placerats i gravens övre del (Bj 
524, 628, 736, 798).  

Fig. 6.7. Kammargrav Bj 624, Birka, innehåller två sköldar vilka placerats vid kammarens övre resp. nedre kortsidor. 
Sköld vid ”fotände” förekommer endast när det finns fler än en sköld i graven. Planritning: Hjalmar Stolpe, ATA, digi-
talisering: Statens historiska museum.
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Den väggnära placeringen i anslutning till grav-
arnas kortsidor i huvudänden är inte endast 
ett Birkarelaterat fenomen utan återkommer i 
kammargravar på andra platser. Ett av de mest 
välkända exemplen är båtkammargraven i Hede-
by, i vilken sköldar påträffades i huvudändarna 
av bägge kammarrummen (Schietzel 2014,172). 
Även den sköldförande kammargraven från 
Tuna, Badelunda i Västmanland följer mönstret.

Kammargrav 30. Tuna, Badelunda, Västmanland.

Kammargrav 30 i Tuna, Badelunda (Väster-
ås stad) i Västmanland är en av totalt fem un-
dersökta kammargravar på ett gravfält i övrigt 
bestående av brandgravar och båtgravar. Av de 
fem kammargravarna är grav X den som enligt 
undersökarna dominerar gravfältet genom sin 
storlek, prakt och ålder (Nylén & Schönbäck 
1994, 178; se även Fernstål 2004). 

Bortsett från grav X är grav 30 och de övriga 
tre inte kammargravar i ordets rätta bemärkelse 
då de saknar timmerkonstruktioner. I stället 
be står de av fyrsidiga, djupa schakt (Nylén & 
Schönbäck 1994, 178). Schaktet i grav 30 var 
2,70 m långt, 1,85 m brett och 0,65 m djupt och 
täckt av en stensättning som vid undersöknings-
tillfället delvis var skadad. I västra hörnet fanns 
en stor jordfast sten med flat ovansida där en 
spjutspets påträffades lutad mot gravväggen 
(a.a., 168). Nordost om spjutspetsen, drygt 40 
cm från schaktväggen låg en sköldbuckla med 
kupan nedåt och brättet uppåt (fig. 6.8). Ca 
30 cm från sköldbucklan i nordostlig riktning 
påträffades två järnringar á 2 respektive 2,3 cm 
i diameter. I närheten av ringarna fanns även 
järnfragment, ett spikhuvud och tre järntenar.  I 
övrigt fanns i graven en kniv, ett eldstål, ett flint-
stycke, ett sandstensbryne, en vikt, en spik och 
keramikskärvor (a.a., 169). De två järnringarna 
liknar de ringar som anträffats i anslutning till 
sköldbucklor i några av Birkas kammargravar 
och utgör sannolikt bärringar till skölden. 

Sköldbucklans position i gravrummet följer 
mönstret för sköldars placeringar i kammargrav-
ar på andra platser, det vill säga i kortsidan vid 
huvudände. Graven saknade dock mänskliga 
kvarlevor. Föremålsansamlingen i gravens östra 
del uppfattades som en indikation på att krop-
pen varit placerad med huvudet i östlig riktning, 
vilket placerar sköld och spjut i västlig riktning 
bredvid den dödes kropp (Nylén & Schönbäck 

1994, 169). Om det funnits en kropp i graven 
eller inte, eller om kroppen avlägsnats från grav-
en vid någon tidpunkt efter själva begravningen 
går inte att avgöra. Gravens skada i sydöstra 
delen gör det omöjligt att undersöka huruvi-
da graven öppnats i förhistorisk tid. Oavsett 
om det funnits en begravd kropp eller inte så 
har föremålen placerats i graven som om det 
funnits en kropp att relatera till. Det fanns en 
viss oordning i de små föremålens placering-
ar, något som förklarats med att den döde haft 
en sittande position eller att föremålen blivit 
omrörda av forntida gravplundrare (a.a., 171). 
Bengt Schönbäck menar att vapenuppsättning-
en i graven är otypisk och inkomplett då den 
saknar yxa eller svärd. Vidare anses den enskil-
da vikten sakna ett sammanhang (a.a., 171). Att 
enbart kombinationen sköld och spjut före-
kommer i gravar är dock inte ovanligt. I avhan-
dlingens undersökningsmaterial finns kombi-
nationen i 50 % av gravarna vilket gör det till 
den vanligaste vapenkombinationen. Inte heller 
är det ovanligt att vikter förekommer utan våg-
skålar (se Kyhlberg 1980). 

Kammargravar som hallmetaforer 

Enligt Ann-Mari Hållans Stenholm (2012) var 
gränsen mellan hus och grav flytande under för-
historien, något som stärks av många arkeolog-
iska exempel. En tydlig koppling mellan hus 
och grav finns i fornlämningsmiljöer där gra-
var överlagrar äldre bebyggelse. Hållans Sten-

Fig. 6.8. I kammargrav 30, Tuna i Badelunda, Västman-
land, har skölden placerats i kammarens övre kortsida. 
Att sköldbucklan påträffades med brättet uppåt indikerar 
att skölden har stått lutad mot kammarväggen och fallit 
på plats i samband med förmultningsprocesser. Foto ur: 
Nylén & Schönbäck 1994, 169.

ODEBÄCK 2021 Vikingatida sköldar.indb   108ODEBÄCK 2021 Vikingatida sköldar.indb   108 2021-12-09   12:27:202021-12-09   12:27:20



SKÖLD, KROPP OCH RUM

109

holms studie har visat att det är relativt vanligt 
att grav ar under yngre järnålder anlagts ovanpå 
äldre bebyggelselämningar. Mer precist tende-
rar huslämningarna som överlagrats härröra 
från romersk järnålder-folkvandringstid, vilket 
innebär en tidsskillnad på uppemot 500 år mel-
lan övergivande av husen och anläggandet av 
gravar. Gravarnas konstruktioner relaterar till 
de underliggande husen på så vis att den grav-
lagde medvetet placerats i förhållande till husets 
utbredning, vilket ofta medför att graven ligger 
i husets mittskepp eller gavelparti på upphöjda 
stenterasser. Därtill kan konstateras att de grav-
ar eller hus som ingår i sådana överlagringar 
kan relateras till storgårdar (Hållans Stenholm 
2012, 201). Relationerna mellan hus och grav 
kan förstås som en komplex sammansmältning 
av människor, djur, praktiker, ting och plats där 
huset i sig har social agens (Eriksen 2016). Hus-
ets transformation som del av gravkonstruk-
tionen kan förstås som en passagerit vilken om-
fattar plats, människor, ting, och materialiteter 
kopplade till huset (a.a., 18), samt till begrav-
ningsprocessen. 

Frands Herschend (1997) har visat på struk-
turella likheter mellan hall och utformning av 
båtgravar, och det är inte avlägset att tänka sig 
kammargravar med timrade väggar och huslik-
nande konstruktion som ”husgravar” (Hållans 
Stenholm 2012, 104). De sociala sammanhang 
som kammargravskicket ofta knyts till, det vill 
säga ett aristokratiskt skikt, kopplas även till 
hallmiljöer. Det finns inte mycket stöd för fö-
reställningen att de döda skulle leva i sina grav-
högar, och att gravarna därför arrangerats som 
boningar med husgeråd, sängar med mera (jfr. 
Nordberg 2003, 16–17). Om kammargravar an-
spelar på hallen bör rimligtvis gravskicket för-
stås utifrån hallens betydelse som rituell arena 
och dess nära band till mytologiska föreställ-
ningar.

Hallens koppling till aristokrati och krigar-
ideologi har med utgångspunkt i isländska sagor 
och dikter analyserats utifrån ett religionshist-
oriskt perspektiv (Nordberg 2003; Sundqvist 
2016; Kuusela 2017). Textkällornas hallmiljöer 
har uppfattats som centrala arenor för maktut-
övning och viktiga mötesplatser för furstar och 
stormän att träffa gäster såväl som undersåtar 
och följeslagare. Där fattades styrande, politis-
ka beslut och det var därför viktigt att hallens 

interiör och exteriör var storslagen som ett ut-
tryck för hallägarens status (Kuusela 2017, 105). 
Hallmiljöer som förekommer i dikter och sa-
gor kan dock inte läsas som beskrivningar av 
faktiska rum (Herschend 1997, 49). Arkeolo-
giska belägg för sköldar som del av hus- och 
hallmiljöer är fåtaliga. I hallhuset (hus 1) i Bir-
kas garnison har det påträffats stora mängder 
vapenrelaterade föremål såsom vapenknivar, 
yxor, svärdsknappar, spjutspetsar, pilspetsar, 
sköldbucklor och sköldbeslag. Dessutom finns 
fynd av kammar, spännen, bältesbeslag samt en 
stor mängd knivar (Holmquist & Kitzler Åh-
feldt 2002, 13–14). Den rumsliga fördelningen 
av fynden visar att skölddelar framförallt på-
träffats i anslutning till väggarna, där även de 
flesta spjutspetsarna, yxorna och svärden (två 
svärdsknappar) framkommit. Detta till skillnad 
från fördelningen av pilspetsar vilka till stor del 
även påträffats i rummet (Holmquist & Kitzler 
Åhfeldt 2002, 14). Svärden är koncentrerade till 
hallens nordvästra kortsida. Det kan förmodas 
att sköldarna, liksom de andra vapnen, stått 
lutade mot väggarna i hallen. Vapnen i hus 1 
kan förstås som förvarade i ett vapenförråd och 
därmed inte direkt relaterade till hallmiljöer där 
gillen, ceremonier och dylikt utspelade sig. Va-
pen, inklusive sköldar, har påträffats i husgrupp 
2 på Helgö. Härifrån finns även de spektakulära 
fynden av en irisk kräkla, en Buddahstatyett, en 
koptisk skopa, samt guldgubbar. Denna gårds-
miljö utmärker sig med en trolig hallbyggnad 
och stort långhus (Ljungkvist 2006, 59–64). 

Mot bakgrund av hallen som en plats för 
religionsutövande och kultisk aktivitet är det 
em ellertid möjligt att hallen som ”koncept” 
in korporerats i aristokratiska begravningssam-
manhang. Kammargravskicket kan på så vis 
metaforiskt relateras till idéer om hallen, som en 
(relationell) sammansmältning av kropp, ting, 
plats. Sett i förhållande till sköldars förekomst 
som del av kenningar (kapitel 9) finns tydliga 
associationer mellan sköld och byggnadskom-
ponenter där i synnerhet Odens hall har en 
framträdande position. Med kammargravar 
som hallmetaforer visar sköldars systematiskt 
väggnära placering att associationerna mellan 
sköld och hall inte är enkelriktad. Det vill säga 
att sköldar i arkeologiska sammanhang finns i 
relation till väggar (byggnadskonstruktioner) 
och väggar, tak samt andra byggnadsdetaljer an-
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vänds som poetiska omskrivningar för sköldar. 
Här kan även nämnas att sköldar som del av hus 
finns representerat som del av runstens- och 
bildstensmotiv (kapitel 8).   

Sköld i brandgrav och på kista

Kammargravskicket medför goda underlag 
för att diskutera rumsliga aspekter av sköld-
ar i grav ar. Dock utgör kammargravar en lit-
en del av det gravarkeologiska källmaterialet 
i stort och den övervägande delen av denna 
avhandlings gravarkeologiska material är knu-
tet till brandgravar. Brandgravar kan vara ut-
formade i en mängd variationer. Vanligast före-
kommande är grav i urna och i brandlager, 
något som även kan kombineras inom en och 
samma grav. En relativt stor andel av sköldfynd-
en kommer från brandgravar med bristfällig 
dokumentation vilket innebär att detaljerade 
analyser av föremålens rumsliga aspekter inuti 
gravarna inte är möjliga. Det går därför inte att 
dra generella slutsatser om sköldars rumsliga 
förhållanden eller vilka betydelser placeringen 
kan ha haft i dessa gravsammanhang. Även för 
brandgravsmaterialet finns det dock gravar med 
god utgrävningsdokumentation som visar att 
det inte funnits en enhetlig sköldpraktik i brand-
gravssammanhang. Som exempel kan nämnas 
några av de fynd som tidigare uppmärksam-
mats: sköldbucklan inuti ett keramikkärl från 
grav 2 i Tuna, Badelunda och sköldbehållaren 
från grav KG8 i Bäckby, Västmanland, samt de 
tre sköldarna från grav 2 på Lovö, i Uppland. 
En grav som är särskilt intressant att studera uti-
från sköldars positioner kommer från gravfältet 
i Brunnby i Brännkyrka i Södermanland. 

Sköldars placering i brandgrav: exemplet 
Brunnby i Brännkyrka

Brunnbygravfältet var beläget i Brännkyrka för-
samling i södra Stockholm och totalundersök-
tes av Stockholms stadsmuseum 1959 inför 
bygget av Årsta partihallar (Ahnlund 1959). I 
anslutning till Brunnbygravfältet fanns ytterlig-
are gravfält, och sammantaget undersöktes 140 
grav ar från järnålder, främst daterade till vendel- 
och vikingatid (RAÄ Brännkyrka 12–15 och 
153). Anläggning 3 är här av särskilt intresse. 
Fornlämningen utgjordes av en gravhög, ca 17 
m i diameter och 1,7 m hög. I anläggningen 
kunde det konstateras sju olika begravningar. 

Grav 1 låg i toppen av högen under den övre 
stensamlingen. I ett drygt tre meter stort kol-
lager påträffades ett lerkärl. Invid kärlet, på dess 
nordvästra sida låg en spjutspets och en frag-
menterad sköldbuckla. På norra sidan av kärlet 
fanns ytterligare en sköldbuckla som var intakt. 
Som framgår av fynddokumentationen stod 
den intakta sköldbucklan vertikalt i jorden med 
brättet riktat mot kärlet. På östra sidan av kärlet 
låg en huggkniv, en vertikalt placerad yxa och ett 
sköldkantbeslag. Direkt invid kärlet, på södra 
sidan fanns ett svärd nedstucket i jorden. Den 
övre delen av svärdet var böjt över kärlet. Inuti 
kärlet fanns uppemot 60 sköldkantbeslag, två 
selbågsbeslag av brons samt beslag till seldon, 
ett ringspänne, spelbrickor, pilspetsar, en kniv, 
delar av en torshammarring samt olika fragment 
av brons och järn. Dessutom fanns i kärlet ca 
400 gram brända ben. I kollagret låg ytterligare 
ca 700 gram brända ben samt fragment av guld-
tråd och ytterligare spelbrickor av ben. 

Under grav 1 kunde konstateras ytterligare 
sex begravningar som urskildes genom avgräns-
ade stensättningar. Dessa begravningar utgjor-
des av brandlager som innehöll brända ben och 
föremål såsom brynen, kamfragment, pärlor 
och keramik. Grav 1 har daterats till 900-talets 
första hälft och anläggningen har i sin helhet 
daterats till vikingatid utan att en inre krono-
logi har specificerats. Rimligtvis har grav 1 an-
lagts sist av de sju gravarna. Den skiljer sig från 
de övriga genom sin fyndrikedom och ansetts 
ha stor likhet med aristokratiska vapengravar i 
Birka (Söderlund 2012, 19). Dessa olika grav-
anläggningar har inrymts i en och samma hög, 
men bakomliggande faktorer som exempelvis 
släktskap, eller annan form av social enhet går 
endast att spekulera i. 

Vapengravens position, centralt högst upp 
i högen, med en koncentrerad föremålsansam-
ling där vapnen har lagts på plats och stuckits 
ned invid urnan visar på noggrannhet i sam-
manhanget. De två sköldarna är representerade 
som helheter, med beslag i urnan och sköld-
bucklorna vid sidan av.  I och med vapengraven 
har hela anläggningen förslutits, vilket manifest-
erats i det nedstuckna svärdet som böjts över 
urnan.

Att svärd, spjut och yxor slagits eller stuck-
its ned i gravar förekommer i såväl brand- som 
i obrända gravar under vikingatid. Företrädes-
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vis har sådana gravar identifierats runt Mälar-
dalen och på Åland, och utgörs framförallt av 
höggrav ar daterade till 800–900-tal (Nordberg 
2002, 16). Här kan även nämnas vikingatida och 
tidigmedeltida gravar från Tavastland (Häme) i 
Finland, i vilka spjut, svärd, pilspetsar och knivar 
använts för att försegla gravkistor (Wickholm 
2006). I vissa fall är dessa vapen eldpåverkade 
vilket talar för att de hämtats ur äldre brandgrav-
ar, i en grav har kistan spikats igen med spjut-
spetsar som är närmare 500 år äldre än graven i 
sig (a.a., 194–197). Gravar av detta slag tenderar 
att vara anlagda på äldre gravfält och har an-
setts manifestera relationer mellan levande och 
deras förfäder. Genom (åter-)användning av va-
pen från förfäders gravar, och symboliskt (och 
funktionellt) binda den döde till graven och 
gravfältet, sammanbands den döde med det för-
flutna och tidigare generationer (a.a, 202). Valet 
av vapen, och i synnerhet spjut, som ”kistspi-
kar” är betydelsefullt. Från Birkas kammargrav -
ar finns flera exempel på spjut som stuckits in 
djupt gravkammarens väggar (Nordberg 2002, 
17). Spjutets association till Oden, och därmed 
till förkristna myter och föreställningar om dö-
den, kan för de finska gravarnas vidkommande 
uppfattas förstärka anknytningen till de förflut-
na. Något som kan ha varit särskilt viktigt under 
övergångsperioden mellan hednisk och kristen 
tid (Wickholm 2006, 200–203). 

Sköld på stenkista 

Från Valsta gravfält i Norrsunda socken, Upp-
land finner vi ett exempel på en sköld som tro-
ligen placerats ovanpå en stenkista. Valsta grav-
fält (RAÄ 59) är beläget i ett fornlämningsrikt 
område och omgärdas av flera andra gravfält 
och boplatser med dateringar i bronsålder och 
järnålder. Vid den arkeologiska undersökningen 
av RAÄ 59 undersöktes drygt 70 anläggning-
ar, där en övervägande del har anlagts under 
yngre järnålder (Andersson 1997). Graven A17 
utgjordes av en fyrsidig stensättning som ur-
sprungligen bör ha överlagrats av en högkon-
struktion. Graven, som vid undersökningstill-
fället framträdde som skadad, hade helt bevarad 
kantkedja i nordöstlig riktning men var i övrigt 
fragmenterad. Stenkistan var uppbyggd av två 
skikt jämnt lagda stenar och vilade på ett tunt 
lager kulturpåverkad jord direkt på berghällen. 
Ungefär 20 cm under ytan, det vill säga centralt 

i stenkistans övre skikt påträffades en sköld-
buckla. Invid sköldbucklan fanns en obränd 
djurtand och ett bränt ben. Stenkistan var för-
utom dessa fynd i princip fyndtom. Mot botten 
av kistans södra del framträdde en grop som 
utmärkte sig genom ett flertal ljusa och mör-
ka ringar, vilka innehöll kolbitar av olika stor-
lek (Andersson 1997, 30). Gropen kan mycket 
väl ha varit resterna av ett dåligt bevarat lerkärl. 
Som grav har stenkistan uppfattats som en 
obränd gravkontext där de mänskliga kvarlev-
orna har förmultnat eller förstörts i samband 
med att anläggningen skadats. Sköldbucklan 
har kvarvarande nitar och uppvisar inga spår av 
glödpatina. Den har förmodligen placerats i sin 
helhet i anläggandet av stenkistan (storlek ca 2,8 
x 1,2 m). Sköldbucklans position i stenkistans 
övre skikt har på så vis täckt en stor del av den 
underliggande konstruktionen och vad/den/de 
som eventuellt legat däri. 

Sköld på träkista 

I Habberstad, Ullensåker kommun, Askerstad 
i Norge undersöktes 1992 en gravhög innehål-
lande en obränd kistgrav där en man gravlagts 
med svärd och sköld (Skre 1992). Kistan mätte 
ca 1,7 m x 0,50 m och var drygt 0,3 m djup, samt 
placerad i en rektangulär nedgrävning i marken. 
Runtom kistans kanter var nedgrävning en fylld 
med silt och torv upp till nivå med kistans lock. 
Lagret över kistan bestod av ett sandlager. Träet 
var vid utgrävningen till största del förmultnat 
och kistkanterna framstod främst genom mörk-
färgningar i jorden. Under förmultningsproces-
sen hade över liggande sand pressats ner i kistan. 
Trärester var bäst bevarade i kistans västliga 
del och det var här som skölden påträffades. 
Skölden, som var placerad ovanpå kistlocket, 
uppfattas ha för dröjt förmultningsprocessen av 
det underliggande kistlocket. När så kistlocket 
kollapsade föll sköldbucklan ner i kistan, varför 
den hamnat på kistans botten. Träfragmenten 
från sköld och kista har inte kunnat urskiljas 
från varandra, och de vedartsbestämningar som 
utförts visar på att samtliga trärester består av 
furu. Röda färgpigment uppfattades i anslutning 
till sköldens placering i form av en halvmåne. 
Skelettet var mycket dåligt bevarat, och föru-
tom vita spår av benmjöl fanns fragment av 
höger underben kvar. Benet har bedömts här-
röra från en ungdom eller ung vuxen person. 
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Kroppens riktning i kistan har inte klarlagts, 
varpå det inte är möjligt att avgöra vilken del 
av kroppen som skölden, ovanpå kistlocket, 
har varit placerad över. Direkt vid kistans norra 
sida påträffades ett svärd, och i övrigt fanns i 
graven eldslagningsstål och flintstycke. Graven 
har varit utsatt för så kallade högbrott vid två 
tillfällen, varav det första har skett inom 40 år 
av gravens tillkomsttid. Trots detta har kistan 
förblivit relativt intakt.

Sköldplacering ovanpå kista kan relateras till 
den tidigare förda diskussionen om skapandet 
av visuella effekter i begravningsprocesser. Vad 
gäller sköld på kista är det troligt att detta sker 
i begravningens slutskede, då kistan redan är 
försluten, men innan graven som helhet stängs 
eller övertäcks av sten och jord. Det är således 
möjligt att just skölden är något av det sista som 
är synligt innan graven försluts, och att detta bi-
drar till att befästa bilden och ”det nyskapade 
minnet” av den döde och begravningen. 

Sköldars positioner och funktioner i grav
rum

Detta kapitel har fokuserat på hur sköldar re-
laterar till kroppar, gravrum och gravkonstruk-
tioner, där huvudsakligen obrända gravar un-
dersökts. En central utgångspunkt har varit att 
det är möjligt att nå en djupare förståelse för 
föremåls betydelser genom att studera hur de är 
placerade i gravar. Det är även relevant att förstå 
begravningsrelaterade aktiviteter och ritualer 
som meningsfulla processer vilka inkluderar 
såväl ”rituella specialister” som andra medver-
kare och åskådare. I detta avseende finns san-
nolikt många gemensamma beröringspunkter 
gällande begravning i bränd och obränd form, 
vilka båda antagligen varit kollektiva angelä-
genheter. Till skillnad från anglosaxiska vapen-
gravar i England och vendeltida vapengravar i 
Mälarområdet finns inga märkbara skillnader 
i sköldars förekomst och föremålskombina-
tioner i brand- respektive obrända gravar. Vi-
kingatida sköldförande brand- och obrända 
gravar i undersökningsområdet präglas av över-
gripande likheter, men skiljer sig åt vad gäller 
begravnings process och gravkonstruktion. 

Det har visat sig att sköldar sällan placerats i 
direkt anslutning till gravlagda kroppar, men när 
så sker tenderar de att täcka de gravlagdas huvu-

den och överkroppar. Detta har diskuterats som 
en möjlig variant av svepning, med associatio-
ner till den maskerade Oden. När begravnings-
processen uppfattas bestå av olika skeenden, 
som en ”rörlig scen” där olika delar döljs och 
synliggörs vid olika tillfällen, framträder emel-
lertid skölden som visuellt dominant. Sköldars 
materiella egenskaper, deras storlek och dekor, 
skapar visuella effekter på så vis att de kan an-
vändas för att dölja eller framhäva olika delar av 
gravens arrangemang. Kopplingen till aristokra-
tiska miljöer finner vi i sköldförande kammar-
gravar i Birka, där sköldar systematiskt place-
rats vid gravkammarnas väggar. Särskilt vanlig 
är placering vid kortsidan i huvudände. Sådan 
placering kan uppfattas betydelsefull i relation 
till placering ovanpå huvud, men sannolikt finns 
ytterligare betydelsebärande faktorer som styrt 
väggnära placering. Kammargraven som kon-
struktion erbjuder goda möjligheter att place-
ra sköldar ovanpå de gravlagdas kroppar, om 
så var önskvärt. Förklaringen till systematiskt 
väggnära placering av sköldar har istället sökts 
i hallen som koncept, där kammargravskicket 
metaforiskt relaterats till (ideala) föreställningar 
om hallen.    

Sköldar har även fungerat som avgränsare 
mellan kroppar när flera individer begravts i 
samma grav, vilket diskuterats utifrån dubbel-
begravningen i ”älgmannens” grav i Birka. Det 
finns märkbara likheter mellan denna grav och 
båtmassgravarna i Salme, Estland. En sådan är 
att skölden modifierats genom eld och hugg 
innan den placerats mellan kropparna i grav-
en. I brist på fler exempel av sköldar placerade 
mellan kroppar är det emellertid inte möjligt att 
sluta sig till om detta ska uppfattas som en all-
mänt spridd sköldpraktik. Utifrån källäget som 
presenterats i detta kapitel kan konstateras att 
sköldar i relation till kropp och rum uppvisar 
vissa tendenser, men inte fullständig enhetlighet 
i de gravsammanhang de förekommer i. De ty-
cks dock ha en stark funktion som symboler i 
gravarna, med associationer till mytologiska 
föreställningar om döden, krigarideal och aris-
tokrati. Detta framgår genom kopplingar till den 
aristokratiska hallen och sköldens som visuellt 
medium. Därtill präglas sköldarnas samman-
hang ofta av förekomst tillsammans med andra 
vapen, vilket skapar och befäster föreställningar 
om eftersträvansvärd krigardöd.   
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SKÖLDAR I MINIATYR

Under vikingatid förekommer miniatyrsköldar 
och sköldformade hängen vilka påträffas som 
gravfynd, skattfynd, i enstaka fall som boplats-
fynd i kulturlager, samt som lösfynd. De har en 
rund form med en centrerad buckla. Majoriteten 
kända sköldminiatyrer är utformade med punkt-
ornerat virvelmönster som löper från mittbuck-
lan mot kanterna. Det är även vanligt att den 
yttre kanten är punktcirkelornerad. Miniatyrer-
na förekommer mestadels i silver men kan un-
dantagsvis även vara tillverkade i brons och bly 
(fig. 7.1). Mer sällsynt är de gjorda i silver med 
förgylld buckla, vilket bland annat är känt från 
England (Nottingham castle). Fyndområdet, 
med koncentration i Skandinavien, spänner över 
hela nordvästra Europa, Baltikum och Ryssland 
och har nyligen inventerats och sammanställts 
(Gardela & Odebäck 2018). I dagsläget finns 53 
kända exemplar av miniatyrsköldar i Sverige. Av 
dessa är 32 gravfynd, 19 del av skattfynd, samt 
två kända exemplar som boplats- och lösfynd. 
Som jämförelse kan nämnas att antalet fynd 
från Norge endast uppgår till två gravfynd (inga 
kända skatt-, boplats/lösfynd). Miniatyrsköld-
ars ringa förekomst i Norge står i kontrast till 
det stora antalet sköldar som påträffats i landet. 
Orsakerna till detta finns anledning att återkom-
ma till. Från Danmark finns ett gravfynd, fyra 
boplats/lösfynd, samt sex skattfynd (se katalog 
i Gardela & Odebäck 2018, 112–133). Antalet 
svenska fynd är således betydligt fler än i övri-
ga Skandinavien. Samtidigt kan det omedelbart 
konstateras att miniatyrsköldarnas utbredning 
är väsentligt mindre än deras fullskaliga mot-
svarigheter, vilka förekommer i hundratals som 
gravfynd runtom i Skandinavien.

Utgångspunkter

Miniatyrer är efterlikningar av större föremål och 
deras innebörder är ömsesidigt sammanlänk-
ade. Även om miniatyrernas innebörd refererar 
till de större föremålen har de också nya bety-
delser som har potential att berika och förändra 
betydelser hos dess förlaga (Foxhall 2015, 1). I 
regel anses miniatyrer bära på betydelser bort-
om referensen till fullskaliga föremålens prak-
tiska funktioner. Dessa betydelser kan ha ritu-
ella och skyddsbärande konnotationer (se Baily 
2005). På ett generellt plan är miniatyrer inte att 
uppfatta som exakta avbildningar eller modeller 
som tillverkas med rigorös precision efter sina 
förebilder. Som exempel kan här nämnas de tu-
sentals neolitiska miniatyrdjur som påträffats i 
Çatalhöyük, Turkiet, som i sin variationsrike-
dom har uppfattats som materiellt förkropps-
ligande av människors tillvaro och angelägen-
heter (Meskell 2015, 11). Miniatyrer och deras 
tillverkningsprocesser kan på så vis förstås som 
meningsfulla i sig, och exakthet i den slutgilti-
ga miniatyrens utformning är inte nödvändigt. 
Miniatyrsköldar kan studeras med utgångs-
punkt i miniatyren som förkroppsligande, eller 
material iserade föreställningar om världen. 

Den grupp av miniatyrer som miniatyrsköl-
dar ansluter till har tolkats som religiösa uttryck, 
kopplade till en särskild gudom eller magisk 
praktik. Exempelvis har miniatyrspjut uppfat-
tats som en symbol för Oden vars attribut var 
spjutet Gungner (t.ex. Näsman 1973). Utöver 
synen på miniatyrer som konkreta mytologiska 
attribut har vapenminiatyrer överlag, och i syn-
nerhet miniatyrsköldar, förståtts som skydds-
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symboler (Samdal 2000, 68; se även Gräslund 
2007). Miniatyrsköldar funna i Birkas gravar har 
även tolkats som kristna symboler med direkt 
koppling till Ansgars mission (Trotzig 2004). 
Förekomst av miniatyrsköldar i kombination 
med kors finns i några av Birkas gravar, likaså i 
den grav som håller det berömda Birka-krucifix-
et (Bj 660). Skölden är en viktig symbol i biblis-
ka sammanhang och, som Gustaf  Trotzig fram-
hållit, ett attribut åt den helige kejsaren Ludvig 
den fromme, trons försvarare, som indirekt kan 
kopplas till Ansgars mission (Trotzig 2004, 202). 
Här är även relevant att betänka sköldframställ-
ningar på tidigmedeltida dopfuntar och därmed 
sköldens plats i kyrkorummet. Stridsscener i vil-
ka människofigurer med svärd och sköld tycks 
angripa vidunder, eller övernaturliga väsen som 
centaurer är relativt vanliga på tidigmedeltida 
dopfuntar från exempelvis Västergötland och 
Gotland. Sådana framställningar anses symbol-
isera människans strid mot det onda och har 
en mängd paralleller i tidigmedeltida konst från 
1000- och 1100-talen (Roosval 1917, 20). Dessa 
argument till trots är det inte helt övertygande 
att vikingatida miniatyrsköldar är knutna till den 
kristna tron. Motsägelsen ligger huvudsakligen 
i deras förekomst i både brand- och obrända 
gravar samt miniatyrernas kombinationsmöns-
ter. Här bör dock poängteras att det kan vara 
problematiskt att kategorisera gravars materiel-
la uttryck som antingen hedniskt/förkristet el-
ler kristet. Detta eftersom influenser från olika 
idévärldar kan sammanblandas i samband med 

begravningar, något som är märkbart i senvi-
kingatida gravskicksförändringar (Ljung 2016, 
55–56). 

Vikingatida miniatyrsköldars betydelser kan 
förstås i relation till deras fullskaliga motsvarig-
heter, liksom hur sköldar förekommer och fram-
ställs i andra källmaterial. Som tidigare påvisats 
är sköldar en föremålsgrupp med egenskap att 
skifta funktioner samtidigt som de är laddade 
med associationer. Sköldminiatyrer refererar till 
fullskaliga sköldar, men med annan materiell ut-
formning och naturligtvis andra funktioner. Att 
de i gravar uteslutande hör samman med kvin-
nor och att de aldrig förekommer i gravar som 
innehåller fullskaliga vapen är något som i syn-
nerhet skiljer dem från sina fullskaliga motsva-
righeter. Samtidigt finns gravarkeologiska paral-
leller i att de tycks kopplade till likartade sociala 
sammanhang. Miniatyrernas gravsammanhang 
är ofta rikt utrustade, vilket indikerar att dessa 
hör till en aristokratisk miljö. Sannolikt ska vi 
föreställa oss att de kvinnor som begravts med 
miniatyrsköldar rört sig i samma sociala sam-
manhang som de män(-niskor) som begravts 
med vapenutrustningar. Utifrån ett sådant per-
spektiv kan vi inte bortse från gravarkeologiska 
aspekter som berör religiösa och mytologiska 
föreställningar, och föremålens kopplingar till 
föreställningar om döden. Variationerna i ma-
teriellt uttryck är underordnade de associationer 
som skölden bär med sig, och även fullskaliga 
sköldar kan ses som symboler i gravsamman-
hang. 

Fig. 7.1. Miniatyrsköldar från Birka, t.v. från grav Bj 825, försedd med upphängningsanordning, t.h. grav från Bj 835. 
Båda exemplar bär virvelmönstrat punktcirkelornamentik, varav skölden från Bj 835 även har punktcirkelornerad kant. 
Foto: Gabriel Hildebrand, Statens historiska museum.
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Miniatyrsköldar som gravfynd
Majoriteten av de svenska gravfynden kommer 
från Birka (18 st, 56 %) där de främst påträf-
fats i obrända gravar, i såväl kammargravar som 
kistgravar, men de förekommer även i brand-
gravar. Som gravfynd uppträder miniatyrerna 
ofta tillsammans med och i anslutning till ova-
la spännbucklor och/eller andra dräkt- eller 
smyckesrelaterade föremål. Av de 18 gravarna 
med sköldminiatyrer i Birka innehåller 15 ova-

la spännbucklor, de resterande tre gravarna 
innehåller andra typer av spännen och pärlor. 
Utifrån skisser och planritningar från Hjalmar 
Stolpes utgrävningar av Birkas gravar framgår 
att miniatyrsköldarna i flesta fall har varit en del 
av dräkt- och smyckesuppsättningar. Det kan 
konstateras att så är fallet gällande gravarna Bj 
835, 849, 946, 954, 963, 968 och 980. 

De har dock inte enbart fungerat som häng-
en. Från gravfältet i Tuna vid Badelunda i Väst-
manland finns tre miniatyrsköldar påträffade 
i två båtgravar (grav 48 och grav 84, Nylén & 
Schönbäck 1994). Grav 48 innehöll två miniaty-
rer (VLM 27734, VLM 27735). Dessa är snarlikt 
utformade och dekorerade med virvelmönst-
rad punktornamentik, men har olika storlek.  
Den ena (VLM 27734) är 1,8 cm i diameter, 
medan den andra (VLM 27734) mäter 2,7 cm 
i diameter. De saknar kvarvarande synlig upp-
hängningsanordning såsom pånitad ögla eller 
upphängningshål. Den mindre miniatyrskölden 
uppvisar lödspår och har sannolikt varit försedd 
med upphängningsanordning. Även den större 
har antydan till lödspår i kanten och på baksi-
dan finns antydningar till spår av ett nålfäste i 
brons (se fig. 7.2). Den har sannolikt fungerat 
som spänne/brosch. Att bronskorrosionen inte 
är resterna av ett handtag stärks av den avsmal-
nade formen på den tvärlöpande utfasningen. 
Som jämförelse kan nämnas ”myntskölden” 
från Østermarie, Bornholm (fig. 7.10), vars 
handtag ursprungligen varit fäst med två små 
nitar eller stift på var sida om bucklan. 

Miniatyrsköldar som spännen har en ma-
teriell parallell i vissa typer av rundspännen. 
Rundspännen från gravarna Bj 739 och Bj 607 
(fig. 7.3) uppvisar likheter med vissa typer av 
miniatyrsköldar (jfr. SHM 729:12) och har i 
andra sammanhang klassificerats som sådana 
(se Gräslund 2007). Utformningen av denna 
variant utmärker sig genom att vara försedda 
med symmetriskt ställda ”bucklor” utöver den 
centrerade mittbucklan. Dessa spännen mäter i 
nuvarande skick uppemot sex cm i diameter och 
är därmed betydligt större än de flesta minia-
tyrsköldar. Storleken motiverar varför spännena 
här kategoriseras som sköldformade spännen 
och inte miniatyrsköldar. Denna gränsdragning 
är emellertid inte självklar och den snarlika ut-
formningen gör det rimligt att placera spännena 
inom samma typ av motivgrupp.

Fig. 7.2. Miniatyrsköld från Tuna, Badelunda, Västman-
land. Grav 48, VLM 27735. Fram och baksida. Baksidan 
visar antydningar till spår av ett nålfäste, varför det minia-
tyren troligen kunnat bäras som ett spänne. Foto: Kerstin 
Odebäck.
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Som hänge eller spänne/brosch kan miniatyr-
sköldar förmodas varit del av smyckes- och 
dräktutrustning. Därtill kan ytterligare använd-
ningsområden identifieras. I kammargrav Bj 
966 belägen på gravfältet Hemlanden i Birka 
påträffades en sköldminiatyr tillsammans med 
flera vikter, en bronsten, glasfragment och en 
pärla. Förmodligen har dessa föremål inrymts i 
en textilpåse dekorerad med silvertråd. Endast 
fragment av silvertråden återstod vid utgräv-
ningen 1881. Föremålsansamlingen låg, enligt 
Hjalmar Stolpes gravplan, i höjd med den grav-
lagdes höftparti och därmed inte kopplat till 
individens dräktspännen (ovala spännbucklor, 
dubbelskaligt rundspänne i förgyllt brons, se. fig. 
7.4). Ännu ett exempel från samma gravfält är 
grav Bj 987, likaså undersökt år 1881. Även den-
na innehöll föremål såsom ovala spännbucklor, 
pärlor och nålhus. Som framgår av gravplanen 
påträffades miniatyrskölden inte i anslutning 
till spännena utan i vad som kan förstås som 
gravens nedre del. Invid miniatyrskölden 
fanns ett förgyllt bronsbeslag som kan ha varit 
dekoration till en liten träskål eller träskrin. 
Möjligen har miniatyrskölden varit placerad 
inuti den förmodade behållaren. Även om 
miniatyrsköldar ofta kan relateras spännbucklor 
och dylikt i gravarna går det alltså inte förutsätta 
att de alltid varit en del av dräkt- och smyck-
esuppsättningarna i dessa gravar. Vidare är det 
relativt vanligt att miniatyrsköldar saknar upp-
hängningsanordning. 

Vad gäller de brandgravskontexter, i Birka 
och på övriga platser, som sköldminiatyrer in-
går i saknas i regel ovala spännbucklor, däremot 

Fig. 7.3. Spännen utformade som sköldar försedda med symmetriskt ställda ”bucklor”. Liknande utformning förekom-
mer ibland på miniatyrsköldar. Från Birkagrav Bj 739 (t.v.) och Bj 607 (t.h.). Foto: Gabriel Hildebrand, Statens historiska 
museum.

finns kombinationer av pärlor och olika typer av 
hängen i dessa gravar. Alla brandgravsfynd sak-
nar dock inte ovala spännbucklor. I Birkagrav 
Bj 462, och brandgraven från Åsta, Björskog i 
Västmanland (Simonsson 1969, 89) finns mini-
atyrsköld tillsammans med ovala spännbucklor. 
Kombination av ovala spännbucklor och mi-
niatyrsköldar kan sättas i relation till regionala 
och tidsrelaterade variationer av smyckes- och 
dräkt utrustning. Anne-Sofie Gräslund (2007) 
har uppmärksammat att miniatyrsköldar i Birkas 
gravar oftast kombineras med ovala spännbuck-
lor av typ P 51 C, medan vissa kombineras med 
typ P 51 A och B, liksom P 52 och P 47, vilka 
alla dateras till 900-tal. Grav Bj 462 innehåller 
spännbucklor av äldre typ (P 27) och dateras till 
800-tal (Gräslund 2007, 93).    

Miniatyrer som klart kan avfärdas som 
hänge och som istället varit placerade i påsar 
eller skrin visar på föremålsgruppens variatio-
ner i användningsområde. Lika väl som de ingår 
i dräkt- och smyckesuppsättningar kan de ha 
haft mer renodlad funktion som amulett, burits 
och hållits dolda för omgivningen i påsar och 
skrin. På ett övergripande plan kan amuletter 
definieras som föremål laddade med särskild 
magisk kraft, kopplade till övernaturliga väsen 
eller specifik gudom. De bärs ofta nära kroppen 
eller hålls gömda (t.ex. Fuglesang 1989; Simek 
1993; Rosengren 2010). Gränsen mellan mini-
atyrföremål som amuletter och som smycke är 
dock svårdefinierad. Som del av smyckesupp-
sättningar tillsammans med spännen och pärlor 
kan det förmodas att miniatyrsköldar i form av 
hängen utgjort del av den personliga dräkten 
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(jfr. Gräslund 2001, 47). Därmed inte sagt att 
begravningsdräkten med tillhörande smycken 
och bälten varit för vardagligt bruk. För Birkas 
vidkommande kan dock nämnas att minst ett 
exemplar av miniatyrsköld av silver med upp-
hängningsanordning har påträffats i svarta jor-
dens kulturlager (SHM 5208:16), vilket antyder 
att det burits – möjligen som del av smyckes-
uppsättning – i sammanhang utöver begrav-
ningstillfällen. 

Vid sidan av miniatyrsköldar förekommer 
miniatyrvapen såsom spjut och svärd i vikinga-
tida gravkontexter samt i skatt- och lösfynd. Ett 
exempel är amulettknippan i silver från Köping 
på Öland (SHM 129) som består av en silverring 
med upphängningsanordning, försedd med sex 
amuletter: två miniatyrsvärd, ett miniatyreldstål 
och tre stavar. Ytterligare exempel finns från 
Birkas svarta jord där det påträffats flera mi-
niatyrer, såsom miniatyrspjut i brons (se SHM 
474:44 och 13794:11). 

Miniatyrsköldar som påträffats i Birka kom-
mer från gravar belägna i gravfältsområdet 
Hemlanden med undantag för en grav som hör 
till gravfältet norr om Borg. Nio av gravarna är 
kammargravar, sju är obrända av kist- eller oklar 
karaktär, och två utgörs av brandgravar. Baserat 
på Anne-Sofie Gräslunds (1980) gravfältskartor 
över Birkas gravfält kan konstateras att flera av 
gravarna som innehåller miniatyrsköldar är be-
lägna i och omkring stadsvallen (se även Ducz-
ko 1989, 12; fig. 7.5). 

Fem av gravarna på Hemlanden har påträf-
fats i stadsvallen (Bj 800, 825, 835, 849, 983) 
och en grav var anlagd precis intill vallen (Bj 
987). Vidare kan noteras att endast tre av grav-
arna på Hemlanden är belägna på den östra si-
dan av vallen, medan åtta av gravarna är belägna 
på vallens västra sida, det vill säga ”stadssidan”. 
På vallens nordvästra sida finns ett kluster av 
grav ar (6) innehållande miniatyrsköldar i kvar-
ter 1A. Här är även grav Bj 983 belägen delvis 
i vallen. Gravarnas läge i och intill vallen är sär-
skilt intressant mot bakgrund av förekomsten 
av fullskaliga sköldar i samma område. Det är 
tänkvärt att sköldars, stora som små, placering i 
och vid vallen kan anspela på föreställningar om 
avgränsningar och skydd bortom det personliga 
skyddet, där amuletten skyddar och skölden för-
svarar. Samtidigt finns andra faktorer som kan 
ha påverkat gravarnas läge. Tillkomsttid och 

Fig. 7.4. Gravplan Birkagrav Bj 966. Miniatyrsköld på-
träffad tillsammans vikter, bronsten, glasfragment och 
en pärla i höjd med den dödes höftparti. Miniatyrskölden 
har således inte varit del av smyckesuppsättningen på den 
gravlagda individen. Planritning: Hjalmar Stolpe, ATA, 
digitalisering Statens historiska museum

gravform är här av betydelse. Det är möjligt att 
de personer som begravts med miniatyr-/sköld 
innehaft sociala positioner som motiverat att de 
begravts just i vallområdet. Sköldarna kan i det 
avseendet vara del av att markera social status 
som relateras till begravning på en särskild plats 
i landskapet, snarare än relateras till skydd eller 
försvar av gränsområdet. 

Koncentrationen av miniatyrsköldar i Birka 
är möjligen relaterat till det obrända gravskicket, 
där begravning i kammare är mer vanligt före-
kommande än på andra platser. Under vikinga-
tid hör kammargravskick främst till de östra och 
sydliga delarna av Skandinavien, med koncen-
tration runt centralplatserna Birka och Hede-
by. Däremot är begravning i kammare ovanligt 
i Norge, och hittills har inga sådana gravar 
påträffats i Kaupang (Price 2008, 263). Minia-
tyrsköldar som kopplade till kammargravskick 
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Fig. 7.5. Karta över Birkas gravfält som visar kända gravar innehållande miniatyrsköldar (markerade med svarta prickar, 
miniatyrsköld tillagd i rött avser grav Bj 849 i kvarter 1B, av förf.). Störst koncentration finns på Hemlanden i kvarter 
1A, därtill är de flesta gravar innehållande miniatyrsköld belägna på stadsvallens nordvästra sida, det vill säga ”stadssi-
dan”. Flera av gravarna är belägna i och intill vallen. Gravfältskarta med markeringar ur: Duczko 1989, 12.
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skulle i så fall kunna förklara de fåtaliga minia-
tyrsköldarna i Norge. Denna hypotes motsägs 
dock av att föremålsgruppen inte finns repre-
senterad i kammargravar i Hedeby. Däremot 
har det i Hedeby gjorts flera fynd av sköldbä-
rande kvinnofiguriner. Dessa föremål relaterar 
till miniatyrsköldar genom sin utformning och 
diskuteras mer ingående nedan. 

Som brandgravsfynd är miniatyrsköldar i 
Birka mer sällsynta och representeras i dagsläget 
av tre kända exemplar från två gravar (Bj 462, 
817). I grav Bj 462, som innehåller fragment av 
två miniatyrsköldar, påträffades två uppsättning-
ar av ovala spännbucklor. Det har föreslagits 
att dubbletterna representerar två kvinnor i en 
dubbelgrav, och att individerna varit utrustade 
med varsitt sköldformat hänge (Gräslund 2007, 
93). Miniatyrerna är av liknande utformning, 
båda har symmetrisk punktornamentik och för-
hållandevis stora mittbucklor. Förekomst av fler 
än en miniatyrsköld per grav är ovanligt och är 
i dagsläget endast känt från den obrända båt-
graven 48 från Tuna vid Badelunda i Västman-
land (VLM 27734, 27735, Nylén & Schönbäck 
1994). Miniatyrerna från Tuna uppvisar till skill-
nad från miniatyrerna i Birkagrav Bj 462 dock 
materiella olikheter. 

Det går inte att sluta sig till att miniatyrsköl-
dar i brandgravssammanhang har hanterats på 
ett enhetligt vis och deras fragmenteringsgrad 
varierar. Vissa är starkt eldpåverkade medan an-
dra till synes är knappt svedda. För att exem-
plifiera skillnaderna kan här jämföras skicket 
på miniatyrer från två olika brandgravar inom 
svenskt område.

Fig. 7.6. Kraftigt eldpåverkad miniatyrsköld (t.v.) tillika försmälta ryttarfiguriner (t.h.) från grav 44, Söderbygravfältet på 
Lovö i Uppland (SHM 36192). Föremålens skick ger tydliga indikationer på att dessa ingått i gravbålet. Foto: Kerstin 
Odebäck.

Fig. 7.7. Miniatyrsköld från brandgrav 6, Vedby, Västerås, 
Västmanland (SHM 20671). Varken miniatyrskölden eller 
den armring av brons som påträffades i graven har låtits 
fragmenteras nämnvärt i gravbålet. Foto: Sara Kusmin, 
Statens historiska museum.

Ett kraftigt eldpåverkat exemplar kommer från 
grav 44 på Söderbygravfältet, Lovö i Uppland 
(SHM 36192, Petré 2011, 72–74; fig. 7.6). Inne-
hållet i graven utgjordes av en benurna fylld av 
brända ben och täckt en torshammarring. Ur-
nan stod i ett brandlager i vilket det påträffades 
närmare 70 pärlor av glas, karneol och bergkris-
tall (mer eller mindre eldpåverkade), en nyckel, 
en smyckeskedja av brons, en fingerring av sil-
ver (försmält), ett mynthänge, två ryttarfiguriner 
(försmälta), ett odefinierat hänge av smält sil-
ver, och en fragmenterad och försmält miniatyr-
sköld i silver, bland andra föremål (Petré 2011, 

ODEBÄCK 2021 Vikingatida sköldar.indb   119ODEBÄCK 2021 Vikingatida sköldar.indb   119 2021-12-09   12:27:212021-12-09   12:27:21



VIKINGATIDA SKÖLDAR

120

72, 200). Mot bakgrund av föremålens fragmen-
terade och försmälta skick råder inga tvivel om 
att dessa ingått i gravbålet.

Från en brandgrav i Vedby socken i Väster-
ås, Västmanland (SHM 20671, Tillväxten) finns 
exempel på en miniatyrsköld som bär obetyd-
liga spår av eldpåverkan (fig. 7.7). Gravfältet i 
Vedby undersöktes i början av 1930-talet. Grav 
6 utgjorde en av tre gravar inom en och sam-
ma gravanläggning som inte var synlig ovan 
jord och de tre gravarna anträffades under en 
sammanhängande stenpackning. I brandlagret 
till grav 6 påträffades en miniatyrsköld av silver 
med upphängningsögla av brons, en armring av 
brons, fragment av ett keramikkärl, en pärla, ett 
bryne avbrutet i båda ändar, en kniv med avbru-
ten spets, samt en brodd av järn. Det kan inte 
uteslutas att föremålen ingått i gravbålet, men 
det kan konstateras att det inte varit angeläget 
att låta elden fragmentera miniatyrskölden. Inte 
heller armringen uppvisar märkbara spår av 
fragmentering. Detta står i kontrast till att en 
kniv och ett bryne i samma grav har modifierats 
i form (jfr. kapitel 5). Hanteringen av miniatyr-
skölden från Vedby kan relateras till föreställ-
ningar om föremål som i egenskap av funktion 
som amulett bär på magiska krafter och därför 
inte bör förstöras (jfr. nedan).

Fig. 7.8. Myntsköld försedd med upphängningshål påträffat som lösfynd i Gudum, Västsjälland, Danmark. Detta har 
ursprungligen myntats i York 997–1003 av Aethelred II, Longcross-London. Foto: Museum Vestsjælland.

Miniatyrsköldar som del av skattfynd

Miniatyrsköldar som del av skattfynd är kända 
från 18 platser i Sverige. Skattfynden har påträf-
fats på Gotland (6), i Skåne (3), i Södermanland 
(2), i Blekinge (1), i Gästrikland (1), i Närke (1), i 
Västmanland (1), i Ångermanland (1), på Öland 
(1), och i Östergötland (1). Som skattfynd 
förekommer miniatyrsköldar både som solitärer 
och i grupper om upp till fyra exemplar, som till 
exempel fyndet från Östjädra, Dingtuna i Väst-
manland (SHM 16217). Några av skattfynden 
innehåller flera föremålstyper av amulettkarak-
tär där framför allt eldstålsminiatyrer i silver är 
framträdande, men även torshammare och kors 
förekommer. Det vanligaste är dock att skatt-
fynden i övrigt består av hacksilver, silverorna-
ment och mynt. Miniatyrer och amuletter, så-
som miniatyrsköldar, eldstålsformade hängen 
och torshammare påträffade i danska skattfynd 
tenderar att vara mindre fragmentiserade än öv-
riga föremål i skatterna (Pedersen 2011). Om vi 
utgår från att dessa föremål är av särskild bety-
delse och i egenskap av amuletter bär på magis-
ka krafter tycks det rimligt att de ej skulle hante-
ras som övriga ädelmetaller även när de ingår i 
skattsammansättningar. Vid en överblick av mi-
niatyrsköldarna från skattfynden i svenskt om-
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råde går det dock inte att dra sådana slutsatser. 
Här förekommer miniatyrsköldar såväl intakta 
som fragmenterade i lika stor utsträckning och 
det går inte att relatera förekomst av fragmen-
tering respektive intakta fynd till olika områden 
eller fyndsammansättningar. 

Miniatyrsköldar som del av en smyckesupp-
sättning och dess koppling till den kvinnliga 
dräktutrustningen i gravar gör det relevant att se 
till andra typer av spännen och smycken i skatt-
fynd och hur de har behandlats. Mittspännede-
påer, vars utmärkande element utgörs av olika 
typer av mittspännen, såsom rundspännen och 
treflikiga spännen, i kombination med hängen, 
pärlor, samt mynt, kan här fungera som relevant 
jämförelse. Ett av mittspännedepåernas utmär-
kande drag är att föremål i dessa kompositioner 
sällan förefaller fragmenterade (Kilger 2008, 
326). Det är troligt att föremål i dessa depåer 
varit av särskild betydelse, som karismatiska fö-
remål (kapitel 4, samt Aannestad 2018; Røstad 
2018). Till skillnad från karismatiska vapen, vars 
krafter kunde förstöras eller förändras genom 
materiell modifikation i samband med begrav-
ning, tycks motsatt förfarande gälla för mitt-
spännedepåerna. Antagligen var det viktigt att 
hantera föremålen på särskilda sätt i särskilda 
situationer, och genom deponering neutralisera 
föremål (Myrberg Burström 2015, 38) som på 
grund av sina sociala betydelser inte var möjli-
ga att förstöra. Miniatyrsköldars förekomst som 
del av skattfynd antyder inte att de varit ”centra-
la föremål”, till skillnad från mittspännen. Dock 
bör deras närvaro i skattfynd uppfattas som re-
sultat av komplexa föreställningar om föremål 
och depåsammansättningar, som relateras till 
sociala betydelser bortom själva skattnedlägg-
ningen (se Spangen 2005). Utöver miniatyrsköl-
dar är miniatyrsmycken som kubbstolshängen, 
ormhängen, skålar och silar, samt torshammare 
betydelsebärande inslag i mittspännedepåerna. 
Genom miniatyrernas associationer till mytolo-
giska föreställningsvärldar bidrar deras närvaro 
i depåerna till att dessa framstår som menings-
fulla kompositioner, snarare än tillfälliga ansam-
lingar av exklusiva föremål (Kilger 2008, 326). 
Bilden av mittspännnedepåerna som menings-
fulla kompositioner förstärks ytterligare när 
hänsyn tas till föremålens biografiska aspekter, 
där exempelvis treflikiga spännen anspelar på 
transformationer i tid och rum (Aannestad 

2015), och ryggknappspännen som arvegods 
(Myrberg Burström 2015; Røstad 2018). 

Miniatyrsköldar är ofta likartat utformade 
och kan knytas till särskilda fyndsammanhang. 
En särskild grupp miniatyrsköldar antyder att 
skölden som kulturellt fenomen är överordnat 
specifik materiell utformning. Denna grupp 
består av mynt som omformats till sköldar, här 
kallade ”myntsköldar”.   

”Myntsköldar”

Det har på olika platser i Skandinavien påträf-
fats mynt som omformats till sköldar. Fynd-
gruppen utgörs idag av en handfull kända ex-
emplar påträffade i Danmark (5), Norge (1) och 
Sverige (1).  Mynten har alla har blivit omgjorda 
till miniatyrsköldar genom att dess mittpartier 
buktats ut som sköldbucklor. Ett av de danska 
fynden, funnet som lösfynd i Gudum, Vestsjäl-
land (SVM 1452x207), är försett med ett upp-
hängningshål. Det är myntat 997–1003 i York 
och är en penny av Aethelred II, Long Cross 
– London (se fig. 7.8). De övriga exemplaren 
funna i Danmark saknar upphängningshål, men 
skador i kanten gör att eventuell upphängnings-
anordning inte helt kan uteslutas. Den hålför-
sedda myntskölden har sannolikt använts, eller 
avsetts användas som hänge. 

Från Västsjälland finns ytterligare två kända 
exemplar av myntsköldar (fig. 7.9). Även dessa är 
av engelskt ursprung. Från Sigersted Syd (SVM 
1383x28) finns ett exemplar som ursprungligen 
är en Knut den store-penny präglad av Olfwig/
Ӕlfwig (?) 1029–1036. Detta är ett lösfynd. 
Från Haraldsted (SVM 1536x2) finns ett exem-
plar som ursprungligen varit en Edward Bekän-
naren-penny präglad av myntmästaren Leofred, 
1050–1053. Detta har möjligen varit del av en 
silverskatt, då det påträffades i nära anslutning 
av en penning myntad av Knut den helige, Lund 
1080–1086.   

En myntsköld kommer från ringborgen 
Aggersborg vid Limfjorden, Norjylland (VMÅ 
2674x400) och påträffades i nära anslutning till 
borgområdet (Moesgaard muntl. 2017-08-28). 
Det är ursprungligen myntat under Harald II 
Godwinson 1066.

Dessa fyra myntsköldar är försedda med 
kors på åtsidorna och det är själva korsen som 
buktats till sköldbucklor och på så vis utgör sköl-
darnas framsidor. Inskriptionerna är på dessa 
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Fig. 7.9. Myntsköldar utan upphängningsanordning, båda från Västsjälland i Danmark. Lösfynd från Siggersted Syd 
(SVM 1383x28), en Knut den store-penny präglat 1029–1036 (t.v.). Fyndet från Haraldsted (SVM 1536x2) har ursprung-
ligen varit en Edward Bekännaren-penny präglat 1050–1053 (t.h.) och hör sannolikt till en silverskatt. Foto: Museum 
Vestsjælland. 

mynt klart synliga och har inte slipats bort eller 
omarbetats i samband med att mynten gjorts 
om till sköld. I fråga om korsförsedda mynt 
som genom upphängningsanordning gjorts till 
mynthängen diskuterar Florent Audy (2018) hur 
korsmotiv kan förstås både som amuletter och 
som kristna insignier. Gränsen däremellan kan 
vara svår att arkeologiskt fastställa om inte fynd-
sammanhanget ger tydliga indikationer. Här ger 
exempelvis korsförsedda mynthängen som på-
träffats i kristna gravar goda skäl att uppfat-
tas som symboler för kristendom (Audy 2018, 
198). För de korsförsedda myntsköldarna finns 
inga möjligheter att genom fyndsammanhang 
fördjupa en sådan analys.  Myntens datering-
ar antyder att de inkorporerats i skandinaviska 
sammanhang som tidigast under 1000-talets 
första hälft, vilket talar för att de som ägde 
och brukade dessa var införstådda med korsets 
kristna innebörd. 

Från Østermarie, Bornholm, finns ett känt 
exemplar av myntsköld (fig. 7.10). Själva sköld-
en saknar inskription och dekoration, men spår 
av kufisk inskrift på miniatyrens handtag visar 
att det ursprungligen varit en islamisk dirhem 
(Tarnow Ingvardson 2020, 59). Handtaget har 

varit fäst på sköldens baksida med små nitar el-
ler stift, men är i dagsläget fristående. Föremå-
let är ett metalldetektorfynd och kom i dagen i 
nära anslutning till ett miniatyrsvärd av silver. 
Myntsköld och miniatyrsvärd har antagligen in-
gått i större skattfynd, vilket har plöjts sönder 
och spridits över en större yta. I samma område 
har även påträffats flera arabiska och tyska sil-
vermynt samt hacksilver (Laursen muntl. 2021-
03-19). 

En myntsköld har hittills påträffats i Norge. 
Fyndet kommer från en rikt utrustad obränd 
grav i Vangen, Voss, Hordaland (B6228). Myn-
tet är ursprungligen ett anglosaxiskt silvermynt 
präglat för Offa av Mercia som omformats till 
sköld genom utbuktning av mittpartiet vilket 
bildar en sköldbuckla. Exemplaret är försett 
med upphängningshål. Graven har daterats till 
900-tal och var utformad som en hög där den 
gravlagda kvinnan hade begravts i kista (Samdal 
2000, 64). Offa av Mercia regerade mellan 757–
796 v.t. (Jonsson & Carlsson 2014, 36) vilket 
innebär att det ursprungliga myntet är betydligt 
äldre än graven i sig. Sådana tidsglapp brukar 
inom myntstudier förstås genom begreppet 
cirkulationstid vilket avser tiden mellan att 
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Fig. 7.10. Myntsköld från Østermarie, Bornholm, Danmark som varit försedd med ”handtag” på baksidan. Handtaget 
bär spår av inskription som visar att detta varit del av en arabisk dirhem, medan all form av dekoration på skölden i övrigt 
slipats bort. I anslutning till skölden påträffades ett miniatyrsvärd av silver. Föremålen har sannolikt hört till ett större 
skattfynd. Foto: René Laursen, Bornholms museum.

myntet präglats till att det deponeras i grav eller 
skatt. För mynt omgjorda till hängen, eller som i 
detta fall på andra sätt förändrats i utformning, 
kan det vara svårt att avgöra hur cirkulations-
tiden förhåller sig till föremålets biografi efter-
som det inte är känt vid vilken tidpunkt myntet 
gjorts om. Det kan ha skett kort tid efter import 
till Skandinavien vilket innebär att myntet tagits 
ur cirkulation tidigt, men det kan likaväl ha skett 
precis innan depositionstillfället, vilket i så fall 
innebär att föremålet cirkulerat som mynt en 
längre period (Audy 2018, 153–165). Även om 
det inte är möjligt att avgöra när myntet från 
Vangen gjordes om till sköld så har det som del 
av en 900-talsgrav en tidigare datering än de 
danska myntsköldarna från Jylland och Själland. 
Den myntsköld med yngst datering är präglad 
1066 och har rimligen inte kommit i jorden om-
gående. Detta innebär att myntsköld ”som kon-
cept” har förekommit under minst 150 år.  

Från svenskt område finns ett känt exem-
plar av myntsköld (fig. 7.11). Denna påträffades 

i Kungsgården, Österfärnebo socken i Gäst-
rikland 1951 (SML 14, Gä 101). Trots att de-
taljerade fyndomständigheter saknas bör detta 
räknas som gravfynd, då den tillsammans med 
andra föremål plöjdes fram i ett sedan länge 
uppodlat järnåldersgravfält (Golabiewski Lann-
by 2018, 68). Dessutom är det eldpåverkat, vilket 
tyder på att det kommer från en brandgrav och 
varit del av gravbålet (Schill 2020, 18). Myntet är 
ursprungligen en Sammanid, myntat av Ismail 
ibn Ahmad, (Samarkand), och dateras till 902-7 
v.t. (enligt bestämning av KMK, Inv. 195 93). 
Upphängningsanordning visar att myntskölden 
fungerat som hänge. 

Då enbart en av myntsköldarna härrör från 
känt gravsammanhang, och en från oklart grav-
sammanhang, försvåras en mer ingående analys 
av hur myntsköldarna använts. Det kan dock 
uteslutas att de var vanligt förekommande un-
der vikingatid, i synnerhet som gravföremål. 
Det är värt att poängtera att det norska exem-
plaret var funnet i en rikt utrustad kvinnograv, 
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Fig. 7.11. Myntsköld från en (förmodad) brandgrav i 
Kungsgården, Österfärnebo, Gästrikland. Exemplaret är 
försedd med upphängningsanordning och är eldpåverkat, 
något som tyder på att detta varit del av gravbålet. Detal-
jerade uppgifter om fyndomständigheterna saknas. Myn-
tet har ursprungligen varit en Sammanid, präglat 902–7. 
Foto: Bengt Grundvig, Länsmuseet Gävleborg.

vilket överensstämmer med miniatyrsköldarnas 
gravsammanhang. Trots myntsköldarnas ringa 
antal visar förekomsten på hur föremålstrans-
formationer inom sköldens associativa fält kun-
de te sig. 

Mynt är föremål med goda förutsättning-
ar att förvandlas till miniatyrsköldar. Gustaf  
Trotzig menar att miniatyrsköldar påträffade i 
Birkas gravar kan ha tillverkats av silvermynt. 
Detta med anledning av att flera exemplar har 
en pånitad upphängningsögla i kanten. Från 
Birkas gravar finns dessutom hängen som an-
tagit korsform efter att ha karvats ut ur silver-
mynt (Trotzig 2004, 200). Det är sannolikt att 
mynt utgjort råmaterial till miniatyrsköldar av 
flera anledningar, exempelvis den runda formen 
samt ursprungsföremålets tjocklek och vikt. Att 
använda mynt som råmaterial för tillverkning av 
amuletter och hängen kan även ha bakomlig-
gande drivkrafter bortom rent praktiska orsaker. 
Mynt har i olika studier ansetts vara direkt rela-
terade till magiska och skyddande egenskaper, 
något som stärks av mynthängens fyndkombi-
nationer i gravar liksom myntens motiv som i 
sig kan uppfattas laddade med konnotationer 

till beskydd (Audy 2018, 197–198, med hän-
visningar). Silver, och andra typer av metaller, 
kan bära på skyddande egenskaper kopplade till 
föreställningar om övernaturliga fenomen och 
varelser. Mynthängen har lång kontinuitet fram 
i medeltid och historisk tid. Som exempel kan 
nämnas att mossfyndet ”Dannvikekvinnan”, en 
ung kvinna gravlagd i en myr runt sekelskiftet 
1600–1700, begravts med ett mynthänge. Detta 
har relaterats till begravningsrelaterade åtgärder 
för att förhindra hemsökelser (Ljunge 2007, 
44). För vikingatidens del bör dock påpekas att 
en betydande andel av samtliga inhemskt till-
verkade silverföremål kan antas ha tillverkats av 
nedsmälta silvermynt.

Myntsköldar har till stor del behållit visuel-
la egenskaper förknippade med mynt och det 
är troligt att de för vikingatidens människor 
varit igenkännbara som mynt. Det är därför re-
levant att uppfatta myntens motiv (dekorativa 
inslag, inskriptioner), liksom deras biografiska 
innebörder, som betydelsefulla. Det leder till 
antagandet att inte vilka mynt som helst läm-
pade sig för att förvandlas till sköld. Studier av 
mynthängen har dock visat att myntens inskrip-
tioner och motiv i regel inte tycks ha varit pri-
märt framhävt när de omvandlats till hängen. 
Visuella inslag har ofta gömts eller förstörts i 
samband med att upphängningsanordning till-
kommit, och geometrisk framställning tycks 
vara viktigare än att hålla ursprungligt motiv 
intakt (Audy 2018, 127). På myntskölden från 
Østermarie, Bornholm har hela ytan slipats ned, 
och på vis förlorat sin uppenbart visuella associ-
ation till mynt. Här framgår att gränsen mellan 
myntsköld och miniatyrsköld kan vara svår att 
definiera, vilket i sin tur indikerar att föremålens 
betydelser inte ska uppfattas som allmängiltiga. 
Detta stärks av att myntsköldarna påträffats i 
olika arkeologiska sammanhang och att mynten 
i sig har olika motiv och ursprung. Samtidigt 
antyder utbredningsmönster och dateringar att 
företeelsen i sig, det vill säga att omvandla mynt 
till sköldar, var geografiskt spridd i Skandina-
vien under vikingatid. Som del av (förmodade) 
kvinnogravar och brukade som hängen är det 
rimligt att förmoda att myntsköldar och mini-
atyrsköldar delar betydelsebärande egenskaper. 

Sköldens koppling till mynt återfinns även 
i skriftliga källor. Här åsyftas främst kenningen 
Sváfnis salnæfrar, som i översättning till svenska 
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lyder ungefär ”mynten på Odens hall”. Poetiska 
omskrivningar i form av kenningar diskuteras 
mer ingående i kapitel 9, men det kan redan nu 
nämnas att deras språkliga uppbyggnader och 
komplexa associationsmönster innebär att de 
inte kan uppfattas som bokstavliga referenser. 
Att sköld omskrivs till mynt, och därigenom 
associeras till myntens visuella egenskaper som 
glänsande eller skimrande, är dock en viktig 
iakttagelse som även har bäring på förståelsen 
av miniatyrsköldar. En utgångspunkt i förstå-
elsen av miniatyrer är att de refererar till stor-
skaliga föremål, men att de inte nödvändigtvis 
representerar förlagans innebörder och praktis-
ka funktioner. På så vis kan miniatyrsköldar och 
myntsköldar i silver bära på betydelser som går 
bortom referensen till sina storskaliga motsva-
righeter. Det är möjligt att en sådan betydelse-
bärande beståndsdel utgörs av associationer till 
Oden. 

Associativa miniatyrer

Även om miniatyrsköldarnas gravsamman hang 
uppvisar vissa mönster vad gäller föremålskom-
binationer och gravform kan deras funktioner 
skifta. De påträffas i anslutning till dräkt- och 
smyckesuppsättningar liksom i påsar och skrin. 
Miniatyrerna har alltså använts både som häng-
en (oftast som del av smyckesuppsättning), som 
spännen, och som portabla föremål (amuletter). 
Som gravföremål förekommer miniatyrsköldar 
i såväl brandgravar som i obrända gravar. De 
har uteslutande påträffats i vad som definie-
rats som kvinnogravar och inga har påträffats 
i gravar innehållande fullskaliga vapen. Många 
av gravarna med miniatyrsköldar kan kopplas 
till en aristokratisk sfär. Detta gäller i synner-
het kammargravfynden från Birka, men det har 
även visats exempel på rikt utrustade gravfynd 
från andra platser (t.ex. Tuna, Badelunda, Väst-
manland, och Söderby, Lovö, Uppland). I Birka 
finns även rumsliga dimensioner som förenar 
miniatyrsköld- och sköldgravar. Många av gra-
varna innehållande miniatyrsköldar har påträf-
fats i och i anslutning till stadsvallen, likt flerta-
let sköldförande gravar. Det är rimligt att anta 
att de individer som begravts med miniatyr-
sköld hör till samma sociala sammanhang som 
individer begravda i vapengravar, och i Birka 
har flera av dessa individer begravts i kammare 
i närheten av vallen. 

Miniatyrsköldar är dock inte förbehållna grav-
sammanhang. De ingår även i skattfynd, med 
paralleller till så kallade mittspännedepåer vilka 
anses utgöra meningsfulla kompositioner inne-
hållande föremål som associeras till myter och 
föreställningar om världen. 

Inom svenskt område har enstaka mini-
atyrsköldar påträffats som lösfynd i kulturla-
ger, men flertalet sköldminiatyrer som i bland 
annat Danmark och Polen hittats som lösfynd 
eller i kulturlager antyder att de brukats (bu-
rits) i ”vardagliga” sammanhang. Som hängen 
brukade i vardagliga sammanhang har möjligen 
miniatyrsköldar i silver signalerat särskild status 
eller grupptillhörighet. Sannolikt har man ge-
nom miniatyrskölden velat associera till de ideal 
och världsföreställningar, eller erhålla den kraft 
och det beskydd, som även fullskaliga sköldar 
anspelar på. Här finns en direkt parallell till de 
fågelformade sköldbeslag som under vendeltid 
fick inta position som dräktspänne i den skand-
inaviska kvinnodräkten (kapitel 2). Vendeltida 
sköldspännen är inte utformade som miniaty-
rer, men de är ändå direkt relaterade till sköldar. 
Dessa har tidigare diskuterats i relation till bio-
grafiska aspekter, där det föreslagits att spänne-
na kan ha varit av betydelse som personligt eller 
kollektivt arvegods relaterade till övergripande 
sociala ideal, myter och föreställningsvärldar. 
Vikingatida myntsköldar bär likaså på identifier-
bara biografiska aspekter, och det är möjligt att 
urskilja olika detaljer i deras livshistoria. Dessa 
moment består bland annat av import, eventu-
ell cirkulationstid som mynt, omformande till 
sköld samt tillägg av upphängningsanordning, 
(eventuellt återförsel i cirkulation) och depo-
sition (jfr. Audy 2018, 153). Det finns starka 
kopplingar mellan mynt och miniatyrsköldar; 
mynt som förmodat råmaterial i tillverkning 
av miniatyrer, likheter i form och storlek, samt 
bruk av mynthängen liksom miniatyrsköldar 
som del av smyckesuppsättningar. Det som ut-
märker myntsköldar är att de, trots att de om-
formats till sköld, till viss del låtits behålla visu-
ella egenskaper förknippade med mynt.

Kopplingen mellan fullskalig sköld och 
mynt/miniatyrsköld kan även relateras till före-
ställningar och idealbilder av sköldens visuella 
egenskaper. Glänsande och skimrande sköl-
dar beskrivna i skriftliga källor och kenningen 
”mynten på Odens hall” indikerar att sådana 
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Fig. 7.12. Människoliknande, feminin figurin försedd med 
sköld i ena handen och dryckeshorn i den andra. Fynd 
från Tissø, Danmark. Foto: Roberto Fortuna/Kira Ur-
sem, Nationalmuseet, Danmark.

föreställningar kan ha funnits under vikingatid. 
Det är här även tänkvärt att reflektera kring för-
hållandet mellan miniatyrsköldar och fullskaliga 
sköldar, vilket hittills har utgått från att minia-
tyren refererar till sin stora motsvarighet. Det 
kan inte uteslutas att idealiserade sköldars visu-
ella egenskaper som blänkande och skimrande 
refererar till miniatyr- och myntsköldar i silver, 
vilket i sin tur innebär att även stora sköldar 
kan referera till deras miniatyriserade motsva-
righeter. Relationerna mellan sköldar, miniatyr-
sköldar och litterära sköldar exemplifierar hur 
sköldens associativa fält är uppbyggt och kan 
förstås.

Vikingatida miniatyrsköldar har en direkt 
visuell parallell i ytterligare en föremålsgrupp; 
sköldar som del av vapenbärande feminina fi-
guriner. Det finns anledning att klassificera va-
penbärande figuriner som en föremålsgrupp i 
gränslandet mellan föremål och bild. Därför ska 
dessa undersökas innan uppmärksamheten skif-
tas mot sköldar som del av bildframställningar 
(kapitel 7). 

Sköldbärande figuriner

Under vendel- och vikingatid förekommer 
människoliknande figuriner i arkeologiska 
fyndkontexter i Skandinavien liksom i England, 
Tyskland, Polen och Ryssland. Många av dessa 
har utifrån klädedräkt, håruppsättning och håll-
ning definierats som feminina karaktärer (fig. 
7.12). Dessa är i regel försedda med olika typer 
av attribut och många framställs i identiska eller 
likartade kroppspositioner. Figurinerna finns i 
såväl tvådimensionell som tredimensionell ut-
formning varav det förstnämnda är vanligast. 
Det finns i dagsläget fler än 50 kända figuriner 
av feminin karaktär från nämnda områden. Av 
dessa är 22 utformade som vapenbärare och/
eller ryttare utrustade med sköld. 

Figuriner i form av vapenbärare och/el-
ler ryttare har påträffats på olika platser i nu-
varande Danmark (10), England (6), Tyskland 
(4), Polen (1), Sverige (1). Gemensamt för dessa 
fynd är att samtliga återfunnits i kulturlager el-
ler som lösfynd genom metalldetektering. Inga 
vapenbärare/ryttarfiguriner av detta slag har 
påträffats i gravar. Flera av fynden kan knytas 
till aristokratiska hallmiljöer och kultplatser, 
som exempelvis fynden från Tissø i Danmark 

(Jørgensen 2003, 2009), eller till kulturlager 
av boplatskaraktär såsom Hedeby i nuvarande 
Tyskland (Helmbrecht 2011) och Truso i Polen 
(Gardela 2014). Det hittills enda kända fyndet 
från svenskt område kommer från Norrtil, ut-
anför Sigtuna i Uppland. Detta exemplar på-
träffades i ett vikingatida storgårdskomplex i 
anslutning till en aktivitetsyta av kultisk/rituell 
karaktär (Seiler & Beronius Jörepland 2020). 
Kopplingen till kulturlager kan sättas i kontrast 
till icke-vapenbärande figuriner som i svenskt 
område hittats i gravar, exempelvis i Birka (grav 
Bj 825, Bj 968). Inom svenskt område finns tolv 
fynd av vikingatida figuriner utan vapen som 
definierats som feminina (Wihlborg 2019, 20). 

Den stora mängden ryttar- och vapenbäran-
de figuriner i Danmark, samt fynden från Eng-
land, är till viss del resultat av metalldetektering. 
Den geografiska utbredningen och förekom-
sten i gravar eller som fynd i kulturlager kan 
dock inte förklaras enbart utifrån omfattning-
en av metalldetektering i olika regioner. Fynd-
platser som Birka och Hedeby är väl undersök-
ta vad gäller både gravar och kulturlager. Det 
innebär att det rimligen borde finnas belägg på 
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vapenbärande kvinnofiguriner i gravar i Hedeby, 
liksom förekomst i största allmänhet i Birka om 
de förekommit där. Här kan tilläggas att inte ens 
det väl undersökta och fyndrika materialet av 
miniatyrer och figuriner från Uppåkra i Skåne 
uppvisar några vapenbärare eller ryttare.       

Kriterierna för att dessa figuriner ska kate-
goriseras som feminina ligger främst i utform-
ningen av klädedräkt och frisyr. Dräktens be-
tydelse i relation till andra figuriner och bilder 
har förståtts som en central genusmarkering. 
Vad gäller guldfoliefigurer, vars kroppsliga 
egenskaper såsom huvud, hår, händer och föt-
ter främst signalerar mänskliga drag, fungerar 
dräkten som ett huvudsakligt genusindikeran-
de element (Hedeager 2015, 133). Figurinernas 
dräkter utgörs i regel av en fotsid dräkt med 
släp. Därtill kan det på vissa figuriner urskiljas 
mantel eller sjal, något som även förekommer 
på feminina karaktärer i bildstensmotiv (se Gö-
ransson 1999, 38). Ett ytterligare kriterium lig-
ger i frisyrens utformning. Figurinerna har ofta 
långt hår uppsatt i en tofs med en så kallad irisk 
knut, något som är utmärkande för feminina 
figuriner såväl som framställningar i guldfolie-
format (Hedeager 2015, 134). Likaså uppvisar 
majoriteten av kvinnliga karaktärer definierade i 
bildstensmotiv liknande håruppsättningar (Gö-
ransson 1999, 41). Icke-vapenbärande feminina 
figuriner är ibland försedda med andra typer av 
frisyrer, dessa gestaltas framifrån där figuren 
håller (eller drar) i sitt hår med båda händerna. 
Uppsatt hår i kontrast till utsläppt hår har bland 
annat uppfattats som en markör för självkon-
troll eller tyglat uppträdande (Arwill-Nordbladh 
2016). Figuriner och guldfoliefigurers attribut 
som könsindikerande manligt eller kvinnligt har 
ofta fått stå i fokus, liksom vad deras kropps-
hållningar, dräkter och gester signalerar. Vidare 
har attribut och gestik relaterats till hur, vad och 
vilka könsroller, relationer och aktiviteter som 
var möjliga i sociala sammanhang i förhistorisk 
tid. Att den arkeologiska blicken har formats 
av samtiden och resulterat i begränsande tolk-
ningsförfaranden har därtill problematiserats. 
(Back Danielsson 2007; Whilborg 2019). 

Ett återkommande tolkningsförslag är att 
figurinerna är representationer av övernaturliga 
eller gudomliga väsen, i synnerhet ”valkyrior” 
med hänvisning till skriftliga källor. Som poäng-
terats av Neil Price, kanske till och med så van-

ligt att det används slentrianmässigt (2006, 180). 
För att nå en djupare förståelse av figurinernas 
betydelser bör de undersökas utifrån utgångs-
punkter som går bortom antagandet att de är 
gudomliga symboler. Sådana utgångspunkter 
innebär detaljanalyser av utformning och mate-
riella element, utformningens möjliga paralleller 
i (andra) bildkällor, samt fyndsammanhang (a.a., 
182). 

Det är svårt att uppfatta figurinerna som mi-
niatyrer, det vill säga förminskade versioner av 
stora föremål. Figuriner befinner sig i ett gräns-
land mellan ting och bild, där parallellerna till 
samtida bildkällor är betydelsefulla. Vikingatida 
bildkällor utforskas mer grundligt i nästkom-
mande kapitel, men redan nu kan tydliggöras att 
dessa inte uppfattas som i första hand avbild-
ande, eller som representationer av ”verkliga” 
händelser och personer. Likaså utgår undersök-
ningen av sköldbärande figuriner från att de är 
associativa snarare än deskriptiva (jfr. Varenius 
1992). Figurinernas kroppshållningar, gester 
och attribut visar på visuell samstämmighet över 
stora geografiska områden och antyder att de 
tillverkats med specifika motiv som bakgrund 
(Price 2014b, 5). Det är därmed rimligt att fi-
gurinerna anspelar på under vikingatid välkända 
berättelser och föreställningsvärldar. Vapenbä-
rande figuriner berättar kanske inte i första hand 
för oss att ”det var möjligt” för kvinnor att bära 
vapen, eller att det var vanligt förekommande 
under vikingatid. Däremot visar figurinerna att 
sådana fenomen existerade som koncept under 
perioden och därmed inte enbart är en föreställ-
ning skapad av medeltida sagor (a.a., 7). Här kan 
jämföras med att ovalformade sköldar på en 
gotländsk bildsten (kapitel 8) indikerar att andra 
sköldformer än rundskölden existerade i männ-
iskors medvetande under vikingatid, även om 
det är svårt att arkeologiskt fastställa. Därmed 
berättar figurinerna att ”det var möjligt” för 
vapnen att skifta sociala betydelser beroende 
på sammanhang och materiellt uttryck. Det 
visar sig återigen att skölden är laddad med 
associationer som går bortom funktionen som 
försvarsvapen.    

Det finns två huvudsakliga varianter av va-
penbärande kvinnofiguriner i det arkeologiska 
källmaterialet. De kan benämnas som enskilda 
tvådimensionella figuriner och tvådimensionella 
parställda ryttare och vapenbärare. Dessutom 

ODEBÄCK 2021 Vikingatida sköldar.indb   127ODEBÄCK 2021 Vikingatida sköldar.indb   127 2021-12-09   12:27:222021-12-09   12:27:22



VIKINGATIDA SKÖLDAR

128

Fig. 7.13. Parställd ryttare och vapenbärare från Tissø, 
Danmark. Denna typ av figurativ framställning är i regel 
stiliserad. Ryttaren bär ofta pösbyxor, mantel/sjal, håller 
svärd/spjut, samt har håret uppsatt i en så kallad irisk 
knut. Den stående figuren bär ofta fotsid dräkt, till skill-
nad från ryttarens iriska knut har de stående figurerna ofta 
något som påminner om en huvudbonad på huvudet. I 
majoriteten av de parställda ryttar/vapenbärar-figuriner-
na håller enbart den stående figuren sköld. Foto: Roberto 
Fortuna/Kira Ursem, Nationalmuseet, Danmark.

finns en tredimensionell sköldbärande figurin 
känd från Danmark, den så kallade ”Hårby-val-
kyrian”, från Hårby, Fynd (Henriksen & Peter-
sen 2013). 

De tvådimensionella figurinerna är stilisera-
de och följer tydliga mönster i utformning. De 
parställda ryttar/vapenbärar-figurinerna och 
de enskilda vapenbärande feminina figurinerna 
uppvisar flera likheter i utformning varför det 
är rimligt att de refererar till varandra, eller till 
likartade berättelser. Utifrån en sådan utgångs-
punkt kan de parställda figurinerna anses mer 
informationsrika i sitt motiv. Inledningsvis kom-
mer därför de parställda figurinerna behandlas, 
därefter riktas uppmärksamhet mot de enskilda 
figurinerna. Figurinernas utformning har, som 
nämnts, tydliga paralleller i de betydligt mer om-
fattande bildstenskällorna. Bildstensmotiv kan 
därmed fungera som referenspunkter för att 
förstå figurinernas betydelser i de sammanhang 
de förekommit i.  

Parställda ryttare och vapenbärare

De tvådimensionella ryttare/vapenbärar-par-
en finns i tolv kända exemplar från Danmark, 
Tyskland, England och Polen. De är gjutna i sil-
ver eller brons och är ibland förgyllda. De är i 
regel ca 3,5 x 2,5 cm stora och flera är försedda 
med två öglor på baksidan. Öglorna indikerar 
att de, om de var burna, varit fastsydda eller 
snörda snarare än hängande som del av smyck-
esuppsättning eller dylikt. Ryttare/vapenbärare 
är orienterade mot varandra, med ryttare till 
vänster och en stående vapenbärande figur till 
höger. Endast ett exemplar från Truso i Polen 
avviker med ryttare till höger och vapenbärare 
till vänster (Gardela 2014, 78–80; se kapitel 8 
för vidare diskussion om orientering). Ryttarfi-
gurerna är i regel försedda med det som upp-
fattas som pösbyxor. Byxor har i bildstensmotiv 
kopplats till manlig dräkt, och inga definiera-
de kvinnofigurer på bildstenar har uppfattats 
bära byxor. Däremot förekommer ”manliga” 
bildstensfigurer med fotsid dräkt i kombina-
tion med antydan till skägg (Göransson 1999, 
38–68). Figurinernas ryttare är i regel utrusta-
de med sjal eller mantel, samt frisyr med tidi-
gare nämnd utformning. Ryttarna har ofta ett 
höjt svärdsliknande föremål i handen, på vissa 
kan dessutom urskiljas ett svärd- eller spjutlik-
nande föremål som är fäst vid midjan. Två av 

ryttarfigurerna bär sköld (1 från Hedeby, 1 från 
Bylaugh, England). På övriga tio ryttare/vapen-
bärarfigurinerna är endast den stående figuren 
försedd med sköld. Sköldarna är ibland dekore-
rade med virvelmönster och punktdekor, men 
även med jämlöpande cirklar. Sköldarna har 
centrerade sköldbucklor. Figurinernas sköldar 
har i visuellt hänseende direkta paralleller i mi-
niatyrsköldars utformning. Denna uttrycksform 
går även igen i vissa sköldar på bildstenar (se 
kapitel 8). De stående figurinerna ger ett ”mö-
tande intryck” och är alltid vända mot ryttaren. 
De är alla klädda i fotsid dräkt och flera av dem 
uppvisar antydningar till mantel. 

De stående figurernas frisyrer skiljer sig i re-
gel från ryttarens tofs/iriska knut. Flera av de 
stående figurerna är försedda med något som 
kan uppfattas som huvudbonad eller hjälm på 
huvudet (fig. 7.13)). Deras profilsedda ansikten 
är i regel mer eller mindre näbbformade. Vissa 
av de stående figurerna har streckade linjer från 
halsen upp på kinden, strecken utgörs ibland av 
en solitär linje vilket ger intryck av en halsring 
eller liknande (t.ex. figurinen från Vestervig, 
Nordjylland, se Wihlborg 2019, 110), medan 
andra är försedda med upp till fem streck vilket 
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snarast liknar en slags halskrage eller möjligt-
vis del av dräkten (t.ex. figurinen från Kalmer-
gården, Tissø). En figur med inslag av feminin 
dräkt, djurhuvud och sköld finns på ett bonads-
fragment från Osebergskeppet (se kapitel 8). Fi-
guren är orienterad med kroppen mot vänster 
och håller en höjd sköld framför sig. Den har 
uppfattats som en kvinna iklädd ett björnskinn, 
och vidare representera en kvinna i hamnskifte, 
en så kallad ”shape-shifter” (Price 2002, 173). 
Utformningen av ryttare och vapenbärare upp-
visar följaktligen tydliga skillnader i dräkt, frisyr, 
ansikte och attribut. Detta kan uppfattas som 
meningsfulla markeringar; de är skilda karak-
tärer som innehar olika roller och funktioner i 
sammanhanget.

Förutom att vara utrustade med sköld håller 
de stående figurerna ofta något i handen som 
närmast påminner om dryckeshorn, vilket hålls 
med höjd arm mot ryttaren. Attributet är dock 
inte alltid tydligt varför det inte är möjligt att 
säkerställa i generell mening. De stående figu-
rerna i figurinerna från Tissø och Vestervig i 
Danmark, samt Peterborough i England är för-
sedda med tydliga dryckeshorn. Dessa skiljer 
sig från enskilda sköldbärande feminina figuri-
ner vilka oftast håller svärd- eller spjutliknan-
de föremål i handen, något vi återkommer till. 
Dryckeshornet är ett återkommande element i 
samband med icke-vapenbärande figuriner och 
feminina figurer på bildstenars ”välkomstmo-
tiv” (fig. 7.14). Välkomstmotivet utgörs oftast 
av en feminin karaktär som håller ett dryckes-
horn mot en krigare till häst och har ansetts vara 
ett nyckelmotiv i den gotländska bildstenstradi-
tionen, tillika ett motiv som var väl känt för den 
samtida publiken (Ney 2012). Till skillnad från 
framställningar i figurativ form består bildste-
narnas välkomstmotiv aldrig av vapenutrustade 
kvinnor, varken som stående eller ridande ka-
raktärer. Bildstenarnas välkomstmotivs parallel-
ler i norröna skrifter har lett till tolkningar om 
dryckesceremonier i aristokratiska hallmiljöer, 
där den aristokratiska kvinnan hade en framträ-
dande roll (Enright 1996; Nordberg 2003, 126; 
Ney 2012, 78–80).  

Vapen såsom sköld, spjut och svärd, före-
kommer aldrig i samband med det som upp-
fattats som kvinnliga karaktärer på bildstenar. 
Däremot förekommer det som uppfattats som 
manliga karaktärer med dryckeshorn (Görans-

son 1999; 67–68). Det visar att dryckeshorn, till 
skillnad från vapen, var möjligt att kombinera 
med attribut relaterat till såväl maskulina som 
feminina karaktärsdrag inom den gotländska 
bildstenstraditionen. 

Det finns dock källkritiska problem gällan-
de bildtolkning på en så detaljerad nivå som 
rör vilka motiv som är synliga och hur de syn-
liggjorts, något som diskuteras mer ingående i 
kapitel 8. Här kan nämnas att dryckeshorn på 
bildstenar ibland framstår mycket snarlika att-
ribut som uppfattats som nyckel och skära (jfr. 
Göransson 1999, 62). Likaså finns exempel på 
enskilda sköldbärande figuriner vars ”dryckes-
horn” är mycket avlångt och lika väl kan anses 
representera spjut- eller stavliknande föremål 
(t.ex. Kalmergården, Tissø). Om det är möjligt 
att sluta sig till att de tre stående figurerna som 
nämnts ovan verkligen är försedda med dryck-
eshorn så kan det konstateras att de uppvisar 
en mycket ovanlig kombination av attribut som 
inte återkommer i något annat källmaterial. 
Därtill bör rimligen dryckeshornet belysas som 
del av en större berättelse, med paralleller till 
välkomstmotivet på bildstenar. 

Välkomstmotiv, manliga och kvinnliga ka-
raktärer samt deras olika typer av attribut, har 
av Michaela Helmbrecht (2012) analyserats i 
ljuset av Snorre Sturlassons Skáldskaparmál. 
Där kännetecknas kvinnors egenskaper bland 
annat av koncept som givare eller bjudare 
(Helmbrecht 2012, 84–85). Dryckeshornet är i 
sammanhanget som något som bjuds eller ges. 
Som tanke experiment kan vi utifrån en sådan 
utgångspunkt tänka oss stående figurer i rytta-
re/vapenbärarfiguriner som givare; de erbjud-
er ryttaren inte bara dryckeshorn, men även 
sköld. I norröna skrifter omnämns skölden som 
gåva, det gäller i synnerhet detaljer i samband 
med sköldkväden (kapitel 9). Kopplingen till 
de skriftliga källorna kantas dock av viss osä-
kerhet relaterat till källkritiska aspekter som 
rör tillkomsttid och geografiskt ursprung för 
skrifterna i relation till arkeologiskt källmaterial. 
Som motiv har parställda ryttare/vapenbärare 
arkeologiska paralleller betydligt närmre i tid än 
det medeltida sagamaterialet. Liknande fram-
ställningar finns på vendeltida hjälmars press-
bleck (kapitel 2). Motivet i sig kan således knytas 
till andra tids-rumsliga sammanhang än de som 
figurinerna påträffats i.
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Fig. 7.14. Vapenbärande feminina figuriners gestik och 
attribut kan relateras till ”välkomstmotiv” på gotländska 
bildstenar. Till skillnad från de figurativa framställningar-
na utgörs bildstensmotivet av en (manlig) ryttare vilken 
möts karaktär som håller ett dryckeshorn. Den mötande 
figuren bär ofta, men inte alltid, vad som definieras som 
feminina karaktärsdrag.  Bildsten från Tjängvide, Alskog, 
Gotland (SHM 4171). Foto: Ola Myrin, Statens historiska 
museum.

Fig. 7.15. Vapenbärande figurin från Galgebacken, Dan-
mark. Detta är en av tre kända figuriner som håller armen 
framför skölden, här håller figuren handen på sköldbuck-
lan vilket innebär att skölden avbildas framifrån. Gestiken 
antyder att sköldens framsida ska framhävas, men även 
att armens position är av betydelse. Foto: John Lee, Na-
tionalmuseet, Danmark.

Enskilda sköldbärande feminina figuriner 

Totalt är tio exemplar av feminina figuriner med 
sköld kända från nuvarande Danmark (5), Eng-
land (3), Tyskland (1) samt Sverige (1). Av dessa 
är alla utom en tvådimensionella. De tvådimen-
sionella figurinerna är snarlika i utformning, 
med undantag för två av de engelska fynden från 
Bourne och Exton. Dessa två uppvisar väsent-
liga skillnader från övriga figuriner. Detta gäller 
bland annat figurinernas orientering. Figuriner-
na är i regel profilsedda med orientering mot 
vänster, förutom de två engelska som är orien-
terade mot höger. Fyndet från Til i Uppland 
uppvisar ytterligare variation i orientering och 
utformning. De vänsterorienterade figurinerna 
håller sköldarna med vänster hand i midjehöjd. 
Tre av dem håller armen framför skölden, varav 
två greppar sköldhandtaget vilket uppenbarli-
gen innebär att sköldarnas baksidor är framhäv-
da (Høje Hyld, Danmark och Wickham market, 

England). Figurinen från Galgebakken, Dan-
mark, håller armen framför skölden med han-
den över sköldbucklan. Armens position över 
sköldens framsida antyder att själva kropps-
positionen är viktig att framhäva, medan det 
tycks vara mindre viktigt vilken sida av skölden 
som blottas (fig. 7.15). Sköldens baksida som 
synliggjorts på figurinen från Wickham market i 
England är dessutom försedd med ornamentik 
vilket kan tänkas stärka detta antagande. Sköld-
arna vars framsida är synliga är försedda med 
sköldbucklor, vissa är även utformade med cir-
kel- eller virveldekor. 

De sköldbärande figurinerna bär i regel yt-
terligare ett föremål och utgörs av stav- svärd-, 
spjut- eller dryckeshornsliknande föremål. 
Samtliga bär fotsid dräkt och några har antydan 
till mantel. Att döma av exemplar med tillräck-
lig bevaringsgrad tycks de flesta vara försedda 
med huvudbonad eller hjälm, likt utformningen 
på de stående figurerna i ryttare/vapenbärande 
par-figurinerna. Utformningen av de enskilda 
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Fig. 7.16. Sköldbäraren från Til, Uppland, är det enda kända exemplaret av en sköldbärande feminin figurin från svenskt 
område. Figurinen skiljer sig från hur figurinerna är utformade i allmänhet då denna tycks vara framställd från sidan eller 
med ryggpartiet i fokus. Samtidigt finns likheter med övriga fynd i fråga om dräkt och attribut. På baksidan finns spår 
av nålfäste och en järnnit, vilket indikerar att den brukats både som spänne och beslag. Ur: Seiler & Beronius Jörpeland 
2020,185. Foto: Acta Konserveringscentrum.

figurinerna, deras dräkt, huvud och orientering 
anspelar på de parställda figurinernas motiv. 
Som om de möter en osynlig ryttare. Därmed 
kan det förmodas att de enskilda figurinerna 
och de parställda figurinerna refererar till ge-
mensamma bakomliggande motiv. Det sven-
ska fyndet från den vikingatida storgården Til 
i Norrtill i Uppland avviker dock i utformning.

Sköldbäraren från Til

Sköldbärande feminina figuriner har fram tills 
nyligen varit okända i det arkeologiska käll-
materialet i Sverige. Figurinen från Til fram-
kom vid en arkeologisk undersökning av ett 
gårdskomplex i Norrtil, Sigtuna, Uppland 
2017–2018 (Seiler & Beronius Jörpeland 2020). 
Til är namnet på storgården som brukades i oli-
ka faser under vikingatid och medeltid. Storgår-
dens äldsta bebyggelse kan dateras till 700-tal, 
och utgjordes av ett ca 100 kvadratmeter stort 
treskeppigt långhus och en mindre ekonomi-
byggnad. Gårdsbebyggelsen förändrades över 

tid och under 800-talet (och framåt) tillkom 
ytterligare byggnader, däribland ett nytt bo-
stadshus, samt ett grophus i vilket bland annat 
hantverk och matberedning utfördes. Norr om 
grophuset påträffades en aktivitetsyta som upp-
fattades vara av kultisk/rituell karaktär (Seiler & 
Beroinius Jörpeland 2020, 21–26). Det var i an-
slutning till detta område som den sköldbäran-
de figurinen anträffades. I området påträffades 
även en miniatyrarm av silver, mycket snarlik i 
utformning som ansiktshänget med två separa-
ta armar funna i Birkagrav Bj 649 (SHM 34000: 
Bj 649).  

Figurinen är ca 3 x 2,3 cm stor och är tillver-
kad i förgyllt silver (fig. 7.16, 7.17). Baksidan är 
övervägande slät med några tunna ristningsmär-
ken. Det finns två runda skrovliga ytor med för-
stärkning nedtill och upptill, vilket kan uppfat-
tas som resterna av ett nålfäste. Sannolikt finns 
resterna av en järnnit som genomborrar figuri-
nen i huvudhöjd, vilket talar för att den använts 
som beslag. Därmed har en förändring i funk-
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Fig. 7.17. Figurinen från Til med förtydligande av fi-
gurinens olika element; dräktdetaljer, attribut, hår och 
kroppsdelar. En liten del av ansiktet är synligt och figuri-
nen tycks stå med ryggsidan mot betraktaren och blicka 
snett uppåt. På ryggen sitter en sköld och i ena handen 
greppas ett spjut (möjligtvis stav). Ur: Seiler & Beronius 
Jörpeland 2020, 83, teckning: Franciska Sieurin-Lönn-
qvist, Arkeobild.   

tion skett, från spänne till beslag (a.a., 186–187). 
Som tidigare nämnts visar flera vapenbärande 
figuriner funna på andra platser spår öglor på 
baksidorna, något som talar för att de använts 
som beslag.

Utformningen av figurinen skiljer sig från 
övriga sköldbärande figuriner i flera avseenden. 
Till skillnad från andra vapenbärare är figurinen 
inte i profil. Figurinen är klädd i fotsid dräkt, 
med ett triangelformat utsnitt som påminner 
om en mantel sedd framifrån. Huvudets po-
sition antyder dock att figurinens ryggsida är 
framhävd, med utsläppt hår och möjligen en del 
av ansiktet synliggjort, blickandes uppåt i höger 
riktning. På ansiktet syns en svag cirkel, vilket 
möjligen utgör ett öga. Armarna är höjda som 
i en kraftfull position, med handen knuten mot 
axeln på höger sida. På vänster sida hålls armen 
likadant, varpå handen greppar ett avlångt fö-

remål, möjligen en stav eller ett spjut. En sköld 
är centralt placerad på figurinen. Skölden är de-
korerad med virvelornamentik som utgår ifrån 
en centrerad sköldbuckla och sträcker sig till 
sköldens kantbord. Virvlarnas svaga vinkling 
ger nästintill intryck av en korsform. Mellan de 
fyra virvelarmarna syns punktdekor som utgörs 
av tre respektive fyra punkter inom vardera fält. 
Sköldens centrala position kan uppfattas place-
rad på ryggen. Sköld på rygg nämns i isländska 
sagor i samband med resignation i konflikt-
situation (kapitel 9). Detta innebär inte nöd-
vändigtvis ett nederlag, utan kan framstå som 
något klokt, modigt, och något som kan leda 
till positivt laddade effekter. Figurinens gestik 
anspelar även på rörelse, och den ger ett ”ak-
tivt” visuellt intryck. Sköldbäraren från Til ut-
märker sig inte enbart såsom den enda hittills 
kända sköldbärande kvinnofiguren från svenskt 
område, den skiljer sig från övriga fynd genom 
sin utformning. Samtidigt finns gemensamma 
drag, exempelvis fotsid dräkt, samt attributen 
sköld och spjut/stav. Därtill överensstämmer 
fyndsammanhanget, påträffad i en aktivitetsyta 
definierad som rituell, med figuriner från platser 
som exempelvis Tissø i Danmark.

Silverkvinnan från Hårby

Vintern 2012 påträffades en anmärkningsvärd 
figurin i närheten av Hårby på Sydfyn i Dan-
mark. Fyndet, som var ett metalldetektorfynd, 
utgjordes av en tre-dimensionell figurin före-
ställande en vapenbärande kvinna med sköld 
och svärd (Henriksen & Vang Pedersen 2013). 
Arkeologiska undersökningar av området har 
kunnat belägga kulturlager med hantverksres-
ter och bebyggelselämningar, och fyndet kan 
sannolikt knytas till en stormannagård (a.a., 9). 
Den 3,4 cm höga figurinen är gjuten i silver och 
detaljrikt utformad (fig. 7.18). Figurinens kläd-
sel utgörs att döma av en hängselklänning som 
på baksidan och längs sidorna är försedd med 
geometriska mönster i svart niello, och på fram-
sidan med vertikalt placerade linjer. Ansikte, 
hår och armar är förgyllda. Håret är uppsatt i 
en tofs på bakhuvudet och löper längs hela fi-
gurinens ryggparti.  I höger hand hålls ett svärd, 
vars klinga och spets är fastgjuten i ansiktet. I 
vänster hand håller figurinen en sköld dekorerad 
med virvelornamentik och försedd med tydlig 
sköldbuckla (a.a., 4–6). Skölden är inte förgylld. 
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Fig. 7.18. Den tredimensionella figurinen från Hårby, 
Sydfyn, Danmark, är unik i sitt slag. Ansikte, hår och hän-
der är förgyllda. Dräkten har dekorerats med geometriska 
mönster i svart niello. I ena handen håller figurinen ett 
höjt svärd och framför sig håller den en sköld med virvel-
ornamentik och sköldbuckla. Skölden utmärker sig mot 
resten av framställningen då den inte är förgylld, istället 
framträder den i silver med inlägg av svart niello. Foto: 
John Lee, Nationalmuseet, Danmark.

Den är istället framställd i silver, med ornamen-
tik i svart niello. Detta skapar en tydlig kontrast 
mot figurinens i övrigt gyllene utseende. Att 
skölden framställts i silver och således undan-
hållits förgyllning antyder att det i tillverkning-
en varit av betydelse att skölden ska utmärkas. 
Silvret är, som tidigare diskuterats, av betydelse 
gällande miniatyrsköldar. Därtill framställs sköl-
dens visuella egenskaper, såsom glänsande eller 
skimrande, återkommande i sköldkenningar.  
Oavsett om figurinen från Hårby representerar 
en mytologisk valkyria, en fiktiv hjältinna eller 
en kvinnlig krigare (jfr. Price 2014b, 6), kan den 
utifrån skölden uppfattas utgöra en idealbild.  

Figurinens funktion är oklar. Att den kan ha 
använts som hängsmycke (eller varit hängande 
på något) kan inte uteslutas, då det i ”mellan-

rummet” mellan hårtofsen och nacken finns 
slitspår.  Figurinen är avbruten vid kjolens ne-
derkant och visar ett hålrum som antyder att 
den varit fäst vid något annat föremål. Det har 
föreslagits att den kan ha varit fäst på överde-
len av en stav eller utgjort den yttersta delen av 
en större dräktnål (Henriksen & Vang Peder-
sen 2013, 6). Trots dessa oklarheter förefaller 
figurinens funktion skild från tvådimensionella 
sköldbärande feminina figuriner. Att den på-
träffats i (förmodad) anslutning till en storman-
nagård stämmer dock överens med flera av de 
andra fynden.

Sköldar som del av figurativa framställningar: 
en sammanfattning

Sammantaget kan konstateras att figurinernas 
sköldar har visuella motsvarigheter i utform-
ningen av miniatyrsköldar. Likheten ligger 
främst i materiella egenskaper, såsom tillverk-
ningsmaterial och förekomst av virvelmöns-
ter. Kopplingen mellan sköld och feminina 
karaktärer, eller kvinnlig sfär, är även påfallan-
de, då miniatyrsköldar som gravfynd uteslut-
ande påträffats i kvinnogravar. Detta innebär 
inte att feminina figuriner är representationer 
för gravlagda kvinnor med miniatyrsköld, eller 
att de nödvändigtvis delar samma symbolvär-
de. Vapenbärande ryttarfiguriner har koppling 
till vendeltida bildframställningar på hjälmars 
pressbleck, vilka här diskuterats som uttryck för 
aristokratiskt krigarideal med koppling till my-
tologiska föreställningar. I en sådan jämförelse 
är det är rimligt att förmoda att de vapenbä-
rande figurerna anspelar på en likartad idévärld 
med tillhörande ideal. Figurinernas stilistiska 
kompositioner har även påfallande likheter med 
bildstensmotiv, framför allt det så kallade ”väl-
komstmotivet”. Motivet har visserligen olikar-
tade detaljuttryck, liksom olika materiella egen-
skaper, men kan på ett övergripande plan anses 
utgöra ett grundmotiv vilket upprepas och ex-
poneras i olika typer av sammanhang (jfr. kapi-
tel 8 och 9). 

Vapenbärande figuriner har hittills aldrig på-
träffats som del av gravsammanhang, till skill-
nad från icke-vapenbärande feminina figuriner 
som bland annat anträffats i gravar från Birka. 
Skillnaden är också påtaglig i jämförelse med 
miniatyrsköldar. Framtida fynd kan förändra 
källäget, men utifrån dagens kunskapsläge bör 
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detta betraktas som ett tydligt depositionsmöns-
ter. Möjligen ansågs vapenbärande feminina fi-
guriner inte lämpliga som gravföremål under vi-
kingatid, utan var föremål för det levande livet. 
Då flera vapenbärande figuriner har återfunnits 
på platser av rituell karaktär är det möjligt att 
dessa brukats (och tappats, deponerats) i speci-
fika sociala sammanhang och situationer. 

Små silversköldar av stor betydelse

Att skölden kan anta olika materiella uttryck i 
form av miniatyrsköldar som hängen, spännen 
och amuletter, sköldformade rundspännen, 
mynt som omformats till sköldar, och sköldbä-
rande feminina figuriner visar på ett dynamiskt 
förhållningssätt till sköldar under vikingatid. 
Samtidigt refererar samtliga föremålstyper till 
rundsköldens utformning och bär likheter i frå-
ga om materiella egenskaper. De är i regel tillver-
kade av silver och försedda med likartad orna-
mentik, vilket i synnerhet gäller virvelmönstret. 
Miniatyrsköldar, spännen och myntsköldar har 
återkommande påträffats i gravsammanhang, 
till skillnad från sköldbärande figuriner, vilka 
hittills aldrig återfunnits som gravfynd. Det har 
visats att respektive föremålsgrupp kan knytas 
till olika geografiska områden, liksom till olika 
typer av depositionsmönster. Miniatyrsköldar 
som gravfynd är vanligast på svenskt områ-
de, med koncentration i Birka, medan de som 
skatt-, boplats- och lösfynd visar en betydligt 
större utbredning. Som resultat av metalldetek-
tering har flera myntsköldar hittats i Danmark, 
och enstaka gravfynd i Norge och Sverige visar 
att företeelsen att omforma mynt till sköld var 
spridd i Skandinavien under vikingatid. Sköld-
bärande feminina figuriner har främst påträf-
fats i Danmark, Tyskland, England och Polen, 
och finns representerat av endast ett exemplar i 
Sverige. Figuriner av detta slag har hittills aldrig 
återfunnits som gravfynd vilket antyder skilda 
användningsområden för miniatyrsköldar och 
sköldbärande figuriner. 

De sköldar som behandlats i detta kapitel 
kan vid en första anblick uppfattas som olikart-
ade vad gäller såväl materiell utformning som 
fyndsammanhang. Varken deras funktioner eller 
betydelser framstår som entydiga. Det har emel-
lertid framgått att de olika föremålsgrupperna 
associerar till varandra genom materiella egen-

skaper och fyndsammanhang, samt att de relate-
rar till en övergripande idévärld som framträder 
i form av repetitiva materiella uttryck. ”Silver-
sköldarnas” associationer går även till andra 
typer av källmaterial där sköldar förekommer. 
Fullskaliga sköldar utgör här en grundläggande 
referenspunkt, med hänsyn till föreställningar 
och praktiker relaterade till miniatyrisering. Men 
associationerna kan även identifieras i andra 
sammanhang där miniatyr-/sköldar uppträder, 
som exempelvis gravpraktiker. Sett i relation 
till skriftliga källor framstår mynt-/miniatyr-
sköldars visuella egenskaper som viktiga. Här 
framgår att idealföreställningar av sköldar inte 
enbart kan förstås i relation till fullskaliga sköld-
ar, inte heller kan associationsbanorna mellan 
miniatyr-/sköld uppfattas som ”enkelriktade”. 
Miniatyrsköldars utformning liksom sköldbä-
rande figuriners gestik och attribut kan relate-
ras till varandra och till återkommande motiv 
på bildstenar. Sköldbärande figuriner och bild-
stensmotiv bär på visuella likheter vilket indike-
rar att dessa i grunden refererar till ett gemen-
samt bakomliggande motiv samtidigt som de 
uttrycks på skilda vis på olika platser.
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Utgångspunkter

Sköldar som del av bilder förekommer i olika 
sammanhang och finns representerade från 
olika platser i Skandinavien och Europa un-
der yngre järnålder. Dessa bilder tar sig olika 
materiella uttryck. Som mer eller mindre por-
tabla föremål uppträder sköldar på vendeltida 
hjälmars pressblecksmotiv (kapitel 2) och som 
återkommande inslag på vendel- och vikingati-
da figurativa framställningar (kapitel 7). Härtill 
finns sköldar även på ett fåtal vikingatida och 
tidigmedeltida mynt av skandinaviskt ursprung. 
Sköldar finns som del av textila bilder, det vill 
säga på bonader och tapeter, vilka utgörs av ett 
begränsat antal fynd från vikingatid och tidig 
medeltid. Här åsyftas främst de berömda bro-
derierna på Bayeuxtapeten, där sköldar före-
kommer i hundratal, och Osebergsbonaderna, 
där sköldar framställs i flera olika typer av sce-
ner. Som del av icke-portabla, tvådimensionella 
bildmotiv, är sköldar vanligast förekommande 
på gotländska bildstenar. Därtill förekommer 
sköld ar ibland som del av runstensmotiv. Även 
om de olika källmaterialen alla kategoriseras 
som ”bilder” kan denna källkategori inte anses 
vara homogen. Det kan omedelbart konstateras 
att de olika typerna av bilder knappast repre-
senterar entydighet i funktion eller betydelse. 
Samtidigt präglas sköldmotiv i de olika källma-
terialen av specifika och närbesläktade visuella 
element.  

Sköldar är återkommande i bildframställ-
ningar av skepp, som del av stridsscener, och 
som ryttare och krigares attribut. Detta gäller 
i synnerhet bildstensmotiv, vilka även utgör 
den mest talrika källgruppen. Det kan ifråga-

sättas om bildstenar, utifrån deras begränsade 
utbredning, kan anses representativa för skand-
inavisk vikingatid i allmänhet. Med undantag 
för ett tjugotal bildstensfragment funna i Mä-
lardalen med omnejd (Hamilton 2012; Ljunge 
2019) är bildstenar uteslutande ett gotländskt 
fenomen. Det finns visuella likheter mellan 
bildstensmotiv och andra typer av bildframställ-
ningar, såsom tidigare exemplifierats vad gäller 
vapenbärande figuriner. Att det finns stilistis-
ka likheter mellan framställningar av exempel-
vis människofigurer på bildstenar jämfört med 
samtida motiv på textilier har bland annat visats 
i en bildanalys av kroppsformer och gestik (Gö-
ransson 1999). Här kan även nämnas så kallade 
”Hedebymynt”, eller nordiska mynt, vars mo-
tiv i flera fall utgörs av stiliserade skepp med 
segel (Malmer 1966). Dessa mynt anses mot 
bakgrund av sina inskriptioner och bilder vara 
efterpräglingar av Karolingiska mynt, samtidigt 
som skeppsbilderna tycks representera nordis-
ka skeppstyper (Varenius 1992, 114–117), och 
är principiellt jämförbara med bildstensskepp. 
Mynt- och bildstensmotivens kompositioner 
är i jämförelse fundamentalt olika, medan bild-
kompositionernas beståndsdelar delar vissa ge-
mensamma drag. Med utgångspunkt i bilders 
associativa egenskaper framgår emellertid att 
det är relevant att studera gotländska bildstens-
motiv i relation till andra samtida bildframställ-
ningar, även om det kan förväntas att respektive 
bildgrupp bär på särdrag.    

Ett grundläggande problem med att använ-
da befintlig dokumentation i form av fotografi-
er och ritningar av bildmotiv som källmaterial 
är att dokumentationen representerar tolk-
ningsprocesser såväl som ”ursprungliga” bilder 
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(Oerhrl 2012; Odebäck 2019; Andrén 2020a). 
För bildstensforskningen utgör Sune Lindqvists 
arbete från 1940-talet ett viktigt underlag, som 
dock medför sådan problematik. I Gotlands Bild-
steine, I & II (1941-1942) sammanställdes 240 
bildstenar med presentation i såväl text som 
bild. Vid fotografering till publikationerna an-
vändes släpljus för att få fram ristningsdetaljer 
och ibland målades ristningsytorna för att syn-
liggöra motiven. Även om Lindqvist arbete var 
noga utfört med hjälp av tidens senaste teknik 
så representerar bilderna tolkningar av en en-
skild person (Oehrl 2017, 92). Det har även häv-
dats att imålade motiv på stenarna förhindrar 
möjligheterna för nytolkning, då de tenderar 
att fixera bilden och kan täcka icke-målade de-
taljer (Imer 2012, 118).  Med hjälp av modern 
3D- scanningsteknik har några av bildstenarnas 
ristningsytor analyserats och omtolkats, som ett 
led i att utveckla Lindqvists arbete (Oerhl 2012) 
och för att besvara frågor om ristningsteknik 
och tillverkning (Kitzler Åhfeldt 2012). Tekni-
ken har till viss del förändrat hur bildstenars 
motiv kan studeras då det synliggjort tidigare 
okända ristningsdetaljer. 

Bildstensmotiv har huvudsakligen tolkats 
utifrån funktionalistiska, topografiska och sym-
bolisk/mytologiska ansatser, där det sistnämn-
da ägnats mest omfattande forskningsintresse 
(Andreef  2007, 252). Bildstensmotiv som rela-
terat till mytologiska föreställningar om döden, 
norröna sagor med dess hjältar och vidunder, 
samt kristendomens inflytande i den yngre 
järnålderns samhälle är några av de teman som 
utforskats. (t.ex. Andrén 1993; Staecker 2004; 
Myrberg 2005; Herlin-Karnell 2012). Upprepa-
de gånger har det övertygande visats att bildste-
nars betydelser, som visuella medium och som 
monument i landskapet, överbryggar vad som är 
materiellt och immateriellt, och relateras till ak-
tiviteter kopplade till liv och död, även bortom 
Gotlands gränser. Här kan exempelvis nämnas 
Anders Andréns (1993) arbete där gotländska 
bildstenarnas form och motiv studerats i rela-
tion till samtida begravningsformer. Bildmotiv 
studerade i relation till andra (arkeologiska och 
skriftliga) källmaterial är betydelsefulla för att 
nå en arkeologisk helhetsbild. Detta har bland 
annat visats av Kristina Jennbert (2011) som be-
tonar att bilder i det vikingatida Skandinavien 
fyller flera viktiga funktioner. I ett samhälle utan 

utbrett skriftspråk är ”det visuella”, uttryckt ge-
nom föremålsornamentik och bild- och runs-
tensmotiv, bland annat betydelsefullt för att 
markera social identitet och religionstillhörighet 
(a.a., 41). 

En övergripande utgångspunkt för att stu-
dera bild- och runstenars motiv är att motiven 
kan antas referera till övergripande föreställ-
ningar om världen, vilket innebär relationer 
till samtida myter och eftersträvansvärda ideal. 
Bildframställningarna är inte avbildningar i den 
mening att de gör direkta anspråk på ”verklig-
hetens” föremål och människor. Som illustra-
tioner av materiell kultur har emellertid motiven 
återkommande studerats i relation till särskilda 
(arkeologiska) föremålsgrupper såsom skepp, 
vagnar, plogar och vapen. Studier av bildele-
ment i relation till samtida materiell kultur fung-
erar grundläggande i förståelsen för bildfram-
ställningarnas betydelser (Andrén 2020a, 169). 
Bildframställningar av sköldar kan således inte 
studeras som direkta avbilder, men hur sköldar 
förekommer i vikingatida bilder är viktigt för 
kartläggningen av sköldens associativa fält.

Björn Varenius (1992) menar att bildstens-
motiv bör uppfattas som associativa, snarare 
än deskriptiva. Hans analys av skeppsmotiv 
på bildstenar visar att det för bildstenskapa-
re på Gotland under vikingatid varit viktigare 
att accentuera visuella effekter, än att utforma 
exakta detaljer. Bildens budskap ”förverkligas” 
hos betraktaren, vilket förutsätter att denne är 
införstådd i bildens referenser.  Genom att ge 
skeppsbilden olika attribut, såsom svärd eller 
sköld, aktiverar bildstenskaparen associations-
banorna till fenomenet krigsskepp (Varenius 
1992, 75–76). För Varenius är även skeppets 
repetitiva exponering, förekommande i olika 
källmaterial, central för förståelsen av skeppet 
som högstatussymbol. Skeppet som bild finns 
förutom på bildstenar bland annat på runste-
nar och på mynt. Likaså förekommer skepp ofta 
som del av norröna skrifter, såsom i kenning-
ar. Upprepad exponering leder till att motivets 
symbolvärde höjs (a.a., 131). Detta resonemang 
har direkt bäring på hur bildframställningar av 
sköldar kan förstås. Likt skepp tycks sköldar ex-
poneras visuellt i olika bildframställningar, men 
med den påtagliga skillnaden att sköldar sällan 
framträder som bildernas centrala motiv. 
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Det kan framstå motsägelsefullt att förstå bilder-
na som samtidigt associativa och som represen-
tationer. Jag uppfattar bilderna – i vid mening – 
som representationer av föreställningsvärld och 
till den tillhörande myter och ideal, som på ett 
komplext och övergripande plan genomsyrade 
samhället under vikingatid. Detta förutsätter 
att människor i allmänhet hade kännedom om, 
och levde i relation med dessa myter och ideal. 
Därför krävs inte naturtrogna avbildningar, och 
just därför är det ”tillräckligt” att rista sköld-
ar på ett skepp för associationerna till krigs-
skepp ska skapas. Min ståndpunkt är således att 
det inte är möjligt att basera fullskaliga sköld-
ars utformning (i detalj) på hur de utformats 
i stenarnas bildframställningar.  Däremot kan 
upprepningar av motiv, och med det urskiljbar 
systematik eller avvikelser, fungera vägledande 
i att förstå hur bilder av sköldar relaterar till 
skölden som kulturellt fenomen. Det vill säga, 
sköldmotiv på bild- och runstenar uppfattade 
som för samtiden allmänt kända referenser, kan 
ge indikationer på sköldens betydelser och hur 
denna fungerade i människors föreställnings-
värld under vikingatid. 

Det framgår tydligt att bildstenars platser 
i landskapet liksom deras materiella utform-
ningar, inte är möjliga att frånkoppla stenarnas 
betydelser. Återbruk av bildstenar som del av 
gravkonstruktioner under vikingatid ger indika-
tioner på att stenarnas betydelser varierar bero-
ende av sammanhang, och inte enbart är knut-
na till bildernas tillkomsttid. Som del av gravar 
har bildstenar fungerat som byggnadsmaterial, 
lockstenar eller placerade vid den dödes huvud- 
och/eller fotände. Bildstenarna tenderar här att 
vara betydligt äldre än gravarna de ingår i, och 
ibland skiljer det flera hundra år mellan bilds-
tenens tillkomsttid och anläggandet av graven 
(Burström 1996, 24–27).  Det är därmed up-
penbart att bildstensmaterialet, liksom exempel-
vis gravarkeologiskt material, inte kan reduceras 
till enstaka syften och funktioner. Bildstenar bar 
säkerligen på en mängd betydelser för järnåld-
erns människor. 

Bildstensmotiv med sköldar
Bildstensgruppen som ligger till grund för föl-
jande undersökning består av 19 vikingatida 
bildstenar. Av dessa är tio skeppsmotiv med 
sköldar, sju ryttarfigurer med sköld och fyra 

stridsscener med sköld. Några stenar har flera 
av dessa motivgrupper. Stenarnas ursprungliga 
placeringar i landskapet är inte alltid kända, men 
utifrån relativa fyndomständigheter och socken-
tillhörighet kan konstateras att bildstenar med 
sköldar inte kan knytas till särskilda gotländska 
regioner. De finns utspridda från Stenkyrka och 
Lärbro socken i norr, till Hablingbo socken i 
söder. 

Urvalets avgränsning baseras på Sune Lind-
qvists publikationer Gotlands Bildsteine I & II 
(1941, 1942) samt Erik Nylén och Jan Peder 
Lamms publikation Bildstenar (2003). Trots att 
det sedan dessa publikationer påträffats och 
dokumenterats flera hundra nya bildstenar har 
dessa i dagsläget inte samlats på det sätt som 
möjliggör en överblick. Forskningsprojektet 
”Ancient images 2.0 – A digital edition of  the 
Gotlandic picture stones” (Stockholms univer-
sitet), ägnas för närvarande åt att på nytt sam-
manställa och digitalisera kända bildstenar från 
Gotland. När sammanställningen är avslutad 
lär förutsättningarna för bildstensstudier vara 
förändrade, och källmaterialet både mer omfat-
tande och lättillgängligt. Då kommer det också 
med stor sannolikhet finnas fler kända avbild-
ningar av sköldar.

Sune Lindqvist (1941) grupperade bildsten-
arna typologiskt i serie A-E, där A motsvarar 
de äldsta varianterna främst daterade till 400-tal, 
och E motsvarar de yngsta med datering fram till 
1100-talet. Stenar i grupp B, med huvudsakliga 
dateringar i 500-600-tal utmärks av att de är små 
till storleken, och benämns ofta ”dvärgstenar”. 
Sådana stenar har återkommande påträffats på 
gravfält där de bland annat fungerat som kist-
stenar i gravar. Datering av bildstenar utifrån 
storlek, med utgångspunkt i B-stenarnas kro-
nologi, har omprövats av Varenius (2012) som 
menar att små stenar producerats kontinuerligt 
från 400- till 1000-tal, vilket innebär att dessa 
inte bör kategoriseras enligt Lindqvists modell 
endast utifrån storlek. Grupp C och D, utgörs 
ofta av stora stenar som Lindqvist huvudsak-
ligen daterat till 700- och 800-tal. Grupp E be-
står i regel också av stora stenar och dateras till 
1000- och 1100-tal, dessa är ofta försedda med 
korsmotiv och runslinga. Det finns flera anled-
ningar till att ifrågasätta denna kronologi, något 
som påpekats i flera bildstensstudier. Lisbeth 
Imer (2004) har utifrån analyser av kantbårds-
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ornament, bildelementens typologi, utformning 
av segel, fyndomständigheter, och runinskrifter 
på stenarna, korrigerat Lindqvists kronologi. 
Hon föreslår istället att kronologin bör för-
skjutas framåt i tid samt att skillnaderna mellan 
stenar i grupp C och D representerar regionala 
skillnader, snarare än kronologiska. Hon har i 
senare publikationer fastslagit att det finns goda 
grunder till att vikingatida bildstenar kan date-
ras till 800–900-talen (Imer 2012, 117). 

Det finns en uppenbar skillnad mellan vi-
kingatida bildstenar med sköldmotiv och den 
äldsta gruppen av bildstenar. Bildstenar i Lind-
qvists grupp A utmärker sig vad gäller form och 
motiv. Stenarna anses i regel höra till 400- och 
500-talen, men har även kunnat dateras så tidigt 
som romersk järnålder (från ca år 100). Motiven 
är i regel formaliserade och innehåller färre bil-

der än de yngre bildstenarna. Ett vanligt inslag 
på dessa bildstenar är stora rundlar, vilka kan 
förekomma enskilt eller i flertal. Rundlarna har 
uppfattats som solsymboler och har kopplats till 
föreställningar om solens resa över himlavalvet 
(Andrén 2012, 49). Rundlarna har ibland korta, 
utstickande streck längs kantlinjen. Dessa ”strå-
lar” har bidragit till tolkningen att rundlarna 
representerar solssymboler (a.a., 52). Ibland be-
står rundlarna av virvelmönster med eller utan 
mittpunkt, ibland är motiven kringelformade 
eller med spiralformade armar som utgår från 
mitten. Att rundlarnas virvelmönster går igen 
på krigarfigurers sköldar (fig. 8.1) uppmärksam-
mades av Sune Lindqvist redan på 1940-talet då 
han även menade att det inte går att utesluta att 
de stora virvlarna i själva verket representerar 
sköldar (Lindqvist 1942, 75). Virvelmotivet är 
återkommande på sköldbilder såväl som i vi-
kingatida miniatyrsköldar. Flera av dessa ”rund-
lar” har även en markerad mittpunkt, något som 
förstärker det sköldliknande intrycket. 

Sköldar på skepp

Till skillnad från skepp, som identifierats på 
uppskattningsvis 100 kända bildstenar (jfr. Var-
enius 1992; Nylén & Lamm 2003), är sköldar 
mer sparsamt förekommande och utgörs i den-
na studie av 19 identifierade bildstenar. Majori-
teten av dessa hör samman med skeppsmotiv 
(13), och kombineras ofta med bildelement be-
stående av stridsscener eller ryttare med sköld. 
Vid en första anblick framstår sköldar i dessa 
sammanhang som attribut vilka fungerar för att 
förstärka bildens övergripande berättelse. För-
utom som del av skepps- och stridsscener fö-
rekommer sköldar även som del av ryttarfram-
ställningar (8), samt scener av flera män/krigare 
på led (2). Dessa olika motiv kombineras ofta 
på samma bildsten/bildsida. Intressant är att 
dessa tre huvudmotiv är de enda som sköldar 
förekommer i på bildstenar. Det framstår som 
att sköldens närvaro bara tycks vara möjlig i 
motiv med specifika bildkompositioner. Bort-
om bildstensmotiven uppträder sköldar i något 
mer varierade bildsammanhang, även om det 
skeppsrelaterade motivet är framträdande även 
där. I fyra av åtta identifierade sköldmotiv på 
runstenar uppträder sköldar på skeppsrelingar. 

I Varenius studie av bildstensskepp katego-
riseras skeppsmotiv i fyra huvudsakliga grupper 

Fig. 8.1. Motivet på bildstenen från Vallstenarum visar 
högst upp två djurfigurer och nedanför dessa en stor cen-
trerad rundel. Under rundeln syns två människofigurer 
med höjda sköldar och spjut. Rundlarna har bland annat 
uppfattats representera solen, men de uppvisar ofta likhe-
ter med utformning av människofigurers sköldar varför 
det inte kan uteslutas att ”solarna” bär associationer till 
sköldar och vice versa. Foto: Ola Myrin, Statens historis-
ka museum.
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(I-IV), baserat på utformning av- och kombina-
tion med element såsom bland annat rigg eller 
skotnät. I förhållande till Lindqvists huvudin-
delning uppfattas grupp II huvudsakligen rela-
tera till Lindqvists grupp B, med viss koppling 
till grupp C och D. Grupp III anses höra till 
Lindqvists typ C, D och E, medan IV hör till 
typerna C och D (Varenius 1992, 55–56). Bild-
stensgrupp II (Skepp med enkel rigg) består av 
32 bilder i Varenius underlag, Bildstensgrupp 
III (segelskepp med skot i hanfot) utgörs av 14 
stenar, och bildstensgrupp IV (segelskepp med 
skotnät) utgörs av 8 stenar. 

I grupp II, som består av bildstenar vilka 
relateras till motiv med datering i 500-600-tal, 
finns sköldar som del av skeppsmotiv endast 
identifierat på en sten (Varenius 1992, 63). Bild-
stenen kommer från Alva, Bopparve (G 9) och 
är utformad med ett figurfält bestående av en 
skeppsbild med rutat segel, tre besättningsmän 
och tre sköldar. Sköldarna tycks bäras av besätt-
ningsmännen ovanför relingen. Förekomst av 
vapenattribut på skepp ökar markant i samband 
med bildframställningar i grupp III, då främst 
svärd, spjut och hjälmar används för att beto-
na skeppens ”krigskaraktär”. Sköldar används i 
denna grupp sparsamt som attribut (a.a., 69). I 
bildstengrupp IV blir motiven mer standardise-
rade, och minst 75% av bilderna innehåller där 
skepp med vapenattribut. I denna grupp utgör 
sköldar ett nästintill obligatoriskt inslag och är 

placerade längs sidorna på skeppen (a.a., 75). 
Förekomsten av skepp med vapenattribut till-
tar således över tid, och har sin tyngdpunkt på 
bildstenar daterade till 800-tal, för att sedan avta 
igen. Detta förstår Varenius som en indikation 
på ökade spänningar i samhället under perioden 
(Varenius 1992, 76–84).

Hablingbostenen och spetsovala sköldar

Den stora majoriteten av bildstenssköldarna är 
runda till formen, vissa med synlig sköldbuckla 
och/eller dekoration på sköldplattan. En bild-
sten utmärker sig i detta avseende. Stenen kom-
mer från Hablingbo kyrka på Gotland (G 59), 
och är försedd med en runinskrift som näm-
ner att Hallgair och Fruste och Atle har rest stenen. 
Förutom runslingan har stenen bilder på båda 
sidorna. På runsidan pryds övre halvan av en 
ryttare med spjut och hjälm (?) som möts av 
en figur vilken uppfattats som en kvinna med 
dryckeshorn, det vill säga ett ”välkomstmo-
tiv”. Bilden på stenens andra sida visar ett se-
gelförsett skepp med sex stående människofi-
gurer. Längs med relingen framträder minst sju 
spetsovala sköldar. Stenen har på runstilistiska 
grunder härrörts till Gräslunds period 3, med 
datering i spannet ca 1050–1080 v.t. (Gräslund 
1991, 1992). 

Fig. 8.2. På vikingatida bildstenar är skeppsmotivet van-
ligt, dessutom framställs de återkommande med vape-
nattribut. När sköldar ingår framträder de längs skeppets 
reling eller hålls av krigarna strax ovanför relingen. Ex-
empel från Hejnum Riddare, Gotland. Foto ur: Lindqvist 
1941, taf. 26.

Fig. 8.3. Skeppet på Hablingbostenen är försett med 
spetsovala sköldar till skillnad från de betydligt mer van-
liga rundsköldarna. Motivet antyder att sköldformen var 
etablerad (som idé) på Gotland under 1000-talet. Arkeo-
logiska spår av spetsovala sköldar under perioden är dock 
(hittills) obefintliga. Illustration ur: Lindqvist 1941, taf. 72.
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Hablingboskeppets sköldar visar att även om 
rundsköldar är vanligast i vikingatida bildut-
tryck så fanns andra former som visuella be-
grepp från mitten av 1000-talet. En bildparallell 
som bör nämnas är motivet på en viss typ av 
Sven Estridsen-mynt daterade till 1040-talet, 
som påträffats i nuvarande Skåne och Danmark. 
På myntets åtsida syns en ryttare med spetsoval 
sköld (fig. 8.4., se även Hauberg 1900, Tab. IX, 
nr 19).

Det är i sammanhanget motiverat att re-
flektera över hur sköldars former framställts på 
Bayeuxtapeten, även om motiven på denna inte 
kan anses direkt jämförbara med bildframställ-
ningar på gotländska bildstenar. Den idag ca 70 
meter långa tapeten visar slaget vid Hastings 
mellan Wilhelm erövraren, hertig av Norman-
die och jarlen Harald Godwinson från Wessex, 
och de händelser som föregick slaget. Den till-
verkades mellan åren 1077 och 1082 i England, 
möjligen i St. Augustines kloster i Canterbury 
(Lewis 1999, 5; Clarke 2013).  

Tapetens stridsscener visar hundratals män 
utrustade med vapen såsom pilbågar, lansar och 
spjut, svärd och sköldar. Sköldarna är i regel 
spetsovala och bärs av ryttare såväl som strids-
män till fots. Sköldarna har ofta en centrerad 
sköldbuckla och är dekorerade med olika motiv. 
Till exempel finns det sköldar med geometriska 

figurer, drakar, korsformer och växtornamentik, 
men det förekommer även enfärgade sköldar. 
Den kantbård som oftast omgärdar sköldarna 
har tolkats som förstärkning av järnband, det 
vill säga kantbeslag. Vissa sköldar på tapeten 
har pilar i sig och visar en av sköldens viktigas-
te funktioner som pilskydd. I en scen (nr 43) 
har sköldarna en helt annan funktion: som mat-
bord åt normandiska soldater (Bengtsson Melin 
2018, 105–106). 

Ett fåtal rundsköldar finns på tapeten och 
bärs då av män som strider för den anglosaxiska 
sidan (se scen 52 Bengtsson et al. 2018, 238–
239). Deras sköldbucklor tycks vara lätt spets-
iga och de är dekorerade på enhetligt vis med 
symmetriska fält utan ornament mellan bårder-
na. Prickarna längs med kanterna är förmodli-
gen nithuvuden. Rundsköldarna har en konvex 
profil. Även om rundsköldarna är få till anta-
let visar tapeten att rundsköldar och spets ovala 
sköldar existerade samtidigt under en period 
på västeuropeiskt område. Över tid ska dock 
rundsköldarna fasas ut även i Skandinavien och 
ge plats åt den spetsovala stilen. Hablingbo-
stenens sköldar låter antyda att spetsovala 
sköld ar var en känd sköldform på Gotland un-
der 1000-talets mitt, men hur vanligt förekom-
mande sköldformen var under yngre vikingatid 
är oklart.   

Ryttare med sköld och sköldar som del av väl-
komstmotiv

Ryttare till häst är ett återkommande inslag 
som del av bildstensmotiv i allmänhet. Här kan 
exempelvis nämnas de berömda, men få, moti-
ven av en åttabent häst med ryttare, vilka i re-
gel tolkats som Oden ridande på Sleipner (t.ex. 
Lindqvist 1942; Buisson 1976), men även som 
Völungsagans Sigurd ridande på hästen Grane 
(Staecker 2004, 61). Bilder av ryttarfigurer har 
bland annat studerats med hänsyn till ryttarnas 
hållning, och hur hästarnas positioner signalerar 
rörelser, såsom i galopp eller tölt (Nylén 1977; 
Jennbert 2011, 152). Ryttarfigurer, och i synner-
het vapenbärande sådana, har relaterats till idé-
er om modiga krigare och hjältar. De har också 
uppfattats ha bäring på verklighetens forntida 
krigare (Hyenstrand 1993). Som del av vikinga-
tida bildstensmotiv är sköldbärande ryttare re-
lativt få och uppgår till åtta stycken. Några sär-
drag utmärker bilderna av sköldbärande ryttare. 

Fig. 8.4. Motiv på Sven Estridsen-mynt där ryttaren är 
försedd med en spetsoval sköld dekorerad med kors, da-
terad till 1040-tal. Foto: Florent Audy, Ekonomiska mu-
seet/SHM (CC BY).
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I alla utom ett motiv möts ryttaren av en mot-
ställd figur, som håller någonting i handen. Ofta 
tycks detta utgöras av ett dryckeshorn, såsom på 
bildstenen Stenkyrka, Lillbjärs III (fig. 8.6) och 
Lärbro Tängelgårda I. Sådana ”välkomstmotiv” 
har i föregående kapitel diskuterats i relation 
till parställda vapenbärande/ryttarfiguriner, och 
kop plingen mellan figuriner och bildstenar är i 
detta avseende viktig att undersöka närmare. 

Agneta Ney (2012) har identifierat moti-
vet på 14 vikingatida bildstenar. Här förefaller 
välkomstmotiv med ryttare höra samman med 
skeppsbilder, då tio av stenarna innehåller både 
välkomstmotiv och skepp (Ney 2012, 81). Det 
kan konstateras att välkomstmotiv vanligtvis är 
placerade i stenarnas översta figurfält. På äldre 
bildstenar innebär det i regel att dessa är pla-
cerade ovanför fältet som innehåller skepp, 
på merparten av dessa skepp finns sköldar. På 
yngre bildstenar med välkomstmotiv och skepp 
saknas sköldar (a.a., 76). Denna förändring i 
skeppsattribuering rör inte enbart stenar med 
välkomstmotiv, utan är en generell förändring 
över tid för skeppens framställning på bildstenar 
(se ovan, samt Varenius 1992). Ryttare och skepp 

är i välkomstmotiv i regel orienterade i samma 
riktning, det vill säga antingen höger till vänster, 
eller vänster till höger. Orienteringen är jämnt 
fördelat vad gäller bildstenar i grupp C, medan 
de för bildstenar i grupp D och E oftare rik-
tas från höger till vänster (Ney 2012, 76). Trots 
att underlaget enbart utgörs av fem stenar i de 
yngre grupperna är det värt att poängtera den 
visuella parallellen till parställda vapenbärande/
ryttarfiguriner med sköld. Vad gäller figuriner-
na dominerar positionerna ”stående figur” till 
höger/ryttare till vänster, därtill är enskilda 
vapenbärande figuriner i regel utformade med 
riktning från vänster till höger. Det har tidigare 
noterats att de enskilda figurinernas utformning 
talar för att de refererar till samma typ av ”mo-
tiv” som parställda figurinen, som om de möter 
en osynlig ryttare (kapitel 7). De huvudsakliga 
skillnaderna mellan figurinernas respektive bild-
stenarnas välkomstmotiv innefattar två detaljer. 
1) mötande karaktärer i figurativa framställning-
ar bär sköld utöver dryckeshorn/annat föremål, 
medan mötande karaktärer på bildstenar endast 
bär dryckeshorn, eller undantagsvis ringar. Det 
finns ingen anledning att uppfatta dessa ringar 

Fig. 8.5. Sköldar är vanliga inslag på Bayeuxtapeten och oftast förekommer de som del av stridscener. Det finns dock 
undantag, som i scen 43 där fyra normandiska soldater som använder sköldar som matbord. Foto: Détail de la Tapisserie 
de Bayeux - XIe siècle, cl. Ville de Bayeux
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Fig. 8.6. Sköldbärande ryttare som möts av en förmodat feminin figur med höjt dryckeshorn, det vill säga ett välkomst-
motiv. Ryttarens sköld är försedd med virvelmönster. Bildsten från Lillbjärs III, Stenkyrka, Gotland (SHM 13742). Foto: 
Gabriel Hildebrand, Statens historiska museum
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som sköldar. 2) de figurativa ryttarna framställs 
med feminina attribut såsom håret uppsatt i en 
irisk knut, och kan förstås som kvinnliga ka-
raktärer, medan ryttare på bildstenar framställs 
med maskulina attribut såsom skägg, och kan 
förstås som manliga karaktärer. 

Det formmässiga sambandet mellan par-
ställda vapenbärare/ryttarfiguriner och bild-
stenarnas välkomstmotiv har tidigare uppmärk-
sammats av Michaela Helmbrecht (2012). Med 
utgångspunkt i att figurinerna representerar 
vapenbärande valkyrior menar hon att femi-
nina karaktärer i bildstenars välkomstmotiv 
antingen inte representerar valkyrior, eller att 
valkyrior avbildades obeväpnade på Gotland 
(Helmbrecht 2012, 87). Att dryckesbjudande 
kvinnofigurer på bildstenarnas välkomstmotiv 
ska associeras med de mytologiska karaktärerna 
valkyrior, och motivet som helhet bör förstås 
som ett uttryck för mytologiska föreställningar, 
är troligt. Men motivet kan även vara förankrat i 
idealiserade aktiviteter och ritualer förknippade 
med vad som utspelade sig i aristokratiska kult-
hallar (Nordberg 2003, 178–180). Det är således 
tänkbart att motivet inte endast är en passiv re-
presentation av en välkänd myt, utan ett uttryck 
för idealföreställningar vilka eftersträvades av 
aristokratiska grupper under vikingatid. 

Ney föreslår att förhållandet mellan 
ryttarens och skeppets riktning möjligen skild-
rar avfärd och återkomst, men att det även kan 
höra samman med stenarnas ursprungliga pla-
cering i landskapet och förhållande till väder-
streck, vattendrag och hav (Ney 2012, 76). Om 
detta tolkningsförslag har direkt bäring även på 
figurinernas orientering är tveksamt, men kan 
inte uteslutas. I framställning av specifika mo-
tiv finns referenser inte bara till bakomliggande 
betydelser, men även referenser till redan exis-
terande materiella och/eller visuella motsvarig-
heter.  

Sköldar i stridsscener och med ”krigare i pro-
cession” 

Sköldar förekommer i olika typer av ”stridssce-
ner”. Dessa består av scener innehållande två 
människofigurer som ansikte mot ansikte står 
med vapen i hand (t.ex. Hunninge I, Klinte sn., 
Smiss I, När sn.). Stridsscener kan även utgö-
ras av motiv där en eller flera människofigurer 
möter skepp med sköldbärande besättning (t.ex. 

Stora Hammars Daggängsmonumentet, Lär-
bro sn., Smiss I, Stenkyrka sn.). I vissa motiv 
framställs ”krigarna” som i procession. De är 
där orienterade i samma riktning och bär sköld 
i kombination med vapen såsom spjut. Dessa 
motiv liknar scener på Osebergsbonaderna. 

Osebergsbonaderna består av ett antal tex-
tilfragment påträffade i den rikt utrustande båt-
graven från Oseberg i Norge, vilken anlades 
på 830-talet. På fragmenten har ett stort antal 
sköldar kunnat identifieras, dessa är uteslutan-
de rund a till formen och försedda med sköld-
bucklor. Några tycks vara dekorerade med 
fyra symmetriskt lagda ”flikar” medan andra 
är dekorerade med olika färgnyanser. Sköldar-
na förekommer tillsammans med olika figurer: 
människofigurer i olika typer av dräkter och 
frisyrer, med olika kroppspositioner, liksom 
antropomorfa figurer. Eva-Marie Göranssons 

Fig. 8.7. På denna bildsten antyds att de mötande krigar-
na i mittenscenen bär olikformade sköldar. Möjligen ska 
detta uppfattas som markeringar för olika typer av grupp-
tillhörighet och ett sätt att visuellt förstärka bildens berät-
telse. Bildsten från Stenkyrka, Smiss I, Gotland. Foto ur: 
Lindqvist 1941, taf. 39.
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analys av fragmenten från Osebergsbonaden vi-
sar att manliga såväl som kvinnliga figurer bär 
sköld och vapen (se fig. 8.13; Göransson 1999, 
97–98). En sköldbärande figur på Osebergs-
bonaden har björnformat huvud. Denna till-
sammans med en kvinnofigur med fågelhuvud 
har förståtts som maskbärande kvinnor eller 
shape-shifters i djurhamn (Price 2002, 173). Det 
är slående att vapenbärare på Osebergsbonader-
na regelmässigt är orienterade i samma riktning, 
från höger till vänster. Motiven på bonaderna 
kan tänkas föreställa en begravningsprocession, 
kanske till och med åsyftande Osebergsgravens 
egen. Det är emellertid rimligt att anta att moti-
ven är förankrade i mytologiska föreställningar 
(se Vedeler 2019; Andrén 2020a, 189–190).

En detalj värd att uppmärksamma på bild-
stenen Stenkyrka Smiss I, finner vi på stenens 
mitt. Bottenscenen utgörs av ett stort skepp 

med åtminstone 11 stående besättningsmän 
och 15 sköldar vid männen på relingen. I sce-
nen ovanför syns i högra fältet ett mindre skepp 
utan segel. Fem män med höjda svärd/spjut 
och sköldar med cirkelmarkeringar i mitten står 
vända mot en drakhuvudförsedd för, mötande 
en annan grupp figurer. Denna grupp består av 
sju svärds- och sköldförsedda män bakom en 
ledande, längre figur i fotslång dräkt. Samtliga 
är porträtterade som mötande skeppet. Männen 
till fots har inga markeringar på sina sköldar. 
Mot bakgrund av dokumentations- och avbilds-
problematiken som diskuterades inledningsvis 
bör bilderna tolkas med försiktighet. Om det 
ändå förutsätts att bilden som den är synlig idag 
motsvarar ett ursprungligt motiv, är det tänk-
bart att grupptillhörighet förstärkts i form av 
sköldarnas utformning i denna bild. 

Fig. 8.8. Tolkningar av bild- och runstensmotiv har i vis-
sa fall förändrats flera gånger. Ett exempel är motivet på 
Möjbrostenen (U 877). Den äldsta avbildningen av stenen 
i en teckning av Jonas Rhezelius från tidigt 1600-tal visar 
en stående figur med svärd och sköld. Drygt 150 år sena-
re skulle det tillkomma en häst i motivet och ”krigaren” 
omvandlas till ryttare, vid omtolkningen år 1750 försvann 
dock skölden ur motivet. Fotokopia av teckning: ATA.

Fig. 8.9. Möjbrostenen såsom vi känner den idag med 
vapenutrustad ryttare och två hundliknande figurer. Som 
ett led av omtolkningen av motivet under 1940-talet har 
ryttaren ansetts representera en krigare av romerska influ-
enser. På runstilistiska grunder dateras stenen till tidigast 
500-tal. Bilden motsvarar tolkning av Sven B.F. Jansson 
och Wilhelm Holmqvist. Foto: ATA.
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Sköldar som del av runstensmotiv 

Sköldar finns på ett fåtal runstenar påträffade 
i Sverige och Danmark. Endast åtta kända 
runstenar har sköldar i sina bildmotiv, vilket 
möjliggör fördjupade studier av materialet i sin 
helhet.  Sköldar på runstenar bildar en motiv-
kategori tillsammans med människofigurer, ryt-
tarfigurer, fåglar och fyrbenta djur som ibland 
utsmyckar runstenar utöver de mer standardi-
serade bildelementen, såsom drakkroppar i run-
slingor och kors. Andelen runstenar med den 
här typen av figurativa inslag varierar i relation 
till runstensantalet i stort. Som exempel kan 
nämnas att fågelmotiv förekommer på åtskilliga 
runstenar (Gräslund 2014, 26). Bland Upplands 
och Södermanlands runstenar uppgår antalet 
fågelmotiv till ungefär 20 stycken (Andersson 
et al. 2016, 110). Av dessa anses flera föreställa 
tuppar, och förmodas utgöra kristna symboler. 
Då runstensresande var en betydande del av den 
kristna missionen under 1000-talet kan ”upp-
ståndelsetuppar” förstås som ett naturligt inslag 
i runstensornamentiken. Fågelmotiv har även 
tolkats som delar av jaktscener eller bilder av 
mytologiska fåglar av förkristen karaktär. Även 
ryttarfigurer förekommer på Upplands och Sö-
dermanlands runstenar, oftast sittandes tydligt 
gränsle över hästryggen. Ibland tycks ryttarfigu-
rer hålla i tyglar, ibland håller de i svärd eller 
liknande föremål. Endast två runstensryttare är 
sköldbärande: Möjbrostenen (U 877), från Hag-
by socken i Uppland och Ålum kyrkebacke, Vi-
borg i Danmark (DR 96). I övrigt finns således 
sex runstenar från nuvarande Sverige och Dan-
mark vars bilder innehåller sköldar.

Ledbergsstenen (Ög 181) i Östergötland 
och Sparlösastenen (Vg 119) i Västergötland 
har bilder som på olika sätt har uppfattats vara 
av mytologisk karaktär, där föreställningar om 
dödsriket Valhall och undergångsmyten Rag-
narök lyfts fram som bakomliggande motiv för 
bildframställningarna. Det finns även sköldar 
på en liten grupp skånska och danska runstenar 
som intressant nog tycks vara av samma karak-
tär. Den danska gruppen följer dock ett rela-
tivt enhetligt mönster. Gruppen består av fem 
runstenar: den tidigare nämnda Ålum-stenen 
(Dr 96), en sten från Tulltorp socken i Skåne 
(Dr271/Sk94), från Bösarps socken i Skåne 
(DR 258/Sk 71), från Lund i Skåne (Dr 314/

SkL 3) och från Sønder kirkeby, Falster, Dan-
mark (Dr 220). Med undantag för Ålum-stenen 
har alla dessa tolkats föreställa eller anspela på 
scener ur Ragnaröksmyten.

Möjbrostenen U 877

Stenen från Möjbro, Hagby socken i Uppland 
har sedan 1600-talet intresserat forskare, då 
den avbildades första gången av Jonas Rheze-
lius. Stenen har behandlats med fokus på såväl 
runinskriften som bildmotivet (von Friesen 
1949; Jansson 1952; Holmqvist 1952; Krause 
& Jankhun 1966; Elmevik 1978, 2013; Gustav-
sson 1993; Snædal & Åhlén 2004; Fridell 2009). 
Inskriften lyder frawaradaR anahahaislaginaR och 
har tolkats som FrawaradaR. ”Ane den enögde 
är slagen”, alternativt FrawaradaR ”på hästen är 
slagen”. Inskriften i kombination med utform-
ningen av ryttarmotivet, som kopplats till ro-
merska ryttarframställningar på gravvårdar och 
mynt, har lett till stenens datering till tidigast 
500-tal (Odebäck 2019, 148). Runstenen är så-
ledes äldre än övriga runstenar som behandlas 
här. Motivet och forskningshistoriska aspekter 
av detta är relevant för hur de vikingatida bild-
erna kan analyseras och förstås. 

Det idag synliga ryttarmotivet visar en 
människa som håller svärd och sköld, och sit-
ter på en häst som är utrustad med tyglar såväl 
som sadel/sittunderlag. Framför och bakom 
hästens ben finns två mindre djur som uppfat-
tats som hundfigurer. Denna bild är den senaste 
i raden av flera tolkningsförslag som omfattat 
Möjbro stenens motiv. I Rhezelius teckning av 
ristningen är ingen ryttare synlig. Istället består 
motivet av en stående människofigur med svärd 
och sköld. Det är först i Bautil från 1750 som 
hästen tillkommer, å andra sidan försvinner då 
skölden. Motivet som det uppfattas idag är re-
sultatet av 1940-talets undersökningar som ut-
fördes i samband med att stenen flyttades till 
Historiska museet i Stockholm. Möjbrostenen 
är ett exempel på hur bildtolkning och arkeo-
logisk praktik bidrar till att forma och fysiskt 
förändra förhistoriska artefakter och lämningar 
(jfr. Ljunge 2017, 174). Den sköld som nu syns 
på Möjbrostenen verkar ha en markerad sköld-
buckla men saknar övrig ornamentik. Mot bak-
grund av bildens föränderlighet är det svårt att 
göra fördjupade tolkningar av figurens detaljer. 
Motivet har dock haft betydelse för resonemang 
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om hur vendeltida krigarideal visualiserats, och 
har ansetts vara en representation av verklighe-
tens krigare under perioden. 

Ryttarfiguren har uppfattats representera en 
krigare av romerska influenser och har kopp-
lats till inskriftens huvudperson Frawardar (von 
Friesen 1949; Jansson 1952, 1963; Holmqvist 
1952; Hyenstrand 1993). För Hyenstrand är 
hästens position en viktig markör för dess roll 
som krigshäst. Med nedböjd nacke och bakbe-
nen under kroppen anses stridshästen lättma-
növrerad vilket får positiva effekter för kriga-
ren i en stridssituation (Hyenstrand 1993, 541). 
Detta sätt att betrakta kroppspositioner och 
dess betydelse för vad som signaleras är direkt 
relaterat till hur hästar på bildstenar uppfattats 
som stridshästar i rörelse, som tidigare nämnts. 

Runorna på stenen är djupare ristade än 
bilden, något som använts som argument för 
att bilden ska ha ristats före texten (von Friesen 
1949, 289–291). Till skillnad från det ristade 
bildmotivet framstår runornas utformning, tack 
vare ristningsdjupet, som relativt tydligt. Detta 
har säkerligen också bidragit till att det är in-
skriftens innebörd som debatterats, snarare än 
oklarheter om runornas utformning eller osä-
kerheter kring ristningslinjer och dylikt. Det är 

alltså ett motsatt tolkningsförfarande än vad 
som gäller motivet, där diskussionerna i hög ut-
sträckning har handlat om ristningslinjer och ut-
formning medan motivets innebörd som ”ryt-
tare/krigare” har accepterats. De olika skedena 
i framställningen av Möjbrostenens motiv är 
snarast att förstå som betraktarnas/forskarnas 
uppfattning av vad som är ristat, snarare än en 
”ursprunglig” ristning. Även om den ryttarfigur 
som synliggjorts på Möjbrostenen verkligen är 
korrekt i förhållande till den ursprungliga rist-
ningen är det alltså vanskligt att förutsätta re-
alistiska anspråk. Därmed är det både långsökt 
och svårbelagt att tolka motivet som en avbild 
av en vendeltida krigare vid namn Frawaradar. 
Med det sagt finns det fortfarande möjlighet att 
bilden faktiskt har en representativ betydelse 
och är avbildande i något avseende, men snarast 
bör fokus riktas mot de associationer bilden bär 
med sig.

MJy 39, Ålum-sten 3, Danmark 

Utöver Möjbrostenen finns ytterligare ett känt 
runstensmotiv som föreställer en sköldbärande 
ryttare, nämligen den vikingatida stenen från 
Ålum kyrkebacke, Sønderlyng, Viborg (amt) i 
Danmark (fig. 8.10). Stenen har på runstilistis-
ka grunder daterats till perioden 970-1020 och 
innehåller runinskriften Vigot reste denna sten efter 
sin son Esge. Gud hjälpe hans själ väl.  Det är en 
av få uppenbart kristna runstenar från Jylland 
(rune databasen Danske Runeindskrifter) Mo-
tivet utgörs av en ryttare till häst, hållande en 
sköld i midjehöjd och i andra handen en upp-
höjd fana eller flagga (?). Även om Ålum-stenen 
anses ha en betydligt yngre datering än Möjbro-
stenen finns vissa stilistiska likheter mellan de 
två motiven. Här avses bland annat hästens ned-
böjda huvud och krökningen på nacken, därtill 
är båda hästarna försedda med tyglar. Även häs-
tens svans bär likartad utformning genom tri-
angulär form. Ålum-stenens häst har emellertid 
tydligt vikingatida drag i form av spiralformade 
lårfästen. Sköldens position i relation till rytta-
ren framstår också olika på de olika motiven.

Ledbergsstenen Ög 181

Sköldar förekommer som del av motiven på en 
av Sveriges mest berömda runstenar, den så kall-
ade Ledbergsstenen, Ög 181 vid Ledbergs kyrka 
i Östergötland (fig. 8.11). Stenens inskrift såväl 

Fig. 8.10. Den danska Ålum-stenen (MJy 39) är hittills det 
enda kända exemplaret av vikingatida runstensmotiv som 
innehåller en sköldbärande ryttare. Stenen har daterats till 
perioden 970-1020.  Foto: Erik Moltke, Nationalmuse-
um, Danmark.
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som bildliga innehåll utmärker sig bland Sveri-
ges runristningar. Stenen är ristad på tre sidor 
och utgörs till största del av bilder som tolkats 
som scener ur Ragnarök, myten om världens 
undergång. Den mansfigur på B-sidan som står 
i gapet på en ulv har uppfattats föreställa Oden 
och Fenrisulven, alternativt Vidar som hämnas 
Odens död, och skeppsbilden det underjordis-
ka skeppet Nagelfar (t.ex. Palm 2010, 225-226). 
Det finns inget som antyder att Nagelfar ska ha 
varit ett sköldprytt fartyg, men sköldens associ-
ation till skeppet är inte ovidkommande. I Vö-
luspá, strof  50 (strof  49 i Henrik Willams för-
slag, 2010), håller styrmannen Hrym en sköld. 
I översättning lyder inskriften Bisse satte denna 
sten efter Torgöt, sin fader; de båda (Bisse) och Gunna 
(satte stenen). Tistel, mistel, kistel. Ordet kistel ska 
förstås som ”liten kista”. Formeln som avslutar 
inskriften är återkommande i flera runinskrifter. 
Den kan ha fungerat som en förbannelse eller 
en välsignelse beroende på sammanhang, och 
har bland annat ansetts utgöra en fruktbarhets-
besvärjelse (Schulte 2021). 

Alla sköldar på stenen finns på samma sida, 
A-sidan. Sju sköldar pryder skeppsrelingen på 
skeppet synligt på stenens nedre del. De är till 
synes utan ornamentik eller sköldbucklor. De 
övriga sköldarna i motivet finner vi i anslutning 
till mansfigurerna, vilka också är försedda med 
vapen såsom spjut och svärd. Båda sköldarna 
är till synes framställda utan ornamentik eller 
sköldbucklor. De två sköldbärande figurerna 
har förståtts som hjälmförsedda krigare och det 
som jag uppfattar som ett spjut i den övre figu-
rens hand har även tolkats som en stridsyxa (se 
Hultgård 2017, 179).

Sparlösastenen Vg 119

Runstenen vid Sparlösa kyrka i Sparlösa socken 
i Västergötland tillhör en av vikingatidens mest 
förbryllande monument (fig. 8.12). Sida IV har 
bildframställningar som påminner om bildste-
narnas scener. Längst ner en ryttare med dra-
get svärd, snett bakom denne ett mindre djur 
(hund?). Ovanför ryttaren ett större fyrbent djur 
med halvcirklar på kroppen. Djuret kallas ibland 
för ”leoparden”. Ovanför fyrfotadjuret syns ett 
skepp med roder, och masten har en vindflöjel 
i toppen. Ovanför seglets överdel finns två få-
gelfigurer. På stenens idag överst bevarade bild 
finns en byggnad. Byggnaden har omväxlande 

tolkats som en himmelsk boning märkt med en 
solbild på dörren (Jungner 1938, 222), som ett 
i stavkonstruktion byggt ’hedniskt hov’, guds-
hus tillika blothus (Nordén 1961, 260). Cirkeln 
på dörren har även tolkats som en dörr-ring, likt 
de metallringar påträffade bland annat i Forsa 
i Hälsningland och Uppåkra i Skåne (Eriksen 
2015). Byggnaden kan mycket väl förstås som 
en rituell byggnad eller gudomlig hall, och cir-
keln en dörr-ring vilken markerar gränsen mel-
lan olika sociala sfärer; inomhus och utomhus, 
ordning och kaos (a.a., 83). Jag vill emellertid 
hävda att ringen möjligen kan utgöra bilden av 
en sköld, som förstärker associationerna till den 
mytologiska hallen. Här kan som jämförelse 
nämnas en bildsten från Jurby, Isle of  Man vars 
motiv utgör en sköldtäckt hall, vilket kan anta-
gas föreställa Odens hall (se Myrberg 2005, 116, 
och där anf. litt.). Ytterligare en bildparallell av-
seende sköld i relation till byggnad finns på ett 
fragment av Osebergsbonaden. På fragment III 
syns en byggnad med korslagda spjut på taket 
och sköldar vid ”basen” (fig. 8.13). Detta har 

Fig. 8.11. Ledbergstenen (Ög 181) är på A-sidan försedd 
med två sköldbärande mansfigurer samt ett skepp prytt 
med sju sköldar. Foto: Magnus Källström, Riksantikva-
rieämbetet.
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uppfattats föreställa Valhall (Göransson 1999, 
222) vilket ter sig rimligt.

Som tidigare nämnts finns sköldkenningar 
som anspelar på Odens sköldprydda hallbygg-
nad (kapitel 7, se även kapitel 9). Poetiska om-
skrivningar för sköldar associeras i detta avseen-
de huvudsakligen till hallbyggnadens tak, men 
även byggnadens dörr eller port finns bland 
kenningarna. Här kan nämnas kenningen grindar 
Þundar (Háttatal 58, kenning 5, Gade & Marold 
2017, 1167) som i översättning till svenska lyder 
ungefär ”Odens port/grind”. Även sköldken-
ningar som relaterar till hjältekaraktärer anspe-
lar på dörr, till exempel hurð Hǫgna (Liðsmanna-

flokkr, 10, kenning 1, Whaley 2012, 1028), vilket 
i översättning är ”Hognis dörr” och Hagbarða 
hurða (Vellekla 26, kenning 9, Whaley 2012, 315) 
som översätts ungefär ”Hagbards dörrar”. Även 
om kenningar inte utgör bokstavliga referenser, 
visar dessa att det finns associationer mellan 
sköld och dörr. Det är därför inte orimligt att 
uppfatta Sparlösastenens dörr som sköldprydd. 

Dr 271/Sk 94, Tulltorp sn, Skåne 

Den så kallade Tulltorpstenen, Dr 271/ Sk 
94, Skåne, uppvisar ett fyrbent djur med flera 
spännande detaljer (fig. 8.14). Djuret har spi-
ralformade lårfästen, man och en höjd svans 

Fig. 8.12. På sida IV på Sparlösastenen (Vg 119) är ett hus synligt högst upp. Bygganden har bland annat föreslagits 
representera en gudomlig hall, ett hedniskt hov, eller blothus. Därtill har den centralt placerade ringen tolkats som en 
dörr-ring. Det kan dock inte uteslutas att ringen representerar en sköld. Foto: Magnus Källström, Riksantikvarieämbetet.
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med tofs. Utformningen av djuret är i Mam-
men-Ringerikestil. Huruvida djuret ska förestäl-
la ett lejon, och därmed förstås som en kristen 
symbol, eller en varg och således kan kopplas till 
den mytologiska Fenrisulven och Ragnaröksmy-
ten är omdiskuterat (se Källström 2014 och där 
anf. litt.). Liknande djur finns på flera skånska 
runstenar liksom på den norska runstenen från 
Vang. Stenen från Vang, liksom ett fragment av 
Hunnestadsmonumentet, Skåne (Dr 284), upp-
visar motsvarande djurframställningar där dju-
ret med öppet gap ser ut att äta en flammande 
sol. Magnus Källström argumenterar för att det-
ta representerar sekvenser ur Ragnaröksmyten 
då solen slukas av en varg (2014, 270). Snarlika 
djurframställningar kan således tänkas anspela 
på denna myt, vilket stärker antagandet att dju-
ren är vargar. Betraktat så föreställer de flikar 
längs djurets nacke och rygg inte en man utan 
ragg (a.a., 269). Under djuret syns ett skepp 
med djurhuvud i fören, roder och reling prydd 
med 14 sköldar. Detta skepp har sedan tidigare 

Fig. 8.13. På fragment av Osebergstextilierna finner vi sköldar i anslutning till hus. Sköldarna är placerade på rad och 
tycks inhägna byggnaderna, som en slags sköldborg. Teckning (nr 622) av Sofie Krafft, foto: Kulturhistoriskt museum 
i Oslo.

tolkats som det underjordiska skeppet Nagel-
far (t.ex. Moltke 1985).  Runtom bilderna löper 
runslingan med två drakhuvuden. Inskriften 
berättar att Kleppe/Glippe och Åsa reste kuml efter 
Ulf.  Stenen dateras på stilhistoriska grunder till 
perioden 970-1020. 

Dr 258/ Sk 71, Bösarp sn, Skåne 

Dr 258 / Sk 71 från Bösarp socken i Skåne, 
utgörs av tre fragment som förmodas härröra 
från samma sten. De är dock funna vid olika tid-
punkter på olika platser. Ett fragment innehåller 
delar av runslingan och den bevarade inskriften 
lyder Toke satte. Ännu ett fragment visar ett mus-
taschprytt ansikte, ett så kallat ”maskmotiv”. 
Maskerade ansikten återfinns på flera runsten-
ar såväl som arkeologiska föremål (kapitel 6; se 
Price 2002, 171–174; Oerhrl 2006, 183–190). 
Det tredje fragmentet visar delar av ett skepp, 
mycket likt skeppet på Tulltorpsstenen, med 
djurhuvudornamentik och sköldprydd reling. 
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Dr 314/SkL 3, Lund, Skåne. 

Med en höjd på närmare fyra meter är den så 
kallade Lundagårdsstenen eller Lundastenen ett 
pampigt monument. Stenen är i tre delar men är i 
dag ihopsatt. Inskriften löper över två av sten ens 
sidor och berättar att Torgisl, son av Asgeir Björn, 
reste dessa stenar till minne av sina båda bröder, Olaf  
och Ottar, goda landmän. Överst på stenen syns ett 
maskmotiv, ett mustaschprytt ansikte likt det på 
Bösarpsstenen. Ännu ett maskmotiv finns cen-
tralt på stenens andra sida, dock i mindre skala, 
omgärdat av två fyrbenta djur i Mammen-Ring-
erikestil. De två djuren står med huvudena mot 
masken. De har spiralformade lårbensfästen, 
svans och spetsiga öron som närmast liknar 
horn. Mitt på djurens respektive sida/mage syns 
sköldar med markerad mittbuckla, och under 
dessa framträder ett svärd var. Djuren kan fö-
reställa två beväpnade vargar (Källström 2020, 
18). I de isländska skrifterna framträder två 
olika vargkaraktärer i samband med Ragnarök, 
den fjättrade Fenrir och hans avkomma Skǫll 
(Källström 2016, 270). Från Grímnismál känner 
vi även till Odens två vargar Freke och Gere. 
Enligt Hultgård kan de två vargliknande djuren 
representera Odens vargar och den mask som 
återkommer på flera stenar anspela på ”den 
maskerade” själv det vill säga Oden. Motivet är 
inte direkt kopplat till Ragn aröksmyten men as-
socierades sannolikt med densamma (Hultgård 
2017, 186). Det finns detaljer av motivet som 

Fig. 8.14. Längst ner på Tulltorpstenen syns ett skepp 
med sköldprydd reling. Ovanför detta står ett vargliknan-
de djur som tolkats föreställa Fenrisulven. Foto: Magnus 
Källström, Riksantikvarieämbetet

Fig. 8.15. Bösarpstenen DR 258 / Sk 71 bär ett så kallat 
”maskmotiv” och ett sköldprytt skepp. Foto: Erik Molt-
ke, Nationalmuseet, Danmark.
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får det att framstå än mer intrikat. När vargarna 
betraktas upp och ner bildas formen av skepp 
(fig. 8.17). De spiralform ade lårfästena och 
centrerade sköldarna bildar symmetriskt sköld-
prydda relingar. Det understa djurets framtass 
intar även en form snarlik de djurhuvudform-
ade ändar på skeppstäv, så som återfinns på 
flera bildstensskepp. Bilden framträder således 
på olika vis i olika vinklar och uppvisar därmed 
flera associativa dimensioner. 

Dr 220/Syd 2, Sønder-Kirkebystenen i Danmark, 

Sønder-Kirkebystenen Dr 220/syd 2, Danmark, 
har en anmärkningsvärd inskrift som explicit 
anknyter till förkristen mytologi. Den lyder Sas-
sur satte denna sten efter Asgöt, sin bror, han dog på 
Gotland. Tor helga dessa runor. Ovanför inskriften 
syns underdelen av ett skepp med synligt roder, 
sköldar och i fören linjer som närmast påminner 
om linjerna på tidigare beskrivna runstenskepp.  

Sköldmotivens koppling till Ragnaröksmyten: en 
myt?

Majoriteten (5/8) av runstensmotiv med sköld-
ar har inom tidigare forskning direkt eller indi-
rekt relaterats till Ragnaröksmyten. Samtidigt 
har flera av dessa förment ”hedniska” runstens-
motiv koppling till kristna sammanhang. Här 
utgör i synnerhet Ledbergsstenen ett tydligt ex-
empel, då den i motivet kombinerar det kristna 
korset med de förmodade associationerna till 
Ragnaröksmyten. Detta kan naturligtvis vara ett 
uttryck för synkretism under yngre vikingatid, 
något som även manifesteras i portabla föremål 

under perioden. Som exempel kan nämnas en 
torshammaramulett försedd med kristet kors, 
funnen i Västergötland, samt en gotländsk 
smyckesuppsättning med 35 korsförsedda fisk-
stjärtformade förgyllda hängen tillsammans 
med ett dosformat spänne utformat enligt nor-
rön hantverkstradition (Regner & Andersson 
2016, 91–92). Sammanblandning av gamla och 
nya religiösa uttryck är med andra ord inte unikt 
för dessa runstenar. Ragnaröksmotiv kan dock 
ha fyllt en konkret funktion inom kristna sam-
manhang, använd av kristna missionärer som en 
metafor för Yttersta domen (Källström 2016, 
271). Det bör tilläggas att kristendomens kamp 
mot det onda framställs på likartade vis på tidig-
medeltida dopfuntar (jfr. kapitel 7).

Enligt religionshistorikern Anders Hult-
gård (2017) är det tveksamt huruvida bild-
framställningar på runstenar som exempelvis 
Ledbergsstenen kan kopplas samman med 
Ragn arröksmyten. Ett av hans argument bott-
nar i scenen på Ledbergsstenen som visar en 
mansfigur stående med ena foten i gapet på ett 
fyrbent djur, vilket upprepade gånger tolkats 
som Oden i Fenrisulvens gap. Om bilden ska 
tolkas i exakt enlighet med hur händelsen utspe-
lar sig ska Oden slukas helt och hållet av ulven, 
vilket leder till Hultgårds konklusion att bilden 
snarare bör illustrera en krigare i strid (Hult-
gård 2017, 183). Framställningarna av skepp, 
djur och maskprydda ansikten på runstensmo-
tiv har rimligen utgjort visuella element som 
betraktarna kunnat associera till välkända nar-
rativ. Häri framgår också att inte ”fullständiga” 

Fig. 8.16. Lundagårdsstenen, Dr 314 / Skl 3 är nästan fyra meter hög och bär ett motiv föreställande ett mustaschprytt 
ansikte (maskmotiv) omgivet av två vargar utrustade med sköldar och svärd. När motivet betraktas från samma vinkel 
som runinskriften läses ifrån omvandlas vargarna till att likna ett skepp. Djurens spiralformade lårfästen tillsammans 
med sköldarna skapar en rad av symmetriskt lagda sköldar som påminner om skeppsprydda relingar vi finner i run- och 
bildstensmotiv. Djurens svansar ramar in motivet likt skeppens stäv. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet, Danmark.
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illustrationer av (exempelvis) Ragnaröksmyten 
har krävts för att möjliggöra sådan igenkänning. 
Det kan på så vis varit tillräckligt att anspela på 
den slutgiltiga striden som föregick Ragnarök 
för att bilden kunnat uppfattas som föreställan-
de scener ur myten. 

I dessa bilder framstår inte sköldar som cen-
trala motiv, utan verkar, liksom på bildstenar, 
som attribut för att förstärka motivets övergri-
pande berättelse. Sköldarna fyller på så vis en 
viktig funktion för bildkompositionerna. 

Framträdande drag i vikingatida bild och 
runstensmotiv

Som ett led i att undersöka sköldens associativa 
fält har detta kapitel fokuserat på kartläggning 
av sköldar i vikingatida bildframställningar. Un-
dersökningen har visat att sköldar på vikinga-
tida bild- och runstenar förekommer inom ra-
marna för specifika motivteman. På bildstenar 
utgörs dessa av scener vilka innehåller bilder av 
skepp, av ryttare och stridsmän. De sistnämn-
da uppträder antingen i form av två stridande 
motparter eller av krigare i procession. Sköldar 
är sällan bildernas huvudmotiv, samtidigt utgör 
de betydelsefulla bildkomponenter. Trots att 
figurativa inslag på runstenar är relativt vanligt 
förekommande har sköldar endast kunnat iden-
tifieras i ett fåtal motiv. Även här kan sköldar 
relateras till särskilda motivteman. Dessa utgörs 
– liksom på bildstenarna – av skepp, av ryttare 
och stridsmän. Flera av runstenarna i undersök-
ningsmaterialet har motiv som kan relateras till 
Ragnaröksmyten. Det finns ingen motsättning 
i att detta motiv förekommer i kristna sam-
manhang, eftersom myten kan ha fyllt en viktig 
funktion inom den kristna missionen i yngre vi-
kingatid. Det är påtagligt att sköldar framställs i 
kombination med andra vapen, såsom spjut och 
svärd. Detta är en ”föremålskombination” som 
återkommer i figurativa framställningar samt 
gravarkeologiska sammanhang. 

Sköldar har sannolikt bidragit till att skapa 
”rätt” associationer utifrån bilderna. Motiven är 
repetitiva och förmodas anspela på för samti-
den välkända myter, berättelser och ideal. Med 
utgångspunkt i att förstå bilderna som associa-
tiva snarare än deskriptiva har detaljanalyser av 
sköldarnas utformning i regel undvikits. Även 
om det inte är möjligt att tolka fullskaliga sköld-

ars utformning i detalj på bildframställningar av 
sköldar kan återkommande utformning funge-
ra vägledande i förståelsen för hur sköldar vi-
sualiserades i människors medvetande under 
vikingatid. Den runda formen är domineran-
de på både bild- och runstenar, och endast ett 
motiv avviker i form. Stenen från Hablingbo, 
vars sköldar framstår som spetsovala istället för 
runda, visar att det fanns kännedom om sköld-
formen på Gotland under 1000-talet. Detta 
är i sig inte kontroversiellt, men att sköldfor-
men uppträder som del av det återkommande 
skeppsmotivet antyder att formen var etablerad, 
åtminstone som del av människors (ideala) före-
ställningsvärld.  

Utifrån motiven kan bildframställningarna 
på ett övergripande plan relateras till aristo-
kratiska sammanhang. De mytologiska före-
ställningar som manifesteras genom bilderna, 
det vill säga idéer om Valhall, Oden, valkyrior 
etcetera, kan återkommande kopplas till aristo-
kratiskt krigarideal under vikingatid. På ett mer 
spekulativt plan är det dessutom troligt att bild- 
och runstensresandet i sig drevs av människor 
inom samhällets övre skick. 
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Skölden har en särskild position i det norröna 
skriftliga källmaterialet. Skölden finns represen-
terad genom hundratals kenningar, det vill säga 
poetiska omskrivningar, och uppträder som del 
av olika sagor, myter och dikter. Skölden intar 
även en central ställning i diktgenren ekfras som 
utpräglade sköldkväden. Sköldens särställning 
bland vapen finns omskriven redan av Tacitus i 
Germania (första århundradet v.t.) Genom att till-
delas en sköld och ett spjut tar unga män steget 
från att enbart ingå i ett hushåll, till att bli full-
värdiga medborgare med vuxenstatus. Sköld en 
fungerar som en symbol för männens person-
liga och publika anseende. Att kasta sin sköld 
vid ett nederlag innebar den yttersta formen av 
skam, något som enligt Tacitus inte sällan resul-
terade i självmord (Germania 6; Bauschatz 1982, 
40). I de norröna skrifterna framträder flera 
dimensioner av sköldens egenskaper. På ett yt-
ligt plan är skölden synlig som del av sagor och 
myter om gudar, hjältar och kungar, som attri-
but på stridsskepp, och som del av de modiga 
männens vapenutrustning. Men här finns även 
indikationer på sköldens funktion som lojali-
tetssymbol, som symbol för medlande, och som 
praktföremål betydelsefull som del av gåvoutby-
te. Variationer av olika egenskaper som präglar 
skölden i de skriftliga källorna känner vi igen 
från det arkeologiska materialet, vad gäller såväl 
föremål i olika form som hur sköldar framställs 
som del av bilder. 

Utgångspunkter 

Skrifter av olika slag används regelbundet som 
källmaterial inom arkeologi och i synnerhet vi-
kingatidsforskning. Norröna sagor, dikter, be-

rättelser om kungar och upptäcktsresande som 
förväntas ha levt och verkat i skandinavisk vi-
kingatid tros ha arkeologiska motsvarigheter 
och söks i gravar och landskapens monumen-
tala lämningar. Sagalitteraturens karaktärer har 
kopplats samman med storslagna arkeologiska 
monument som exempelvis Osebergsgraven 
och drottning Åsa (Brøgger 1918), eller Uppsala 
högar och Ynglingasagans kungar (t.ex. Nerman 
1943). Krönikor och reseberättelser har en så 
förmodad trovärdighet att de som källa ibland 
ger intryck av att stå över det arkeologiska käll-
materialet. Vissa texter är så grundläggande 
att de fått markera ramarna för tidsperioden 
vikinga tid. Beskrivningarna om attacken mot 
klostret i Lindisfarne år 793 har ansetts utgö-
ra starten för vikingatiden och beskrivningen 
av slaget vid Hastings 1066 anger periodens 
slut. Missionären Ansgars reseskildringar och 
livsgärning, som författades av munken Rim-
bert under 800-talets slut, är ett givet inslag när 
arkeologer behandlar teman såsom Birka eller 
kristnandeprocessen under vikingatid (t.ex. 
Lindqvist 1926; Nerman 1945; Hellström 1996; 
Sawyer & Sawyer 1999). Vanligtvis används 
skriftliga källor för att referera till och bekräf-
ta det arkeologiska materialet, vilket i praktiken 
innebär att arkeologiska projekt ibland utformas 
utifrån skriftliga kontexter. Att Ansgar ska ha 
byggt en kyrka/kapell i Birka som återkomman-
de har sökts men varit arkeologiskt svårfunnen 
är ett tydligt exempel på ordets influenser över 
den arkeologiska blicken (se Zachrisson 2011 
med hänvisningar). Här kan även nämnas att 
otaliga arbeten om vikingatida begravningsritu-
aler knyter an till Ibn Fadlans ”vittnesbörd” i 
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förklaringsmodeller och tolkningar (t.ex. Gräs-
lund 2001, 44; Bratt 2008, 53–54; Price 2010).

Utifrån ett arkeologiskt perspektiv är det 
naturligtvis absurt att ange ett start- och slutår 
för en tidsperiod utifrån enstaka, om än vikti-
ga, händelser som skildrats litterärt. Såsom på-
pekats av Bjørn Myhre (1992) visar den yngre 
järnålderns stilistiska föremålskronologi på en 
betydligt mer komplex bild av hur början av vi-
kingatiden kan definieras, sett i relation till den 
normgivande händelsen år 793. Att de sagor 
och myter som skrevs ned under medeltid bott-
nar i muntliga berättelser som traderats mellan 
generationer och kan ha ursprung långt före 
vikinga tiden är allmänt accepterat, men ibland 
svårt att säkerställa (Hedeager 2011, 21–32; An-
drén 2014, 14; Sundqvist 2016, 168). Skriftliga 
källor är sammantaget ett omfattande corpus 
bestående av en mängd olika källor vilka kan-
tas av flera dimensioner av källkritiska problem. 
Datering och ursprung, språkvetenskaplig och 
religionsvetenskaplig kännedom och inte minst 
förmågan att förhålla sig till förstahandskällan 
är några aspekter att ta hänsyn till vid använd-
ning av dessa texter. Denna snårskog av källkri-
tiska problem tycks av arkeologer ibland hante-
rats genom tillkännagivande av det identifierade 
huvudproblemet varvid studien sedan kan bort-
se från det. Det finns exempel på hur (relativt) 
ogrundade uppfattningar har traderats i flera led 
vilket lett till generella antaganden om djurar-
ters symbolvärde och betydelser i arkeologiska 
källor. En studie av (hus)katter i Skandinavien 
under yngre järnålder visar hur arkeologiskt ma-
terial ger en annan bild än den som traditionellt 
uttolkats genom norröna sagor (Toplak 2019). 
Kattens förekomst som del av völvans kläde-
dräkt i Erik den rödes saga, liksom omnämnandet 
av katter som drar gudinnan Frejas vagn i Gylfa-
ginning har bidragit till en vedertagen arkeologisk 
uppfattning att katten som fenomen är relaterat 
till kvinnor, och i synnerhet ”kvinnliga sejder-
skor” under yngre järnålder. I själva verket visar 
de arkeologiska källorna att den övervägande 
delen av katter i gravar kan kopplas till mans-
gravar snarare än kvinnogravar (a.a., 223–224). 
Vidare finns geografiska variationer i hantering 
av katter som pälsvaror, skadedjursbekämpare 
eller husdjur vilket visar att det inte är möjligt 
att tillskriva katten ett endimensionellt symbol-
värde baserat på de skriftliga källorna. 

För sköldar och andra vapen har den arkeolo-
giska grundpremissen till viss del präglats av 
den medeltida Gulatingslagens formulering angå-
ende folkvapen (kapitel 1; se Hofseth 1982; Sol-
berg 1985; Bodin 1987; Jakobsson 1992). Defi-
nitionen av den vikingatida vapenutrustningens 
beståndsdelar och därmed vilka föremål som 
utgör en vapengrav kan på så vis direkt rela-
teras till en normgivande skriftlig källa. Vi har 
även sett exempel på hur sköldars förekomst i 
gravar tolkats genom skriftliga omnämnanden 
om så kallad Holmgång (kapitel 5; Kormáks 
saga, Fries 2008)). Det arkeologiska materialet, 
inklusive bilder av sköldar, visar en mer kom-
plex bild av sköldars användningsområden och 
indikerar att deras betydelser bör förstås som 
situationsbundna och associativa snarare än all-
mängiltiga. Genom att vidare undersöka sköld-
ars förekomst i skriftliga källor finns potential 
att nyansera bilden ytterligare och nå en djupare 
förståelse av sköldars betydelser. 

Utifrån tematiska angreppsätt kan arkeolo-
giska studier använda sig av skriftliga källor utan 
att ge avkall på den arkeologiska blicken. I studi-
et av djur och människa i myt, bild, och arkeolo-
gi har Kristina Jennbert (2002, 2011) undersökt 
de olika källorna tematiskt, varpå de olika käll-
materialen behandlas likvärdigt utifrån dess oli-
ka förutsättningar. Jennberts studier visar bland 
annat på växelvis balans och obalans i hur djur 
förekommer i text och arkeologi. Vissa djurar-
ter, såsom hästar, dominerar i både arkeologiska 
gravkontexter och i skriftliga källor och kan i 
båda sammanhangen kopplas till en aristokra-
tisk sfär. Jennberts tematiska angreppssätt fung-
erar här som inspiration i studiet av sköldar, på 
så vis att de enskilda källmaterialen behandlas 
utifrån sina egna förutsättningar samtidigt som 
de studeras enligt övergripande jämförande 
principer. 

Att använda skriftliga källor i syfte att un-
dersöka om det arkeologiska materialet reflekt-
eras i texterna, och vice versa, är ifrågasatt se-
dan länge. Mary C. Beaudry (1988) har menat 
att det krävs metodutveckling för att skriftliga 
källor på ett fruktbart sätt ska kunna användas 
i relation till arkeologiska studier. Detta har 
varit en utgångspunkt för Annelie Nitenbergs 
(2019) arbete om sociopolitisk praktik under 
yngre järnålder, studerat genom både arkeolo-
giska och skriftliga källor. Nitenberg utgår ifrån 
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tre huvudsakliga skriftkällor (runstenar i urval, 
Ynglingatal och Beowulf) som med inspiration 
från Anders Andréns idéer om korrelation och 
kontrast (1997), verbinriktad analysmetod, och 
processanalys, studerats med strävan att finna 
referenser till social praktik. Kombinationen av 
de olika analysmetoderna tillämpat på skriftliga 
källor anses av författaren själv vara ett meto-
dologiskt experiment, som erbjuder ett nytt sätt 
att analysera skriftligt innehåll genom ett arkeo-
logiskt perspektiv (Nitenberg 2019, 177–178).

Den verbinriktade analysmetoden, fokuse-
rar som namnet avslöjar, på att finna verb och 
verbrelaterade fraser. Det vill säga vad aktörer-
na gör, och vilka sociala praktiker de utför eller 
är involverade i. De sociala praktiker Nitenberg 
söker kan även förstås som processer, vilka i 
sin tur kan indelas i olika kategorier (tillstånd, 
händelser och handlingar). Därför används 
processanalys som formulerat inom Systemisk-
funktionell lingvistik, på så vis att det inte är verb 
och verbs betydelser i sig som kategoriseras, 
utan de processbetydelser som kommer till 
uttryck i texten (a.a., 178). Textanalysen är 
uppbyggd genom ett urval av kategorier, som 
förutom källinformation består av praktik, 
materialiteter och beteckningar. Kategorin 
praktik är uppdelad i tre subkategorier; 
människa, djur/väsen, och ting. Syftet med 
uppdelningen är att klargöra vem som utför 
praktiken. Kategorin materialiteter utgörs av 
fysiska fenomen som bedöms ha socialitet, med 
vilket avses interaktioner mellan det fysiska 
fenomenet och människor. Beteckningar avser 
exempelvis titlar, och syftet med kategorin är att 
se praktiker kopplade till aktörer. Som exempel 
visar analysresultaten bland annat gällande Be-
owulfkvädet att materialiteter genom att ha större 
del av tidsflödet än vad människor har, har ett 
visst företräde över människan (a.a., 288). Jag 
ansluter mig till Nitenbergs ambition att stude-
ra skriftliga källor utifrån ett arkeologiskt per-
spektiv, men kommer att konkretisera analysen 
ytterligare genom än mer renodlad tematisk 
kartläggning. Detta innebär att min analys inte 
är textuellt inriktad och grammatiskt innehåll 
lämnas mindre utrymme. En följd av det är att 
upplösningsnivån blir mer övergripande jäm-
fört med Nitenbergs studie. 

Som del av att kartlägga och söka förståelse 
för betydelser relaterade till sköldens associativa 

fält utgör skriftliga källor en viktig del. Mot bak-
grund av den problemformulerande diskussion 
som förts ovan är det motiverat att här undersö-
ka det skriftliga materialet utifrån arkeologiska 
utgångspunkter. Detta innebär tillämpning av 
arkeologiskt metodologiska tillvägagångssätt, 
vilket främst sker genom kartläggning och kate-
gorisering. Detta innebär att studien inte efter-
strävar nytolkningar av skrifternas innebörder, 
så som exempelvis skulle omfatta språkliga och 
grammatiska analyser. Inte heller söks verk-
lighetsbeskrivningar här i texter. Texterna kan 
däremot fungera som referenspunkter i resone-
mang om immateriella företeelser och möjliga 
föreställningsvärldar under berörd tidsperiod. 
Ett sådant förhållningssätt till de skriftliga käl-
lorna möjliggör läsningar av dessa som inte 
måste utgå ifrån kronologi eller genrer, utan ut-
går från innehållsmässig tematik. Även om till-
komsttid och litterär genre är av betydelse, så är 
det inte avgörande huruvida en text har daterats 
till 900-talet eller 1200-talet, eller om det rör sig 
om saga, myt eller dikt. 

Genomgången tar avstamp i kenningar och 
heiti för sköld, och utgår ifrån sammanställning-
en presenterad inom ramarna för forsknings-
projektet ”The Skaldic Project: Skaldic Poetry 
of  the Scandinavian Middle Ages” (The Skaldic 
Project). Genomgången syftar till att skapa en 
tematisk översikt av förekomst, utan att sträva 
efter fullkomlig kartläggning eller djupgående 
semantisk analys. Därefter riktas uppmärksam-
het mot företeelsen sköldkväden, som disku-
teras med fokus på skölden som kulturellt fe-
nomen snarare än dess poetiska innehåll. Som 
poängterats av Anders Andrén (1990, 37) kan 
texternas uppbyggnad förstås utifrån bilder och 
ting. Sköldar som faktiska föremål har i tid fö-
regått och existerat samtidigt som sagorna och 
myterna. Sköldars förekomst i de myter och sa-
gor som för oss finns tillgängliga i skrift, kan 
därmed tänkas bottna i, eller på olika sätt re-
ferera till, verklighetens föregångare. Skriftliga 
sköldar bör dock inte ses som direkta beskriv-
ningar av verkliga sköldar, liksom att sköldar på 
bildstenar inte bör ses som verklighetstrogna 
avbildningar av föremål. Faktiska sköldar har 
egenskaper som erbjuder sig som funktionella 
vapen samtidigt som de kan uppfattas symbo-
liskt laddade; visuellt och genom transforma-
tion av funktion/situation. Det är därmed re-
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levant att undersöka de skriftliga sköldarna vad 
gäller variation av funktion och om deras egen-
skaper antyds vara transformativa eller anpass-
ningsbara. Sådana iakttagelser har potential att 
synliggöra betydelsebärande aspekter av sköld-
ens associativa fält. 

Sköldkenningar 

Begreppet kenning kan lämpligen förklaras som 
poetiska omskrivningar som ofta består av två 
substantiv, som ibland tillsammans med geni-
tiv, hänvisar till ett tredje (outtalat) substantiv. 
De är, till skillnad från poetiska heiti (namn), 
inte synonymer till subjektet som beskrivs. Det 
finns två slags kenningar, ”sannkenningar” och 
”vidkenningar”, vilka på olika sätt användes av 
de isländska skalderna. Som Mats Malm (1990) 
förklarar förhållandet mellan kenningrupper-
na, består vidkenningar av bestämningar (vil-
ka förknippas med och beskriver referenten) 
av egennamn som preciserar släktförhållanden 
som omskrivningen refererar till. Exempelvis 
är ”Sivs make” och ”Magnes far” vidkenningar 
för ”Tor”. För sannkenningen är bestämningen 
ett attribut som preciserar naturen hos omskriv-
ningens referent, detta attribut måste antas vara 
sant. Ett exempel på sannkenning är speikmaðr, 
”vis man”, där attributet informerar om att re-
ferenten verkligen är vis (a.a., 122). För att be-
gripa kenningarnas innehåll krävs därmed kän-
nedom om bakomliggande sammanhang eller 
myter.

Sköldkenningarna har studerats genom 
kartläggning och kategorisering. Detta syftar till 
att identifiera beståndsdelar i sköldens associati-
va fält. I föregående kapitel har visats att sköldar 
i olika källmaterial är kopplade till aristokrati, 
krigarideal och mytologiska föreställningar. Det 
har även uppmärksammats att skölden besitter 
transformativa egenskaper, vilket innebär att de 
i givna situationer kan genomgå funktionsskif-
ten. Vendeltida sköldbeslag som används som 
dräktspännen (kapitel 2), sköldbucklor som i 
gravar används som behållare (kapitel 5), och 
sköldar som på Bayeuxtapeten intar rollen som 
matbord (kapitel 8), är tydliga exempel på hur 
skölden inte är enbart är bunden till funktionen 
försvarsvapen. Sköldar uppträder även i olika 
materiella format där sköldar i miniatyrformat 
kan kopplas till ”en kvinnlig sfär”. Detta gäller 

såväl miniatyrsköldar påträffade i rikt utrustade 
kvinnogravar som sköldbärande figuriner (ka-
pitel 7). De senare ofta sammankopplade med 
mytologiska föreställningar om valkyrior och 
sköldmöer. Kartläggning av sköldars förekomst 
i skriftliga källor enligt likartade principer som 
omfattat avhandlingens arkeologiska källmate-
rial syftar till att undersöka om dessa relaterar 
till de arkeologiska mönstren, samt om det finns 
ytterligare dimensioner som utmärker skölden 
som kulturellt fenomen. Genom kartläggning 
av kenningarna har olika kategorier kunnat ur-
skiljas. Kategoriseringen synliggör mönster och 
avvikelser, både inom den egna materialgrup-
pen och i relation till sköldar i avhandlingens 
övriga källmaterial. 

The Skaldic Project är ett internationellt 
forskningsprojekt som syftar till att samman-
ställa och publicera den isländska skaldelittera-
turen. Av de nio volymer som projektet ämnar 
publicera är i skrivande stund fem färdigställda 
(Clunies Ross 2007b, 2017; Gade 2009; Whaley 
2012; Gade & Marold 2017). I projektets digitala 
databas finns en stor del av det bearbetade text-
materialet publicerat, inklusive en stor mängd 
kenningar. De publicerade kenningarna har i 
databasen källhänvisningar och kommentarer, 
och måste anses vederhäftiga. The Skaldic Pro-
ject har i sin sammanställning listat fler än 200 
kenningar för sköldar. Omfattningen av antalet 
sköldkenningar kan lämpligen förstås i relation 
till kenningar för andra objektkategorier. Av de 
drygt 460 kenningkategorier som presenteras 
i sammanställningen finns bara sju kategorier 
som har fler kenningar än sköld/-ar. Katego-
rin ”Warrior/-s” har fler än 1200 identifierade 
kenningar, kategorin ”Battle/-s” har över 800 
identifierade kenningar, ”Gold” har strax över 
600 identifierade kenningar, ”Sword/-s” har 
ungefär 450 identifierade kenningar. Katego-
rien ”Ship/-s” har fler än 450 kenningar, ”Ge-
nerous man/men” har fler än 400 identifierade 
kenningar och ”Sea” har nästan 300 kenningar. 
Majoriteten av övriga kategorier består av en-
staka kenningar eller i spannet mellan 10–50 
stycken. Sköldar hör därmed till en liten grupp 
kategorier som omfattas av hundratals kenning-
ar. Av sköldkenningarna som presenteras i The 
Skaldic Projects sammanställning är ungefär 50 
ej översatta från fornisländska. Dessa kenningar 
är sedan tidigare översatta till danska som del av 
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Finnur Jónssons publikationer Den norsk-isländ-
ska skjaldediktning (4 volymer) från 1912–15. De 
drygt 50 kenningar som ännu inte har bearbe-
tats i modern tid som del av The Skaldic project 
har dock utelämnats från min studie. 

Underlaget som ligger till grund för genom-
gången är del av The Skaldic Projects pågående 
arbete. Det innebär att det kenningmaterial som 
finns presenterat i den digitala databasen, och 
således ingår i föreliggande studie inte är full-
ständigt och kan komma att förändras över tid. 
En konsekvens av detta är att följande katego-
risering inte kan uppfattas bestående av exakt 
antal kenningar, utan snarare visa på tendenser 
för hur sköldkenningar förhåller sig till tematik. 
Kenningarnas språkliga komplexitet innebär 
att de är mångbottnade och här syftar kartlägg-
ningen till att undersöka associationer. Det ska 
inte uppfattas som ett försök att fördjupa kun-
skapen om kenningmaterialets språkliga och be-
tydelsebärande innehåll. Till skillnad från Niten-
bergs undersökning, som är uppdelad i ett antal 
huvudkategorier och till dem hörande ett antal 
subkategorier, har sköldkenningarna i denna 
kartläggning grupperats inom övergripande ka-
tegorier. Kategoriseringen har här utgått från 
och styrts av kenningarna själva, jag har inte på 
förhand gjort ett urval av vilka kategorier som 
ska inkluderas. Detta kan jämföras med före-
målskombinationsanalysen som presenterades i 
kapitel 4. Ett sådant angreppsätt har potential 
att identifiera andra aspekter än de på förhand 
förväntade. 

Det har visat sig att sköldkenningar går att 
relatera till ett avgränsat antal kategorier. Av de 
tolkade och översatta sköldkenningarna är det 
endast ett drygt dussin som inte tydligt kan ka-
tegoriseras. Härtill finns även kenningar som 
kan kopplas till fler än en kategori, det gäller ex-
empelvis sådana som innehåller både ”karaktär 
(t.ex. jätte)” och ”färg”. De olika kategorierna 
anses här inte vara hierarkiskt ordnade och där-
för placeras dessa kenningar i flera kategorier. 
Vissa kategorier är mer tongivande än andra. 
Kenningar som relaterar till ”strid”, ”skepp”, 
”vapen” och ”valkyrior” är vanligt förekom-
mande, medan kenningar som relaterar till ”jät-
tar”, ”ljud” och ”död/skador” är mer sällsynta. 
Färre till antal innebär dock inte att de är min-
dre viktiga, då dess förekomst i sig är en faktor 
att ta hänsyn till. 

Kategorierna färg/utseende och ljud är i sig in-
tressanta, trots att de är relativt få till antalet. 
När sköldkenningarna relateras till färg/ utse-
ende är de blänkande (3 st) eller målade (5), när 
specificerat, i rött (3 av 5). Det finns här språk-
liga nyanser vilka antyder ett större spektrum av 
färger. Margaret Clunies Ross föreslår att ken-
ningen ”that is painted on the leaf  of  of  the 
trees of  Leifi´s land [sea>- seafarers>shield]” 
kan anspela på färgen grön, eller röd om höst-
löv åsyftas (Clunies Ross 2007a, 179). De sköld-
kenningar där färg och utseende är tongivande 
hör främst till bildbeskrivande dikter, så kallade 
ekfras, vilket är en genre vi har anledning att 
återkomma till. Färg/utseende kan även vara 
underförstått i kenningarna, exempelvis sådana 
som innehåller sol och måne kan tänkas anspe-
la på något skinande eller lysande. För dessa är 
rimligen även den runda formen en betydelse-
full referens. När kenningarna relateras till ljud 
(3 st) framgår till exempel att de dånar. Sköld-
kenningar relateras regelmässigt till olika karak-
tärer. Dessa karaktärer är valkyrior (23), Oden 
(14), hjältar (12), (sjö-)kungar (12) Ull (6), jättar 
(3) samt vad kan kategoriseras som övrig karak-
tär (2). Det stora antalet sköldkenningar kopp-
lade till valkyrior är föga förvånande då sköld, 
bland andra vapen är del av valkyriornas attri-
but. Inte heller kopplingen till Oden är oväntad, 
med hänsyn till Odens roll som krigsgud och 
sköldens position i Odens hall. En observation 
värd att lyfta är att gudarna Oden och Ull an-
vänds på vitt skilda sätt i sköldkenningarna. De 
Odenrelaterade sköldkenningarna består av så-
dant som kan kopplas till land, och i synnerhet 
byggnadsdetaljer (Odens hall); tak, dörr, vägg 
eller hall. Ett intressant exempel är kenningen 
Sváfnis salnæfrar (Haraldskvæði, Hrafnsmál) 11, 
kenning 1, Whaley 2012, 106), vilket i svensk 
översättning lyder ungefär ”mynten på Odens 
hall”. Mynt associerar till något skimrande och 
glänsande. Kenningen utgör ett exempel på hur 
språkliga nyanser tydliggör att dikten inte syftar 
till ”vilken sköld som helst”, utan en sköld som 
utmärktes av sitt utseende, möjligen bestående 
av starka färger och tydliga motiv (Clunies Ross 
2007a, 178). Kenningen exemplifierar även att 
färg och utseende ibland är underförstått, som 
nämnts ovan (se även kapitel 7). 

Till skillnad från Oden är Ull marginalise-
rad i de bevarade myterna, men anses haft en 
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betydande roll i äldre mytologiska föreställning-
ar. Inte minst är Ulls regelmässiga förekomst 
som del av ortnamn en indikation på detta. Ulls 
roll i mytologin är något oklar och han relate-
ras främst till vinter, skidåkning, bågskytte och 
jakt (Holtsmark 1992, 120–121). De Ullrelate-
rade sköldkenningarna är uteslutande kopplade 
till skepp. Sköld är dock inte ett föremål som 
i andra sammanhang visar någon direkt kopp-
ling till Ulls mest kända egenskaper. Ullr före-
kommer emellertid som heiti för krigare, något 
som antyder att han bär på stridsassociationer 
(Andrén 2020b, 1364). Betydelsen av namnet 
Ull anses på språkvetenskapliga grunder bottna i 
begrepp som ”glänsande” eller ”skinande” (a.a., 
1363). Mot bakgrund av att sköldkenningar ofta 
(implicit) anspelar på lyster och färg är det tänk-
bart att hans namn är av betydelse för poetiska 
omskrivningar för sköld. En sköldkenning som 
Ullar sundviggs (Knútsdrápa, 3, kenning 4, Gade 
& Marold 2017, 233), vilken i översättning till 
svenska lyder ungefär ”av Ulls sjö-häst”, kan på 
så vis uppfattas vara laddad med associationer 
till det glänsande eller skinande trots att detta 
inte direkt yttrycks. 

Möjligen signalerar dessa sköldkenning-
ar att det finns fler dimensioner av Ull som 
är svårfunna i texterna. 1100-talskrönikö-
ren Saxo Grammaticus nämner bland annat 
att Ull tillfälligt övertog makten efter Oden 
(Holtsma rk 1992, 121) vilket eventuellt kan 
förklara den återkommande sköldkenningen. 
Oden och valkyriorna är tätt förbundna med 
varandra. Mot bakgrund av sköldkenningarnas 
Odenrelation och kopplingen till landrelaterade 
aspekter är det relevant att belysa valky-
riakenningarnas koppling till sköld och vatten/
land. Endast två av de valkyriarelaterade 
kenningarna kan kopplas till skepp (”Hlokks 
segel” och ”Hilds segel”). I övrigt består dessa 
kenningar av sådant som relaterar till land, 
himmel, byggnader/konstruktioner och ting, 
som exempelvis bräde, hjul, tält. Många sköld-
kenningar anknyter till olika kunga- och hjälte-
karaktärer, vilka kan grupperas som sjökungar 
(12) och hjältar (12). De sköldkenningar som 
kopplas till sjökungar relateras till sådant som 
tak, vagn och häst. Ett exempel är Virfils vala 
garð (Bandadrápa, 4, kenning 3, Whaley 2012, 
461), vilket i svensk översättning är ungefär 
”Virfills inhägnade hästar”. Virfills hästar ska 

här förstås som Virfills skepp, och ”inhägnad” 
anspelar alltså på sköldar som omger skeppen 
(och deras relingar). Vagn och häst är vanligt 
förekommande som skeppskenningar. Sköld-
kenningarna som kopplas till hjältar framstår 
som mer varierade. Förutom att de relateras till 
sådant som dörr, hus och bräde visar de även 
egenskaper som färg, ljud och kropp. Ett ex-
empel är ”Den röda månen av Hedins arm”. 
Några hjälterelaterade sköldkenningar associe-
ras till kvinnliga karaktärer, såsom ”Hognis dot-
ters tält”, ”Sol och måne av Hognis flicka” och 
”Det ljudande buckleförsedda navet på Hognis 
jungfrus hjul”. 

Ett fåtal sköldkenningar kan kopplas till 
karaktärsgruppen jättar (3). Två av dessa ken-
ningar associerar till fotsulor och marken jättar-
na står på. En av jättekaraktärerna har koppling 
till havet, varvid kenningen anknyter till vagnar. 
Två karaktärskenningar har inte kunnat gruppe-
ras på annat sätt än kategorin ”övrig karaktär”. 
Den ena relateras till en kvinnokaraktär, gudin-
nan Þrúðr (blað ilja þjófs Þrúðar, Ragnarsdrápa, 1, 
kenning 1, Gade & Marold 2017, 28). Den an-
dra till Finnr (tolkat: same av berget, minni iljabrú 
Finns fjalla, Haustlong 13, kenning 3, Gade & 
Marold 2017, 451). Båda kenningarna associe-
ras till fotsulor, varav den senare till fotsule-bro. 
Fotsula, mark eller annat typ av underlag är inte 
bokstavliga referenser. Sköld som mark, eller 
underlag, som dessa kenningar anspelar på, kan 
förstås som en metafor för det poetiska upplägg 
som kenningarna är del av. Genom att inleda ett 
kväde på så vis anlägger skalden grunden för 
berättelsen som sedan följer. Som inledning på 
ett sköldkväde fungerar skölden som en meta-
forisk utgångspunkt, en tom yta som ska fyllas 
med innehåll (Olsen 2009, 52). 

Den mest omfattande kategorin sköldken-
ningar är den som relaterar till strid. De sköld-
kenningar som på ett direkt vis relaterar till den-
na kategori kan i sin tur grupperas i två olika 
teman: ”strid-natur” (24) och ”strid-byggnad/ 
konstruktion” (24), där kenningarna kopplade 
till natur innehåller sådant som moln, måne och 
sol. Kenningarna kopplade till byggnad/kon-
struktion består i stället av sådant som bräde, 
plank, dörr, vägg, tak etcetera. Användningen 
av byggnad/konstruktionsord i sköldkenningar 
omfattas av olika tolkningsförslag. Som exempel 
kan nämnas kenningen garði Geitis (Haustlǫng, 20 
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Kategori Antal

Strid, varav: 44

Strid - byggnad/ konstruktion 24

Strid - natur 20

Andra vapen 28

Valkyria 23

Skölddelar 21

Oden 14

Sjökung 12

Hjälte 12

Färg/utseende 8

Död/skada 7

Ull 6

Jätte 3

Ljud 3

Övrig karaktär 2

Tab. 9.1. Sköldkenningar fördelade per kategori. Fallande 
ordning.

kenning 5, Gade & Marold 2017, 461). Ordet 
garði kan betyda vägg/ mur/besfästningsmur, 
gårdsplan, stängsel/staket. Geitis syftar på sjö-
kungen/vikingen Geitir (Olsen 2009, 203). Här 
kan kenningen förstås anspela på skölden som 
vägg = avgränsare, men även det som är inhäg-
nat = inom muren/stängslet/väggen/gårdspla-
nen. Detta går att förstå som att skölden både 
är en fysisk avgränsare, och en ”behållare” som 
innefattar beskydd för individ och kollektiv 
(a.a., 231). De stridsrelaterade kenningarna kan 
konsekvent indelas i dessa två teman, det vill 
säga inga kenningar som på ett direkt vis rela-
terar till strid utifrån ord som ”slag” och ”krig” 
kan associeras med annat än kategorierna natur 
eller byggnad/konstruktion. Få stridskenningar 
avviker från mönstret, ett exempel är hallgeis-
lat tungl hildar (Hrynhenda, 10, kenning 1, Gade 
2009, 667), som i översättning till svenska lyder 
ungefär ”slagets strålande/klara [eng. brilliant] 
färgade månar / slagets färgsprakande månar”. 
Relaterat till strid finner vi ett antal sköldken-
ningar som relaterar till död och skador (7) vil-
ka inte tycks följa något ensidigt mönster. Ett 
exempel är morðhjóls (Útfarardrápa, 9 kenning 2, 
Gade 2009, 490) som i svensk översättning är 
”det dödande hjulet”, vilket är en kenning som 
intressant nog anspelar på skölden som ett of-
fensivt vapen snarare än ett skyddande. 

Ytterligare en grupp sköldkenningar relate-
rar till strid på ett mer indirekt vis genom att 
associera till vapen och vad som antyder viss 
aktivitet eller funktion. Kategorin andra vapen 
(28) består av två huvudsakliga underkatego-
rier, svärd (15) och spjut (12). Till detta kommer 
undantaget yxa (1). De svärdsrelaterade sköld-
kenningarna kan exempelvis uttryckas ”svärd-
ens högborg” eller av ”svärd-dalen”. Spjutken-
ningarna associerar bland annat till inhägnad/
stängsel [eng. fence], som exempelvis garðs geira 
(Vellekla, 14, kenning 2, Whaley 2012, 303) som 
i svensk översättning lyder ungefär av ”stäng-
slet/inhägnaden av spjut”. De spjutrelaterade 
sköldkenningarna kan även kopplas till bro, vat-
tendrag och land, till exempel ”av spjut-bron”. 
Slutligen finns sköldkenningar som består av 
skölddelar (21), där detaljer som kant, sköld-
buckla och rem inkluderas. Som exempel kan 
nämnas ”sköldbucklors månar” och ”remmens 
himmel”. Sköldkenningarna refererar huvud-
sakligen till skepp, strid, vapen, hjältar och an-
dra stridsrelaterade mytologiska karaktärer. Det 

tydliga mönstret synliggör även variationer och 
avvikelser, som i sin tur visar på sköldassocia-
tionernas vidd. Det finns starka likheter mellan 
sköldkenningarnas och de arkeologiska sköldar-
nas associativa fält. De arkeologiska sköldarnas 
relation till ett verkligt och mytologiskt krigari-
deal, som manifesteras i aristokratiska gravar i 
kombination med andra föremål visar sig även 
i de poetiska sköldkenningarna. Det är därför 
rimligt att anta att sköldkenningarna refererar 
till vedertagna föreställningar och idealbilder av 
verklighetens sköldar, om än förstärkta och es-
tetiserade. 

Den dominerande karaktärskategorien är 
kenningar relaterade till valkyrior. Det är därför 
motiverat att fördjupa diskussionen om dessa 
karaktärer. Här är också relevant att undersöka 
skillnaden mellan valkyrior och sköldmöer, en 
annan fiktiv karaktärsgrupp som ibland förväx-
las med Odens tjänarinnor. 

Sköldkenningarnas valkyrior 

En av de skriftliga sköldarnas mest framstående 
tematik är som del av tappra krigares och hjäl-
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tars utrustning. I sådana sammanhang nämns 
sköldar ofta i förbigående, men även explicit. 
Sköldar finns hos anonyma stridsmän och hos 
hjältar nämnda vid namn. Mytologiska karaktä-
rer har sköld som attribut och i namn. Vi har 
tidigare sett att Odens hall är täckt av sköldar 
och att Odens boning på olika sätt används i 
kenningar för sköld. Kopplat till Oden valky-
riorna, även dessa har sköld som attribut och 
förekommer regelbundet som kenningar för 
sköld. I Völuspá (Völvans spådom) framgår att 
valkyrian Skuld bar sköld (vers 30, Lönnroth 
2016, 29). Skuld, Hlokk, Hild, Gondul, Skogul, 
Hrund, Mist och Gunn nämns alla i kenning-
ar för sköld. ”Skoguls tält”, ”Gonduls vägg”, 
”Hilds segel” är några exempel på sådana ken-
ningar. I undersökningen av sköldars förekomst 
i skriftliga källor finns återkommande karaktärs-
grupper, nämligen de mytologiska valkyriorna 
och sagornas sköldmöer. Dessa är nödvändigt-
vis inte tongivande men regelbundna inslag i 
textmaterialet. När uppmärksamhet riktas mot 
berättelser som på olika sätt anknyter till strid, 
hjältar, krigare och krigarideal är de vapenbä-
rande kvinnokaraktärerna återkommande. 

Valkyrior och sköldmöer är olika former 
av litterära gestalter med några gemensamma 
nämnare; de är kvinnliga karaktärer med mas-
kulina attribut såsom rustningar och vapen. 
Gränsen mellan vad som utmärker valkyria res-
pektive sköldmö är i texterna inte alltid tydlig 
(Self  2014, 147–148). Det finns dock väsentliga 
skillnader emellan de två grupperna och vilka 
funktioner de besitter i respektive kontexter. 
Valkyria betyder ungefär ”att välja de döda på 
slagfältet” (Nordberg 2003, 127; Näsström 
2016, 92). Dessa karaktärer är direkt relaterade 
till Oden och har som primär funktion att just 
välja vilka krigare som i döden ska ansluta sig till 
Odens armé, det är val som i huvudsak initierats 
av Oden själv. Valkyriorna har även som uppgift 
att hetsa och egga de stridande genom sina bara 
uppenbarelser, samtidigt som de skyddar och 
vakar över de stridande. Valkyriorna associeras 
till vissa typer av vapen där spjutet är vanligast 
förekommande och tydliggör deras koppling till 
Oden. Även skölden är vanligt förekommande 
som valkyrians attribut när de direkt involveras i 
stridssituationer, vilket anspelar på valkyriornas 
funktion som beskyddare över de stridande på 
slagfältet (Self  2014, 153). Valkyriorna fyller en 

viktig, om än komplex, funktion i det mytolo-
giska narrativet. Från det aktiva deltagandet på 
slagfältet, som följeslagare till de stupade krigar-
na och närvaron i Valhall där funktionen över-
går till att servera dryck till krigarna i Valhall. 
Det senare är något som kan tänkas avspeglas 
i dryckesceremonier utförda i aristokratiska 
hallmiljöer, där vissa kvinnor hade en framträ-
dande roll bland de aristokratiska grupper som 
dyrkade Oden (Nordberg 2003, 126). Kvinno-
figurer som håller i dryckesbägare är ett åter-
kommande motiv på gotländska bildstenar samt 
i figurativa framställningar. 

Om valkyriorna accepteras som helt el-
ler delvis övernaturliga väsen så är de litterära 
sköldmöerna mänskliga karaktärer som aktivt 
rör sig på slagfälten. Sköldmöer iklär sig den 
maskulina krigarrollen genom attribut; kläder 
och vapen. Sköldmöer beskrivs alltid (liksom 
valkyriorna) med hänsyn till fysiska kvalitéer 
och skönhet, detta är dock generellt för beskriv-
ning av hjälte figurer i den norröna litteraturen. 
Utifrån en arkeologisk horisont är det naturligt-
vis relevant att sätta de mytologiska valkyrior-
na i relation till vapenutrustade kvinnofiguriner 
(se kapitel 7). Huruvida sköldbärande figuriner 
illustrerar karaktärer hämtade från sagor och 
myter är emellertid omdebatterat. Det har fö-
reslagits att dessa kan representera idealbilder 
av kvinnliga krigare, och att deras ikonografiska 
relation till eventuella mytologiska karaktärer 
är mindre viktig för förståelsen för figuriner-
nas funktioner. Figurinernas utformning och 
fyndsammanhang (när dessa är kända) i jäm-
förelse med miniatyrsköldar, fiktiva valkyrior 
och deras sammanhang i skriftkällor har vissa 
gemensamma associationsmönster (jfr. diskus-
sion om figurinerna i kapitel 7). Det är sannolikt 
att mytsagornas karaktärer och de arkeologiska 
figurinerna är kopplade till gemensamma, över-
gripande mytologiska (ideal-)föreställningar. 

Heiti och sköldars funktioner i sagorna 

Heiti kan snarast definieras som synonymer 
eller poetiska namn för någon eller något. 
Till skillnad från kenningar kan heiti tänkas 
reflektera sköldars egenskaper på ett mer direkt 
vis. I det följande ska sköldar som heiti disku-
teras utifrån vad dessa kan indikera om sköl-
dars betydelser som del av skriftliga källor. The 
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Skaldic Project har i sin sammanställning (hit-
tills) identifierat 92 heiti för sköld. Dessa finns 
även sammanställda och översatta till danska 
i Lexicon Poeticum (Sveinbjörn Egilsson 1966, 
anm.: detta utgörs av 2 upplagan reviderad av 
Finnur Jónsson). Majoriteten av heiti utgörs 
av ordvarianter för sköld, såsom skjald och tǫr-
gu. Flera heiti anspelar på sköldens skyddande 
egenskaper. Dessa består av bǫðskýlir, som i 
översättning till svenska lyder ungefär ”strids-
skyddaren” (eng. “war-shelterer”), eihlífnir, vilket 
i Lexicon Poeticum översätts till danska som “den 
altid godt beskærmende” (Sveinbjörn Egilsson 
1966, 101) (eng. “ever-protector”). Hlíf, vilket i 
översättning till svenska lyder “värn/beskydd” 
(jfr. Sveinbjörn Egilsson 1966, 263) (eng. ”pro-
tector”), hlífskjǫldr, det vill säga “beskyddande 
sköld” (eng. “the protecting shield”) och hlífa, 
“beskydd” (eng. ”of  defences”). 

Vidare kan ett antal heiti anses anspela på 
sköldens utseende, där en särskilt intressant 
heiti är rít. Denna heiti associerar till ordet ríta 
(reit, ritin) vilket översätts till danskans ”skri-
ve” (Sveinbjörn Egilsson 1966, 469) och lyder i 
översättning till engelska ”engraved one” (Gade 
& Marold 2017, 823). Framförallt alluderas ljus 
färg eller lyster. Dessa är Víðbleiknir, vilket kan 
översättas ungefär ”den vida-bleka” (eng. ”wi-
de-pale one”), veðrglaðr, som i översättning till 
danska är ”lys, skinnende i luften” (Sveinbjörn 
Egilsson 1966, 599) (eng. ”wind-bright one”, 
Gade & Marold 2017, 823), heiðr, det vill säga 
”den ljusa, klara” (eng. ”bright one”), bǫðljós, 
vilket kan översättas ungefär ”kampens ljus” (jfr. 
Sveinbjörn Egilsson 1996, 74) (eng. “war-light”, 
Gade & Marold 2017, 825), skírr, “den lysande” 
(eng. “clear one”), vígglaðr, som i översättning 
till danska lyder ”skinnende, lys, i kamp” (Svein-
björn Egilsson 1966, 624) (eng. ”battle-bright 
one”). Även färg framträder som ljus i heiti. Här 
åsyftas i synnerhet fagrbláinn, vilket har översatts 
till danska som ”med lys blå farve” (a.a., 119), 
och bör möjligen förstås utifrån den ljusa fär-
gens position i sagalitteraturen. Den vita färgen 
och ljus är genomgående använt som beskriv-
ningar av det som är vackert i norröna skrifter, 
inte minst när det gäller karaktärer och deras 
egenskaper (Self  2014, 149). Clunies Ross före-
slår att beskrivningar av sköldar som bleka, vil-
ket även förekommer som kenning, anspelar på 
att skölden blivit blek och sliten efter upprepan-

de stridskonfrontationer (Clunies Ross 2007a, 
181). Välanvända och bleknande sköldar kan på 
så vis även signalera erfarenhet och seger.  

För att exemplifiera detta kan uppmärk-
samhet riktas mot ett stycke i Harald Hårfagers 
saga. Denna är del av Snorre Sturlusons sam-
manställning av kungasagor, och dateras till 
1230–40-talen. Kungasagorna går ofta under 
namnet Heimskringla, vars original inte längre 
finns bevarat. Kungasagorna har dock kopie-
rats tidigt och bevarats i olika versioner (Snorre 
Sturluson, Nordiska kungasagor, 1993, i förord 
av Kristinn Jóhannesson, 7-19). Här finner vi 
omnämnande av vita sköldar i samband med 
seger. Kung Harald sitter trygg i Trondheim när 
han nås av upprorsrykten och inser att det är 
nödvändigt att försvara sitt land. Han samlar då 
sin hird, sjösätter skeppen och ligger förberedd 
för strid. Det blir ett stort slag i vilket Harald går 
segrande ifrån, och möter efter det inget mer 
motstånd. 

Lastade med män 
och vita sköldar, 
västländska spjut 
och välska svärd. 
Bärsärkarna vrålade, 
Gunn var i deras sinnen, 
de vargskinnsklädda tjöt 
och skakade spjuten.

(Vers 18, Hornklove diktar, andra stycket. 
Översättning av Johansson 2018, 101. Min 
kursivering). 

Förutom utseende finns dessutom en heiti 
som anspelar på sköldens ljudande egenskaper, 
Gjallr, vilket kan översättas som ”den klingan-
de” (jfr. Sveinbjörn Egilsson 1966, 185). Att 
sköldar ljuder, främst i stridssituationer, före-
kommer återkommande i sagorna. Ljuden be-
skrivs som avskräckande eller alarmerande. Ett 
exempel finner vi i Harald Hårfagres saga. 

De prövade kungen, 
som lärde dem att fly, 
östmännens härskare 
som bor på Utsten. 
Kungen drog ut skeppen
när han väntade strid. 
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Larm var mot sköldarna 
innan Haklång föll.

(Vers 18, Hornklove diktar, tredje stycket. 
Översättning av Johansson 2018, 102. Min 
kursivering)

Sköldars läte beskrivs även som själva ljudet av 
strid. I Hakon den godes saga framgår ”Svärdets 
vassa klinga stampade sköldar” (30, Eyvind 
Skaldespillare diktar. Översättning av Johansson 
2018, 158). Stridsljuden kan beskrivas som när 
sköld slår mot sköld. Ett exempel är att finna i 
Olav Tryggvasons saga, ”Stridens dån ljöd, där kri-
garna stötte samman sköldarna” (vers 26, Velle-
kla. Översättning av Johansson 2018, 213), eller 
som beskrivet i Harald Hårfagres saga ”De djärva 
kungarna hälsade med pilskott ordlöst i stri-
den, sköldarnas buller räckte” (Vers 10, Horn-
klove diktar. Översättning av Johansson 2018, 
92). Att sköldar används för att skapa skräck-
injagande, uppmanande, varnande eller till och 
med ”kvävande” ljud är känt även från andra 
texter. Ett exempel är Ibn Fadlans välkända 
begravningsskildring. Vid tillfället då slavinnan 
dragits in i tältet där den döde stormannens lik 
placerats började männen slå med stavar på sina 
sköldar, för att överrösta kvinnans dödsskrik. 
Hennes skrik kunde avskräcka andra slavinnor 
att söka döden med sina herrar (Wikander 1978, 
68). Ytterligare paralleller till sköldar och ljud 
finner vi i Hávamál 156, i form av sköldsång. 
När Oden sjunger under krigarnas sköldar blir 
de lyckosamma på slagfältet (Lönnroth 2016, 
89). Även Tacitus omnämner något som kan 
liknas vid sköldsång, vilket benämns barditus 
(Germania 3). Här menas att krigarna själva ska-
par ett särskilt dovt och samklingat ljud genom 
att ”sjunga” mot sköldarna. Ljudbilden skapar 
mod och uppeldad stämning, därtill kan stri-
dens utfall förutspås av ljudet i sig. 

Det förekommer heiti som på olika vis an-
knyter till rum. Två exempel är Þrunginsalr, vil-
ket kan översättas ungefär ”trång sal/hall” (eng. 
”crowded hall”, Gade & Marold 2017, 823) 
och salbendingr, vilket är en sammansättning av 
orden sal/hall och böja/den böjda. Enligt Ru-
dolf  Meissner (1921) refererar den senare till 
företeelsen att ställa sköldar vid väggarna inne i 
hallen (a.a., 9). Sådana heiti leder även tankarna 
till sköldars position i Odens hall, vilket är åter-

kommande i sköldkenningar. De sköldkenning-
ar som anspelar på tak, väggar och dörrar ska 
inte uppfattas som bokstavliga beskrivningar av 
sköldars rumsliga sammanhang. Som poetiska 
omskrivningar kan kenningarna förstås genom 
metaforer, som poängterar olika egenskaper vil-
ka skölden som koncept associeras till. De ovan 
nämnda heiti för sköld anspelar på vad som 
befinner sig i rummet snarare än kenningarnas 
anspelningar på omgärdande konstruktioner. 
Bortom det norröna skriftliga materialet finns 
sköldar i rum omnämnda i Beowulfkvädet. Hjäl-
tesagan Beowulf  anses ha diktats i ett tidsspann 
mellan slutet av 500-talet och slutet av 700-ta-
let. Det bevarade manuskriptet har daterats till 
900-talets slut, alternativt 1000-talets början 
(Nitenberg 2019, 210). Min läsning av Beowulf 
har utgått från översättning till svenska av Björn 
Collinder (1988), för nyare översättningar till 
engelska hänvisas till arbeten av Seamus Heaney 
(2000) och Dick Ringler (2007).

Efter att Beowulf  besegrat Grendel i kung 
Hrodgars hall och monstret tagit till flykt med 
livshotande skador kommer Grendels mor i 
natten till Heorot för att hämnas sin son. Kung 
Hrodgar har dragit sig tillbaka i sin kammare för 
natten och hallen vaktas av många stridsmän. 
Trötta och vindruckna män gör om bänkar till 
sängar. 

En av bänksuttne kämpar
gick ivrigt till vila – 
han var vigd åt döden. 
Härsköldar ställde de
vid huvudändan, 
blänkande huggvärn. 
På bänken voro 
tätt intill stridsmannen, 
synliga på långt håll, 
högvälvda hjälmen, 
järnringsskjortan, 
kraftiga spjutet 

(vers 1240, översättning av Collinder 1988. 
Min kursivering).

Grendels mor smyger sig in i hallen men blir 
upptäckt. Hon flyr, och med sig tar hon den 
nyss sovande stridsmannen och dödar honom. 
Den sovande mannen är här avväpnad i dubbel 
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bemärkelse i och med att vapenutrustningen är 
avställd och att han i sitt sovande tillstånd inte 
förmår kämpa emot Grendels mor. Sköldar 
omnämns frekvent i Beowulfkvädet. Upprepade 
gånger framstår de, som i ovan nämnd passage, 
som blänkande. 

Genomgången av sköldens förekomst som 
kenningar, som heiti, och som del av olika typer 
av sagor visar att sköldar återkommande kan re-
lateras till särskilda teman. De är kopplade till 
strid, hjältar, och mytologiska karaktärer. Som 
del av sagor är sköldar sällan i fokus, utan funge-
rar som attribut och symboler. De framstår med 
hänsyn till utseende, där de oftast är röda, vita 
och skimrande. Även ljudet av sköldar används 
i skriftliga källor för att förstärka berättelser om 
stridssituationer. I de isländska sagorna indike-
ras att sköldar har egenskaper bortom det som 
enbart stridsattribut. Här kan särskilt nämnas 
hjältedikten Första kvädet om Helge Hundingsbane 
(även kallad Helge Hundingsbane I), poetiska Ed-
dan. När den unge Helge med sina skepp vän-
tar på stridens början och männen i land undrar 
vem som närmar sig hissas en röd sköld upp 
på skeppsrån, en tvärgående bom på masten. 
Skölden fungerar här som en färgkodad symbol 
i kommunikationen mellan två stridande parter. 
Enligt Lönnroth (2016, 243) signalerar en röd 
sköld fientliga avsikter.

Svar kom från Sinfjötle. 
På rånocken slängde han
en röd sköld
med gyllene rand; 
en väktare var han 
som visste att svara 
och byta ord med ädla furstar.

(vers 33, översättning av Lönnroth 2016, 
243. Min kursivering).

Vid några tillfällen beskrivs sköldar i egenskap 
av lojalitetssymboler. I Snorres Harald Gråfälls 
saga läses att Eyvind Finnson diktar en visa när 
kung Harald anklagar honom för att vara hans 
ovän. 

En herre har jag haft 
före dig, dyre furste, 
men åldern sätter åt, 
jag önskar ingen tredje. 

Trogen var jag kungen. 
Jag höll aldrig två sköldar. 
Jag går i ditt följe, herre. 
Åldern tar ut sin rätt. 

(Översättning av Johansson 2018, 170. 
Min kursivering) 

Även i poetiska Eddan finns sköldar omskrivna 
som lojalitetssymboler. Den poetiska Eddan 
(Codex regius), även kallad Den äldre Eddan, 
är sannolikt nedskriven under 1270-talet slut. 
Dikterna i den poetiska Eddan anses ha tillkom-
mit under en längre period, ca 800–1000 v.t. i 
västra Norge och på Island, med undantag för 
dikten Atle från Grönland. Solsången anses höra 
till 1200-talet. Den poetiska Eddan består av 
två huvuddelar. Den första, mytiska delen och 
den andra, hjältesånger (Brate 1998; Lönnroth 
2016). Sköld som lojalitetsymbol finner vi här 
i Den grönländska sången om Atle, där det låter 
anas att Gudrun ska ta ut sin hämnd på maken 
Atle efter att han dödat hennes bröder. Gudrun 
har här redan tagit livet av flera av Atles män 
och nekat hans försoningsgåvor. I Erik Brates 
(1998) översättning uttrycks Gudruns förrädis-
ka beteende med sköldar som metafor.

Fasligt lättrogen
var fursten, som det trodde, 
uppenbar illslugheten, 
om aktat sig han hade; 
krånglig var Gudrun, 
kunde sig förställa, 
lättsynt hon sig låtsade, 
lekte med tvänne sköldar. 

(vers 74, översättning av Brate 1998, 74. 
Min kursivering. I Lönnroths översätt-
ning, vers 73, 2016, 425, med ett mer mo-
dernt och lättillgängligt språkbruk, fångas 
andemeningen av hennes agerande med 
talesättet ”talade svekfullt med kluven 
tunga”). 

Hennes verkliga hämnd utkrävs under gravölet 
för bröderna, där hon halshugger de två gemen-
samma sönerna och låter Atle dricka deras blod 
och äta deras hjärtan. Att hålla någons sköld 
kan förstås som en lojalitetsakt. Att hålla två 
sköldar framstår förrädiskt. Sköldens symbol-
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värde framgår även i andra typer av omskriv-
ningar. Att hugga i någons sköld kan förstås 
som en symbol för motstånd och styrka. Åter 
till Snorres kungasagor där det i Harald Hårfagres 
saga läses att Einar Jarl på Orkneyöarna diktar 
en visa när han hör att kung Harald närmar sig: 

Mången man med fagert 
skägg blir dömd för fårdråp, 
men jag för den unge 
kungasonens fall på ön. 
Männen nämner faran 
från den modige kungen. 
Jag som huggit i Haralds
sköld ångrar inte hugget. 

(vers 31, översättning av Johansson 2018, 
115. Min kursivering). 

Sköldkväden: sköld som utgångspunkt för 
dikt och gåva 

Sköldkväden hör till den diktform som kallas 
ekfras, även benämnd ”bildbeskrivande dikt”. 
Denna genre kan beskrivas som dualistisk på så 
vis att dikterna har en materiell, visuell referens, 
såsom en sköld, en tapet eller vägg målad eller 
ristad med sagomotiv, som skalden diktar om. 
Samtidigt är dikternas tillkomst direkt relaterat 
till gåvoutbyte. Det innebär att skalden får ett 
föremål i belöning för dikten, eller diktar för 
att återgälda en gåva, vilket i flera källor utgörs 
av praktfullt utsmyckade sköldar (Clunies Ross 
2007a, 173–176). Höstlånga av Tjodolf  av Hvin 
(Haustlǫng, Þjóðólfr ór Hvínír), och Ragnarsdrapa 
av Brage Boddasson (Ragnarsdrápa, Bragi Bod-
dason), som båda är del av Snorre Sturlassons 
Edda, hör till de mest välbevarade definierade 
sköldkväden. Jag kommer inte gå in på dikter-
nas innehåll i detalj. För ingående redogörelse 
och diskussion om dikternas innehåll hänvisas 
till arbeten av Richard North (1997), Margaret 
Clunies Ross (2006, 2007a) och Carl Glen Ol-
sen (2009). Jag vill i stället rikta fokus mot före-
teelsen sköldkväde och hur dess förekomst ger 
indikationer på skölden som kulturellt fenomen. 

Låt oss inledningsvis se till skölden som ut-
gångspunkt för dikten. Skölden fungerar som 
en materiell och visuell utgångspunkt för dik-
ten, i den mening att dikten beskriver en sköld 

som är dekorerad med scener från en berättel-
se. Trots att Snorre Sturlasson inte explicit an-
tyder att dikterna beskriver dekorerade sköldar 
finns flera anledningar att anta att så var fallet 
(Clunies Ross 2007a, 168). En viktig jämförel-
se finner vi dikten Húsdrápa av Úlfr Uggason, 
en dikt som delvis är bevarad i Snorres Skáld-
skaparmál. Húsdrápa tar sin utgångspunkt i rikt 
dekorerade väggpaneler och takbjälkar. Det är 
det enda kända huskvädet och kan uppfattas 
som en utveckling av sköldkväden, här utan ett 
uttalat gåvoutbyte men utförd inför publik och 
tillägnad en drott (Olsen 2009, 8). Väggar och 
tak inristade med motiv ur sagor och myter har 
som arkeologisk parallell sökts i rikt dekorerade 
träföremål och bonader, bland annat från Ose-
bergsgraven (Clunies Ross 2007a, 169). 

Det är mycket sannolikt att aristokratiska 
hallmiljöer under vikingatid haft dekorativa in-
teriörer, något som stärks av flera fynd av väv-
da bonader från sen vikingatid-tidig medeltid 
(se Göransson 1999 för exempel). Här är det 
även troligt att utsmyckade sköldar kunde inta 
dekorativ position, om så än tillfälligt. Sådana 
antydningar finns i skriftliga källor (se nedan), 
och har tidigare diskuterats utifrån arkeologiska 
fynd (kapitel 6). Som visuell utgångspunkt för 
skaldens dikt blir skölden ett centralt medium. 
Sköldkväden kan förmodas ha utförts inför 
publik. Om det rör ett helt gästabud, en drott, 
eller en medlare med uppgift att memorera dik-
ten och föra den vidare till drotten är i vissa fall 
oklart. Men att sköldkväden bör uppfattas som 
performativa stärks av att skaldens rumsliga po-
sition mellan skölden och (den förmodade) pu-
bliken. Skalden fungerar här som en förmedlare 
eller tolk mellan bilder och åskådare, trots att 
sköldens motiv bör vara synlig för alla närva-
rande (Olsen 2009, 233–234). Skölden kan även 
uppfattas utgöra en förutsättning för att dikten 
ska skapas, utifrån egenskapen som gåva. Gå-
voutbytet sker mellan skald och mecenat/drott. 
Strofer i de bevarade sköldkvädena antyder att 
gåvoutbytet är centralt, men beskrivs i sig inte 
ingående. Som exempel kan belysas inledningen 
av Höstlånga, tolkning och i engelsk översättning 
från Olsen (2009, 136): 

Hvé skal ek gott gjǫldum 
Gunnveggjar b[rú leggja 
raddkleif] at Þo[rleifi]. 
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How can/shall I [ ] provide (something) 
good in payment of  the battle-wall bridge 
[shield]? voice cliff  [shield] from Þorleifr.

Likaså inleds Ragnarsdrapa med att skölden är 
del av gåvoutbyte, tolkning och i engelsk över-
sättning från Olsen (2009, 45–47). De två första 
verserna: 

Vilið, Hrafnketill, heyra, 
Hvé hreingsgróit steini 
Þrúdar ska lek ok þengil 
Þjófs ilja blað leyfa? 

Will (you), Hrafketill, hear how I shall 
praise *the sole-blade of  the thief  of  
Þrúðr, bright/clean-grown with stain 
[paint, color], and the prince/king. 
(*sköld, förf. anm.)

Nema svá at góð ins gjalla 
gjǫld baugnafaðs vildi 
meyar hjóls inn mæri
mǫgr Sigurðar Hǫgna. 

Unless it is that the famous son of  Sig-
urd would want a good payment of  [=for] 
*the resounding hubbed wheel of  Hǫgni’s 
maid. (*sköld, förf. anm.) 

Indikationer på sköldens betydelse i samband 
med skaldediktning och gåvoutbyte återfinns i 
andra litterära källor. Sköld som gåva, med inne-
boende förväntan på att diktning ska ske, nämns 
vid två tillfällen i Egil Skallgrimssons saga. Denna 
saga tillkom sannolikt i skrift under 1200-talets 
första årtionden av en okänd isländsk författare. 
Egil Skallagrimsson själv ska ha levt på Island 
under 900-talet, och det är möjligt att både inne-
håll i berättelserna och uttryckssätt är det hans 
egna, vilket sedan traderats genom generationer 
innan de slutligen uttrycktes i text (Alving 1980; 
Kristinn Jóhannesson et al. 2014). Sagan finns 
i sin helhet nedtecknad i Möðruvallabók från 
1300-talets mitt.  De tillfällen som Egil mot-
tager sköldar uppfattas det som uppmanande, 
och innebär en förpliktelse att dikta om sköld-
en. Egilssagans innehåll visar att sköldkväde 
var ett känt koncept för isländska skalder på 
1200-talet (Olsen 2009, 3). Det gäller i synner-
het de tillfällen då dikten skapas som tack, eller 
återbetalning, för skölden som gåva. 

Som framgår i avsnittet som rör Egil Skallag-
rimsson och Einar Skalaglam kan skölden till 
och med uppfattas som synonymt med plikten 
att skalda. Berättelsen kan sammanfattas såsom 
följer. Einar Skalaglam var Egils vän och lärling. 
Efter att Einar diktat en drapa över Hakon jarl 
belönades han med en sköld. Skölden var en 
dyrgrip, utsmyckad med bilder ur fornsagor och 
mellan bilderna dekorerad med spänger av guld 
och besatt av stenar. Denna sköld tog Einar 
med sig för att gästa Egil, som för tillfället var 
bortrest. Einar väntade på Egil i tre dygn, mer 
än så ansågs inte vara god sed. Innan avfärd lät 
han hänga upp skölden vid Egils säte och med-
delade tjänstefolket att denna skulle skänkas till 
Egil. Kort efter Einars avfärd återvände Egil. 
När han fick syn på den dyrbara skölden och 
fick höra att det var en gåva från Einar Skalag-
lam fylldes han av vrede. Egil sa: 

Den eländige uslingen! Nu tror han att jag 
ska vaka över hans sköld och dikta kväde 
om den. Ge mig min häst! Jag ska rida ef-
ter honom och dräpa honom.

Berättelsen slutar dock väl. Egil och Einar för-
blev vänner och många år senare fördärvades 
skölden efter att blivit kastad i ett kar med sur-
mjölk. Sköldens utsmyckning togs tillvara och 
omsattes i rent ekonomiskt värde (sammanfatt-
ningen baseras på översättning av Alving 1980). 

Två delar av berättelsen är här särskilt värda 
att poängtera. Dels den inneboende menings-
laddning skölden i sammanhanget har; för Egil 
är denna sköld aldrig relevant som försvarsva-
pen utan är direkt kopplad till skaldediktningens 
uppgift. Dels, den tydligt rumsliga aspekten av 
att skölden hängs synligt vid Egils säte. Sköld-
en beskrivs som en dekorativ dyrgrip och den 
hängs på en plats där Einar kan förvissa sig om 
att Egil ser den. Platsen vid sätet låter förmoda 
att skölden är placerad bakom den som sitter 
i sätet, där den fyller en visuell funktion som 
synlig för alla som vistas i rummet. 

Sköldens stridsrelaterade konnotationer, 
som skydd och avgränsare, har lyfts fram i sam-
band med uttolkandet av sköldkväden. Röd färg 
beskrivs i både Höstlånga och Ragnarsdrapa, och 
det har föreslagits att den röda färgen anspe-
lar på blod, på så vis att en blodtäckt sköld är 
en metafor för framgångar på slagfältet (Olsen 
2009, 233). Men sköldarna som är i fokus för 
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skölkvädena innehåller fler visuella referenser 
än röd färg, och det är rimligt att föreställa sig 
dessa som prydda med flera motiv. Motiv som 
säkerligen varit igenkännbara för publiken. 
Möjligheterna att finna arkeologiska ”förlagor” 
för skaldesköldar är dock få. Vissa försök har 
gjorts, och paralleller har sökts i sköldfynd från 
Illerup, Ådal, samt Nydam, Als, Jutland i Dan-
mark. Dessa välbevarade sköldfynd dateras till 
200-talet v.t. (se Clunies Ross 2007a). Vendelti-
da praktsköldar, med sina dekorativa inslag, är 
ännu en sköldkategori som nämnts som möj-
lig parallell till skaldesköldarnas visuella egen-
skaper (Olsen 2009, 82). Den ornamentik som 
finns på vendeltida sköldbucklor och beslag har 
sannolikt associationer till mytologiska föreställ-
ningar, exempelvis som representationer för 
övernaturliga vidunder (se kapitel 2; Dickinson 
2005). Vidare kan jämförelser göras med bilder 
av sköldar, framförallt de motiv som finns på 
bildstenar och runstenar (kapitel 8). Även dessa 
kan uppfattas associera till mytologiska före-
ställningsvärldar. 

Med eller utan materiella belägg är det tro-
ligt att företeelsen skaldesköld funnits under 
vikingatid, och har med säkerhet existerat som 
koncept under tidig medeltid. Även om materi-
ella belägg för skaldesköldar lyser med sig från-
varo kan arkeologiska sköldars materiella egen-
skaper bidra till förståelsen av sköldkväden, och 
hur sköldar används i litterära sammanhang 
över lag. Återigen kan poängteras hur arkeolo-
giska sköldar och bildsköldar visat förmåga att 
skifta funktion vid givna situationer, något som 
är direkt kopplat till dess materiella egenskaper. 
Sköldens format, det vill säga ett portabelt före-
mål med omkring en meters diameter och plan 
yta, ger goda förutsättningar för skölden att er-
bjuda sig för bruk som skaldeattribut. För att 
åter använda Carl Glen Olsens metafor: ”som 
en tom yta för skalden att fylla med innehåll 
(dikter)”. Samtidigt är skölden ”laddad” med 
associationer, däribland associationer till aristo-
krati och krigarideal, mytologiska föreställning-
ar om världen och döden. Därtill är det tänkbart 
att enskilda sköldar relaterades till särskilda per-
soner eller grupper. Skölden kan på så vis upp-
fattas som långt ifrån ”en tom yta”, utan som ett 
kraftfullt visuellt och associativt medium inom 
skaldekonsten.

Sköldar i vikingatida runinskrifter 

Sköldar är återkommande i de skriftliga källor 
som behandlats ovan. Som del av vikingati-
da skriftliga källor finns ordet sköld omnämnt 
i endast två runinskrifter. Dels på Rökstenen 
i Östergötland (Ög 136), dels på den danska 
Rønningestenen på Fyn (DR 202). Rökstenen 
uppfattas i allmänhet vara en av Sveriges mest 
anmärkningsvärda runstenar, vars långa och 
kryptiska inskrift ägnats omfattande runologisk 
forskning. Inskriftens utformning och innehåll 
särskiljer den från andra runinskrifter. Även om 
det överlag råder enighet om vilka runor som 
är ristade och var inskriften börjar är innehållet 
och dess betydelse ständigt aktuellt för diskus-
sion (för översikt se Palm 2010). En djupdyk-
ning i Rökstenens många mysterium inryms inte 
här, men för att förstå sköldens sammanhang i 
inskriften krävs viss förståelse för den berörda 
strofen. Inskriften kan förstås ungefär som ett 
”greppaminni”, det vill säga en norrön litterär 
genre som utgår från ett slags kortfattade gå-
tor, något som föreslagits av Bo Ralph (2007). 
I och med Ralphs arbete har det äldre antagan-
det att stenen omnämner en sägen om den öst-
gotiske Teoderik den store omprövats. Det är i 
den så kallade fornyrdisslags-strofen (eller ”Teo-
derik-stofen”) som ordet sköld nämns. Strofen 
finns ristad i de båda lodräta raderna på stenens 
framsida och avslutas på höger smalsida (Palm 
2010, 30). Efter Ralphs (2007, 153) tolkning ly-
der strofen i översättning till svenska som följer: 

Red på hästen (dvs. seglade på sitt skepp)
(gjorde) den hugstore kämpen, 
sjökrigarnas anförare,
på hræidhavets (=glanshavets?) strand 
(dvs. på detta havs våg?); 
(han) sitter nu beredd 
på sin häst (dvs. på sitt skepp) 
med skölden i axelremmen
 de berömda männens främste. 

Med Teoderik och goterna uteslutna ur Rök-
stenens inskrift föreslås istället ett kosmiskt 
anslag, där den stora kämpen är solguden och 
hans sköld är själva solen. Stenens olika gåtor 
relaterar till en kosmisk kamp mellan solljus och 
månljus. De krigsbyten som omnämns i inskrif-
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Fig. 9.1. I Rønningestenens (DR 202) inskrift förekommer sköld i form av binamnet Rauðumskialdi vilket sannolikt syftar 
till ett rött födelsemärke hos den omnämnde mannen Asgöt. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet, Danmark.
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ten tolv gånger anspelar på så vis på årets tolv 
månader och de tillfällen som mörkret har stu-
lit solljuset. Enligt Per Holmberg (2015) finns 
dock ett grammatiskt problem eftersom ordet 
sol har feminint genus i fornsvenskan, och or-
det måne har maskulint genus. Som tidigare 
framgått förekommer sköld i omskrivning till 
både sol och måne i flera kenningar. Det tycks 
således inte finnas någon motsättning för hur 
ordet sköld relateras till sol/månes grammatiska 
genus i de medeltida texterna. Därtill framgår 
av Lexicon Poeticum att maskulint och feminint 
genus varierar i olika heiti för sköld. 

Om det kosmiska anslaget accepteras, och 
inskriftens innehåll läses som metaforer eller 
kenningar, användas skölden som ett attribut 
för att förstärka bilden av solguden. Det kos-
miska anslaget innebär samtidigt att skölden 
är en metafor för solen och således inte en 
bokstavlig sköld. Associationer mellan sol och 
sköld finns även i andra källmaterial. Här åsyf-
tas i synnerhet bildstenar daterade till 400- och 
500-talen, vars motiv ofta innehåller en eller 
flera rundlar (se kapitel 8). Dessa rundlar, som 
återkommande finns placerade centralt eller 
högt upp på stenarna, har tolkats som solsym-
boler (Andrén 2012). Rundlarnas utformning 
är ibland mycket snarlik krigarfigurers sköldar, 
vilka också förekommer på dessa bildstenar. De 
visuella gränserna mellan vad vi uppfattar som 
sol och sköld är således vaga. Det är tänkbart att 
solen bär associationer till skölden och sköld-
en bär associationer till solen på så vis att de 
blir sammanlänkade i visuella, mytologiska och 
poetiska framställningar. Här finns naturligt-
vis formmässiga likheter i den runda formen, 
men det är även tänkbart att solens sken (blänk-
ande, skimrande, lysande, färgskiftande) är av 
betydelse i relation till skölden. Vi har tidigare 
sett exempel på hur materialet silver framträder 
som betydelsefullt i relation till miniatyrsköldar 
och figurativa framställningar. Därtill vittnar det 
gravarkeologiska källmaterialet om att sköldars 
visuella kvalitéer är av betydelse. Rökstenens 
”sköld/sol” förefaller på så vis inte långsökt. 
Det är dock värt att poängtera att det är just i 
samband med beskrivningen av en modig hjälte 
med skepp och häst som skölden har sitt sam-
mananhang på Rökstenen, oavsett om hjälten 
är en solgud eller annan form av en mytologisk 
karaktär. 

På Rønningestenen från Fyn i Danmark (DR 
202) uppträder ordet sköld i ett helt annat sam-
manhang. Inskriften lyder: suti ’ sati ’ stain ’ 
þansi ’ aft|ailaif  ’ bruþur ’ sin ’ sun ’ ąskaus 
|rauþum ’ skialta. Inskriften översätts i Dan-
marks runeindskrifter (1942) som ”Sote satte den-
na sten efter sin broder Elev, søn af  Asgøt med 
det røde skjold”. De sista orden, det vill säga 
rauþum ’ skialta läses som rauðumskialdi och är 
alltså ett binamn till Asgöt. Magnus Källström 
(2013) har ingående behandlat inskriften med 
fokus på den språkliga betydelsen av binamnet 
Rauðumskialdi. I Källströms studie väcks frågan 
om Rauðumskialdi verkligen syftar till substanti-
vet sköld, det vill säga Asgöts röda (strids)sköld, 
eller om namnet i själva verket kan ha en annan 
betydelse. Namnet undersöks bland annat i 
jäm förelse med det fornvästnordiska binamnet 
Skaldrother som finns belagt genom två olika va-
rianter i engelska tullräkenskaper från början av 
1300-talet. Skaldrother, eller Skjald(al)raudr (fvn.), 
har ansetts betyda ”den som har röd sköld”. Att 
det ska ha funnits två samtida handelsmän/
skeppsfarare (d.v.s. inte krigare), vilka nämns i 
samma typ av källa, som bägge fått sina binamn 
för att de äger en röd sköld framstår inte särskilt 
troligt (a.a.,8). Källström söker därför en annan 
förklaring och uppmärksammar att det forn-
västnordiska ordet skjoldr inte enbart betyder 
”sköld”, utan även ”fläck” eller ”märke” och fö-
rekommer i sammanhang som rör fysionomiska 
”hud-fläckar”, som ibland kallas ”eld-märken”. 
Det finns ett par sammansättningar där sköld 
ingår som förled, såsom skjaldhvalhr, det vill 
säga en typ av val vilken kännetecknas av fläckar 
på huden. I det danska språket används än idag 
begreppet ”rødskjoldet”, med betydelsen ”stora 
röda pletter (fläckar), skjolder (sköldar)”, i sam-
band med beskrivning av kreatur som har stora 
röda fläckar på vit hud (a.a.,9). 

Namnet Rauðumskialdi kan jämföras med 
namn/ord vilka bildats som bahuvrihisamman-
sättningar (dvs. beskriver något som represen-
terar en person eller sak), till exempel de forn-
västnordiska binamnen Rauðkinn, Rauðkollr och 
Rauðnefr. Betydelsen av dessa är ”rödkind, som 
har röda kinder”, ”rödskalle, som har röd skal-
le”. Skillnaden, enligt Källström, är att Rauðums-
kialdi har en dativform och tycks vara avlett med 
an-suffixet. Rimligen har namnet sitt ursprung i 
dativfrasen ”med röd sköld”, men i övergång-
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en till binamn böjts till an-stammarna. Sådana 
namn är mycket vanliga i fornvästnordiska och 
signalerar återkommande betydelsen ”försedd 
med” (t.ex. Skæggi = han med skägget) (Käll-
ström 2013, 7). I allmänhet används sällan kon-
kreta kulturföremål som binamn, medan bin-
amn som syftar till fysionomiska egenheter är 
betydligt vanligare (a.a.,10). Sammantaget fram-
går att ordet sköld har nära koppling till betydel-
sen ”märke” och ”fläck”, dess förekomst och 
böjning som binamn indikerar att det rör sig om 
fysionomisk egenhet och något som en person 
kännetecknas av. Sannolikheten att Rauðumskia-
ldi syftar till ett kroppsligt karaktärsdrag, såsom 
ett rött födelsemärke, är därför mycket stor. 

Framträdande drag i de skriftliga källornas 
sköldar 

Detta kapitel har fokuserat på sköldar i skriftliga 
källor i syfte att undersöka betydelser relaterade 
till sköldens associativa fält. Utifrån ett arkeolo-
giskt perspektiv har studien riktats mot att kart-
lägga och kategorisera beskrivningar av sköldar. 
Genom kartläggning av sköldars förekomst i 
skriftliga källor har jag studerat de sammanhang 
som sköldar uppträder i. Undersökningen har 
riktats mot att förstå om sköldar framställs med 
hänsyn till variationer i funktion och om deras 
egenskaper antyds transformativa eller anpass-
ningsbara. Det framgår att skölden har en sär-
skild ställning i det skriftliga källmaterialet. Sköl-
dar omfattas av hundratals kenningar, de finns 
representerade som heiti, och de uppträder i en 
mängd olika sagor, dikter och myter. Det mest 
utmärkande för skölden är så kallade sköld-
kväden, vilket är en diktgenre som utgår ifrån 
skölden i dubbel bemärkelse. Sköldar framställs 
i dessa som målade med olika motiv, vilka skal-
den bygger dikten kring. Dikten i sig tillkommer 
som svar eller tack för en sköld. Här har poäng-
terats att sköldens möjlighet att inta en sådan 
speciell roll är i linje med hur sköldar fungerar i 
flera olika källmaterial. Sköldars materiella egen-
skaper möjliggör variationer i användning, sam-
tidigt kan sköldar uppfattas som ”laddade” med 
associationer vilket innebär att det finns vissa 
gränser för vad sköldar kan användas till. 

Det har visats att sköldar är framträdande i 
texter som berör stridssituationer. I många av 
dessa är sköldens koppling till skepp tydlig. I 

samband med skepp beskrivs sköldar dels som 
allmänna attribut, dels som centrala symboler. 
Tidigare har vi sett hur en röd sköld hissades 
upp på ett skeppsrån i Första kvädet om Helge 
Hundningsbane, och fungerar där som en symbol, 
eller ett verktyg, för att signalera avsikter emel-
lan två stridande parter.  

Det är dock betydligt vanligare att sköldar 
beskrivs i förbigående som skeppsattribut. Även 
i sköldkenningar är skeppstematiken återkom-
mande. Kenningen ”Förens sol” antyder sköld-
ens centrala position på skeppet. Det är rimligt 
att anta att enskilda sköldar kunde användas, ge-
nom att hissas eller fästas på synliga platser på 
skepp, i syfte att signalera ankomst, syfte eller 
tillhörighet. Med sköldens roll som adelsmärken 
under medeltid i åtanke kan det tänkas att de 
sköldar som enskilt framhävs på skepp i texter-
na har en liknande signalerande effekt. 

De skriftliga sköldarnas relation till kroppar 
är ofta underförstått när det gäller stridssitua-
tioner, sköldar används för att skydda och av-
gränsa. Sköldar fungerar som visuellt medium 
och tydlig symbol, exempelvis när de lyfts eller 
hissas upp. Vid några tillfällen beskrivs sköldar 
i egenskap av lojalitetssymboler. Sköldar be-
skrivs ofta utifrån eller med hänsyn till visuella 
aspekter. De karaktäriseras bland annat av att de 
blänker eller skimrar som guld. Även färgerna 
röd och vit är frekvent använda i skildringar av 
sköld ar. Sköldkenningars anspelningar på visu-
ella kvalitéer eller form är ibland underförstådda 
och uttrycks genom omskrivningar såsom sol 
eller måne. Sköldars visuella egenskaper tycks 
även vara framträdande i vikingatida runinskrif-
ter. Häri framgår att ordet sköld varit så pass 
förknippat med ”det visuella” att det till och 
med varit synonymt med ord såsom ”märke”. 
Ljudande aspekter lyfts emellanåt i de skriftliga 
källorna. Där framgår att sköldens ljudbild an-
ses bullra och slå när de ingår i stridssituationer. 

Sköldkenningar associeras ofta till sådant 
som tak, dörr, vägg och stängsel. Sådana om-
skrivningar anspelar på skölden som fysisk av-
gränsare, liksom inhägnad eller något som ”be-
håller” och skyddar. Kenningarna kan även i 
upprepade fall kopplas till mark, bro och fotsu-
la, vilket kan förstås som poetiska metaforer för 
skaldediktningens poetiska upplägg. Olika ty-
per av fiktiva karaktärer har kunnat kopplas till 
omnämnande av sköldar i skriftliga källor. Det 
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rör sig ofta om kungar och hjältar, samt myto-
logiska karaktärer som gudar och övernaturliga 
väsen. Den mest framträdande karaktärsgrup-
pen associerade med sköldar utgörs av valkyri-
or, men även Oden förekommer regelbundet i 
sköldkenningar.

Sammantaget kan sköldar i skriftliga källor 
konstateras vara kopplade till krigar- och hjäl-
teideal. Detta genom att regelbundet användas 
som attribut i hjältesagor samt den starka kopp-
lingen till mytologiska föreställningar om Val-
hall och dess karaktärer. Det framgår även att 
sköldar fyller funktioner som går bortom det 
som försvarsvapen. Detta indikeras tydligast av 
förekomst av fenomenet sköldkväden, därinom 
skölden är relevant i egenskap av skaldesköld 
och som gåva, inte som försvarsvapen. Det är 
därmed rimligt att dra slutsatsen att skölden 
uppfattades som anpassningsbar under tidig 
medeltid. Dessa iakttagelser är betydelsefulla i 
relation till hur skölden framträder i andra käll-
material. Sköldar som föremål, som del av bilder 
och texter relaterar till gemensamma föreställ-
ningsvärldar, sagor och myter om det överna-
turliga, om hur världen är uppbyggd, vad som 
ska ske efter döden, men även om modiga hjäl-
tar och krigarideal. Samtidigt präglas skölden 
av transformativa egenskaper, vilket möjliggör 
förändring i funktion givet specifika tillfällen. 
Dessa betydelsebärande aspekter är centrala i 
sköldens associativa fält.
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Inledningsvis gjordes antagandet att skölden 
är anpassningsbar som föremål och symbol, 
något som synliggjordes genom konstateran-
det att sköldar finns representerade som olika 
materiella och immateriella uttryck. Studerat 
som ett associativt fält har det visats att de oli-
ka källmaterialens sköldar ingår i ett referens-
system där deras utformning och symbolik 
refererar till gemensamma nämnare. Under vi-
kingatid kan sköldar, stora som små, materiel-
la och immateriella, anta olika funktioner och 
vara laddade med olika betydelser beroende på 
sammanhanget de brukas i. Men trots påtaglig 
anpassningsbarhet är skölden igenkännbar som 
sköld och kan knytas till övergripande sociala 
ramverk under perioden, vilket innebär att det 
finns begränsningar för vad skölden kan vara 
och vad den kan bli. På ett övergripande plan 
är det inte unikt för sköldar att kunna brukas 
och ha verkan på detta dynamiska vis. Vi har 
tidigare sett exempel på andra föremålstyper 
som genomgått förändringar i både funktioner 
och förmodade betydelser, såsom exempelvis 
frankiska svärdsgehäng eller importerade mynt 
använda i dräkt- och smyckesuppsättningar. Det 
finns naturligtvis även andra föremålstyper som, 
liksom skölden, finns representerade i olika käll-
material under vikingatid. Här kan som exempel 
nämnas svärd och spjut, vilka förekommer som 
ting, som bilder och i texter. Det finns emeller-
tid några aspekter som särskiljer sköldar i själva 
anpassningsbarheten, vilket är avhängigt sköl-
dens materiella egenskaper. Med detta menas 
att sköldars materiella egenskaper ger förutsätt-
ningar för vad skölden kan vara och vilka bety-
delser den kan få. Sköldars utformning är därför 

i sig en förutsättning som möjliggör för dem att 
brukas på skilda vis. Här åsyftas till exempel att 
en rundsköld på en dryg meter i diameter plan 
yta skapar förutsättningar för att den kan deko-
reras/målas på sätt som är synligt från långt håll, 
liksom att den (mer eller mindre temporärt) kan 
lämpa sig som dekorativ interiör i hallen, eller 
som exteriör på skeppsrelingar. Enligt samma 
princip ger sköldbucklans form förutsättning-
ar för denna att användas som behållare, något 
som exempelvis ett spjut eller ett svärd utifrån 
deras materiella egenskaper inte kan göra. 

Ett framträdande drag i samtliga här be-
handlade källmaterial är att sköldarnas visuella 
egenskaper är essentiella. Mot bakgrund av att 
den stora majoriteten av sköldar som påträffats 
arkeologiskt enbart består av bevarade metall-
komponenter och därmed inte de delar som 
förmodas ha varit dekorerade, kan detta fö-
refalla motsägelsefullt. Men sköldens format, 
som exempelvis i gravsammanhang ofta bör 
ha utgjort ett av de till storleken största före-
målen, gör den visuellt framträdande. Om vi 
därtill förmodar att sköldar i stor utsträckning 
verkligen var dekorerade med olika färger och 
motiv förstärks denna visuella dominans (jfr. 
Williams 2011; Ekengren 2020). Sköldar, så 
som de uppträder som arkeologiska ting, är till 
stor del fragment av en helhet. En sköldbuckla, 
några kantbeslag eller nitar utgör delar av den 
helhet som endast kan återskapas i teorin. På 
så vis anknyter förståelsen för den arkeologiska 
skölden till vad Tim Flohr Sørensen (2018) be-
nämner ”dark matter”. Enligt Flohr Sørensen 
består arkeologiskt källmaterial ofrånkomligt 
av ”dark matter”, eller mörk materia, på så vis 
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att det alltid finns dimensioner av ett ting, en 
plats, eller en företeelse som inte kan studeras 
eller nås oavsett hur lättillgängligt eller begrip-
ligt studieobjektet är. Tillkännagivandet av den 
mörka materian, det okända, och genom att ac-
ceptera den vaghet och ogenomtränglighet som 
detta innebär har potential att berika arkeolo-
gisk metodologi (a.a., 103). Vidare konstaterar 
Flohr Sørensen att arkeologi i grunden är den 
disciplin som studerar världen genom och med 
spår som oundvikligen karaktäriseras av ett visst 
mått av ”frånvaro” och vaghet. Den epistemo-
logiska osäkerheten är i själva verket en styrka 
vilket möjliggör studier av arkeologiskt material 
befriat från teoretiska paketlösningar, där det på 
förhand kan definieras vad som är relevant eller 
inte (a.a., 104). Ett sådant resonemang innebär 
att det inte enbart är i relation till skölden som 
arkeologiskt ting, utan även dess betydelser, 
som det ofrånkomligt dolda behöver accepteras 
för att kunna synliggöras och konkretiseras.   

Delar av det förflutna kommer alltid förbli 
ovisst och det är arkeologins uppgift och ansvar 
att teoretisera vad det betyder att veta något 
med ofrånkomlig osäkerhet (Flohr Sørensen 
2018, 104). Det är emellertid så att även mörk 
materia, så som begreppet används inom teore-
tisk fysik, kan studeras indirekt. Utifrån ett hel-
hetsperspektiv, studerat som ett associativt fält, 
har det varit möjligt att synliggöra aspekter av 
vikingatida sköldar som annars fortsatt vara för-
dolda. Förståelsen för sköldens associativa fält 
skapar möjligheter att dra slutsatser om föremåls 
betydelser, trots att dessa är ”kontextlösa”.  Här 
utgör lösfynd av mynt- och miniatyrsköldar ett 
tydligt exempel. Ett enskilt ”smycke” kan ge-
nom kunskap om dess associationer sättas i ett 
sammanhang som går bortom typologisering 
och datering. På samma vis har förståelsen för 
det associativa fältet skapat förutsättningar för 
att identifiera sköldens framträdande drag, vil-
ket inte kunnat synliggöras med utgångspunkt 
i enbart ett källmaterial. Exempelvis är förståel-
sen för vikten av sköldens visuella egenskaper, 
det skimrande och glänsande, avgörande för att 
vi ska förstå varför guden Ull återkommande 
förekommer som del av sköldkenningar.

Att sköldars visuella kvalitéer är en be-
tydande faktor framgår i skriftliga källor där 
sköldar ofta beskrivs just i egenskap av utse-
ende. Vita och röda sköldar omnämns explicit, 

medan andra nyanser antyds mer implicit. Som 
exempel kan den poetiska omskrivningen för 
sköld, ”löv”, antyda att skölden är grön, eller 
gul, röd, alternativt brun, i enlighet med trä-
dens årstidsskiftningar. Sköldar omnämns även 
som skimrande eller glänsande, och sådana 
omnämnanden kan vara såväl direkta som 
indirekta. I Beowulfkvädet beskrivs sköldar 
som ”blänkande huggvärn” medan kenningar 
såsom ”mynten på Odens hall” låter antyda 
att sköldarna blänker som silver. Ett rimligt 
antagande är att de benämningar som finns i 
skriftliga källor är uttryck för idealföreställning-
ar, förankrat i mytologi och uppfattningar om 
världens beskaffenhet. Samtidigt är en av ken-
ningarnas grundförutsättningar att det finns 
allmänt vedertagna materiella referenser för att 
kenningen ska kunna vara begriplig och fylla 
sin poetiska funktion (Herschend 1997, 74–77). 
Som exempel kan nämnas sköldkenningen 
”Hilds hjul”. Att sköldar är runda och är försed-
da med en sköldbuckla måste vara allmänt känt 
för att omskrivningen ”hjul” ska fungera. Ett 
hjul i rörelse har därtill visuella paralleller med 
det återkommande virvelmönstret som uppträ-
der på miniatyrsköldar av silver, figurativa fram-
ställningar av sköldar, liksom på sköldar i bild-
stensmotiv. Repetitiva omnämnanden såsom det 
blänkande eller skimrande bör förstås i ljuset av 
ett ideal, men kan också vara laddade med all-
mängiltiga materiella referenser. Blänkande och 
skimrande sköldar finns i det arkeologiska käll-
materialet, inte direkt uttryckt genom sköldens 
fullskaliga form så som dessa är arkeologiskt 
bevarade, utan i form av miniatyrsköldar och 
myntsköldar, brukade som hängen och amu-
letter, ofta funna i rikt utrustade kvinnogravar. 
En uppenbar association mellan skriftliga om-
nämnanden och arkeologiska sköldar är även de 
vendeltida praktsköldarna, som försedda med 
mängder av metallbeslag på sköldplattorna bör 
ha givit ett ”blänkande” intryck. 

Ordet ”sköld” hör till den germanska språk-
stammen och har, liksom det engelska ”shield” 
och tyska ”schild” ursprung i ordet ”skel”, vilket 
betyder ”kluven (brädskiva)”, eller på engelska 
”divide/split/separate” (Svensk ordbok; online 
etymology dictionary). Enligt svensk ordbok 
(SO 2021) delar ordet sköld sitt ursprung med 
verbet ”skildra” (belagt under 1700-tal, bety-
delse: måla, ge en bild, berätta) och substanti-
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ven ”skilling” (belagt under 1300-tal, betydel-
se: äldre skiljemynt) och ”skylt” (belagt under 
1600-tal, betydelse: tavelliknande anordning 
med information). ”Skildra” bär referenser till 
medeltida vapensköldar, med historisk koppling 
till det lågtyska ordet ”schildern” som betyder 
’måla (en vapensköld)´. ”Skylt” har också sitt 
ursprung i lågtyskan och ordet ”schilt” med 
betydelserna ’sköld; skylt’ (SO, skildra, skylt, 
publ. 2021). Därmed finns inte en direkt kopp-
ling till vikingatida sköldar, men det är möjligt 
att det finns indirekta kopplingar däremellan. 
Ordet sköld är språkhistoriskt tidigast belagt i 
800-talet, som del av runinskriften på runstenen 
från Rök i Östergötland, vilket tidigare nämnts. 
Sköld finns även på den danska Rønningeste-
nen DR 202 som binamnet Rauðumskialdi, vil-
ket sannolikt syftar till en fysionomisk egenhet, 
såsom ett rött födelsemärke, hos den omnämn-
da Asgøt, och alltså inte till en röd sköld (se 
Källström 2013). Vi kan därmed förstå att or-
det sköld redan under vikingatid var förknippat 
med, eller till och med synonymt med, betydel-
sen ”märke”. 

Så som sköldars visuella kvalitéer framträ-
der i källmaterialen tydliggörs hur ett associa-
tivt fält kan studeras och förstås. Det är mycket 
möjligt att sköldar i stridssituationer inte enbart 
användes som skydd mot pilar och hugg, men 
även som markörer för exempelvis grupptillhö-
righet eller allianser. Det är emellertid inte på 
skölden som stridsvapen som denna avhandling 
har riktat fokus, eftersom direkta arkeologiska 
spår av sköldar i sådana sammanhang är näst-
intill obefintliga. Att det finns starka kopplingar 
mellan skölden och krigarideal/-ideologi råder 
det dock inga tvivel om, och detta är något 
som genomsyrar sköldens alla materiella och 
immateriella uttryck. Så som upprepade gånger 
har noterats är krigaridealet som det framträder 
genom sköldar karaktäriserat av kopplingar till 
mytologi och aristokrati. 

Denna studie har bearbetat sig igenom vi-
kingatida sköldar material för material och 
avhandlingens centrala frågor har lett vägen 
för kartläggning av källmaterialen. För varje 
källkategori som studerats har sköldens associa-
tiva fält visat sig mer och mer invecklat. Sköldar, 
fullskaliga som miniatyrer, sköldar som del av 
bild- och figurativa framställningar, och som del 
av skriftliga källor pekar mot att deras betydel-

ser och funktioner ska förstås i relation till upp-
fattningar om hur världen var uppbyggd, eska-
tologiska föreställningar, och samhällsnormer. 

Skölden i livet: aristokrati, krigarideal och 
ära

Även om de sköldar som studerats inom ramarna 
för denna avhandling till stor del utgörs av grav-
föremål, eller på olika sätt har visat sig relatera 
till föreställningar och myter om döden, ligger 
grundförutsättningen för hur dessa förekom-
mer eller framställs i att de verkar i ”en levande 
kontext”. Sköldar, som de uppträder i arkeo-
logiskt källmaterial, befinner sig på så sätt ofta 
i skärningspunkter mellan liv och död. Det är 
därför relevant att mer ingående söka förståelse 
för sköldens betydelser i de levandes värld, för 
att kunskapen om sköldens betydelser i döden 
ska kunna fördjupas. De olika källmaterialens 
sköldar kan mer eller mindre direkt relateras till 
aristokratiska miljöer under vendel- och viking-
atid. Med begreppet aristokratiska miljöer av-
ses sociala elitgrupper, vilka genom tillgång till 
ekonomiska, kulturella och symboliska resurser 
aktivt skapar och upprätthåller en särskild iden-
titet och livsstil som särskiljer dem från andra 
samhällsgrupper (se Turner 1988). Mot bak-
grund av att det under vikingatid saknades en 
samlande centralmakt går det inte att förstå den 
allmänna samhällsstrukturen som enkelt rang-
ordnad eller hierarkisk. Snarare utgjordes den-
na av en heterarkisk struktur, med dynamiska 
vertikala och horisontala maktrelationer (Bratt 
2008, 9; se även Söderberg 2005). Spåren av 
aristokratiska miljöer runtom i Skandinavien är 
många. Storgårdkomplex och hallmiljöer, samt 
rikt utrustade och resurskrävande gravanlägg-
ningar är några sådana konkreta spår. En cen-
tral aspekt av den vikingatida aristokratin är det 
symbiotiska förhållandet till mytologi, vilket 
upprepande gånger poängteras i relation till ark-
eologiska och religionshistoriska studier. Detta 
är inte unikt för skandinavisk vikingatid utan är 
något som även uppmärksammats i antropo-
logiska studier (Helms 1998), där det påvisats 
att vad som utmärker aristokratiska grupper är 
stark förbindelse med ”det övernaturliga” och 
religiös praktik. 

Mytologiska föreställningar om hur världen 
fungerade och var uppbyggd anses ha genom-
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syrat det vikingatida samhället i generell me-
ning, samtidigt som olika grupper säkerligen 
anslöt sig till praktiker och ritualer relaterade till 
specifika gudomar och myter. Att aristokratis-
ka grupper riktade sina trosföreställningar och 
tillhörande praktiker mot Odensrelaterade delar 
av mytologin är allmänt accepterat, men här är 
även viktigt att poängtera att myterna i sig också 
formats i de miljöer där de anammats. Vi ska 
alltså föreställa oss dynamiska och relationella 
förbindelser mellan människa och myt. Andreas 
Nordberg argumenterar för att Valhall, såsom vi 
möter den i fornnordiska myter, är skapad med 
den kungliga hallen som förebild. Hallen var på 
flera sätt en fysisk manifestation för aristokra-
tins ställning i samhället och därför en lämplig 
metafor för gudarnas boning i centrum av värl-
den (2003, 85). 

Den aristokratiska hallen utgjorde en central 
plats för religionsutövning, ritualer och ceremo-
nier. Den ”ritualiserade hallen” kan förstås som 
ett mikrokosmos av det mytologiska landskapet, 
specifikt Valhall, och fungerade som en plats 
för att säkra lojalitetsband och moralisk plikt, 
genom olika typer av ritualer och iscensättningar 
av myter (Nygaard 2019; se även Kuusela 2017). 
Sköldens plats i hallen framträder direkt såväl 
som indirekt. Utifrån sköldens position i den 
egna diktgenren, sköldkväden, framgår att den-
na är del av vad som utspelar sig i hallen mer 
eller mindre temporärt. Vad som konstateras 
är att skölden som den uppträder i sköldkväde-
na inte har sin relevans som stridsvapen, utan 
som praktföremål, skaldattribut och som del 
av ett gåvoutbyte. Det är närliggande att före-
ställa sig att sådana sköldar även kunde inta en 
mer permanent position som dekorativa inslag 
i hallens interiör. De vendeltida praktsköldarna 
framstår som en relevant analogi till de litterä-
ra praktsköldarna och deras sammanhang. Det 
svårt att uppfatta praktsköldarna som påträffats 
i Vendel, Valgsärde och Sutton-Hoo som strids-
vapen, sannolikt har de snarare utgjort viktiga 
symboler i upprätthållande och uppvisning av 
en aristokratisk tillhörighet. Detta indikeras 
inte bara av sköldarnas ”exklusiva” utformning 
genom dekorativa beslag, förgyllningar, grana-
ter och ornamentik. Det är även uppenbart att 
dessa sköldar fungerat som en form av rekvisita 
i gravarna de påträffats i. Därtill är sköldarna i 
dessa sammanhang centrala för att avgränsa och 

skapa gravrum vilket förstärker den strukturella 
likheten med hallen (Herschend 1997, 54). 

De vendeltida praktsköldarna är alla indivi-
duellt utformade men de delar vissa dekorativa 
element. Fågelformade beslag har påträffats på 
sköldar från såväl Vendel som Valsgärde liksom 
på skölden från Sutton-Hoo. Mot bakgrund av 
detta har det hävdats att beslagen inte utgör 
”personliga” sköldmärken (Arwidsson 1980, 
54). Förekomst av fågelformade beslag från oli-
ka platser talar för att detta var en betydelsefull 
symbol. Att just ”vendelkråkor” även används 
som dräktspännen stärker detta antagande. 
Fågelns symbolladdning tycks vara större än 
sköld en i sig på så vis att den återkommer i olika 
sammanhang, samtidigt som dess associationer 
går i flera riktningar. Vendelkråkor som sköld-
beslag kan överlag knytas till en manlig sfär, 
medan deras förekomst som dräktspänne kan 
knytas till en kvinnlig sfär, precis såsom motsva-
rande föremål uppträder i anglosaxiska gravar. 
Sett i jämförelse med miniatyrsköldar respektive 
fullskaliga sköldar påträffade som gravföremål 
framgår även tydliga likheter. Den stora skillna-
den är att det är sköldformen i sig, inte enbart 
associationen till en sköldkomponent, som an-
tar olika format och används på olika sätt. Sam-
mantaget vill jag hävda att bruket av vendelkrå-
kor som dräktspännen och miniatyrsköldar som 
hängen är olika uttryck av samma fenomen. 
Som kammargravfynd i Birka ser vi indikatio-
ner på att miniatyrsköldsbärare och de som be-
gravts med sköldar hör till en aristokratisk sam-
hällsgrupp, och det är inte orimligt att skölden 
fungerar som en referens för att avgränsa denna 
aristokratiska tillhörighet. Även om de kvinnor 
som begravts med miniatyrsköldar inte begravs 
med vapenutrustning, associerar silverskölden 
i sig till en aristokratisk miljö med mytologiskt 
förankrat krigarideal. Dessutom finns en direkt 
koppling mellan miniatyr- och myntsköldar-
nas materiella/visuella kvalitéer och idéer om 
den gudomliga hallen Valhall. Mer specifikt 
kan den generella uppdelningen mellan å ena 
sidan fullskaliga sköldar och mansgravar och å 
andra sidan miniatyrsköldar och kvinnogravar 
tyda på sociala begränsningar för sköldbruk i 
gravsammanhang. Även om det undantagsvis 
påträffats fullskaliga sköldar i kvinnogravar är 
detta en föremålstyp som framförallt kopplats 
till vad som uppfattas vara en manlig sfär. Här 
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bör dock tilläggas att sköldar i dubbelgravar inte 
kan knytas till enbart en av individerna. Än mer 
begränsat är bruket av miniatyrsköldar, vilka 
uteslutande påträffats i kvinnogravar. Huruvida 
denna strikta uppdelning bör anses giltig även 
i det levande livet är oklart. Det är sannolikt 
att sociala roller under vikingatid, trots över-
gripande könsbundna normer, kunde vara av 
en mer dynamisk karaktär. Därtill kan tilläggas 
att kön inte är en enskilt avgörande faktor, då 
även andra identitetskategorier såsom klass 
och social tillhörighet, tycks vara av betydelse i 
sköldförande gravar. Vi kan emellertid sluta oss 
till att sköldens olika materiella uttryck tillägnas 
olika typer av genuskodade idealbilder i döden, 
där vissa aristokratiska kvinnor i samband med 
begravning utrustas med miniatyrsköld. I vilken 
utsträckning dessa individer även brukade mi-
niatyrsköldar i det dagliga livet är okänt, men 
fynd av miniatyrsköldar i kulturlager antyder att 
de användes även i livet.  Sköldens association 
till ”kvinnliga karaktärer” är som bekant även 
att finna i skriftliga källor samt figurativa fram-
ställningar.     

Feminina ryttar- och vapenfiguriner försed-
da med sköld har hittills aldrig påträffats som 
gravfynd. Flera av dem kan dock knytas till vad 
som uppfattats som rituella platser och ibland i 
relation till storgårds- eller hallmiljöer. Vapen-
bärande feminina figuriner är med få undantag 
repetitivt utformade och sannolikt refererar de 
till gemensamma bakomliggande motiv. Ut-
formningen av figurinernas sköldar bär stor 
likhet med utformningen av miniatyrsköldar, 
därtill associerar vapenbärande feminina figuri-
ner till företeelser kopplade till ”den ritualise-
rade hallen”. Här åsyftas specifikt anspelningar 
på det så kallade välkomstmotivet vilket är känt 
från både bildstensmotiv och skriftliga källor. 
De rituella associationerna går inte enbart till 
hallen, det har även föreslagits att figurinerna 
representerar en rituell iscensättning (Deckers et 
al. 2021). Religionshistorisk forskning har pekat 
på sannolikheten att mytologiska narrativ inte 
enbart speglar vikingatida religionsuppfattning, 
utan att myterna så som de bevarats till vår tid 
även formades utifrån vad som utspelades i det 
verkliga livet som förebild, såsom exempelvis 
den aristokratiska hallen och Valhall. Det är allt-
så rimligt att förstå rituella processer och myto-
logiska föreställningar som formade i en växel-

verkan. Här kan till exempel nämnas Grímnismál 
som rituell iscensättning, där vi kan föreställa 
oss en rituell specialist som antar rollen som 
Oden och den omgivande gruppen som Odens 
krigare (Nygaard 2019, 52). I ritualen befinner 
sig deltagarna i Valhall, och den mytiska verk-
ligheten är lika sann som den levda verkligheten 
i sig.    

I kartläggningen av miniatyr- och mynt-
sköldar så som de uppträder som hängen, 
spännen, amuletter, sköldformade rundspän-
nen, samt feminina figuriner med sköld har det 
framgått att de, trots variationsrikedom, bär på 
gemensamma referenser. De anknyter alla till 
rundsköldens utformning och är därtill ofta 
försedda med likartad ornamentik. Råmaterial-
et silver framträder som ett betydande element, 
inte enbart mot bakgrund av att miniatyrsköldar 
huvudsakligen är tillverkade i silver, men även 
i relation till idealföreställningar om sköldens 
visuella egenskaper. Det är emellertid tydligt 
att sköldbärande figuriner inte lämpat sig för 
gravsammanhang, till skillnad från feminina fi-
guriner utan vapen, liksom miniatyrsköldar och 
andra miniatyrvapen. Bortsett från att figuriner-
na bär materiella indikationer på att de brukats 
som beslag och ibland spännen, vet vi väldigt 
lite om hur de använts. De kan exempelvis va-
rit sydda på andra föremål, såsom textilklädda 
pelare eller mer portabla föremål som använts 
vid rituella sammanhang, eller burits som del av 
dräkter brukade vid speciella tillfällen. 

Sett i relation till aristokratiska miljöer tycks 
sköldar, i alla dess former, fungera som viktiga 
symboler med kopplingar till trosföreställning-
ar, makt, status och sannolikt även grupptillhö-
righet. Det framgår i skriftliga källor att sköld-
en även kan fungera som lojalitetssymbol. Att 
”hålla två sköldar” eller ”leka med två sköldar” 
är metaforer för att vara förrädisk eller illojal, 
och indikerar att skölden i sig är något som för-
knippas med specifika personer eller grupper. 
Dessutom finns anledning att uppfatta sköldens 
symbolik som relaterad till ära och heder. Taci-
tus beskriver skölden som ett av det främsta av 
vapen, och att förlora sin sköld är förknippat 
med fullständig vanära. Om så sker kan mannen 
inte längre delta i religiösa riter eller närvara vid 
råd (Germania 6). Föreställningar om heder och 
ära kan spåras i medeltida lagtexter och norrö-
na skrifter. John Lindow (2020) har utforskat 
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detta i relation till begreppet etik och menar 
att etiska uppfattningar under vikingatid var 
förbundna med religiösa föreställningar (a.a., 
479–483). Skriftliga källor antyder att de grup-
per som eftersträvade aristokratiskt krigarideal 
hade särskilda etiska normer förknippade med 
heder och ära, bland annat relaterat till idéer om 
strid och lojalitetsförbund. Så som nämndes i 
avhandlingens inledning kan återkommande 
fraser och benämningar i runinskrifter bidra 
till en förståelse av hur man under vikingatid 
konceptualiserade idéer om ideala krigare och 
stridssituationer (se Jesch 2009). Här åsyftas att 
unga män som skulle fostras in i krigaridealet 
genom poesi lärde sig idealets normer, däri-
bland att aldrig fly. Att fly, och därmed visa sig 
feg och illojal mot sin ledare och grupp, kan på 
så vis uppfattas förknippat med vanära eller att 
förlora sin heder. Det finns emellertid få runin-
skrifter som explicit vittnar om krigsföring och 
krigsrelaterade beteendemönster. Med undan-
tag för lämningar av ett antal befästningsverk 
och borgar är arkeologiska spår av stridsrelate-
rade aktiviteter fåtaliga inom skandinaviskt om-
råde. Även här skymtar således en motsägelse: 
samhälleliga normer tycks under vikingatid till 
stor del präglas av kopplingar till krigarideal, 
vilket kan spåras i olika källmaterial, samtidigt 
lyser spår av strid och stridsrelaterade aktivite-
ter, med få undantag, med sin frånvaro. Fostran 
av unga män i krigaridealets etik kan dock ha 
uppfyllt fler syften än enbart förberedelser för 
strid, det kan även ha utgjort en viktig del i upp-
rätthållandet av sociala maktstrukturer. 

Att sköldens betydelser i livet har bäring 
på hur sköldar brukas som del av begravnings-
sammanhang förefaller rimligt. Variationer i 
sköldars materiella uttryck liksom funktioner 
som del av begravningar stärker antagandet att 
människor under yngre järnålder hade ett dyna-
miskt förhållningssätt till skölden som koncept. 
Samtidigt är det svårt att dra ett likhetstecken 
mellan sköldbruk i livet och i döden, då dessa 
”världar” inte helt kan antas avspegla varandra. 

Skölden i döden 

Att vapengravar i allmänhet inte bör uppfattas 
som direkta spår av strid och stridsrelaterade 
aktiviteter är sedan länge arkeologiskt klarlagt, 
något som det redogjordes för i inledningska-
pitlet. Samtidigt signalerar den utbredda före-

komsten av vapengravar att det under yngre 
järnålder, inom vissa samhällsgrupper, var vik-
tigt att anknyta till föreställningar om strid och 
krigare. En central utgångspunkt i detta arbete 
har varit att gravar är spår av komplexa proces-
ser, vilka formats i samband med olika rituella 
aktiviteter grundade i sociala normer, strukturer 
och eskatologiska föreställningar. Gravar upp-
fattas således inte som statiska händelser eller 
slutdepositioner. Utifrån Arnold van Genneps 
(1960[1909]) teori om passageriter som trans-
formation, vilket haft stort genomslag inom ar-
keologi, uppfattas gravar i generell mening som 
spår av transformativa processer. Inom trans-
formationsprocesser omförhandlas och föränd-
ras identiteter och relationer hos och mellan 
såväl den döde som de kvarlevande. Döds- och 
begravningsritualer handlar också om minne, 
men kanske inte nödvändigtvis eller ens hu-
vudsakligen om att bevara minnet av någons 
faktiska livsgärning eller direkta position i sam-
hället, även om socio-ekonomisk status kan ha 
betydelse för hur kollektivet hanterar individens 
död och hur gravarna utformas. Mycket talar 
för att döds- och begravningsprocesser under 
yngre järnålder var kollektiva angelägenheter, 
och att begravningsrelaterade ritualer med fö-
remål, djur- och människokroppar, gravbål/
eller inte gravbål, och gravkonstruktioner hade 
minnesskapande funktioner. Liksom döden har 
förändrat en levande kropp till icke-levande, 
har döden också upplöst en gammal identitet. 
I samband med begravningsritualer formas en 
ny. Vad vi arkeologiskt ser i gravar är det som 
har transformerats, och kan inte uppfattas som 
en statisk återgivning av den begravdes levda 
identitet. Gravar speglar på så vis inte ett slags 
”konserverat minne” av vem den döde var i li-
vet, utan spår av omformningen till vem och 
vad personen skulle bli i döden.

Att uppfatta gravar som spår av transform-
ativa processer snarare än speglingar av levd 
identitet innebär att de föremål som ingår i 
gravsammanhang behöver studeras med fokus 
på innebörder som just gravföremål och inte 
nödvändigtvis utifrån de funktioner och be-
tydelser föremålet hade i andra sammanhang. 
Samtidigt bär föremål ofrånkomligt på olika 
typer av associationer, såsom exempelvis bio-
grafisk association, vilket sannolikt inte kan 
frånkopplas föremålets betydelseladdning. 
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I samband med att den dödes identitet omför-
handlas kan vi tänka oss föremål som attribut, 
som enskilt och i kombination med varandra, 
bidrar till och bistår själva transformationen. 
De gravar som studerats här är alla utformade 
med olika små egenheter och variationer. Så-
dana variationer kan vara överordnade, såsom 
skillnaden mellan brandgrav och obränd grav, 
men kan även uttryckas i detaljer i de enskilda 
gravarna. Samtidigt kan konstateras att sköldfö-
rande gravar präglas av övergripande likheter, 
i synnerhet sett till föremålssammansättningar. 
De mönster som framträder i materialet, och 
som är noterbart i stor skala (t.ex. genom före-
komst inom skilda geografiska områden), anty-
der att det finns övergripande normativa driv-
krafter som påverkar begravningsprocedur och 
gravutformning. Sannolikt är dessa drivkrafter 
förankrade i sociala normer och eskatologiska 
föreställningar, vilka i sin tur kan uttryckas på 
olika sätt beroende på social sfär. Även om det 
således framträder likheter i källmaterialet så 
går det inte att tala om en entydig eller allomfat-
tande norm för hur sköldar används i samband 
med begravning. Detta visas tydligt i hur gravar 
med sköldar (och andra föremål) behandlats på 
vitt skilda vis. 

Det finns exempel på brandgravar där 
sköld en bränts, slagits hårt med eggade verk-
tyg och pressats ihop, samt obrända gravar där 
sköld prydligt ställts vid gravens vägg eller lagts 
ovanpå gravkistan. Sådana olikheter visar att det 
fanns variationer i föreställningar kring hur de 
döda lämpligen skulle begravas, samt variationer 
i begravningsrelaterade ritualer och aktiviteter. 
För tydlighetens skull har jag valt att huvudsak-
ligen behandla obrända gravar och brandgravar 
separat, då de i fråga om hur sköldar använts 
i gravsammanhang till stor del vittnar om oli-
ka förfaranden. Gemensamt är dock att oavsett 
om den döde bränns eller begravs obränd inne-
bär begravningsprocessen en mängd olika ritu-
aler och aktiviteter där den döde och de efter-
levande genomgår komplexa passageriter (van 
Gennep 1960[1909], 146). 

Redan tidigt i arbetet stod det klart att 
sköldar, när de uppträder som gravföremål, 
har använts på sätt som går bortom en ren-
odlad funktion som vapen. På ett principiellt 
plan är detta ett allmängiltigt påstående efter-
som skölden, oavsett biografi, i samband med 

begravning blir ett gravföremål. Låt oss åter-
vända till de sköldbucklor som använts som 
behållare i gravar. Denna föremålsgrupp visar 
på ett konkret sätt att sköldar som gravföremål 
kunde anta olika funktioner, och därmed vara 
laddade med flera dimensioner av betydelser. 
När sköldbucklor används som behållare har 
de genomgått en markant förändring i funktion 
och visar på ett dynamiskt förhållningssätt till 
skölden. Skölden har i dessa sammanhang inte 
enbart fragmenterats, det vill säga genom att 
brännas som del av gravbålet fått sina organiska 
materialkomponenter avlägsnade och på så vis 
förändrats i utformning. Det har även varit 
lämpligt och önskvärt att sköldbucklan ska inta 
en helt ny roll i det nya sammanhanget. Under 
vikingatid råder ingen brist på kärl av keramik, 
trä eller metall. Tvärtom ingår sådana regelmäs-
sigt i gravsammanhang, varför bruket av sköld-
bucklor som behållare inte kan uppfattas vara 
motiverat av praktiska orsaker. Samtidigt skapar 
sköldbucklans utformning förutsättningar för 
denna att kunna användas på motsvarande vis 
som en urna, och på så vis är företeelsen i sig 
framdriven av sköldens materiella egenskaper. 
Dock är materiella förutsättningar endast en 
pådrivande faktor. Som tidigare nämnts kan 
sköldens associationer till skydd vara en nycke-
laspekt att ta hänsyn till. Den upp och nedvända 
sköldbucklan förvarar, bevarar och håller andra 
föremål. Sett i relation till de många kenningar 
där sköldar anspelar på det inhägnade, det vill 
säga muren/stängslet/väggen/gårdsplanen, fu-
ngerar skölden som en metafor för beskydd av 
såväl kollektiv som individ. Sköldbehållare blir 
utifrån ett sådant perspektiv en materialiserad 
och miniatyriserad version av en betydligt stör-
re, och mytologiserad, föreställningsvärld. 

Det är också uppenbart att det finns en stor 
variation i hur sköldar som gravföremål är av be-
tydelse på sätt som går bortom det som vapen. I 
jämförelse med brandgravarnas sköldbehållare 
samt materiellt modifierade sköldbucklor fram-
träder bruket av sköldar i obrända kammargra-
var fundamentalt annorlunda. Den systematik 
som präglar sköldanvändning i kammargravar i 
Birka och kammargravar från andra platser indi-
kerar att det i dessa specifika gravsammanhang 
finns normer för utformning av gravarnas inre 
rum. Inte bara sköldar uppvisar systematik vad 
gäller placering i kammargravar. Exempelvis är 
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svärd till övervägande del placerade vid sidan 
av den döde (Sayer et al. 2019). Ett rimligt an-
tagande är att gravkammarna utformats enligt 
överordnade principer där sköldens visuella 
dominans manifesteras. Låt oss även reflekte-
ra över att kammargravar erbjuder gott om ut-
rymme och att en sköld i princip skulle kunna 
placeras var som helst i graven. Det skulle utan 
problem vara möjligt att lägga skölden ovanpå 
den döde, såsom exempelvis är vanligt i anglo-
saxiska gravar. Sköldarnas väggnära placering 
bör uppfattas representera ett eftersträvansvärt 
ideal bland den grupp aristokrater som begravts 
i kammare. 

Inledningsvis definierades krigarideal som 
något som kan eftersträvas även av personer 
utan levd erfarenhet av stridsrelaterade aktivite-
ter, medan krigare avser personer med upplevd 
erfarenhet av strid. Ideal och praktik blir i en 
sådan definition teoretiskt avgränsade från var-
andra. Denna gränsdragning bör i det verkliga 
livet inte varit lika tydlig. Att personer med levd 
erfarenhet av strid även varit del av, och delat, 
krigaridealets normer förefaller fullt logiskt, 
kanske till och med nödvändigt. Krigaridealet 
bör emellertid uppfattas som betydligt större än 
endast epitetet krigare, vilket förklarar mångfal-
den av idealets olika materiella och immateriella 
uttryck. Att idealet accentueras i aristokratiska 
miljöer, däribland i gravar, är i sig en indikation 
på att det inom den härskande eliten under 
yngre järnålder var angeläget att ansluta sig till 
krigarideal och framhäva dess materiella uttryck 
(jfr. Jakobsson 1992). Därtill är det tänkbart att 
det i sådana sammanhang fanns förutsättningar, 
det vill säga resurser och maktpositioner, som 
möjliggjorde detta. Arkeologiska och skriftliga 
källor pekar på att det i synnerhet var perso-
ner inom aristokratiska kretsar som anslöt sig 
till trosföreställningar relaterade till Oden och 
Valhall. Makt genom social och ekonomisk sta-
tus möjliggör ett slags eskatologiskt tolknings-
företräde (Helms 1998), vilket bland annat kan 
spåras i det symbiotiska förhållandet mellan myt 
och det verkliga livet. Som tidigare nämnts kan 
exempelvis föreställningar om Valhall uppfattas 
ha formats med den aristokratiska hallen som 
förebild. Sådant eskatologiskt tolkningsföreträ-
de innebär i förlängningen olika dimensioner 
av kontroll. Som maktmedium kan exempel-
vis kontroll över tid, det vill säga uppfattning-

ar om och konceptualisering av tid inom givna 
sammanhang, innebära kontroll över vardagligt 
liv lika väl som kontroll över en begriplig kos-
mologi (Munn 1992, 105–109). Tolkningsfö-
reträdet kan även innebära särskild tillgång till 
”gudarnas värld”. I Paul C Bauschatz (1982) 
resonemang om sådan tillgång framgår att in-
teraktioner mellan människans och gudarnas 
världar, inte enbart utgör viktiga beståndsdelar 
av världsuppfattningen, utan kan även relateras 
till olika former av kunskapsförvärv. Myternas 
och sagornas beskrivningar av hur kunskap 
och egendom tillskansas är ofta sammankopp-
lade med våld och kaos, och beskrivningar av 
hur det mytiska och världsliga utväxlas är ofta 
sammankopplade med makt, dominans och 
förstörelse. I skärningspunkterna mellan myt 
och det verkliga livet uppstår lärdomar, som ex-
empelvis hur människor ska bete sig i särskilda 
situationer (a.a., 128).  

Att gränserna mellan myt och verklighet 
upplöses genom rituell iscensättning, såsom i 
exemplet Grímnismál, kan här utvecklas i rela-
tion till vapengravar och den teoretiska upp-
delningen mellan ideal och praktik problema-
tiseras ytterligare. Genom begravningsritualer 
materialiseras idealet, gränserna mellan myt och 
verklighet suddas ut, och de döda går in i efter-
livet som krigare. De ”krigararistokrater” vilka 
vi finner spår av under vendel- och vikingatid 
kan mycket väl ha uppfattat sig som krigare, 
och det har varit angeläget för omgivningen 
att framställa dem som sådana i döden, även 
om dessa individer aldrig deltagit i en strids-
situation. Frånvaro av stridserfarenhet blir så-
ledes sekundärt, då den mytiska verkligheten 
i ritualen blir lika sann som den levda verklig-
heten, och den döde blir en ”verklig krigare”. 
Det framgår att förhållandet mellan ideal och 
praktik är tätt förbundet och dynamiskt, vilket 
har betydelse för det arkeo logiska förhållnings-
sättet till fenomen såsom vapengravar. Betraktat 
som spår av dynamiska och komplexa relatio-
ner mellan människor och myter, vilka formas 
och omformas som del av sociala sammanhang, 
kan det förväntas att det arkeologiska materialet 
uppvisar variation. Människor bör ha förhållit 
sig till ideal på olika sätt beroende på samman-
hang, vilket innebär att idealet materialiserats på 
olika sätt på olika platser. Att så är fallet vad 
gäller sköldar har framgått i studier av de olika 
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källmaterialen, och detta finns det anledning att 
återkomma till. 

Skölden i växelverkan mellan det generella 
och unika 

Undersökningen av sköldar som gravföremål 
har balanserat mellan vad som kännetecknar 
mönster och vad som är avvikande och ex-
ceptionellt. I samband med kartläggningen av 
sköldar som gravföremål har det bland annat 
påvisats tydliga mönster i hur sköldar kombine-
ras med andra föremål.  Sköldar förekommer 
ofta tillsammans med andra vapen där spjut är 
särskilt framträdande, men även svärd och pilar 
är regelbundna inslag. Sköldens kombinations-
mönster, med spjut som främsta följeslagare, 
stannar inte vid gravsammanhang utan präglar 
sköldens sammanhang även i andra källmaterial. 
I synnerhet framgår detta i bildframställningar 
och figurativa framställningar där sköldar in-
går i, men även i skriftliga källor. Det är därför 
rimligt att uppfatta denna kombination som en 
viktig del av sköldens associativa fält, där sköld 
tillsammans med spjut bör utgöra en specifik 
referens. 

Att sköldar ofta ingår i vapenuppsättningar 
i gravar är inte förvånande, snarare är det något 
som kan förväntas av ett föremål som just är 
klassificerat som vapen. Det är märkbart att det 
inte finns några betydande skillnader mellan hur 
sköldar kombineras med andra föremål beroen-
de på gravform. Oavsett gravskick, det vill säga 
brandgrav eller obränd grav, visar föremålskom-
binationerna liknande mönster. Jag har i kart-
läggningen av sköldar som del av gravsamman-
hang även velat belysa de fynd som avviker från 
normen för föremålssammansättningar, såsom 
gravar där skölden som enda vapen uppträder 
tillsammans med smyckesuppsättningar. Trots 
att sköldar bevisligen förekommer i olika typer 
av föremålssammansättningar och som gravfö-
remål uppvisar variationer i användning kan det 
dock inte bortses från att de vanligen associeras 
med ett övergripande ramverk som framhäver 
vapen och krigarideal.    

Majoriteten sköldförande gravar i undersök-
ningsområdet utgörs av brandgravar, vilket ock-
så är det dominerande gravskicket fram till vi-
kingatidens slutskede. Många av avhandlingens 
brandgravsfynd härrör från anläggningar vars 

fyndomständigheter dessvärre är bristfälliga. Vi 
kan dock sluta oss till att gravarna till övervä-
gande del kommer från mindre gårdsgravfält, 
vilka utgör normen för vikingatida gravfält.  
Det är emellertid i mer avvikande gravformer, 
på speciella platser, som sköldens sammanhang 
uppvisar exceptionell karaktär. Problematiskt 
nog är det ofta undantagen som statuerar exem-
pel, vilket även i detta arbete exemplifieras av 
återkommande referenser till platser som Birka 
och Valsgärde. Obrända båt- och kammargravar 
kan inte påstås vara representativa för den yng-
re järnålderns gravskick. Samtidigt utgör dessa 
viktiga delar för hur vi ska förstå hur samhället 
och olika sociala sammanhang och strukturer 
fungerade. I samma stund som vi konstaterar 
att ytterst få människor begravdes i obrända 
båt- och kammargravar, medan majoriteten av 
alla människor begravdes enligt andra principer, 
synliggörs att samhället under yngre järnålder 
utgjordes av en variation av sociala samman-
hang med olika traditioner, ritualer, ideal, och 
föreställningar om döden. Relationerna mellan 
det unika och vad som är mer generellt visar 
hur arkeologiska föremål kan ha olika betydel-
ser och funktioner i olika situationer och sociala 
sammanhang. Sköldar i gravar av mer exceptio-
nell karaktär, såsom vendeltida båtgravar från 
Vendel och Valsgärde, vikingatida kammargra-
var från Birka, och Gokstadsgraven i Norge, har 
använts på sätt där deras visuella kvaliteter fram-
hävs. I ljuset av vår kunskap om praktsköldar 
som vi möter dem i skriftliga källor framgår att 
sådana främst bör ha tillhört och brukats inom 
aristokratiska kretsar. Skriftliga källor låter även 
antyda att sköldar, när brukade som markö-
rer för grupptillhörighet, relateras till specifika 
ledare eller härskarkaraktärer. På så vis blir det 
föga förvånande att sköldar framhävs i gravar 
relaterade till samhällets elit. Det är dock viktigt 
att poängtera att även brandgravar omgärdats 
av praktiker och ritualer vilka kan ha varit till 
allmän beskådan, och att sköldar även i såda-
na sammanhang är del i begravningens rituella 
iscensättning.  

Det är inte bara med hänsyn till det 
gravarkeo logiska källmaterialet som balansen 
mellan vad som är generellt och unikt förtjä-
nar kommentar. Låt oss även reflektera över 
den handfull av myntsköldar som uppmärk-
sammats inom ramarna för denna avhandling. 
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Denna föremålsgrupp är relativt liten sett i 
relation till miniatyrsköldar, och den är ytterst 
liten i jämförelse med den närbesläktade kate-
gorin mynthängen. Myntsköldarnas förekomst 
har, trots sitt ringa antal, spelat en nyckelroll för 
att associationer mellan skriftliga källor, minia-
tyrsköldar, figurativa framställningar, och bild-
framställningar kunnat urskiljas. Samtidigt hade 
dessa associationer inte uppenbarat sig om kun-
skapen om övriga källmaterials karaktärsdrag 
inte synliggjorts. Det finns alltså ett växelspel 
mellan det generella och unika i sköldens oli-
ka källmaterial, vilket synliggörs först när dessa 
studeras utifrån en helhetssyn. På så vis kan ett 
enskilt ting, en bild eller textfras, vara av stor 
vikt oavsett om det avviker ifrån eller bekräftar 
de större mönstren. 

Bildframställningar av sköldar är ett an-
nat exempel på ett sådant växelspel. Som del 
av gotländska bildstenar och som motiv på 
runstenar kan sköldar relateras till mycket spe-
cifika sammanhang. Att bildstenstraditionen 
är geografiskt avgränsat till Gotland, och allt-
så inte ett allmänt spritt fenomen, är i sig att 
betrakta som ”unikt”. Men i det i unika finns 
tydliga mönster där sköldars bildsammanhang 
upprepas och konsekvent relateras till specifi-
ka motivteman. På bildstenar utgörs dessa av 
scener vilka innehåller bilder av skepp, av ryt-
tare och krigare. De sistnämnda uppträder an-
tingen i form av två stridande motparter eller 
av krigare i procession. Även om det inte är 
möjligt att tolka fullskaliga sköldars utformning 
i detalj på bildframställningar av sköldar kan 
återkommande utformning fungera vägledande 
i förståelsen för hur sköldar visualiserades i 
människors medvetande under vikingatid. Den 
runda formen är dominerande på både bild- och 
runstenar, och endast ett motiv avviker i form. 
Stenen från Hablingbo kyrka, Gotland (G 59), 
vars sköldar framstår som spetsovala istället för 
runda, visar att det fanns kännedom om den-
na sköldform på Gotland under 1000-talet. Att 
sköldformen uppträder som del av det återkom-
mande skeppsmotivet antyder att formen var 
etablerad, åtminstone som del av människors 
(ideala) föreställningsvärld. Sköldar är sällan bil-
dernas huvudmotiv, samtidigt utgör de betydel-
sefulla bildkomponenter där sköldens närvaro 
är avgörande för hur bildens associationer 
skapas (jfr. Varenius 1992). Ett bildstenskepp 

med sköldar längs relingen skapar andra associ-
ationer än ett skepp utan sköldar.

Liksom bildstensmotiven visar de få run-
stensmotiv med sköldar som identifierats i av-
handlingens kartläggning att skölden i dessa 
sammanhang endast förekommer inom ramar-
na för särskilda motiv. Liksom bildstenarnas 
sköldar utgörs dessa motiv av skepp, av ryttare 
och stridsmän. Flera av runstenarna i undersök-
ningsmaterialet har motiv som kan relateras till 
Ragnaröksmyten. Det finns ingen motsättning 
i att detta motiv förekommer i kristna sam-
manhang, eftersom myten kan ha fyllt en viktig 
funktion inom den kristna missionen i yngre vi-
kingatid. Det är påtagligt att sköldar framställs i 
kombination med andra vapen, såsom spjut och 
svärd, vilket som bekant även återspeglas i det 
gravarkeologiska materialet. De begränsningar 
som uppenbarat sig i bildframställningar av 
sköldar avbildade i sten kan kontrasteras mot 
hur sköldar förekommer i textila bildframställ-
ningar, såsom på Bayeuxtapeten och Osebergs-
textilierna, där sköldar kan anta vitt skilda (och 
ibland oväntade) positioner som del av byggna-
der, som schamanistiskt attribut, och som mat-
bord. Relationen mellan vad som är generellt 
och unikt, det vill säga gotländsk bildstenstra-
dition i jämförelse med hur bildframställningar 
uppträder i andra delar av Skandinavien, kan 
relateras till rumsliga dimensioner av sköldens 
associativa fält. Detta finns det anledning att 
återkomma till. Sköldar som del av bildfram-
ställningar på gotländska bildstenar och i run-
stensmotiv, relaterar i hög grad till föreställning-
ar om döden. Bilderna kan på ett övergripande 
plan förstås som representationer för en kom-
plex och allomfattande föreställningsvärld som 
genomsyrade samhället under vikingatid. 

Det associativa fältets ramverk och rums
lighet

Ett associativt fält kan liknas vid ett halvfärdigt 
pussel, där bitarna genom association till var-
andra kan passas in i ett övergripande ramverk 
(fig. 10.1). I pusslet går associationsbanorna 
mellan blå pusselbit och himmel, och på sam-
ma vis förstår vi att en fönsterkarm hör till en 
byggnad. För att pusselbitarna ska kunna bilda 
en helhet behöver de passas ihop med varandra, 
så att ett färdigt motiv slutligen ska framträda. 
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Även om det saknas bitar i den del av pusslet 
som avbildar himlen kan vi, trots att ytan fort-
farande är svart, förstå ungefär vilka delar som 
hör hemma där. Sköldens associativa fält är na-
turligtvis betydligt mer komplext än ett pussel, 
och ”luckorna” av mörk materia kanske alltid 
kommer förbli präglade av vaghet och osynlig-
het. På samma vis är det associativa fältets ram-
verk inte lika oföränderligt som pusslets yttre 
gränser, utan kan utvidgas i samband med att 
nya associationsbanor skapas. Men att det finns 
ett ramverk framgår genom det associativa fält-
ets empiriska material.

Genom kartläggning av de olika källmateri-
alens sköldar har det framgått att de ingår ett re-
ferenssystem, på så vis att de direkt eller indirekt 
associerar till gemensamma eller likartade sam-
manhang eller företeelser. Skölden förekommer 
som olika materiella uttryck, på olika platser, i 
olika tider, men binds samman genom att de de-
lar materiella element och besläktade samman-
hang. På så vis går skölden inte utanför ramver-
ket. Även om ett sådant ramverk i grunden är 

socialt format, och därmed dynamiskt och för-
änderligt, tycks dess begränsningar vara relativt 
beständiga. Om så inte var fallet skulle arkeo-
logi och skriftliga källor sannolikt ge en betyd-
ligt mer mångskiftande bild. Samtidigt återstår 
möjligheten att okända och oväntade delar av 
sköldens associativa fält finns dolda som mörk 
materia, och sådana kan generera nya associa-
tionsbanor som utvidgar fältet (fig. 10.2). Det 
har framgått att det finns rumsliga dimensioner 
av sköldens associativa fält, vilket tar sig uttryck 
genom att olika typer av sköldar har tyngdpunkt 
i olika geografiska områden och platser.  

Fullskaliga sköldar som gravfynd finns re-
presenterade i hela Skandinavien och underlaget 
till detta arbete har utgjorts av ett på förhand 
avgränsat undersökningsområde inom Sveriges 
nuvarande gränser, vilket genererat ett underlag 
på 175 gravar. Att fokus riktats mot Mälarda-
len och Bergslagen med omnejd beror dels på 
att detta är ett fyndrikt område med förutsätt-
ningar att generera ett stort underlag, dels på att 
gravkategorien ”vapengravar” sedan tidigare är 

Fig. 10.1. Det associativa fältet kan liknas vid ett halvfärdigt pussel där bitarna genom association till varandra passas in 
ett övergripande ramverk. Luckorna i pusslet representerar mörk materia på så vis att det finns delar av fältet som präglas 
av vaghet och osynlighet, samtidigt som vi förstår att ”någonting” hör hemma där. Foto: Kerstin Odebäck
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väl kartlagt där, åtminstone i landskapen Upp-
land, Södermanland och Västmanland. Trots att 
sköldförande gravar i undersökningsområdet 
kan uppfattas vara relativt vanligt förekomman-
de i jämförelse med exempelvis södra Sverige, 
är det viktigt att påminna om att sköldförande 
gravar enbart utgör en liten andel av vikingati-
da gravar i allmänhet.  Sköld finns representerat 
i drygt en tredjedel av vapengravarna i under-
sökningsområdet, undantaget Birka där sköldar 
finns i så mycket som 72 % av vapengravarna. I 

relation till den totala andelen undersökta gravar 
i Birka utgör sköldar emellertid en liten del (75 
av fler än 1100 undersökta gravar). Fördelning-
en av sköldförande gravar i relation till vapen-
gravar utan sköld ger indikationer på att det i 
allmänhet var relativt ovanligt att begravas med 
sköld, medan det i Birka – och då framförallt i 
rikt utrustade kammargravar – var mer vanligt. 

I jämförelse med Norge och Danmark 
framgår stor variation i förekomst av sköld som 
gravfynd. Från norskt område finns ungefär 850 

Fig. 10.2. Det associativa fältets principer kan visualiseras som ett nät av associationsbanor vilka binds samman med 
noder. Noderna representerar olika betydelser, funktioner och företeelser, och har i denna modell avgränsats till ord som 
representerar de olika källmaterialens mest framträdande drag. Vissa drag är mer framträdande än andra och visualiseras 
här genom olika storlek på orden. Deras positioner i nätet ska inte uppfattas som statiska utan förehåller sig på ett dyna-
miskt sätt till varandra och till det omgivande sociala ramverket, vilket i modellen utgör fältets yttre gränser. Ramverket 
är socialt format och således dynamiskt och föränderligt. Sköldar, såsom de uppträder i avhandlingens olika källmaterial, 
lämnar dock aldrig detta ramverk som präglas av krigarideal, aristokrati och mytologi.
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Fig. 10.3. De olika källmaterialens sköldar kan knytas till olika geografiska områden. A. Fullskaliga sköldar har hög 
koncentration i Norge och Mälarområdet (underlag till karta ur Jonsson 2013, 13). B. Miniatyrsköldar uppvisar kon-
centration runt Mälardalen och Gotland. Även i danskt område har påträffats miniatyrsköldar som del av skattfynd och 
lösfynd vilka markerats som enskilda fynd (underlag till karta ur Duczko 1989, 13). C. Figurativa framställningar har 
koncentration i danskt område. D. Bildframställningar i sten har koncentration på Gotland, samt enstaka fynd i den 
södra delen av svenska fastlandet och i Danmark. Kartorna syftar till att visa generella fyndkoncentrationer och inte 
exakta fyndpositioner.

Koncentrationer Sporadisk förekomst Enskild fyndplats

A B

C D
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kända vikingatida sköldbucklor (Jonsson 2013). 
Det bör poängteras att det råder oklarheter i 
vilken utsträckning dessa utgörs av gravfynd el-
ler lösfynd (a.a., 13). Oavsett fyndsammanhang 
är detta ett svindlande antal sköldbucklor, och 
mot bakgrund av att det norska källmaterial-
et i övrigt till stor del saknar miniatyrsköldar, 
sköldbärande figuriner och sköldar som del 
av bildframställningar (undantaget Osebergs 
textilierna) framträder en fördelning helt olik 
de östra och sydliga delarna av Skandinavien. 
Från danskt område finns i jämförelse försvin-
nande få vikingatida sköldbucklor påträffade 
som gravfynd, vilka uppgår till drygt 35 stycken 
(Warming 2016). Som kontrast finns en rumslig 
tyngdpunkt på fynd av feminina vapenbärande 
figuriner just i Danmark, likaså har där påträffats 
flera miniatyr- och myntsköldar, samt runstens-
motiv innehållande sköldar. I östra Skandina-
vien finner vi en koncentration av sköldförande 
gravar just kring Mälarområdet och Bergslagen, 
och det är även i detta område miniatyrsköldar 
mest frekvent uppträder som gravfynd. Läng-
re österut, på Gotland, finner vi av förklarliga 
skäl en stark koncentration av sköldar som del 
av bildframställningar. Om den stora förekom-
sten av fullskaliga sköldar i Norge tycks utesluta 
förekomst av sköldar i andra källmaterial, visar 
Gotland ett motsatsförhållande. Ett drygt 30-tal 
vikingatida gravar på Gotland innehåller sköld, 
därtill finns flera exemplar av miniatyrsköldar 
påträffade som del av skattfynd. 

Sammantaget skapas en bild av det associa-
tiva fältets rumsliga disposition där olika typer 
av källmaterial har tyngdpunkt på olika platser 
(fig. 10.3). Vissa områden representeras av 
endast en typ av sköld, medan sköldar i andra 
områden uppträder i form av flera materiella ut-
tryck. Under vikingatid fanns det uppenbarligen 
variationer i hur människor uppfattade skölden. 
Det har redan konstaterats att sköldens bety-
delser och funktioner kunde variera beroende 
på sammanhanget den brukades i, och det är 
här rimligt att dra slutsatsen att denna variation 
även har en regional dimension. Men hur ska vi 
förstå detta? Det stora antalet fullskaliga sköl-
dar och avsaknad av sköldar i andra källmate-
rial i Norge antyder att skölden hade ett annat 
symbolvärde än i andra delar av Skandinavien. 
Detta innebär inte att skölden skulle sakna sym-
bolvärde, men att symboliken främst framhävs 

i relation till sköldens fullskaliga form och inte 
abstraheras genom de andra materiella uttryck 
vi finner i övriga Skandinavien. Den rumsliga 
fördelningen bör vidare förstås i relation till hur 
andra företeelser och materiella uttryck under 
perioden uppträder på olika platser. Som exem-
pel kan nämnas runstensresande, vilket som fe-
nomen är relativt allmänt spritt i den vikingatida 
världen, men samtidigt bär rumslig tyngdpunkt 
inom ett avgränsat geografiskt område. 

I den förda diskussionen om makt och es-
katologiskt tolkningsföreträde, framhölls att det 
arkeologiskt kan förväntas variationer i materi-
ella uttryck som ett resultat av människors dy-
namiska förhållningssätt till ideal, myter och det 
gudomliga. Att myter, trosföreställningar, tradi-
tioner och praktiker kan ha gemensamma refe-
renspunkter, men inte nödvändigtvis uttryckas 
likadant överallt, framgår tydligt i denna studie. 
Även om detta synliggjorts genom fokus på 
sköldar finns det en allmängiltig relevans i hur 
samhälleliga fenomen och eskatologi, uttryckt i 
ting, bilder och texter på dynamiska vis verkar 
i förhållande till övergripande sociala ramverk.  

Sammanfattande slutsatser

Studerat genom ett helhetsgrepp, som ett asso-
ciativt fält, har denna avhandling fokuserat på 
skölden som materiellt och kulturellt fenomen 
bortom den funktionella förklaringsmodell i 
vilken skölden främst betraktas som krigarens 
vapen. Genom kartläggning av sköldar i olika 
källmaterial har det kunnat visas hur sköldens 
betydelser och funktioner varierar beroende på 
sammanhang, men att det samtidigt finns ett 
tydligt ramverk vilket begränsar vad skölden 
kan vara eller bli. Genomgående för detta arbe-
te är att skölden återkommande kan kopplas till 
krigarideal, aristokrati och mytologi. Dessa tre 
aspekter tycks ibland vara så tätt förbundna med 
varandra att de knappt kan särskiljas, och till-
sammans utgör de en betydande del av sköldens 
sociala ramverk. Skölden, så som den uttrycks 
i avhandlingens olika källmaterial, utmärker sig 
även genom en betydelsebärande tyngdpunkt 
på visuella kvalitéer. Detta menar jag är drivet 
av sköldens materiella egenskaper. De materiel-
la egenskaperna är även en grundläggande för-
utsättning för att skölden kan inta olika funktio-
ner och betydelser, och därmed inte begränsas 

ODEBÄCK 2021 Vikingatida sköldar.indb   184ODEBÄCK 2021 Vikingatida sköldar.indb   184 2021-12-09   12:27:302021-12-09   12:27:30



SKÖLDARS ASSOCIATIVA FÄLT

185

till att enbart vara av relevans utifrån funktionen 
som vapen.  

Det sociala ramverk som präglar sköldens 
associativa fält har bland annat kunnat definie-
ras genom sköldens återkommande kopplingar 
till andra vapen. I det gravarkeologiska käll-
materialet tar sig detta uttryck bland annat ge-
nom åter  kommande föremålssammansättningar 
där sköld ofta kombineras med andra vapen, i 
synnerhet spjut. Det framgår att sköldens grav-
sammanhang präglas av såväl variationer som 
mönster, och framträder i en växelverkan mel-
lan vad som är uni kt och vad som är generellt. 
Som del av avvikande gravformer, såsom Birkas 
kammargravar, är sköldar talrika och uppvisar 
en tydlig systematik genom väggnära placering 
i gravkammarna. Som del av betydligt vanligare 
brandgravssammanhang förefaller sköldar kun-
na användas enligt mer omväxlande principer. 
Därtill uppträder sköldar mer sällan i vikingatida 
gårdsgravfältsmiljöer jämfört med koncentra-
tionen vi finner i Birka. Gemensamt för sköld-
ar oavsett gravskick är emellertid att de dels till 
stor del är del av liknande föremålssammansätt-
ningar, dels att de i samband med begravning 
kan anta andra funktioner än som renodlat va-
pen. Oavsett de enskilda sköldarnas biografiska 
funktioner utgör sköldar i gravar beståndsdelar 
av transformativa processer, vilket innebär att 
deras betydelser i graven bör förstås i relation 
till vad som föreställdes ske i döden. Hypote-
tiskt innebär det att en sköld som aldrig brukats 
som vapen i livet således kan bli ett krigarattri-
but i döden, likaså kan en stridsköld i livet bli 
en behållare för andra ting i döden. Avhandling-
en har visat flera arkeologiska exempel på hur 
sköldar brukats som del av döds- och begrav-
ningsrelaterade transformationsprocesser, där 
sköldarna i sig hanterats på vis som förändrat 
dem såväl i form som funktioner. Variationer i 
sköldbruk som del av begravningssammanhang 
indikerar att skölden bör ha uppfattats som an-
passningsbar som föremål och symbol.

Även miniatyrsköldars gravsammanhang 
präglas av koppling till aristokratiska miljöer. 
Dessa har framförallt påträffats i Birkas 
kammargravar, men även på andra platser med 
rikt utrustade gravar, såsom Tuna i Badelunda 
i Västmanland. Miniatyrsköldar som hängen, 
spännen och amuletter, sköldformade rund-
spännen, mynt som omformats till sköldar, och 

sköldbärande feminina figuriner är olika materi-
ella uttryck av skölden som kulturellt fenomen. 
Förutom att de alla refererar till rundsköldens 
utformning, förenas de olika föremålstyperna i 
materiella egenskaper. De är i regel tillverkade 
av silver och försedda med likartad ornamentik 
som ofta utgörs av virvelmönster. Medan mi-
niatyrsköldar, spännen och myntsköldar åter-
kommande påträffats i gravsammanhang, har 
sköldbärande figuriner hittills aldrig återfunnits 
som gravfynd. Därtill finns vissa geografiska 
mönster för respektive föremålsgrupp. Vid en 
första anblick kan dessa olika typer av silver-
sköldar framstå som en disparat samling före-
mål och varken deras funktioner eller betydel-
ser framstår som entydiga. Fördjupade studier 
av respektive föremålsgrupp har dock visat att 
de på ett dynamiskt sätt associerar till varandra 
genom materiella egenskaper och fyndsamman-
hang. Det framgår även att de relaterar till en 
övergripande idévärld som framträder i form 
av repetitiva materiella uttryck. Associationer 
går dessutom till andra typer av källmaterial 
där sköldar förekommer. Här utgör fullskaliga 
sköldar en självklar referenspunkt. Men asso-
ciationerna begränsas inte till miniatyrisering i 
sig, utan kan identifieras i sociala sammanhang 
där miniatyr-/sköldar uppträder, till exem-
pel i gravpraktiker. I relation till skriftliga käl-
lor framstår mynt-/miniatyrsköld ars visuella 
egenskaper som viktiga. Av detta framgår att 
idealföreställningar av sköldar inte enbart kan 
förstås i relation till fullskaliga sköldar, inte hel-
ler kan associationsbanorna mellan miniatyr-/
sköld uppfattas som ”enkelriktade”. Såväl mi-
niatyrsköldars utformning som sköldbärande 
figuriners gestik och attribut kan relateras till 
varandra och till återkommande motiv på bild-
stenar. De visuella likheterna mellan figuriner 
och bildstensmotiv indikerar att dessa i grun-
den refererar till ett gemensamt bakomliggande 
motiv även om de således uttrycks på skilda vis 
på olika platser. 

Kartläggningen av sköldar som del av vi-
kingatida bildframställningar, främst som motiv 
på gotländska bildstenar och runstenar från nu-
varande fastlandssverige och Danmark, har visat 
att det finns tydliga begränsningar för skölden 
inom ramarna för bildmediet. Detta eftersom 
sköldar konsekvent kan relateras till specifika 
motivteman, det vill säga bilder av skepp, ryttare 
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och olika typer av stridssituationer. ”Stenbilder-
nas” bestämda ramverk förstärks i jämförelse 
med mer ovanliga sköldmotiv som del av textila 
bilder, i vilka sköldar kan anta helt andra funk-
tioner. Bildstensmotiv kan på olika sätt relate-
ras till föreställningar om det övernaturliga och 
om döden, vilket direkt och indirekt kan anses 
spegla konceptualiseringar av krigarideal under 
perioden. En viktig utgångspunkt i studiet av 
bildframställningar är att dessa bör uppfattas as-
sociativa snarare än deskriptiva (Varenius 1992), 
vilket i relation till skölden är särskilt relevant. 
Sköldar är sällan bildernas huvudmotiv, snarare 
utgör de bildkomponenter som bör anses vikti-
ga för att ”rätt” associationer ska skapas. Som 
exempel kan nämnas att ett skepp försett med 
sköldar skapar helt andra associationer än ett 
skepp utan sköldar. Antalet bildstensköldar 
är relativt få i jämförelse med andra, betydligt 
vanligare motiv och bildkomponenter. Därtill 
måste bildstensfenomenet anses unikt för Got-
land och inte ett allmänt spritt fenomen under 
vikingatid. Sköldarnas repetitiva sammanhang 
ansluter emellertid tydligt till det övergripande 
sociala ramverk som identifierats i sköldens as-
sociativa fält. 

Skölden har en särskild position i det nor-
röna skriftliga källmaterialet. Skölden finns re-
presenterad i hundratals kenningar, det vill säga 
poetiska omskrivningar, och uppträder som del 
av olika sagor, myter och dikter. Skölden intar 
även en central ställning i diktgenren ekfras som 
utpräglade sköldkväden. I arbetet att kartlägga 
och söka förståelse för betydelser relaterade till 
sköldens associativa fält utgör skriftliga källor 
en viktig del. Mot bakgrund av de skriftliga käl-
lornas källproblematik har det varit motiverat 
att undersöka det skriftliga materialet utifrån ar-
keologiska utgångspunkter. Det innebär att stu-
dien inte eftersträvat nytolkningar av skrifternas 
innebörder, så som exempelvis skulle omfatta 
språkliga och grammatiska analyser. Inte heller 
har verklighetsbeskrivningar sökts i det skrift-
liga materialet. Texterna har fungerat som re-
ferenspunkter i resonemang om immateriella 
företeelser och möjliga föreställningsvärldar un-
der berörd tidsperiod. Ett sådant förhållnings-
sätt till de skriftliga källorna möjliggör läsningar 
av dessa som inte måste utgå från kronologi el-
ler genrer, utan utgår från innehållsmässig tema-
tik. Även om tillkomsttid och litterär genre är av 

betydelse, så är det här inte avgörande huruvida 
en text har daterats till 900-talet eller 1200-talet, 
eller om det rör sig om saga, myt eller dikt. 

Genomgången av sköldar i skriftliga källor 
visar att sköldar återkommande kan kopplas 
till mytologiska karaktärer, såsom valkyrior och 
Oden, till hjältar och till stridssituationer. Sköld-
ar beskrivs återkommande med hänsyn till visu-
ella aspekter, och de karaktäriseras bland annat 
av att de blänker och skimrar. Även färgerna 
röd och vit används återkommande i skildring-
ar av sköldar. Sköldkenningars anspelningar 
på utseende är ibland underförstått. Detta tar 
sig uttryck genom omskrivningar såsom sol 
eller måne, vilket även kan förstås relatera till 
sköldens runda form. Därtill associeras sköld-
kenningar ofta till sådant som tak, dörr, vägg 
och stängsel. Sådana omskrivningar anspelar på 
skölden som fysisk avgränsare, liksom inhägnad 
eller något som ”behåller” och skyddar. Ken-
ningarna kan även i upprepade fall kopplas till 
mark, bro och fotsula, vilket kan förstås som 
poetiska metaforer för skaldediktningens poe-
tiska upplägg. Skölden i skriftliga källor, i syn-
nerhet kenningar, kan emellanåt framstå som 
relativt abstrakta i relation till övriga källmate-
rial. En grundförutsättning för att kenningar 
ska fungera är dock att det finns allmänt veder-
tagna materiella referenser, som tidigare exem-
plifierats genom sköldkenningen ”Hilds hjul”. 
För att förstå kenningarna fullt ut krävs således 
kännedom om det arkeologiska materialet, lika-
så bidrar de skriftliga källorna till att synliggöra 
luckor av mörk materia inom sköldens associa-
tiva fält.

Även om sköldar i skriftliga källor åter-
kommande refererar till krigar- och hjälteideal 
med stark koppling till mytologiska föreställ-
ningar om Valhall och dess karaktärer framgår 
även att sköldar fyller funktioner som går bort-
om det som krigarens attribut. Detta indikeras 
tydligast av förekomst av fenomenet sköldkvä-
den, därinom skölden är relevant i egenskap av 
skaldsköld och som gåva, inte som försvarsva-
pen. Det är därmed rimligt att dra slutsatsen att 
sköldens funktioner och betydelser omfattades 
av variationer, och även under tidig medeltid 
uppfattades som anpassningsbar.

Jag har i avhandlingens sista kapitel fördju-
pat diskussionen om hur sköldens betydelser i 
termer av ett associativt fält kan bindas samman 
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i de olika källmaterialen. Att utforska sköldar ut-
ifrån ett helhetsgrepp har inneburit utmaning-
ar, bland annat eftersom de olika källmaterialen 
är av vitt skilda karaktärer och därför utmanar 
den arkeologiska ämnesspecialiseringen. Därtill 
präglas arkeologi av ofrånkomlig osäkerhet, vil-
ket bland annat kan exemplifieras med fullska-
liga sköldars bevaringsförhållanden. Med ytterst 
få undantag utgörs arkeologiska sköldar enbart 
av metallkomponenter såsom sköldbucklor och 
beslag, vilket innebär att föremålens utseende 
inte fullt ut låter sig rekonstrueras. Denna vag-
het kan liknas vid mörk materia, vilket som till 
exempel innebär att vi vet att skölden haft en 
sköldplatta men att denna inte kan studeras an-
nat än indirekt. Genom förståelse för sköldens 
associativa fält har det dock framgått att visuella 
aspekter av sköldar är centrala, och det har där-
till kunnat identifieras specifika färger och lyster 
som bör anses särskilt tongivande. 

Redan i ett tidigt skede kunde det konsta-
teras att sköldar i de olika källmaterialen bär på 
gemensamma nämnare, som exempelvis mate-
riella referenser i en genomgående rund form. 
Genom kartläggning av de olika källmaterialen 
har det visats att sköldarna ingår i ett referens-
system där olika källmaterial bär på direkta och 
indirekta associationer till varandra och till ett 
övergripande socialt ramverk. Trots att ett så-
dant socialt ramverk till sin natur är dynamiskt 
och föränderligt framgår att ramverket har vissa 
begränsningar, som skölden aldrig lämnar. Det-
ta till trots har sköldens associationer visat sig 
kunna gå i flera riktningar. Det har även fram-
gått att det associativa fältet bär en rumslig di-
mension på så vis att de olika källmaterialens 
sköldar har tydliga geografiska tyngdpunkter. 
Av detta kan dras slutsatsen att sköldens bety-
delser och funktioner inte enbart varierade be-
roende på situation eller socialt sammanhang, 
utan även beroende på geografiskt rum.  
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ENGLISH SUMMARY

1. Introduction

The main aim of  the thesis is to explore the 
associative field of  shields and the relations be-
tween different source material that includes 
shields in some form. Shields occurs as grave 
goods, as miniatures and figurines deposited in 
hoards and grave contexts, and as part of  imag-
es and texts. The thesis sets out to understand 
Viking Age shields from a wider horizon and 
studies shields as a material and cultural phe-
nomenon with meanings beyond their function 
as defence weapons. 

Shields are iconic objects, often used as a 
strong symbolic signifier for the Scandinavian 
Viking Age within popular culture and the po-
pular science genre. Shields are presented as an 
attribute of  charging Viking Age warriors or are 
visualized in rows alongside the gunwales of  Vi-
king ships. But even though shields occur fre-
quently as archaeological remains and in writ-
ten sources, research efforts focused on shields 
occurs sparsely. Therefore, the thesis develops 
a holistic approach to shields in all the above 
listed source materials, in order to understand 
how the functions and meanings of  shields 
were created through relations between tings, 
texts and images. 

Despite being represented in a wide range 
of  contexts, shields still have some general 
common features. Shields share a relatively 
standardized format and are made up of  dis-
tinct parts. Shields also share certain associati-
ve qualities, regardless of  their context. Apart 
from obvious associations from one kind of  
shield to another, they also create associations 

VIKING AGE SHIELDS
Things, images and texts as a field of association

to culturally and socially shaped phenomena. 
An illuminating example of  this is the use of  
both full-size shields and miniature shields as 
grave goods, were both types seem to be con-
nected to Viking Age aristocratic environments. 
The presence of  shields in different kinds of  
source materials, distributed at different pla-
ces, indicates that the function and meaning 
of  shields were far from homogenous. Despite 
these various functions and meanings, shields 
are always distinctly recognizable. The concept 
of  association is used as a theoretical tool when 
understanding the relations between different 
kinds of  shields and how they are entangled in 
a field of  association. This associative field re-
sembles a social framework of  meanings, that 
accommodates material and immaterial featu-
res, as well as mimetic and metaphorical ones. 

Grave goods are by far the most numerous 
type of  shields studied in the thesis. Traditional-
ly, the deposition of  shields in weapon graves 
has been taken as an account for shields being 
solely of  meaning as attributes of  warriors, 
functioning as defence weapons. This presump-
tion is problematized through a general discus-
sion of  the meaning of  weapons as grave goods 
and how this relates to warrior ideals. Death and 
burial are regarded as transformative processes 
throughout the thesis, and an important starting 
point for the following chapters is that burials 
do not necessarily represent the lived identity 
of  the deceased. It is rather stated that tings de-
posited in graves adopted meanings and func-
tions in direct relation to burial practices and 
eschatological notions. 
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2. An overview of Vendel Period shields 

An important step towards understanding the 
role and meaning of  Viking Age shields is to 
study the development of  shield related prac-
tices pre-dating the period. Special attention 
has been directed towards the shields recovered 
from the boat graves at Vendel and Valsgärde in 
Uppland, dated to the Vendel period. The ex-
quisite character of  the shields along with the 
quite exceptional assemblage of  grave goods in 
the Vendel and Valsgärde graves makes them 
unique and far from representative of  general 
mortuary practices during the Late Iron Age. 
But the presence of  Viking Age boat graves at 
both sites offers a possibility of  studying how 
the design of  shields as well as their use in buri-
als changes over time. Vendel period shields 
and shield bosses were mounted with decora-
tive gilded metal plates and jewels. There is no 
archaeological evidence supporting any deco-
rative metal ornaments on Viking Age shields. 
It is however plausible that Viking Age shields 
were painted with different kinds of  motifs and 
colours. 

The richly decorated shields recovered 
from Vendel and Valsgärde are part of  burial 
contexts beyond comparison in the study area, 
with grave goods that most likely relate to speci-
al persons and/or groups in the Vendel society. 
The objects deposited in the Vendel boat graves 
has generally been associated with an elite in so-
ciety, and the burials are thought to represent 
the genealogies of  chiefs or warrior aristocrats. 
The Vendel period boat graves at Vendel and 
Valsgärde contain little or no human remains, 
hence the interpretations of  the social signifi-
cance of  the grave fields depends on the grave 
goods. Treating the meaning and function of  
object used as grave goods as primarily con-
nected to mortuary practises, rather than repre-
senting their use as personal belongings in life, 
challenge earlier interpretations. Grave goods 
act as aiders in the process of  transforming the 
deceased from life to death. When precious ob-
jects and weapons occur in inhumation graves, 
their careful deposition in close relation to bu-
ried individuals could be perceived as an effort 
to construct an idealised image of  the dead per-
son. Grave goods recovered from Vendel have 
been interpreted as an expression of  an aristo-

cratic Oden-cult by historians of  religion. The 
motifs chosen for the decorative metal plates 
on the shields alludes to warrior ideals among 
the Oden worshiping aristocratic class during 
Late Iron Age. Other researchers have argued 
that the shields, as well as other artefacts reco-
vered in the Vendel period boat graves, origina-
tes from a collectively held stock of  precious 
objects intended for use in mortuary practices 
only. Instead of  treating the grave goods as per-
sonal belongings of  the deceased, they could 
be understood as manifestations of  collectively 
shared ideals and notions guiding the transfor-
mation practices needed to secure a future for 
the dead in the afterlife. 

When outlining the Vendel period back-
ground, an overview is presented of  shield 
fields from Sutton Hoo (England) and Salme 
(Estonia). The graves in Salme contains objects 
relatable to the Mälardalen area in Sweden, a re-
lation supported by isotope analyses conducted 
on human remains. Hence, it is likely that the bu-
ried individuals in Salme had connections to ari-
stocratic environments in Uppland. The shields, 
as well as other objects, recovered from the Sal-
me burials were treated considerably different 
in comparison with the boat graves in Uppland. 
An important reason to consider when addres-
sing this difference is the circumstances for the 
burials and them being mass graves. The mortu-
ary practices at Salme were probably carried out 
in haste, yet it was still important to incorporate 
modifications of  the material properties of  the 
weapons used in the burial rites. 

An important section of  the Vendel period 
survey is dedicated to decorative shield mounts 
in the shape of  birds recovered from Vendel, 
Valsgärde and Sutton Hoo as well as other find 
locations. Such bird-shaped shield mounts have 
occasionally been found in the form of  broo-
ches deposited in burials dated to the eighth and 
ninth centuries. Shield mounts used as pendants 
and brooches, accessories to the female dress, is 
a widespread phenomenon that occurs in both 
Scandinavian and Anglo-Saxon burial contexts. 
Bird shaped mounts are thus “hybrid-mounts” 
as they may be used as both shield decoration 
and brooches. This indicates that shields were 
transformed into new functions and meanings, 
operating within the associative field of  the 
shield. 
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3. Viking Age Shields: an overview

Chapter 3 deals with the construction and mate-
rial elements of  Viking Age round shields. The 
archaeological remains of  Viking Age shields 
consist of  shield bosses, rim mounts, handle 
mounts and rivets. Wooden parts of  shields are 
generally missing due to decomposition. The 
metal components of  Viking Age round shields 
lacks decorative elements, except for some ex-
amples of  ornated rim- and handle mounts. 
Shield bosses with bronze inlays on brims are 
rarely found in the Swedish source material, in 
stark contrast to Vendel period shields where 
such decorations are much more common. 
The lack of  decorative elements on Viking Age 
shield components indicates that the preferenc-
es for shield design changed during the late Iron 
Age. It is plausible that the decorative elements 
on Viking Age shields occurred on the wooden 
plates in the form of  painted motifs, rather than 
as ornamented metal work. 

The absence of  shield components made 
from organic materials in the Swedish source 
material have motivated further investigations 
of  other finds of  shields where wooden parts 
have been recovered, such as the shield from 
Trelleborg (Denmark) and the shields from 
Gokstad (Norway). The material recovered 
from the Gokstad long-ship constitutes the 
most well-preserved and extensive Viking Age 
shield material ever found in Scandinavia. This 
makes the Gokstad-shields an essential source 
material when studying and understanding Vi-
king Age shield construction. Newly conducted 
analysis of  shield components from Gokstad 
is presented and the results indicate that the 
shields probably were made with in purpose of  
being incorporated in the Gokstad mortuary 
practice and the burial rituals associated with it. 
Chapter 3 also contain a critical evaluation of  
the established typology of  shield bosses. The 
empirical base of  the dissertation clearly shows 
that the design of  shield bosses varies to a de-
gree that makes it difficult to use only four types 
of  bosses for their categorization. 

4. Shields in Viking Age graves

The chapter is dedicated to shields as grave 
goods. Assemblages, regional variations and 
the relation between shield-graves and weapon 

graves without shields is considered. The sur-
vey has been geographically delimited to the 
Swedish counties Dalarna, Gärstrikland, Närke, 
Södermanland, Uppland and Västmanland. The 
results presented shows how shields are com-
bined with other objects, how frequent they oc-
cur in graves and in what types of  graves they 
are recovered from. Furthermore, it is showed 
that graves seldom contain a complete set of  
weapons. Combinations between shields and 
other objects is also compared between burnt- 
and inhumation burials. The patterns of  grave 
goods combinations are similar between the 
two different burial forms, except for the com-
bination spear and shield that are slightly more 
frequent in inhumation burials than cremations. 
The bulk of  inhumation graves originates from 
Birka. 

Graves containing only shields, without 
other weapons, have been identified in two ca-
ses. Both of  these graves contain spectacular 
objects. One of  them (Botkyrka, Söderman-
land) contained a pendant ornamented with 
two female figures embracing each other and 
in the other (Ockelbo), a disc-on-bow brooch 
made of  bronze was found. It remains unclear 
whether these graves each contain two burials 
(or more), but regardless of  the number of  bu-
ried individuals the shields found in these graves 
are the only weapons deposited. This indicates 
that shields functioned as grave goods in man-
ners not directly connected to other weapons. 
The assemblage in these graves is generally as-
sociated with female burials. 

Finally, graves containing shields is compa-
red with weapons graves without shields. The 
result of  this analysis shows that shields occur 
in a third of  all weapon graves. Regional varia-
tions are however apparent. The graves in Birka 
contained a higher proportion of  shields, while 
graves in Gästrikland contained shields to a les-
ser degree than the general share. 

5. Shields as grave goods: material modifi-
cations and functional variations

The chapter presents detailed analyses of  the 
use of  shields in grave contexts, focusing manly 
of  cremation burials. Examples are drawn upon 
where shield bosses were deliberately modified 
during burial practices, or used as containers 
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of  other objects. Inspired by object biographi-
cal perspectives, an understanding of  objects is 
developed where their meaning is dynamic and 
related to different social contexts. Following 
this, death and burial is seen as transformative 
processes where the deceased enters the after-
life with the aid of  objects that relate both to 
the past and future. Taking this into account, 
new meanings of  objects is likely to be activated 
during burials. Meanings that could be detached 
from their previous functions in life. This pro-
cess of  transformation is expressed materially 
in different ways. Cremation could be under-
stood as a transformation through fragmenta-
tion, where the format of  bodies and objects 
is changed. Shield bossed that have been delib-
erately compressed or beaten with sharp edge 
objects could be seen as part of  such transfor-
mative practices. Modification through frag-
mentation also occur in inhumation burials, for 
example by removing shield bosses from the 
wooden plates. Hence, transformation and frag-
mentation of  shields are not related to a spe-
cific burial format. Transformation practices is 
related to ideas of  objects being “charismatic”, 
for example the case of  weapons being charged 
with powers that needs to be controlled. Com-
pressed shield bosses and bosses with marks 
from beatings are comparable to deliberately 
bent swords and spears deposited in graves. 
Therefore, it is reasonable to conclude that 
“damaged” shield bosses are the result of  ritual 
practices, rather than combat situations. 

The changing functions of  shield bosses is 
also dealt with in relation to their use as contai-
ners for objects, or sometimes burnt bones, in 
grave contexts. Shields as containers could not 
merely be reduced to replacements for ceramic 
vessels. It is likely that associations to protec-
tion, in relation to shields, where an important 
reason for them being used as containers for 
grave goods and human remains. The material 
properties of  shield bosses make them suitable 
for functioning as containers, an adaptabili-
ty that is discussed throughout the thesis. The 
chapter ends with the conclusion that the varied 
functions of  shields in burial practices reflects 
a dynamic use of  shield components during the 
Viking Age. 

6. Shield, body, and space

The chapter deals with the relations between 
bodies, burial space, and grave construction, 
manly focusing on inhumation burials. A cen-
tral point of  departure is the intention of  reach-
ing a deeper understanding of  the meaning of  
tings by study their depositional emplacement 
in graves. Such spatial organisation of  grave 
goods is related to burial practices as meaning-
ful processes involving ritual specialist, other 
participants, and spectators. Burials, both cre-
mations and inhumations, was most likely col-
lective enterprises. Unlike Anglo-Saxon weap-
ons graves in England and Vendel period grave 
in Mälardalen, the combinations of  shields and 
other objects to not differ between cremations 
and inhumations during the Viking Age. Grave 
goods assemblages in graves containing shield 
are characterized by similarity but differs in rela-
tion grave construction and burial practice. 

Shields are seldom placed in direct relation 
to buried bodies, but in the cases when this 
occurs, they tend to cover the head and upper 
body of  the buried individual, possibly indica-
ting an association the masked Odin. Treating 
burial practices as a series of  rituals and events, 
as a “moving stage”, where objects and indivi-
duals are both hidden and made visual at diffe-
rent times have enabled the identification of  the 
dominant visual aspect of  shields. The material 
properties of  shields, their size and ornaments, 
created visual effects when used to either con-
ceal or articulate different parts of  the gra-
ve arrangement. There is a strong connection 
between shield graves in Birka and aristocra-
tic environments, expressed by the systematic 
emplacement of  shields alongside the inner 
walls of  chamber graves. Placement of  shields 
at the short side of  the grave chamber, beside 
the head of  the buried individual are often fa-
voured. This could be a meaningful articulation 
of  the relation between shield and the head of  
the dead individual, but it could also indicate a 
structural relation between chamber graves and 
the concepts of  Viking Age hall buildings. In 
this sense, chamber graves could be understood 
as metaphorically related to ideal notions of  the 
hall. 

The position of  a shield between two bu-
ried individuals in grave A 129 i Birka indicate 
that shields could be used to delimit the space in 
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double burials. Shields between bodies have also 
been found in the mass graves from Salme, Es-
tonia. Grave A 129 in Birka and the graves from 
Salme shares several similar traits. The shields 
have been exposed to fire and have multiple cut 
marks. To summarize, the ways in which shields 
are placed in graves and in connection to buried 
bodies varies, although there is some tendency 
for placement along burial chamber walls and 
the upper region of  buried bodies. Shields func-
tioned as visual mediums in burial contexts, em-
bedded with associations to aristocracy, warrior 
ideals and mythology. 

7. Miniature shields and shields as figurines

Miniature shields occur in the form of  am-
ulets and silver pendants, often found as part 
of  wealthy woman burial contexts and hoards. 
Miniature shields has been recovered as stray 
find all over Scandinavia. As part of  buri-
al contexts, they are however concentrated to 
the southern and central parts of  present-day 
Sweden. Likewise, their main occurrence in 
hoards is geographically limited to finds in 
present-day Denmark. The chapter presents a 
study of  the meaning and function of  minia-
ture shields as part of  burials and hoards, both 
in relation to full-size shield and as miniatures. 
The transformative quality of  miniatures is dis-
cussed in relation to finds of  coins altered into 
miniature shields. It is argued that Viking Age 
miniature shield and their function as pendants 
and brooches has a direct parallel to the Vendel 
Period use of  metal shield mounts in a similar 
manner. Miniatures and shield pendants clearly 
show that associative meanings of  shields oper-
ated beyond their function as weapons. 

Materializations of  shields as miniatures is 
also present on small, feminine figurines. A few 
examples of  these have been recovered at ritu-
al sites, such as Tissø (Denmark) and Norrtil 
(Sweden), but the bulk of  the known examples 
of  figurines has been recovered as stray finds 
during metal detector surveying which ma-
kes any discussion on their social and materi-
al contexts precarious. Studies of  the gestures 
and attribute accentuated by the figurines shows 
their close connection to contemporary image 
making traditions and motifs. The composition 
of  the female figurines is also traceable in other 

visual representations, such as picture stones, 
and consists mainly of  a stylized horseman in 
opposed pairs with a female figure carrying a 
shield. Hence, it is likely that the female figuri-
nes allude to, or represent, well known Viking 
Age myths and notions of  the world.

Miniature shields in the form of  pendants, 
brooches and amulets, coins re-made as shields 
and feminine figurines are all materializations 
of  widely spread associative meanings of  the 
shield during the Viking Age. A common fea-
ture of  the miniatures is that they all relate to 
the circular form of  full-size shields. They are 
preferably produced in silver and decorated 
with ornaments, often in the form of  vortex 
patterns. There are however some differences 
regarding their archaeological contexts and pat-
terns of  distribution. Pendants, brooches and 
coin shields are frequently found in burials, 
opposed to female figurines that never occur 
as grave goods. Additionally, the geographical 
distribution of  miniature shields follows clear 
distinctions between the different categorizes. 
At first glance, the different types of  miniature, 
silver shields appear as a variegated collection 
of  objects without any distinctly perceivable 
meaning or function. My study does however 
show that each category of  objects is entangled 
in a dynamic set of  associative relations to each 
other through their material qualities as well as 
archaeological contexts. It is apparent that the 
repetitive format of  the miniatures relates to 
widespread notions of  the world, such as myt-
hological narratives. The line of  association also 
includes other types of  source materials con-
taining shields, with full-size shields as a basic 
point of  reference. The associative relations 
are not limited to miniaturization as such, but 
rather identifiable in the social context of  mi-
niature shields, for example mortuary practices. 
In relation to written sources, the visual quali-
ties of  miniature shields seem particularly im-
portant. This observation pinpoints that sym-
bolic connotations involving shields operates 
beside and beyond relations to full-size shields, 
and that the lines of  associations between mini-
atures and actual shields goes in both directions. 
The format and shape of  miniatures, as well as 
the gestures and attributes apparent in the fi-
gurines, are relatable not only to each other but 
also to reoccurring motifs on picture stones. 
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Figurines and picture stones are connected by 
similarities that indicates a common motif, even 
though that motif  is visually expressed in diffe-
rent manners and in different places.   

8. Images of shields

Shields are presented as part of  motifs occur-
ring on both picture- and rune stones. Chapter 
8 contains a survey and study of  shield imag-
es, aiming to identify the pictorial contexts of  
shields and discuss their function and meaning 
as images. An important premises, guiding the 
study of  visual shield representations, has been 
to identify and discuss the associative quality 
of  images rather than to treat them merely as 
descriptive depictions. The survey shows that 
shields occur as part of  very specific pictorial 
themes on Viking Age rune- and picture stones. 
When part of  motifs on picture stones, shields 
appear in scenic compositions together with 
images of  ships, horsemen and warriors. The 
latter are presented either as two combatants 
fighting each other or as a procession of  war-
riors. 

Images of  shields seldom occupy central 
positions of  the motif  compositions on pictu-
re stones. Still, they are important components 
that directs the associative quality of  the motifs. 
A ship with gunwales covered by shields creates 
other association than a ship without shields. 
Even though figurative motifs are relatively 
common on rune stones, images of  shields oc-
cur quite sparsely in this context. When shields 
are depicted on rune stones, they are part of  
specific pictorial themes and compositions. Just 
as on picture stone, the rune stone context for 
shield images is limited to pictorial presenta-
tions of  ships, horsemen and warriors. Several 
of  the rune stones containing shield images 
could be related to the Ragnarök myth based on 
their runic inscriptions. This does not challenge 
the idea of  rune stones as expression for new 
Christian beliefs, as the myth of  Ragnarök pro-
bably played an important part in early Christi-
an missionary efforts in the later stages of  the 
Viking Age. 

When looking at shield images it becomes 
obvious that they are presented in combinations 
with other weapons, such as swords and spears. 
These combinations reoccur repeatedly and are 

comparable with how objects are combined in 
burial contexts. It does seem clear that images 
of  shields on rune- and picture stones are li-
mited to a few pictorial compositions, which 
distinguish them from the much more varied 
archaeological contexts of  shields. Images of  
shields occurring in other media than stone, 
such as the textiles found in the Oseberg ship 
or the Bayeux tapestry, present shields as part 
of  quite different practices and positions, such 
as being part of  buildings, being used as attribu-
tes in shamanistic practices or even functioning 
as dinner tables!

Motifs involving images of  shields are repe-
titive and did most probably allude to contem-
porary, well-known myths, narratives, and ideals 
during the Viking Age. Treating these images as 
part of  an associative field, rather than as des-
criptive, mimetic representations, means leaving 
detailed analysis of  shield construction aside. 
Even though images of  shields generally are an 
ill-suited source material for studying the format 
of  real, full-size shields, they serve an important 
purpose when trying to understand how shields 
were visualised in relation to conceptual notions 
during the Viking Age. The round shape of  
shields is the dominant aesthetic presentation in 
the depictions found on rune- and picture sto-
nes. Only one exception is known where shield 
is depicted in the form of  medieval oval shape. 
The motif  appears on the stone at Hablingbo 
kyrka, Gotland (G 59), which shows an aware-
ness of  oval shields during the 11th century. 

9. Shields in written sources

Shields holds a prominent position in the writ-
ten sources of  the Nordic sagas. Shields are 
represented as mentions in hundreds of  so-
called kennings (poetic metaphors) as well as 
in sagas, myths, and poems. Shields are also a 
central theme that occurs in the poetic genre 
ekphrasis, specifically pronounced as shield po-
ems. Written accounts in the form of  literary 
references to shields are an important mate-
rial in the enterprise of  mapping and under-
standing the meaning of  shields in relation to 
a field of  association. Due to the complex set 
of  problems surrounding the interpretations of  
the saga material, shields in written sources has 
been addressed from an archaeological perspec-
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tive. This basically means that texts have been 
analysed with a methodology based on archae-
ological principles for categorisation. The study 
of  written sources presented in chapter 9 does 
not aim to re-interpret the meaning of  these 
text, which would need extensive linguistic anal-
yses. Nor is any attempt made to use the written 
sources as descriptions of  a Viking Age reality. 
On the contrary, the texts are treated as a point 
of  reference in discussions of  symbolic conno-
tations of  shields and their possible relation to 
notions of  the world at the time. Approaching 
written sources in this manner enables a read-
ing that not necessary starts with chronology or 
genre, but instead focuses on thematic content. 

The survey of  shields in written sources 
shows that shields is repeatably connected to 
mythological characters, such as Valkyries and 
Odin, and to heroes involved in combat. Shields 
is described in relation to visual aspects, and 
characterized by shimmering or shining quali-
ties. The colours red and white is often used in 
metaphoric descriptions of  shields. The allu-
sions to the appearance of  shields in kennings 
are sometimes implied, for example in metap-
horic references that relate the round shape of  
the shield to the sun and the moon. The sound 
of  shields is a re-occurring theme in written 
sources, such as the rumbling noise of  shields 
being hammered in combat. Shields is also as-
sociated with building structures, such as walls, 
ceilings, and fences, in kennings. Such metap-
hors allude to shields as material demarcations, 
or enclosures capable of  providing protection. 
Shield kennings are additionally metaphorical-
ly connected to bridges, land and foot soles, 
possibly expressing the structure of  the poetic 
practice. 

Shields are connected to mythological war-
rior ideals, the notion of  Valhalla and the ex-
ample of  heroes in the written sources. But it is 
also clear that the functions of  shields are des-
cribed in ways that operates beyond their use as 
weapons and warrior attribute. Such functions 
are especially accentuated in the genre shield 
poems, where shields emerge as the attribute 
of  poets and play the part of  important gifts 
rather than defence weapons. It is concluded 
that shields most likely where perceived as a 
dynamic and adjustable object during the ear-
ly Middle Ages. The observations presented in 

the chapter are important in relation to how 
shields appear in other source materials. Shields 
as objects, as images and texts, relates to general 
conceptions of  the world, such as sagas, myths, 
cosmological and eschatological notions, and 
ideals connected to warriors and bravery. But 
shields are also characterized by transformative 
qualities which enables them to change in func-
tion and meaning at any given point. This mea-
ningful aspect is of  central importance in the 
associative field of  the shield. 

10. Shields as a field of association

How the meanings and functions of  shields is 
expressed in different source materials can be 
related to a discussion of  the concept “asso-
ciative field”. This holistic approach has been 
methodologically challenging due to the varied 
characteristics and contexts of  shields. Further-
more, archaeology is embedded with inevitable 
uncertainty. For example, the level of  fragmen-
tation of  full-sized shields is often high, which 
means that only metal parts such as shield boss-
es and rim fittings have been preserved. Thus, 
the designs /appearance of  shields cannot fully 
be reconstructed. This vagueness is parable to 
“dark matter” in the sense that the appearance 
of  shields can only be studied indirectly. How-
ever, by studying shields as a field of  associa-
tion it has become evident that visual aspects, 
such as certain colors or shining/glimmering 
properties, are prominent features. Moreover, 
the word “shield” was embedded with meaning 
related to visuality, perhaps even synonymous 
with words like “mark”. 

Shields in the different sources share cer-
tain material traits, for example their round 
shape and the presence of  shield bosses. The 
study shows that shields in different source ma-
terials carry direct and indirect associations to 
each other and the surrounding world. It is ar-
gued that shields relate to a social framework 
characterized by aristocracy, warrior ideals and 
mythology. Although such a framework is dyna-
mic by nature, it has certain limits. Despite the 
limitations of  the social framework surroun-
ding shields, the associations are dynamic. The 
field of  association has a spatial dimension and 
shields in different source materials can be re-
lated to different geographic areas in Scandina-

10.1 English summary.indd   19410.1 English summary.indd   194 2021-12-12   21:54:012021-12-12   21:54:01



ENGLISH SUMMARY

195

via. Full-sized shields have mainly been found 
in Norway and the area around Lake Mälaren, 
miniature shields are concentrated around Lake 
Mälaren, Gotland and Denmark. Shields repre-
sented on figurines have mainly been recovered 
in Denmark. Picture stones motifs and rune sto-
ne motifs are commonly found on the Swedish 
island Gotland as well as in the southern part 
of  Sweden and Denmark. The geographic dist-
ribution indicate that the varied meanings and 
functions of  shields not only depended on so-
cial contexts and situations, but differed in va-
rious parts of  Scandinavia.
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APPENDIX
Sköldförande gravar i undersökningsområdet

Förteckningen av gravar är sorterad efter land-
skap och socken i bokstavsordning. Gravar från 
Dalarna är numrerade 1–11, Gästrikland 12–20, 
Närke 21–26, Södermanland 27–31, Uppland 
32–140, Västmanland 141–175. Uppgifter om 
typbestämningar och mått är endast angivna 
för sköldbucklor. Posten ”övriga föremål” av-
ser övrigt fyndmaterial i varje enskild grav och 
syftar till att ge en översiktlig bild av respektive 
anläggning. Uppgifter om fynd som exempelvis 
odefinierade fragment, kol och lera har uteläm-
nats från förteckningen. 

Förkortningar: 

SHM, Statens historiska museum

SSM, Stockholms stadsmuseum

VLM, Västmanlands länsmuseum

ZNF, Zornmuseets fornsaksamling

Dalarna

1. Bonäs, Mora

ID: SHM 17343: 1692
Anl. typ: Okänd gravform
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: Diam.: 16 cm, höjd: 7,5 cm, brätte: 
2,2 cm
Övriga föremål:  pilspets
Ref.: Serning 1966

2. Kråkberg, Mora

ID: ZNF 94
Anl.: Okänd gravform
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: Diam.: 15,7 cm, höjd: 7 cm, brätte: 
1,8 cm
Övriga föremål:  -
Ref.: Serning 1966

3. Kråkberg, Mora

ID: ZNF 95
Anl.: Okänd gravform
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: R565. Diam.: 13,7 cm, höjd: 8 cm
Övriga föremål:  -
Ref.: Serning 1966

4. Kråkberg, Mora

ID: ZNF 96
Anl. typ: Okänd gravform
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Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: R562. Diam.: 15 cm, höjd: 6,6 cm
Övriga föremål:  -
Ref.: Serning 1966

5. Kråkberg, Mora

ID: ZNF 144
Anl. typ: Okänd gravform
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått:
Övriga föremål:  -
Ref.: Serning 1966

6. Kråkberg, Mora

ID: ZNF 145
Anl. typ: Okänd gravform
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: snarlik R562
Övriga föremål:  -
Ref.: Serning 1966

7. Bengtsarvet och Häradsarvet, Sollerön

ID: SHM 22293:1
Anl. typ: Brandgrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: R565 (utan knopp). Diam.: 16,7 cm, 
höjd: 7,2 cm, brätte: 2 cm
Övriga föremål: svärd, kniv, hästutrustning, 
ringspänne, ovala spännbucklor, järnkärl, hänge, 
sax, brodd, nyckel, krampa, bronskärl, armring
Ref.: Serning 1966

8. Bengtsarvet och Häradsarvet, Sollerön

ID: SHM 22293:2
Anl. typ: Brandgrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: 
Övriga föremål: svärd (böjt), spjut (2), kniv, häs-
tutrustning, bryne, kam, järnkärl, eldslagnings-
don, sölja, verktyg, nitar, märla/krampa, slagg
Ref.: Serning 1966

9. Rothagen, Sollerön

ID: SHM 20905:1

Anl. typ: Brandgrav
Del: Sköldbuckla (2?)
Typ/Mått: R565 (utan knopp). Diam.: 14 cm, 
höjd: 7,2 cm, brätte: 1,1 cm
Övriga föremål: yxa, pilspetsar, spjut, kniv, 
träkärl(?), verktyg(?)
Ref.: Serning 1966

10. Rothagen, Sollerön

ID: SHM 20905: 2
Anl. typ: Brandgrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått:
Övriga föremål: yxa, pilspetsar, spjut (böjd), 
kniv, hästutrustning, rembeslag, slagg, krampa
Ref.: Serning 1966

11. Utanmyra, Sollerön

ID: SHM 16807:4
Anl. typ: Okänd gravform (brandgrav?)
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: R565. Diam.: ca 12 cm, höjd: 8,5 cm, 
brätte: 1,5 cm
Övriga föremål: yxa, svärd, pilspetsar, spjut 
(böjt), kniv, hästutrustning, brodd, nitar
Ref.: Serning 1966

Gästrikland

12. Kungsbäck, Gävle stad

ID: SHM 25170: F164
Anl. typ: Brandgrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått:
Övriga föremål: svärd (böjt), spjut, kniv, häs-
tutrustning, bryne, ovala spännbucklor, kam, 
eldslagningsdon, pärlor (22), nit, slagg

13. Byn, Hedesunda

ID: SHM 14924
Anl. typ: Brandgrav (?)
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: Möjlig R564. 
Övriga föremål: svärd, pilspetsar, spjut, träskrin 
(?), (drag?)krok
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14. Östveda, Hedesunda

ID: SHM 11944
Anl. typ: Brandgrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: R564?. Brätte: 2 cm 
Övriga föremål: svärd, pilspetsar, spjut, kniv, 
kam, keramik, verktyg, nitar, märla/krampa

15. Östveda, Hedesunda

ID: SHM 11422:4
Anl. typ: Brandgrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: R565. Diam.: 14 cm, höjd: 7,5 cm, 
brätte: 1,5 cm
Övriga föremål: yxa, svärd, kniv, hästutrustning, 
rembeslag, järnkärl

16. Norelund, Hemlingby, Valbo

ID: SHM 19802:3
Anl. typ: Brandgrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: R562. Diam.: 15 cm, höjd: 6 cm, 
brätte: 1,2 cm
Övriga föremål: yxa, svärd (böjt), pilspet-
sar, spjut (böjt), kniv, hästutrustning, bryne, 
ringspänne, järnkärl, eldslagningsdon, vikter, 
träskrin(?), brodd, nitar, krok

17. Norelund, Hemlingsby, Valbo

ID: 19802:6
Anl. typ: Brandgrav
Del: Sköldbuckla, kantbeslag
Typ/Mått: Delvis lik R562. Diam.: 14 cm., höjd: 
6 cm, brätte: 2 cm
Övriga föremål: yxa, pilspetsar, spjut, vapen-
kniv, kniv, hästutrustning, bryne, ringspänne, 
ovala spännbucklor, rembeslag, eldslagnings-
don, vävkam(?), brodd, nit, märla/krampa

18. Hille by, Hille

ID: SHM 7896:3 
Anl. typ: Brandgrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: R564. Diam.: 15,5 cm, höjd: 8 cm, 
brätte: 2 cm

Övriga föremål: svärd (böjt), pilspetsar, spjut 
(böjt), kniv, hästutrustning, rembeslag, nitar, 
märla/krampa, (kedjelänk till gryta, matlag-
ning?)

19. Fernvi, Ockelbo

ID: SHM 10483
Anl. typ: Obränd grav (?)
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: R565 (utan knopp). Diam.: 15,5 cm, 
höjd: 7,5 cm, brätte: 2-2,5 cm
Övriga föremål: -

20. Ulvsta, Ockelbo

ID: SHM 16220:1
Anl. typ: Brandgrav
Del: Sköldbuckla, handtagsbeslag
Typ/Mått: Diam.: 14 cm, höjd: 9 cm, brätte: 1,7 
cm
Övriga föremål: ryggknappspänne, kam, pärlor 
(ca 70), rundhängen (5), bronsringar, nyckel, 
brodd, nitar

Närke

21. Mark, Almby

ID: SHM 9109
Anl. typ: Okänd gravform
Del: Sköldbuckla
Övriga föremål: spjut, keramik

22. Mark, Almby

ID: SHM 8687:13
Anl. typ: Brandgrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: Diam.: 15 cm, höjd: 7, 8 cm, brätte: 
2 cm
Övriga föremål: keramik, brodd, spjut?

23. Stockshammar, Asker

ID: SHM 15777:4
Anl. typ: Brandgrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: R562-563. Diam: -, höjd: 6,5 cm, 
brätte: -
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Övriga föremål: svärd (böjt), pilspetsar, spjut, 
kniv, hästutrustning, oval spännbuckla, keramik, 
ringnål, verktyg, nitar, krampa

24. Karlshult, Längbro

ID: SHM 10243:XIV
Anl. typ: Brandgrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: Brätte: 1,5 cm
Övriga föremål: yxa (2), spjut, hästutrustning, 
bryne, keramik, spänne, verktyg

25. Karlsund, Längbro

ID: SHM 10400:VI
Anl. typ: Brandgrav
Del: Sköldbuckla (3)
Typ/Mått: 1) R563? Diam.: 15,5-16 cm, höjd: 
5,8 cm, brätte: 1,5 cm. 2) Diam.: ca 15 cm, höjd: 
6,5 cm, brätte: 2 cm. 3) Diam.: ca 15 cm, höjd: 
ca 7 cm, brätte: ca 2 cm
Övriga föremål: yxa, svärd, spjut, sölja, spänne

26. Kolsta, Nysäter, Sköllersta

ID: SHM 13166:8
Anl. typ: Okänd gravform
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: Diam.:14, 5 cm, höjd: 7 cm, brätte: 
1, 9 cm 
Övriga föremål: spjut, hästutrustning

Södermanland

27. Kumla, Härad

ID: SHM 20048
Anl. typ: Brandgrav
Del: Handtagsbeslag
Typ/Mått:
Övriga föremål: kam, keramik, pärlor, nitar

28. Hollandet, Kattnäs

ID: SHM 21958
Anl. typ: Brandgrav
Del: Kantbeslag
Övriga föremål: hästutrustning, kam, keramik, 
nitar

29. Norsborg, Botkyrka Stockholm

ID: SSM 5799:21
Anl. typ: Brandgrav
Del: Handtagsbeslag, kantbeslag
Övriga föremål: bryne, kam, pärlor, sölja, tex-
tilfragment, hänge (”omfamnande” människofi-
gurer), likarmat spänne, träskrin (?), brodd, nitar
Ref.: Åberg 1939

30. Brunnby Årsta, Stockholm

ID: SSM 39055:3(1)
Anl. typ: Brandgrav
Del: Sköldbuckla (2), kantbeslag
Typ/Mått:
Övriga föremål: yxa, svärd (böjt), pilspets, spjut, 
vapenkniv, kniv, hästutrustning, bryne, ring-
spänne, kam, amulett, keramik, spelpjäser, sölja, 
vikt, textilfragment, övriga beslag, nitar, seldon
Ref.: Ahnlund 1959

31. Alvsta, Västerhaninge

ID: SHM 22124
Anl. typ: Brandgrav
Del: Kantbeslag
Övriga föremål: pilspetsar, kniv, hästutrust-
ning, rembeslag, amulett, keramik, pärlor, sölja, 
träskrin(?), nitar

Uppland

32. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 45A/B, Hemlanden
Anl. typ: Brandgrav
Del: Kantbeslag, handtagsbeslag
Övriga föremål: Bryne, kam, keramik, beslag, 
brodd, nit
Ref.: Arbman 1940, 1943

33. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 96, Hemlanden
Anl. typ: Brandgrav/båtgrav
Del: Kantbeslag
Övriga föremål: Keramik, pärlor, eldslagnings-
don, nyckel, nitar
Ref.: Arbman 1943
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34. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 97B, Hemlanden
Anl. typ: Brandgrav
Del: Kantbeslag, handtagsbeslag
Övriga föremål: Kam, keramik, slagg
Ref.: Arbman 1943

35. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 106, Hemlanden
Anl. typ: Brandgrav
Del: Kantbeslag
Övriga föremål: Keramik, pärla, nitar, krampa
Ref.: Arbman 1943

36. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 193, Hemlanden
Anl. typ: Brandgrav
Del: Kantbeslag
Övriga föremål: Kniv, pärla, nit
Ref.: Arbman 1943

37. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 205, Hemlanden
Anl. typ: Brandgrav
Del: Kantbeslag
Övriga föremål: Torshammarring, keramik, 
brodd, nitar, märla
Ref.: Arbman 1943

38. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 320, Kvarnbacka
Anl. typ: Brandgrav
Del: Kantbeslag
Övriga föremål: Rembeslag, kam, keramik, 
broddar, nitar
Ref.: Arbman 1943

39. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 326, Kvarnbacka
Anl. typ: Brandgrav/båtgrav
Del: Kantbeslag
Övriga föremål: Kam, keramik, eldslagnings-
don, vikt, textilier, beslag, nitar
Ref.: Arbman 1943

40. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 334, Kvarnbacka
Anl. typ: Brandgrav/båtgrav
Del: Kantbeslag
Övriga föremål: Kniv, kam, keramik, sölja, 
broddar, nitar
Ref.: Arbman 1943

41. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 335, Kvarnbacka
Anl. typ: Brandgrav
Del: Kantbeslag
Övriga föremål: Rembeslag, kam, keramik, vik-
ter, nitar
Ref.: Arbman 1943

42. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 336, Kvarnbacka
Anl. typ: Brandgrav
Del: Kantbeslag
Övriga föremål: bronsten, keramik, nitar
Ref.: Arbman 1943

43. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 352, Kvarnbacka
Anl. typ: Brandgrav
Del: Kantbeslag
Övriga föremål: ringspänne, rembeslag, kam, 
keramik, pärlor, bronsbeslag, dräktdetaljer, 
hantverksrester, brodd, nitar, krampa
Ref.: Arbman 1943

44. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 361, Borgs hage
Anl. typ: Brandgrav
Del: Kantbeslag
Övriga föremål: bryne, eldslagningsdon, kam, 
nitar, rembeslag, textilier
Ref.: Arbman 1943

45. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 369, Borgs hage
Anl. typ: Brandgrav/båtgrav
Del: Kantbeslag
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Övriga föremål: vapenkniv, bryne, rembeslag, 
kam, keramik, pärlor, pärlor, textilier, våg, nitar
Ref.: Arbman 1943

46. Birka, Adelsö
ID: SHM 34000: Bj 372, Borgs hage
Anl. typ: Brandgrav
Del: Kantbeslag 
Övriga föremål: keramik, verktyg?, nit
Ref.: Arbman 1943

47. Birka, Adelsö
ID: SHM 34000: Bj 412, Borgs hage
Anl. typ: Brandgrav
Del: Kantbeslag
Övriga föremål: keramik, nitar
Ref.: Arbman 1943

48. Birka, Adelsö
ID: SHM 463:7i (III), Hemlanden
Anl. typ: Brandgrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått:
Övriga föremål: yxa, svärd, pilspetsar, spjut, va-
penkniv, kniv, hästutrustning, bryne, ringspän-
ne, rembeslag, spelpjäser, sölja, hank till träkärl, 
brodd, nitar
Ref.: Arbman 1943

49. Birka, Adelsö
ID: SHM 34000: Bj 467B, Norr om Borg
Anl. typ: Kammargrav
Del: Sköldbuckla, handtagsbeslag, kantbeslag
Typ/Mått: R562-R563. Brätte: 1,5 cm 
Kommentar: Fragment av brätte med nit. Spår 
av förgyllningar på brätte (?)
Övriga föremål: kniv, bryne, metallkärl, eldslag-
ningsflinta 
Ref.: Arbman 1940, 1943

50. Birka, Adelsö
ID: SHM 34000: Bj 477, Norr om Borg
Anl. typ: Nedgrävning i kista
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: R562-R563. Diam.: 14 cm, höjd: 6,5 

cm, brätte: 2 cm 
Övriga föremål: spjut, 3 knivar, 3 brynen, ring-
spänne, kam, spelpjäser, kistspikar, vävtyngd, 
keramik, handtag till kärl, textilfragment, 
träfragment
Ref.: Arbman 1943

51. Birka, Adelsö
ID: SHM 34000: Bj 495, Norr om Borg
Anl. typ: Kammargrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: R562. Diam.: 15 cm, höjd: 6 cm, 
brätte: 1,7 cm 
Övriga föremål: yxa, spjut, kniv, bryne, ring-
spänne, kam, mynt, träfragment 
Ref.: Arbman 1943

52. Birka, Adelsö
ID: SHM 34000: Bj 496, Norr om Borg
Anl. typ: Kammargrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: R 563. Uppsk. diam.: 14,3 höjd: 4,5 
cm brätte: 1,4  R563
Övriga föremål: svärd, doppsko, pilspetsar, 
spjut, kniv, hästutrustning, bryne, ringspänne, 
kam m. fodral, keramik, sölja, mynt, vikter, tex-
tilier
Ref.: Arbman 1940, 1943

53. Birka, Adelsö
ID: SHM 34000: Bj 504, Norr om Borg
Anl. typ: Obränd grav, i fyllning till Bj 536
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått:
Övriga föremål: -
Ref.: Arbman 1943

54. Birka, Adelsö
ID: SHM 34000: Bj 510, Norr om Borg
Anl. typ: Kammargrav
Del: Sköldbuckla, kantbeslag
Typ/Mått: R564 
Övriga föremål: spjut, bryne, metallkärl, mynt, 
hänge, skrin, träfragment, textilfragment, mynt
Ref.: Arbman 1943
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55. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 514, Norr om Borg
Anl. typ: Kammargrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: R562-R564. Diam: 15, höjd: 7,5 cm, 
brätte: 1,8
Övriga föremål: svärd (2), spjut, kniv, träskskrin, 
träfragment
Ref.: Arbman 1940, 1943

56. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 520
Anl. typ: Kammargrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: R563? Höjd: ca 7 cm, Brätte: 1,5 cm 
Övriga föremål: svärd, träfragment, textilfrag-
ment
Ref.: Arbman 1943

57. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 524, Norr om Borg
Anl. typ: Kammargrav
Del: Sköldbuckla (2)
Typ/Mått: 1) R563. Diam: 13,5 cm, höjd: 6 cm, 
brätte: 2 cm. 2) Diam: 14,6 cm, höjd: 5,5 cm, 
brätte: 1,5 cm
Övriga föremål: yxa, svärd (2), pilspetsar, bry-
nen, ringspänne, spelpjäser av bärnsten, pärlor, 
mynt, textilier, träskrin, mynt
Ref.: Arbman 1943

58. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 532, Norr om Borg
Anl. typ: Kammargrav
Del: Handtagsbeslag
Övriga föremål: bryne, bronsten
Ref.: Arbman 1940, 1943

59. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 542, Norr om Borg
Anl. typ: Kammargrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: R563? Diam.: 15 cm, höjd: ca 5 cm, 
brätte: 1,7 cm 

Övriga föremål: svärd, spjut, bryne, dosa, kera-
mik, glasbägare, ämbar, skrin, ringnål, vikt, tex-
tilfragment, träfragment. posamentband
Ref.: Arbman 1943

60. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 544, Norr om Borg
Anl. typ: Kammargrav
Del: Sköldbuckla med förgyllning på brätte
Typ/Mått: R562. Diam.: 13,5 cm, höjd: 6,5 cm, 
brätte: 1,5 cm 
Övriga föremål: svärd, kniv, bryne, ringspänne, 
eldslagningsdon, träkärl, dryckeshorn
Ref.: Arbman 1940, 1943

61. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 547, Norr om Borg
Anl. typ: Kammargrav
Del: Handtag 
Övriga föremål: spjut, kniv, sax, ämbar
Ref.: Arbman 1940, 1943

62. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 558, Norr om Borg
Anl. typ: Kammargrav
Del: Sköldbuckla, handtagsbeslag, kantbeslag
Typ/Mått:
Övriga föremål: spjut, kniv, bryne, eldstål, äm-
bar, textilfragment
Ref.: Arbman 1943

63. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 561, Norr om Borg
Anl. typ: Kammargrav
Del: Sköldbuckla, handtagsbeslag, kantbeslag
Typ/Mått:
Övriga föremål: svärd, ringnål, bronsring, äm-
bar, kniv, kam, bryne, brickband, textilfragment
Ref.: Arbman 1940, 1943

64. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 573, Norr om Borg
Anl. typ: Kammargrav
Del: Sköldbuckla med taggformat brätte, kant-
beslag
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Typ/Mått:
Övriga föremål: kniv, bryne, hänge, kam, islägg, 
dräktnål, pärla, sax, träskrin, ovala spännbucklor
Ref.: Arbman 1940, 1943

65. Birka, Adelsö
ID: SHM 34000: Bj 581, Norr om Borg
Anl. typ: Kammargrav
Del: Sköldbuckla (2)
Typ/Mått: R562-R563. 
Övriga föremål: yxa, svärd, spjut (3), vapenkniv, 
kniv, bryne, kam, sölja, vikter, ringnål, spelpjä-
ser, pärla, pilspetsar, mössprydnad,  bronskärl, 
brodd 
Ref.: Arbman 1940, 1943

66. Birka, Adelsö
ID: SHM 34000: Bj 624, Norr om Borg
Anl. typ: Kammargrav
Del: Sköldbuckla (2), kantbeslag
Typ/Mått: 1) R562-R564. Brätte: 1,5 cm. 2)
R564? Brätte: 1,5 
Övriga föremål: svärd, pilspetsar, spjut, bryne, 
metallkärl, spelpjäser, träskrin, sax, läderbehål-
lare, bearbetat horn/ben
Ref.: Arbman 1943

67. Birka, Adelsö
ID: SHM 34000: Bj 628, Norr om Borg
Anl. typ: Kammargrav
Del: Sköldbuckla (2), kantbeslag
Typ/Mått: 1) R564. Diam.: 16 cm, höjd: 8,5 cm, 
brätte: 2 cm. 2) R562-R564. Diam.: 15,6 cm, 
höjd: 7 cm, brätte: 1,8 cm
Övriga föremål: pilspetsar, kniv, hästutrustning, 
ringspänne, keramik, pärlor, träkärl, övr. beslag 
Ref.: Arbman 1943

68. Birka, Adelsö
ID: SHM 34000: Bj 643, Norr om Borg
Anl. typ: Kammargrav
Del: Sköldbuckla (2), kantbeslag
Typ/Mått: 1) R562-564? Diam.: 14 cm, brätte: 
1,5 cm. 2) R564? Diam.:14 cm, brätte: 1,5 cm 
Övriga föremål: svärd, spjut, kniv, ringspänne, 
metallkärl, eldslagningsdon, vikter, textilier

69. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 644, Norr om Borg
Kammargrav
Del: Sköldbuckla, bärringar
Typ/Mått: R562
Övriga föremål: yxa, svärd, pilspetsar, spjut, 
kniv, hästutrustning, bryne, ringspänne, ova-
la spännbucklor, rembeslag, kam, keramik, 
eldslagningsdon, spelpjäser, pärlor, sölja, vik-
ter, textilier, spänne, sax, bearbetat horn/ben, 
träkärl, verktyg, hantverksrester, dräktdetaljer, 
bjällra, våg, spegel, fat, vävkam, sked, glasbägare
Ref.: Arbman 1940, 1943

70. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 703, Hemlanden
Anl. typ: Kammargrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: R562
Övriga föremål: spjut, vapenkniv, kniv, hästut-
rustning, bryne, pärlor, sölja, hängkors, spänne, 
sax, verktyg, dräktdetaljer, pincett, nål
Ref.: Arbman 1943

71. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 708, Hemlanden
Anl. typ: Kammargrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: R562? Diam.: ca 15,5 cm, höjd: 8,5 
cm, brätte: 2 cm
Övriga föremål: pilspetsar, spjut, kniv, hästut-
rustning, bryne, sölja, vikt, träskrin, träkärl, 
brodd, 2 nycklar
Ref.: Arbman 1943

72. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 710, Hemlanden
Anl. typ: Kammargrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått:
Övriga föremål: kniv, hästutrustning, ringspän-
ne, keramik, spelpjäser, pärlor, sölja, 12 vik-
ter, textilier, läderbehållare(?), träkärl, verktyg, 
dräktdetaljer, brodd, glasbägare
Ref.: Arbman 1943
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73. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 713, Hemlanden
Anl. typ: Kammargrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: R563?
Övriga föremål: spjut, kniv, hästutrustning, 
ringspänne, rembeslag, keramik, brodd
Ref.: Arbman 1943

74. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 727, Hemlanden
Anl. typ: Kammargrav
Del: Sköldbuckla, kantbeslag, bärringar
Typ/Mått: R562. Diam.: 14,4 cm, höjd: 6 cm, 
brätte: 1,7 cm
Övriga föremål: pilspetsar, spjut, kniv, hästut-
rustning, ringspänne, kam, eldslagningsdon, 
sölja, läderbehållare, brodd, fingerring
Ref.: Arbman 1943

75. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 731, Hemlanden
Anl. typ: Kammargrav
Del: Sköldbuckla (2)
Typ/Mått: 1) R563/564. 2) R564. Uppsk. diam.: 
ca 12,5 cm, höjd: 7,5, brätte: 1,2 cm
Övriga föremål: svärd, pilspetsar, spjut, kniv, 
bryne, ringspänne, ovala spännbucklor, kera-
mik, mynt, textilier, spänne, träskrin, sax, läder-
behållare, fingerring
Ref.: Arbman 1943

76. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 735, Hemlanden
Anl. typ: Kammargrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: R562-563? Höjd: 7 cm, brätte: 1,7 
cm
Övriga föremål: svärd, spjut, kniv, hästutrust-
ning, ringspänne, ovala spännbucklor, rembe-
slag, keramik, eldslagningsdon, pärlor, mynt-
hänge, sölja, vikt, textilier, träskrin, sax, bjällra, 
spegel, glasbägare, pincett, brodd, örslev
Ref.: Arbman 1943

77. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 736, Hemlanden
Anl. typ: Kammargrav
Del: Sköldbuckla (2), kantbeslag, handtagsbe-
slag, bärringar
Typ/Mått: 1) R562-R564. Uppsk. diam.: ca 12 
cm, höjd: 7,4, brätte: 2 cm. 2) R564. Diam.: ca 
15 cm, höjd: ca 7,5 cm, brätte: 1,5 cm 
Övriga föremål: yxa, svärd, pilspetsar, spjut, 
kniv, hästutrustning, ringspänne, rembeslag, 
sölja, vikter, textilier, träkärl, verktyg, broddar, 
nit
Ref.: Arbman 1940, 1943

78. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 750, Hemlanden
Anl. typ: Kammargrav
Del: Sköldbuckla, kantbeslag, bärring(?)
Typ/Mått: R562
Övriga föremål: yxor (2), svärd, spjut, kniv, häs-
tutrustning, brynen, ringspänne, ovala spänn-
bucklor, rembeslag, amulett, eldslagningsdon, 
spelpjäser, pärlor, sölja, vikter, textilier, hänge, 
spänne, träskrin, sax, läderbehållare, träkärl, 
verktyg, övr. beslag, bjällra, spegel, fat, glasbä-
gare, nyckel, nit, seldon, bågspänne, märla, nål-
hus/nål
Ref.: Arbman 1943

79. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 752B, Hemlanden
Anl. typ: Kammargrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått:
Övriga föremål: svärd, spjut, hästutrustning, 
bryne, rembeslag, keramik, sölja, vikter, textilier, 
träkärl, dräktdetaljer, broddar, nitar
Ref.: Arbman 1943

80. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 764, Hemlanden
Anl. typ: Brandgrav
Del: Handtag
Övriga föremål:  -
Ref.: Arbman 1943
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81. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 798, Hemlanden
Anl. typ: Kammargrav
Del: Sköldbuckla (2)
Typ/Mått: 1) R564. Diam.: ca 15,5 cm, höjd: 8 
cm, brätte: 2 cm. 2) R564. Höjd: 7,5 cm
Övriga föremål: pilspetsar, kniv, ringspänne, 
textilier, läderbehållare, träkärl
Ref.: Arbman 1943

82. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 823, Hemlanden 
Anl. typ: Kammargrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått:
Övriga föremål: svärd (böjt), knivar, brynen, 
ringspänne, ovala spännbucklor, kam, keramik, 
pärlor, vikter, textilier, hänge, träskrin, sax, fat, 
sked, brodd, nyckel
Ref.: Arbman 1943

83. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 830, Hemlanden
Anl. typ: Kammargrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: R562-563?
Övriga föremål: pilspetsar, spjut, kniv, hästut-
rustning, ringspänne, kam, keramik, sölja, vikt, 
träkärl, brodd, slagg
Ref.: Arbman 1943

84. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 832, Hemlanden
Anl. typ: Kammargrav
Del: Sköldbuckla (2)
Typ/Mått: 1) R563/R562. Diam.: 14,5 cm, 
höjd: 6 cm, brätte: 1,5. 2) Diam.: 14 cm, höjd: 
6,5 cm, 2 cm
Övriga föremål: svärd, pilspetsar, spjut (2), 
vapenkniv, kniv, hästutrustning, ringspänne, 
rembeslag, keramik, pärlor, mynt, sölja, textil, 
träskrin, sax
Ref.: Arbman 1940, 1943

85. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 834, Hemlanden
Anl. typ: Kammargrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: R563. Höjd: 6 cm, brätte: 2 cm
Övriga föremål: svärd, pilspetsar, spjut, vapen-
kniv, kniv, hästutrustning, rinsgpänne, ovala 
spännbucklor, keramik, pärlor, spänne, träskrin, 
sax, läderbehållare, träkärl, pincett, brodd, nit, 
seldon, bågspänne, märla, nål/nålhus, stav, 
krampa
Ref.: Arbman 1943

86. Birka, Adelsö
ID: SHM 34000: Bj 842, Hemlanden
Anl. typ: Kammargrav
Del: Sköldbuckla, kantbeslag, bärringar
Typ/Mått: R563. (uppks.) diam.: ca 12,5 cm, 
brätte: 1,5 cm
Övriga föremål: yxa, svärd, 2 spjut, kniv, häs-
tutrustning, bryne, keramik, textilier, brodd, 
mynt?, märla
Ref.: Arbman 1940, 1943

87. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 850, Hemlanden
Anl. typ: Kammargrav
Del: Sköldbuckla med förgyllningar på brätte, 
kantbeslag, handtagsfragment. 
Typ/Mått: R 564? Uppsk. Diam.: ca 12 cm, 
höjd: 7,5, brätte: 2 cm
Övriga föremål: svärd, pilspetsar, spjut, kniv, 
träskrin, träkärl, glasbägare, nyckel
Ref.: Arbman 1940, 1943

88. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 855, Hemlanden
Anl. typ: Kammargrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: Brätte: 1,5 cm
Övriga föremål: svärd, pilspetsar, spjut, kniv, 
ringspänne, keramik, vikter, textilier, läderbe-
hållare, brodd
Ref.: Arbman 1943
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89. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 872, Hemlanden
Anl. typ: Kammargrav 
Del: Sköldbuckla, kantbeslag, bärringar
Typ/Mått: R563. Diam.: 15,5 cm, höjd: 6,8, 
brätte: 1 cm
Övriga föremål: pilspetsar, kniv, hästutrustning, 
brynen, eldslagningsdon, sölja, verktyg, brodd, 
nit, islägg
Ref.: Arbman 1940, 1943

90. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 886, Hemlanden
Anl. typ: Kammargrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: R564. Brätte: 1,5 cm
Övriga föremål: svärd, 2 knivar, ringspänne, 
eldslagningsdon, spelpjäser, pärlor, mynt, tex-
tilier, läderbehållare, träkärl, hantverksrester, 
brodd
Ref.: Arbman 1940, 1943

91. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 894B, Hemlanden
Anl. typ: Kammargrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: 
Övriga föremål: spjut, kniv, brodd
Ref.: Arbman 1943

92. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 914, Hemlanden
Anl. typ: Brandgrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: Brätte: 1,5 cm
Övriga föremål: svärd, kniv, hästutrustning, 
ringspänne, kam, keramik, eldslagningsdon, nit, 
glättsten, dragkrok/ögla

93. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 942, Hemlanden
Anl. typ: Kammargrav
Del: Sköldbuckla, handtagsbeslag
Typ/Mått: R562?

Övriga föremål: svärd, pilspetsar, spjut, kniv, 
hästutrustning, rembeslag, sölja, glasbägare, sel-
don/krön
Ref.: Arbman 1940, 1943

94. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 944, Hemlanden
Anl. typ: Kammargrav
Del: Sköldbuckla, kantbeslag, handtagsbeslag 
Typ/Mått: R562/R563. Diam: 13-15 cm, höjd: 
5,5 cm, brätte: 1-1,5 cm
Övriga föremål: svärd, spjut, vapenkniv, hästut-
rustning, bryne, ringspänne, rembeslag, kam, 
eldstålsformad amulett, eldslagningsdon, pär-
lor, mynt, sölja, vikt, textilier, likarmat spänne, 
träskrin?, dräktdetaljer, pincett, brodd, nitar, 
märla/krampa, miniatyrspjut
Ref.: Arbman 1940, 1943

95. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 955, Hemlanden
Anl. typ: Kammargrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: R562? Diam.: 16 cm, höjd: 6 cm, 
brätte: 2 cm
Övriga föremål: spjut, hästutrustning, bryne, 
ringspänne, rembeslag, kam, keramik, eldslag-
ningsdon, sölja, textilier, läderbehållare, brodd, 
nitar, halsring
Ref.: Arbman 1940, 1943

96. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 956, Hemlanden
Anl. typ: Kammargrav 
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: R562? Brätte: 1,5 cm
Övriga föremål: kniv, bryne, ringspänne, eldslag-
ningsdon, sölja, vikter, brickband, läderbehålla-
re, verktyg, brodd, märla/krampa
Ref.: Arbman 1943

97. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 957, Hemlanden
Anl. typ: Kammargrav
Del: Sköldbuckla
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Typ/Mått: R562-R563. Brätte: 1,5 cm
Övriga föremål: svärd, spjut, kniv, bryne, ring-
spänne, mynt, vikter, brickband/possament, 
hank (träkärl?), märla/krampa
Ref.: Arbman 1943

98. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 958, Hemlanden
Anl. typ: Kammargrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: R562. Uppsk. diam.: ca 12,5 cm, 
brätte: 1,4 cm
Övriga föremål: kniv, bryne, ringspänne, brick-
band, läderbehållare, hank (träkärl?), verktyg, 
brodd, märla/krampa, nålhus/nål
Ref.: Arbman 1943

99. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 977, Hemlanden
Anl. typ: Kammargrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: R564? Brätte: 1,5 cm
Övriga föremål: svärd, pilspetsar, ringspänne, 
vikt, brickband, brodd, nitar
Ref.: Arbman 1943

100. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 985, Hemlanden
Anl. typ: Kammargrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: R563. Diam.: 14,5 cm, höjd: 5 cm, 
brätte: 1,5 cm
Övriga föremål: spjut, kniv, bryne, ringspänne, 
kam, torshammarring, hank (träkärl?), dräktde-
taljer, glasbägare, nyckel
Ref.: Arbman 1940, 1943

101. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 1035, Hemlanden
Anl. typ: Brandgrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: Diam.: 14,5 cm, höjd: 6 cm, brätte: 
2 cm
Övriga föremål: kniv, hästutrustning, bryne, 
kam, keramik, spelpjäser, pärlor, rundspänne, 

ringnål, sax, nit, nål/nålhus
Ref.: Arbman 1940, 1943

102. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 1035B, Hemlanden
Anl. typ: Kammargrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: Brätte: 2,2 cm
Övriga föremål: pilspetsar, kniv, ringspänne
Ref.: Arbman 1943

103. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 1098, Hemlanden
Anl. typ: Obränd grav
Del: Sköldbuckla, beslag
Typ/Mått: R564. Diam.: 16 cm, höjd: 8,5 cm, 
brätte: 1,5 cm
Övriga föremål: spjut, kniv, ringspänne, kam, 
torshammarring, träskrin?
Ref.: Arbman 1940, 1943

104. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 1125B, Hemlanden
Anl. typ: Kammargrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: R563? Brätte: 1,4 cm
Övriga föremål: pilspetsar, spjut, kniv, bryne, 
eldslagningsdon, brickband, dräktdetaljer, sax, 
brodd, nyckel, nit
Ref.: Arbman 1943

105. Birka, Adelsö

ID: SHM 34000: Bj 1151, Hemlanden
Anl. typ: Kammargrav
Del: Sköldbuckla, handtagsbeslag
Typ/Mått: R564. Brätte: 2 cm
Övriga föremål: svärd, spjut, kniv, torsham-
marring, mynt, textilier, läderbehållare, träkärl, 
brodd
Ref.: Arbman 1940, 1943

106. Birka, Adelsö

ID: Grav A 129 (”Älgmannens grav”), Stads-
vallen
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Anl. typ: Obränd grav
Del: Sköldbuckla, kantbeslag
Typ/Mått: R564
Övriga föremål: pilspetsar, spjut, kniv, pärlor, 
sölja, spikar, flintbitar, älghorn
Ref.: Holmquist 1990, 1993

107. Birka, Adelsö
ID: SHM 34309:9, Hemlanden
Anl. typ: Brandgrav
Del: kantbeslag
Övriga föremål: kam, keramik

108. Ellholmen, Adelsö
ID: SHM 16572:2
Anl. typ: Brandgrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: R562-R563. Diam.: ca 13 cm, brätte: 
1,8 cm
Övriga föremål: svärd (böjt), spjut, kniv
Ref.: Rydh 1931

109. Tuna, Alsike
ID: SHM 10035:1:2
Anl. typ: Obränd grav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: R565. Diam.: 17,2 cm, höjd: 8 cm, 
brätte: 2 cm
Övriga föremål: yxa, pilspetsar, spjut, kniv, häs-
tutrustning, kam, pärlor, sölja, textilier, brodd, 
nitar
Ref.: Arne 1934

110. Tuna, Alsike
ID: SHM 9404:16
Anl. typ: Okänd gravform
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått:
Övriga föremål: -

111. Kiplingeberg, Bälinge
ID: SHM 19490, A11
Anl. typ: Brandgrav
Del: Kantbeslag
Övriga föremål: svärd, pilspets, spjut (böjt), 

kniv, hästutrustning, rembeslag, metallkärl, pär-
lor

112. Gnista, Danmark
ID: SHM 31109
Anl. typ: Brandgrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått:
Övriga föremål: svärd, pilspets, spjut (lans?), 
kniv, hästutrustning, ringspänne, kam, keramik-
kärl, pärlor, sölja, brodd, märla/krampa, drag-
krok

113. Enåkers by, Enåker
ID: SHM 20228
Anl. typ: Brandgrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått:
Övriga föremål: svärd (böjt), pilspets, spjut, 
kniv, hästutrustning, verktyg, krok

114. Valsgärde, Gamla Uppsala socken
ID: grav 1
Anl. typ: Båtgrav, obränd
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: R565? Diam.: 15 cm
Övriga föremål: svärd, beslag till träskrin, järn-
gryta, krok, kedjelänk, bronsfat, spelpjäser, kniv, 
brodd, märla, hästutrustning
Ref.: Munktell 2013

115. Valsgärde, Gamla Uppsala socken
ID: grav 2
Anl. typ: Båtgrav, obränd
Del: Sköldbuckla/handtagsbeslag
Typ/Mått: R564
Övriga föremål: svärd, spjut, pilspets, kniv, sel-
bågsbeslag, hästutrustning, sax, kniv, övriga be-
slag
Ref.: Munktell 2013

116. Valsgärde, Gamla Uppsala socken

ID: grav 4
Anl. typ: Båtgrav, obränd
Del: Sköldbuckla
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Typ/Mått:
Övriga föremål: svärd, pilspets, kniv, hästut-
rustning, torshammarring, märlor, beslag till 
träskrin, dräktnål
Ref.: Munktell 2013

117. Järfälla kyrka, Järfälla

ID: SHM 20327: A11
Anl. typ: Brandgrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått:
Övriga föremål: bryne, keramik, pärlor, verktyg, 
nit, slagg

118. Lunda, Lovö

ID: RAÄ 34, A2
Anl. typ: Brandgrav
Del: Sköldbuckla (3)
Typ/Mått: Delsvis lika R562
Övriga föremål: yxa, 3 spjut, kniv, hästutrust-
ning, ringspänne, kam, torshammarring, kera-
mik, eldslagningsdon?, pärlor, vikter, träkärl, 
våg/vågdosa, nål, brodd, nitar, seldon, bågspän-
ne
Ref.: Petré 2010

119. Valsta, Norrsunda

ID: SHM 34069:A17
Anl. typ: Obränd grav (?)
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: Diam.: 13 cm, höjd: ca 6,5 cm, brät-
te: 1,8-2 cm
Övriga föremål: kniv, miniatyrskäror, keramik, 
nit
Ref.: Andersson 1997

120. Valsta, Norrsunda

ID: SHM 34069:A44
Anl. typ: Brandgrav
Del: Handtagsbeslag
Övriga föremål: svärd, keramik, pärlor, brodd, 
nit
Ref.: Andersson 1997

121. Henriksberg, Rasbo, Uppland
ID: SHM 21473: 6 
Anl. typ: Brandgrav
Del: Kantbeslag
Övriga föremål: pilspets, keramik, brodd, nitar, 
kam

122. Mellersta, Simtuna
ID: SHM 12476: B1
Anl. typ: Brandgrav 
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått:
Övriga föremål: svärd, spjut, keramik, ringnål, 
bronsföremål 

123.  Onsike, Skogs-tibble
ID: SHM 23924
Anl. typ: Okänd gravform
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: R565 (utan knopp). Uppsk. diam.: 
13,5 cm, höjd: 5,5 cm, brätte: 1,5-2 cm
Övriga föremål: svärd, spjut, hästutrustning, ke-
ramik

124. Brunnby, Skuttunge
ID: SHM 16996: A.XXV
Anl. typ: Brandgrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått:
Övriga föremål: svärd, spjut, kniv, keramik 
(drag?)krok

125. Tuna prästgården, Sollentuna
ID: SHM 29917:4 A14
Anl. typ: Brandgrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått:
Övriga föremål: svärd, pilspets, spjut

126. Tureberg, Sollentuna
ID: SHM 29783
Anl. typ: Brandgrav
Del: Handtagsbeslag
Övriga föremål: rembeslag, kam, keramik, spel-
pjäs, broddar, nitar, slagg
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127. Hästa klack, Spånga

ID: SMM 50349(?) A38
Anl. typ: Brandgrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått:
Övriga föremål: kam, keramik, brodd, nitar

128. Siesta, Torstuna

ID: SHM 12983
Anl. typ: Brandgrav (möjligen flera gravar)
Del: Sköldbuckla (3)
Typ/Mått: 1) brätte: ca 2 cm. 2) Diam.: ca15 cm, 
höjd, 7 cm, brätte: ca 2cm. 3) Diam.: 17 cm, 
höjd: 7,5 cm, brätte: 2,1 cm
Övriga föremål: 2 yxor, 3 svärd, kniv, hästut-
rustning, bryne, keramik, nit

129. Vendel kyrka, Vendel socken

ID: SHM 7250: II 
Anl. typ: Båtgrav, obränd
Del: Sköldbuckla/ handtagsbeslag, handtag
Typ/Mått: R 564. Diam.: 15,2 cm, höjd: 7,5 cm, 
brätte: 1,6 cm
Övriga föremål: 21 pilspetsar, brodd, nit, skif-
ferbryne, träfragment med bandornament 
Ref.: Stolpe & Arne 1912

130. Vendel kyrka, Vendel socken

ID: grav VI
Anl. typ: Båtgrav, obränd
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: Diam.: 15,5 cm. höjd: ca 8,7 cm
Övriga föremål: järnkedjor, krokar, järnbeslag, 
nit, kniv handtagsbeslag till träskin, remändes-
beslag, hästutrustning(?)
Ref.: Stolpe & Arne 1912

131. Vendel kyrka, Vendel socken

ID: SHM 7250: IX 
Anl. typ: Båtgrav, obränd
Del: Sköldbuckla (2)/ kantbeslag
Typ/Mått: 1) lik R562. Diam.:15,7 cm, höjd: 6,8 
cm. 2) R564. Diam.: 15,5 cm, höjd: 8,5 cm
Övriga föremål: svärd, spjut, hästutrustning, 

selbågsbeslag (2), huggkniv, kniv, 20 pilspet-
sar, bryne, yxa, järngryta, trekloat järnredskap, 
järnkrokar, kedjelänkar, ämbar, spelbrickor 
Ref.: Stolpe & Arne 1912

132. Västerlövsta

ID: SHM 17373:1769
Anl. typ: Okänd gravform
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: R565. Diam.: 14,5 cm, höjd: 7,5 cm, 
brätte: 2 cm
Övriga föremål: -

133. Gränby, Ärentuna

ID: SHM 28402: A1
Anl. typ: Brandgrav
Del: Kantbeslag
Övriga föremål: svärd, kniv, kam, keramik, sölja, 
ringnål (2), slagg, pärlor

134. Gränby, Ärentuna

ID: SHM 28402: A10
Anl. typ: Brandgrav
Del: Kantbeslag
Övriga föremål: svärd, kniv, keramik, bryne 

135. Broby, Österunda

ID: SHM 21245: A6
Anl. typ: Brandgrav
Del: Handtagsbeslag
Övriga föremål: keramik, nit

136. Broby, Österunda

ID: SHM 21245: III
Anl. typ: Brandgrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: Uppsk. diam.: 11,5 cm, höjd: ca 5 
cm, brätte: 1,5 cm 
Övriga föremål: spjut, kniv?, bryne, keramik

137. Ullna, Östra Ryd

ID: SHM 25848:A77 
Anl. typ: Brandgrav
Del: Kantbeslag
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Övriga föremål: rembeslag, kam, amulett, kera-
mik, broddar, nitar 

138. Ullna, Östra Ryd

ID: SHM 25848:A78a
Anl. typ: Brandgrav
Del: Kantbeslag
Övriga föremål: bryne, kam, keramik, pärlor, 
verktyg, nit

139. Ullna, Östra Ryd

ID: SHM 25848:A78b
Anl. typ: Brandgrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått:
Övriga föremål: svärd, spjut, vapenkniv, bryne, 
keramik, pärlor, träskrin, brodd, nit

140. Ullna, Östra Ryd

ID: SHM 25848:78:F91
Anl. typ: Brandgrav
Del: Sköldbuckla, kantbeslag
Typ/Mått: R564. Diam.: 15,5, höjd: 8,5 cm, 
brätte: 2 cm
Övriga föremål: svärd, pilspetsar, spjut, vapenk-
niv, kam, pärlor, brodd, nit, järnring

Västmanland

141. Tuna, Badelunda (Västerås)

ID: VLM 27595 (A2)
Anl. typ: Brandgrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: Diam.: 12,3 cm, höjd: 4,7 cm, brätte: 
1-1,3 cm
Övriga föremål: pilspetsar, spjut, kniv, häs-
tutrustning, bryne, torshammaramulett, sölja, 
hängen (fiskstjärtformade), keramik
Ref.: Nylén & Schönbäck 1994

142. Tuna, Badelunda (Västerås)

ID: VLM 27758 (A30)
Anl. typ: Kammargrav
Del: Sköldbuckla, bärringar
Typ/Mått: Diam.: 14-16 cm, höjd: 8 cm

Övriga föremål: spjut, kniv, bryne, keramik, 
eldslagningsdon, vikter
Ref.: Nylén & Schönbäck 1994

143. Vedby, Badelunda (Västerås)

ID: SHM 20671: 2
Anl. typ: Brandgrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått:
Övriga föremål: yxa, spjut, kniv, hästutrustning, 
järnkärl
Ref.: Simonsson 1969

144. Vedby, Badelunda (Västerås)

ID: SHM 20671:3
Anl. typ: Brandgrav
Del: Handtagsbeslag
Övriga föremål: keramik
Ref.: Simonsson 1969

145. Kvalsta, Berg

ID: SHM 11570:41
Anl. typ: Brandgrav (?)
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: R565. Höjd: 6,5 cm, brätte: 1,1 cm
Övriga föremål: -
Ref.: Simonsson 1969

146. Kvalsta, Berg

ID: SHM 12475:8,9
Anl. typ: Brandgrav (?)
Del: Sköldbuckla (2)
Typ/Mått: R562/?. Diam.: 14,2, höjd: 5,4 cm, 
brätte: 1,5 cm
Övriga föremål: -
Ref.: Simonsson 1969

147. Näs, Björksta

ID: VLM 9949:1
Anl. typ: Brandgrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: Diam.: 15,6 cm., höjd: 8 cm, brätte: 
2,4 cm
Övriga föremål: spjut (2), hästutrustning, tors-
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hammarring
Ref.: Simonsson 1969

148. Tavelsta, Dingtuna

ID: VLM 9996
Anl. typ: Okänd gravform
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått:
Övriga föremål: spjut, hästutrustning
Ref.: Simonsson 1969

149. Hasselbäck, Haraker

ID: SHM 30962
Anl. typ: Brandgrav
Del: Sköldbuckla (2)
Typ/Mått: 1) Diam.: 13,5 cm, höjd: ca 5,5 cm, 
brätte: 1,7 cm. 2) R565 (fragm.)
Övriga föremål: yxa, pilspetsar, spjut (2), va-
penkniv, kniv, hästutrustning, rembeslag, kam, 
järnkärl, keramik, pärlor, sölja, sax, verktyg(?), 
eldslagningsstål, köttgaffel
Ref.: Simonsson 1969

150. Gryta, Hubbo

ID: SHM 15393
Anl. typ: Okänd gravform
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: diam.: 15,5 cm
Övriga föremål: spjut (böjt), hästutrustning, 
rembeslag, järnkärl
Ref.: Simonsson 1969

151. Gryta, Hubbo

ID: SHM 10974
Anl. typ: Brandgrav (?)
Del: Sköldbuckla (2?)
Typ/Mått: R563? 
Övrigt innehåll (oklara fyndomständigheter): 
yxa, spjut (3), vapenkniv, hästutrustning, bryne, 
sax (?)
Ref.: Simonsson 1969

152. Bonsta (Tärna folkhögskola), Kumla

ID: SHM 29118

Anl. typ: Brandgrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: R563? Diam.: 15,2 cm, höjd: 7,2, 
brätte: 1,5 cm
Övrigt innehåll (oklara fyndomständigheter): 
svärd (böjt), pilspetsar, vapenkniv, hästutrust-
ning (?), hängen, ovala spännbucklor (3), rem-
beslag, sölja
Ref.: Simonsson 1969

153. Bonsta (Tärna folkhögskola), Kumla

ID: - (A2)
Anl. typ: Okänd gravform
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått:
Övriga föremål: svärd, vapenkniv
Ref.: Simonsson 1969

154. Johannesdal, Köping

ID: SHM 17761:2
Anl. typ: Brandgrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: ”platt”. Höjd: 2,1 cm
Övriga föremål: svärd, spjut, miniatyrsvärd, ke-
ramik, pärlor, verktyg (?)
Ref.: Simonsson 1969

155. Jämmertuna, Köping

ID: SHM 25006:30
Anl. typ: Brandgrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: Brätte: 1,5 cm
Övriga föremål: spjut (2), kniv, kam, keramik, 
nit
Ref.: Simonsson 1969

156. Raglunda, Köping

ID: SHM 22146
Anl. typ: Brandgrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: Diam.: 15,1 cm, höjd: 7,4 cm
Övriga föremål: spjut, kniv, hästutrustning, bry-
ne, rembeslag, keramik, sölja, krampa, (drag)
krok
Ref.: Simonsson 1969
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157. Strö, Köping

ID: -
Anl. typ: Okänd gravform
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: Diam. 17 cm, h. 6,5 cm
Övriga föremål: -
Ref.: Simonsson 1969

158. Bäckby, Lundby

ID: grav KG8 
Anl. typ: Brandgrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: R562-R563. Diam.:13,5 cm.
Övriga föremål: pilspetsar, spjut, vapenkniv, 
kniv, hästutrustning, verktyg, dräktdetaljer
Ref.: Bäck & Evanni 2018

159. Hammarby, Lundby

ID: SHM 22765
Anl. typ: Brandgrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: Diam.: 13,5 cm, höjd: 5 cm, brätte: 
1,5 cm
Övriga föremål: pilspetsar, kniv, hästutrustning, 
bryne, kam, eldslagningsdon, brodd
Ref.: Simonsson 1969

160. Hammarby, Lundby

ID: SHM 22765:5
Anl. typ: Brandgrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått:
Övriga föremål: kniv, hästutrustning, bryne, 
kam, eldslagningsdon (?), brodd, bennål
Ref.: Simonsson 1969

161. Hammarby, Lundby

ID: SHM 22765:23
Anl. typ: Brandgrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: R563? Höjd: ca 4,5 cm, brätte: 2 cm
Övriga föremål: spjut
Ref.: Simonsson 1969

162. Norsa, Munktorp

ID: VLM 28509:144
Anl. typ: Obränd grav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått:
Övriga föremål: hästutrustning, bryne, rembe-
slag, kam, pärlor
Ref.: Simonsson 1969

163. Äs, Romafartuna

ID: SHM 24265:1
Anl. typ: Brandgrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått:
Övriga föremål: hästutrustning, bryne, keramik, 
sölja, brodd, nit, bronskärl
Ref.: Simonsson 1969

164. Skerike by, Skerike

ID: VLM 1571
Anl. typ: Okänd gravform
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: Diam.: ca 15,5 cm, höjd: 8,5 cm, 
brätte: 2,2
Övriga föremål: spjut
Ref.: Simonsson 1969

165. Berga gård, Skultuna

ID: SHM 474
Anl. typ: Okänd gravform
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: R565 (utan knopp). Diam.: 15,5 cm, 
höjd: 8,5 cm, brätte: 2,3 cm
Övriga föremål: -
Ref.: Simonsson 1969

166. Tunby, St Illian (Västerås)

ID: SHM 19732:1
Anl. typ: Brandgrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: R562. Diam.: 14,5-15 cm, höjd: 8,5 
cm, brätte: 2,3 cm
Övriga föremål: pilspets, vapenkniv, kniv, häs-
tutrustning, kam, sölja, verktyg, brodd, nit, sel-

ODEBÄCK 2021 Vikingatida sköldar.indb   230ODEBÄCK 2021 Vikingatida sköldar.indb   230 2021-12-09   12:27:322021-12-09   12:27:32



APPENDIX

231

don, märla/krampa, (drag)krok
Ref.: Simonsson 1969

167. Tunby, St Illian (Västerås)

ID: SHM 19732: 2a
Anl. typ: Brandgrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: Diam.:14 cm, höjd: 6 cm
Övriga föremål: pilspets, vapenkniv, hästutrust-
ning, kniv, bryne, kam, keramik, eldslagnings-
don, sölja, sax, verktyg, lås, seldon
Ref.: Simonsson 1969

168. Vedbo, St Illian (Västerås)

ID: VLM 22724
Anl. typ: Brandgrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: R565? Diam.: ca 14,5 cm, uppsk. 
Höjd: 6,5 cm, brätte: 1,5-2 cm
Övriga föremål: -
Ref.: Simonsson 1969

169. Vedbo, St Illian (Västerås)

ID: VLM 22789
Anl. typ: Brandgrav
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: R565? Diam.: 13,4, höjd: 7 cm, brät-
te: 1,7 cm
Övriga föremål: -
Ref.: Simonsson 1969

170. Fjällsta, Svedvi

ID: SHM 10347:9
Anl. typ: Brandgrav?
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: R565?  Diam.: 15,2, höjd: 8 cm, brät-
te: 2 cm
Övriga föremål: yxa (2), spjut (3), kniv, hästut-
rustning, ringspänne
Ref.: Simonsson 1969

171. Fjällsta gård, Svedvi

ID: VLM 1312: 1,4
Anl. typ: Okänd gravform

Del: Sköldbuckla (2)
Mått/ Typ: 1) R563. Diam.: 13,6 cm, höjd: 5 
cm, brätte: 1,5 cm. 2) Delvis lik R565. Diam. 
12,5 cm, höjd: ca 8 cm, brätte: 1,4 cm
Övriga föremål: spjut
Ref.: Simonsson 1969

172. Sörby, Tortuna

ID: VLM 5786
Anl. typ: Okänd gravform
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: Delvis lik R565. Diam.: 14, 5 cm, 
brätte: 1,6 cm
Övriga föremål: -
Ref.: Simonsson 1969

173. Ändesta, Tortuna, Västerås

ID: VLM 1832:1
Anl. typ: Okänd gravform
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: R565 (utan knopp). Diam.: 14, 4 cm, 
höjd: 7 cm, brätte: 2 cm
Övriga föremål: hästutrustning
Ref.: Simonsson 1969

174. Lista, Västerås

ID: VLM 1171:4
Anl. typ: Okänd gravform
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: Brätte: 1,2 cm
Övriga föremål: -
Ref.: Simonsson 1969

175. Turehäll Gryta ägor, Västerås

ID: VLM 5786
Anl. typ: Okänd gravform
Del: Sköldbuckla
Typ/Mått: Delvis lik R564. Diam.: 16 cm, brät-
te: 1,2 cm
Övriga föremål: -
Ref.: Simonsson 1969
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(f. 1986) är arkeolog med speciellt intresse för
den yngre järnålderns och i synnerhet
vikingatidens arkeologi. Vikingatida sköldar är
hennes doktorsavhandling.

Skölden hör till de mest ikoniska föremålstyperna förknippade med skandinavisk vikingatid. I
populärkultur och i populärvetenskapliga framställningar syns sköldar ofta i stridande krigares händer och
längs vikingaskeppens relingar. I souvenirbutikernas skyltfönster syns sköldar på prydnadsföremål, på
tröjor och på snapsglas till försäljning. De framstår i sådana sammanhang, precis som föreställningen om
hornprydda hjälmar, som synonymt med bilden av vikingen. Den återkommande exponeringen av
vikingatida sköldar skapar en förväntan på att dessa även har en framträdande roll inom det arkeologiska
forskningsfältet. Men sköldar har i själva verkat ägnats sparsamt med forskningsintresse, trots att de
uppträder frekvent i flera olika typer av källmaterial.
   
Som arkeologiska fynd finns sköldar främst i form av metalldelar som sköldbucklor och beslag, sköldar
finns även som miniatyrer använda som amuletter och hängen. Vi finner dem som del av figuriner och
avbildade på gotländska bildstenar, på runstenar och textilier. De förekommer även i skriftliga källor från
vikingatid och tidig medeltid som del av sagor, myter och i form av kenningar. Genom ett helhetsgrepp
undersöks de olika källmaterialens sköldar i relation till varandra och det omgivande samhället under
vikingatid. Studerat som ett associativt fält framgår att sköldens betydelser och funktioner varierar
beroende på sammanhang men genomgående kan kopplas till ett övergripande socialt ramverk präglat av
aristokrati, krigarideal och mytologi.




