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Från tand till kammargrav
Om att vara barn, att bli stor och att dö i en hög
Ul f Fran ss o n

Det finns endast en handfull undersökta barngravar från Ångermanland, samtliga med en tydlig kristen kontext eller med medeltida datering (Grundberg
2005b:279ff, tabell 2 & 3, 2006:93). Ett undantag utgörs av en barngrav i
hög 30 på Björkågravfältet i Överlännäs socken (Raä 19), en jordbegängelse
från mellersta vikingatid. Barnet var begravt i en kammargrav under en hög.
Begravningsformen saknar jämförbara exempel, barn och kammargrav måste
betraktas som en avvikande och udda kombination. Även högen är en ovanlig
konstruktion eftersom den omfattar inte mindre än två kammargravar med
minst fem begravda personer.
Att antalet barngravar under yngre järnåldern inte kan överensstämma med
vad som måste ha varit den samtida barnadödligheten är känt sedan tidigare.
Samtidigt existerar barngravar, vilket föranlett forskningen att kontinuerligt
återkomma till ämnet (Lillehammer 2002, Welinder 1998:188, Moore & Scott
1997, Mejsholm 2009:45-56, 143-153, Thedéen: denna volym). Vad som gör
barnet i hög 30 intressant är inte enbart dess existens. Placeringen av barnet i
en kammargrav tillsammans med så pass många andra personer, ger ytterligare
dimensioner som bör beaktas utifrån ett helhetsperspektiv. Någon självklar
eller given förståelse av relationen mellan ett avlidet barn, kammargravar och
högar finns knappast idag. Syftet i denna artikel är att studera barnet och dess
gravgåvor för att förstå hela anläggningens minnespraktik. Utgångspunkten
är att undvika att betrakta barnet som ett bihang, utan att i stället lyfta fram
det som en integrerad och omistlig del av högen, något som inte kan saknas
för att skapa en helhet. I förlängningen ger det också en möjlighet att betrakta
kammargraven som en plats där även barn kan ha sin givna plats.
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I en oansenlig hög på Björkågravfältet
Björkågravfältet ligger centralt i Ådalen, i ett område rikt på fynd från järnåldern. Gravfältet omfattar ett 50-tal högar varav ett tiotal är undersökta.
En av gravarna är daterad till vendeltid, alla de övriga är från vikingatiden.
Mängden jordbegängelser har använts som argument för att betrakta delar av
gravfältet som kristet (Selinge 1977:303, 316ff, 410, Grundberg 2005b:264ff,
311). Tolkningar av detta slag kan vara rimliga i andra sammanhang, men de
gravlagda i hög 30 saknar kristen symbolik, både när det gäller i fyndmaterialet
och de dödas placering.
Knappt 1 km öster om gravfältet ligger Holmgravfältet (Raä 16) med dateringar från folkvandringstid till vikingatidens slut. Det korta avståndet mellan
gravfälten, och att de är delvis är samtida, har fått till följd att gravfältet ofta
har behandlats i ett sammanhang. Holmgravfältet har ett av landskapets mest
exklusiv fyndmaterial, så som, silversmycken, glasbägare, vikter, spelpjäser, vapen
och deponeringar av hela djur. På gravfältet finns flera av de största högarna
i området och en av landskapets få treuddar. Gravgodset från Björkå är även
det rikligt, men i fyndmaterialet saknas vapen, jaktpilspetsar, spelpjäser och
glas. Det finns långväga smycken men de har inte av samma exklusiva karaktär
som på Holmgravfältet. Samtidigt finns flera likheter, som att begravningspraktikerna genomgående uppvisar stora variationer med förvånansvärt många
jordbegängelser och kammargravar. På båda gravfälten finns också högar med
flera begravda individer. Inom ett avstånd av ett fåtal kilometer uppströms
älven har det under de senaste åren genomförts ett flertal undersökningar av
gravar med exklusiva fyndmaterial. I Öst-Para undersöktes rika gravar, främst
från vendeltid. En folkvandringstida kammargrav undersöktes i grannbyn
Björkå bara ett par hundra meter från Björkågravfältet (Fransson in manus
2011med ref, George in manus 2011).
Hög 30 ligger i den mellersta delen av Björkågravfältet. Anläggningen
har inte en prominent placering och är till storleken blygsam med sina sju
och en halv meter i diameter. Att högen omfattade fyra eller möjligen fem
jordbegängelser samt en brandgrav gör den däremot till en av områdets
mer sammansatta anläggningar. Brandgraven och en eller möjligen två
jordbegängelser påträffades i högens fyllning. De överlagrade i sin tur två
parallella kammargravar i nordvästlig-sydöstlig riktning. I den nordöstra
kammargraven framkom resterna efter en jordad vuxen kvinna. Den sydvästra
kammargraven omfattade två individer, dels fragmenterade skelettrester efter
en vuxen person som placerats längs med den västra långväggen, dels tänder
och kraniefragment efter ett barn placerat intill kammarens östra långvägg.
Utifrån tändernas slitage uppskattades barnets ålder till 6 år ±24 månader,
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dvs. mellan 4-8 år (Hellman 1944:4f, Hårding 1997:9f, tabell 4). Barnet och
brandgraven har inte kunnat könsbedömas, av de övriga jordbegängelserna
pekar både den osteologiska analysen och fyndmaterialet på att de utgör
kvinnor i olika åldrar. De gravlagda representerar flera ålderskategorier, barn,
tonåringen, unga vuxna samt en äldre person (Hårding 1997). Även om de
osteologiska könsbedömningarna är osäkra och delar av fyndmaterialet inte
är könsspecifikt finns inget material som tydligt antyder att någon av de
begravda var en man (Fig. 1).

Fig. 1. Bo Hellmans planritning över jordbegängelserna och kammargravarna i hög
30. Det schematiska skelettet i högens mitt (I) utgör den översta graven med ovala
spännbucklor. Söder om denna återfinns de brända benen. Båda dessa gravar ligger
i högens fyllning. De två kammargravarna är båda nergrävda i den ursprungliga
markytan. Den sydvästra kammargraven (II) är i detalj redovisad i fig. 2.

Det samlade gravmaterialet är omfattande och kommer inte att diskuteras i sin
helhet i detta sammanhang. Av betydelse för dateringen är att de ovala spännbucklorna av typen P55 som ingick i den översta jordbegängelsens gravgåvor
tillhör mellersta vikingatid. Bland smyckegarnityret till den vuxne individen
i den sydvästra kammargraven ingick två palmettformade hängen, som även
de tillhör mellersta vikingatid ( Jansson 1986:174f, 1988:643). Det är möjligt
att det finns en kronologisk skillnad mellan anläggandet av de underliggande
kammargravarna och själva högen. Skillnaderna i datering mellan en av de
äldsta, och en av de yngsta begravningarna, i högen ger ändå anledning att
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anta att tidsspannet mellan den första och den sista jordbegängelsen inte varit
särskilt lång. Hela anläggningen med kammargravar och jordbegängelser i
högens fyllning har uppförts under 900-talet. Det är till och med möjligt att
hela anläggningen uppförts vid ett tillfälle.

Fig. 2. Detaljplan över den sydvästra kammargraven. Observera att planritningen är
upprättad med den norra änden nedåt. Barnet med gravgåvor ligger mot kammarens
östra långvägg, den vuxne med gravgåvor ligger längs med kammarens västra långsida. Fyndnummer 18 är inte ett spänne i järn utan måste utgöra den järnring som är
fäst på en kortare spik (M13891 B:1). Det bör vara en ringformad järnhank
från ett förövrigt bortvittrat träskrin.

Mellan barnets kropp och kammarens östra långsida (Fig. 2) hittades en
samling unika artefakter, tre blåmusselskal, en mindre bit oformlig harts, två
bitar grå till grågrön flinta, ett kohorn, en genomborrad hörntand från björn
samt en ca 4x2 cm stor glättad oregelbunden något rektangulär gråsten (Fig.
3). I kammargravens benmaterial ingick även sju obrända fragment från en
svinbete, ett fynd som inte omnämns i rapporten och därför inte med säkerhet
kan kopplas till barnet (Hellman 1944:4, Sigvallius 1995:1 & 3).
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Det ska också påpekas att en genomborrad tand från hund eller räv också
ingick i smyckegarnityret i den övre graven. Likaså ingick ett fragment av en
tandrot från hund eller räv i brandgraven. Om det senare är ett hänge eller
en del av ett djur är ovisst. I den osteologiska rapporten omnämns inga fler
fragment från hund eller räv, däremot fragment från flera olika delar av nöt
(Hårding 1997:tabell 4). Att det gick att identifiera flera fragment av nöt
men inga fler än tandroten från en hund eller räv, antyder att det sistnämnda
är ett hänge eller en amulett. Även om det sistnämnda exemplet inte är ett
tandhänge utgör en björntand, en hund/rävtand och en oborrad svinbete ett
både ovanligt och sällan diskuterat artefaktmaterial.

Fig 3. Några av barnets gravgåvor. Överst kohornet som inte tycks vara ihåligt. Nederst
till vänster den genomborrade björntanden. Själva tanden med emaljen är kraftigt
nersliten. Nederst till höger den oformligt polerade stenen.

Att resa hög på hög
En hög med två kammargravar, med ett begravt barn och flera kvinnor ställer en
rad besvärande frågor kring etablerade föreställningar om hur yngre järnålderns
sociala system manifesteras i kammargravar och gravhögar. I tolkningarna om
yngre järnålderns högläggning och dess begravningspraktiker dominerar idén
att det under en hög finns endast en gravsatt person. Flera arbeten har visat på
att högens monumentalitet och placering i landskapet användes under järnåldern för att uttrycka regionala samt sociala olikheter, så som genusrelaterade
101
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och/eller hierarkiska skillnader. En tolkning som fått stor spridning är att
högresandet under yngre järnålder utgör en metafor för en samhällsgrupp av
fria personer med rätt att äga mark inom odalen (Skre 1998:213-250, Svanberg
2003:142-149, Bratt 2008:161-178). Denna tolkning går i samma anda som
förslaget om att vikingatida gravar som överlagrar stensättningar från äldre
järnåldern, på ett symboliskt plan skapade en genealogisk återkoppling till vad
som vikingatid uppfattades som en ursprunglig gårdsinnehavare eller förfäder
(Zachrisson 1994:228ff, Hållans Stenholm 2006:343).
Tolkningen av odalens betydelse i järnålderns samhälle och dess relation till
gravhögar är intressant som en delförklaring till högresandet. Odalsbegreppet
är enligt mig, ett för trubbigt instrument som för användas i förståelsen av
järnålderns föreställningar om relationen mellan högen och livet efter döden
eller förhållandet mellan kropp och själ. En allt för ensidig utgångspunkt
riskerar att reducera yngre järnålderns begravningspraktik till enbart ett selektionsinstrument (Mejsholm 2009:155). Den ger också tveksamma låsningar
i förståelsen av annorlunda begravningspraktiker. I det här fallet barn- och
kvinnogravar under hög, något som knappast får rum inom de ramar som
upprättats inom debatten kring odalen (Bratt 2008:98ff ). En högs ägorättsliga
hävdande, behöver inte ha varit mer betydelsefull än till exempel gravhögens
roll som sakralt byggnadsverk. Även i en till synes ordinär anläggning har det
byggts in kosmisk symbolik som har betydelse för att förstå hela anläggningen
(Nordberg 2003:75f, 2009:251ff ).
Hög 30 sammansatta minnespraktik måste förstås uppfattas som betydelsebärande och möjlig att tolka ur en mängd utgångspunkter, och inte enbart som
ett uttryck för odalen (jmf. Gansum 2004:99ff, Back Danielsson 2007:257ff ).
Skillnaderna mellan olika former av överlagringar kan tjäna som exempel.
Den vikingatida praktiken att delvis överlagra anläggningar från äldre järnåldern bör betraktas som annorlunda än den samtida och likartade praktiken
där högar helt överlagrar flera anläggningar som enbart är något eller ett par
hundra år äldre. I det förstnämnda fallet önskades det skapa ett genealogiskt
förhållande över ett årtusende, en form av mytisk historiserande. I det andra
fallet kan tidsskillnaderna faktiskt medge minnet av ett reellt genealogiskt
förhållande (Hållans Stenholm 2006:343f ).
Hög 30 är ett exempel på den senare varianten av minnespraktiker. En
praktik som, för att skiljas från andra överlagringar, skulle kunna benämnas
inkorporerande överlagringar. De är inte en vanlig gravform under järnåldern,
men förekommer i olika delar av landet. Det unika har i ett fåtal fall betonats,
men mer sällan har de individuella begravningarna lyfts fram för att förstå
vad för typ av helhet de som anlade högen försökte att gestalta. Främst har
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gravarna tolkats som släktgravar, manifestationer av ägobyte, revirmarkörer
eller elitgravar avsedda för utvalda ålderskategorier eller personer med särskilda dödssätt (Arbman 1933:18f, Seiler 2001: 88, 134, Bratt 2009:98ff ).
Genomarbetade analyser av anläggningar med flera begravda, som fokuserar på
olikheter i genus, kön och ålderskategorier har främst förekommit i samband
med analyser av anläggningar från andra tidsperioder (Strassburg 1997), även
om det också har förekommit i järnålderssammanhang (Seiler 2001:56-72, 88).

Det döda rummet
Kammargraven är en särskild begravningsform under järnåldern, ibland
innehåller gravarna också ett spektakulärt gravmaterial. Vissa av dessa gravar
är jordbegängelser, vilket innebär att även själva begravningspraktiken måste
betraktas som annorlunda. Kammargravarnas inbördes skillnader borde ha
inbjudit till en livlig diskussion om intentionerna till gravpraktikernas olikheter. I stället har forskningen främst fokuserats kring avgränsningar och
definitioner av kammarens konstruktion. Utifrån kontinentala förebilder har
kammargraven kopplats till samhällets manliga elit (Lamm 1973, Gräslund
1980:44f, Bratt 2008:171 med ref., Fischer, Soulat & Victor 2009).
Kammargravsdiskussionen präglas av motsägelser. Det finns en medvetenhet om att traditionen med att anlägga kammargravar i ett så pass begränsat
område som Mälardalen saknar kronologisk kontinuitet (Lamm 1973:87,
Fischer, Soulat & Victor 2009:187). Mälardalen jämförs ofta med exempel
från kontinenten, trots att man forskningen är väl medveten om att även
kammargravarna i norra Europa har stora olikheter i form, kronologi och
begravningspraktiker. Gravarnas sociala och genusolikheter beaktas oftast
inte. Det finns en mängd rika brandgravar samtidigt som det finns i princip
fyndtomma kammargravar. Förhållanden som gör att det är svårt att betrakta
kammargraven som enbart ett uttryck för en socialt mycket välbärgad grupp,
även om så ofta kan vara fallet. Att kammargravar både under yngre som
äldre järnåldern även härbärgerade mycket rikt utstyrda kvinnor är viktigt
att framhålla. Det är en allt för ofta en negligerad genusaspekt (Gräslund
1980:78f, Lamm 1973:86f, Nordberg 2003:257ff, Ljungkvist 2006:148ff,
Bratt 2008:171f ).
Att problemområden och luckor i kunskapen om kammargravar inom forskningen är dolda eller osynliggjorda är tydlig utifrån ett norrländskt perspektiv.
Från mellannorrland är kammargraven i Högom väl känd (Ramqvist 1992).
Att Ådalen, och Överlännes i synnerhet, är ovanligt rik på kammargravar är
däremot mindre omtalat (Selinge 1977:374, Grundberg 2005a:161ff ). Av
socknens 22 undersökta anläggningar är nio kammargravar. Den senvikinga103

Spåren av de små.indb 103

Fri 25, Feb, v 9 5:25 PM

u l f f ran ss on

tida kammargraven på Holmgravfältet (Selinge 1977:302 & fig. 60) har ofta
lyfts fram, medan den vendeltida kammargraven med vapenuppsättning på
samma gravfält (Selinge 1977:284ff ) mer eller mindre fallit i glömska. Den
vendeltida gravens ovanliga närmast kubiska form och placeringen av bland
annat skölden indikerar att den döde begravts sittande (Fransson in manus
2011). Under hösten 2009 undersöktes också en folkvandringstida kammargrav under hög i samma socken (George in manus 2011). Även om de flesta
av kammargravarna är vikingatida visar detta att det i Överlännäs finns ett
kontinuerligt bruk från folkvandringstid in i sen vikingatid.
Kammargravarnas formrikedom är mycket stor i Överlännäs. Behovet av
att definiera kammargraven är ett kärt och ofta återkommer problemområde,
som ofta avslutas med att mångfalden medför att forskarna tvingas pekar ut
en rad undantag (Gräslund 1980:27, Stylegar 2005:167f, Fischer & Victor
2008:134 faktarutan). Envisheten i diskussionen är märklig med tanke på att
redan Jan Peder Lamm konstaterade att form och storlek inte är lämplig som
utgångspunkt för att definiera kammargravar. Hans definition utgår från att
kammargraven är en plats där den döde placerats i ett konstruerat rum. Det
avgörande är att konstruktionen inte går att flytta. Detta till skillnad från en
kistbegravning där den döde placeras i en rörlig kista. Vidare betonar Lamm
vikten av att inte låsa tanken vid att kammargravar ska vara en träkonstruktion,
ett påpekande som ofta negligerats i forskningen. Han lyfte särskilt fram de
norska folkvandringstida hällkistorna, en gravform som även bör betraktas
som kammargravar (Lamm 1973:84ff ). Hällkistor finns emellertid även från
yngre järnåldern och hans infallsvinkel ställer viktiga frågor kring till exempel
de gotländska och öländska hällkistorna från järnåldern (DWG III:2, abb.III
54:16, 39-42, ÖJG IV:210, fig. VI:17).
Lamms definition är tilltalande eftersom vad som karaktäriserar behovet av
en kammare bör vara den bakomliggande intentionen, inte enbart hur den ser
ut eller är konstruerad. En mer intentionell än arkitektonisk definition innebär
även högre krav på att utveckla och förstå motivationen bakom begravningsformen. Även om det finns en osäkerhet kring järnålderns själsbegrepp och
uppfattningar kring högboende och om hur kommunikation genomfördes med
den hinsides världen (jmf. Nordberg 2003:252-259 med ref., 2009:251f ) får
inte förståelsen av kammargraven begränsas till att enbart omfatta studier av
social tillhörighet. Det är en betydelsefull dimension, men knappast den enda.
Kammaren är ett konstruerat rum, en luftfylld plats där man till skillnad från
praktiken med eldbegängelsen inte vill förstöra kroppen. Syftet är troligen att
ge den döde en möjlighet att fullfölja en evig uppgift, handling eller praktik
som uppfattats som synnerligen betydelsefull av de efterlevande (Gräslund
1980:45f, Fischer, Soulat & Victor 2009:187f ).
104
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Denna tankegång ger en möjlighet att förstå kammargravarna i hög 30 som
ett uttryck för ett kommunikationsbehov. Möjligheten att möta den döde,
att kunna väcka den döde i situationer där så krävdes, för hjälp, deltagande
eller som en förebild. En utgångspunkt som enligt mig, ger en betydligt större
möjlighet att förstå dynamiken bakom jordbegängelse i kammargrav. Att
enbart betrakta begravningsformen som ett sätt att manifestera social eller
militär makt ger försvårar möjlighet att förstå begravningspraktiken i kammargravarna i sin helhet. Det är inte förvånande att det ofta är personer med
hög social status som begravts i kammare. Att högstatuspersoner både i livet
och i döden kontinuerligt förväntades upprätta någon form av auktoritet eller
utförde handlingar som värnade eller stärkte det omgivande samhället medförde
sannolikt att de var särskilt intressanta för jordbegängelser. Fyndmaterialet
visar trots det att tolkningsmöjligheterna är betydligt större. Den vuxne
manliga krigaren är inte patentlösningen av hur kammargravarna ska förstås.

Barnets gravgåvor
Den sydvästra kammargraven i hög 30 är rik på föremål, inte minst finns ett
stort antal fynd som utifrån placeringen bör ha tillhört eller varit gåvor till
barnet. Att förstå barns gravgods är inte lätt. Föremål som i vikingatida och
medeltida sammanhang ofta tolkats som leksaker är djurtänder, horn, skal och
stenar men också andra föremål som hänglås, bjällror, speglar och spelattiraljer
har (Gräslund 1973:169ff, Eldjárn 1965:495). Samtidigt har samma typ av
föremål, hängen samt pärlor tolkats som uttryck för social och genusrelaterade tillhörighet (Arrhenius 1961:150-157, Thedéen: denna volym, Meaney
1981:247), eller enbart som prydnader (Fuglesang 1989). Den typ av hängen
som är aktuella detta sammanhang har också betraktats som representationer
för offerdjur och pälsverk (Meaney 1981:131f ).
Hur hängen och amuletter i form av ben, skal och horn skall tolkas i relation till barn är en öppen fråga. Ett antal djurtänder utan borrhål i barngravar,
exempelvis grisbeten i hög 30 och en björntand från en barngrav i Birka
komplicerar diskussionen (Arbman 1943:Bj 890, Gräslund 1973:170). Att
amuletter burits i små behållare eller i påsar är väldokumenterat (Meaney
1981:249ff ). Både borrade liksom oborrade tänder kan också ha fästs på
kläder eller har tolkats som rester efter djurmasker (jmf. Back Danielsson
2007:136f, Hägg 1984:65ff ). Någon tydlig skillnad mellan borrade och oborrade tänder och klor görs därför inte i detta sammanhang, inte heller mellan
oborrade och borrad skal och snäckor. Det kan uppfattas som en källkritisk
punk, men innebär i praktiken att enstaka, oftast ensamma tänder eller klor
har medtagits i diskussion. Svinbetar har i flera fall förekommit i par. Om
105
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skalen varit hängen har oftast varit omöjligt att bestämma eftersom materialet
oftast är fragmenterat.

Musselskal och andra snäckor
Av de tre ”skal av blåmussla” (Hellman 1944:4) som följt barnet i hög 30 i
graven återstår idag bara fragment (Sigvallius 1995:3). Utifrån foton har
Birgitta Johansson bedömt att det är frågan om någon art av sötvattensmussla,
varav Flodpärlmusslan ( Johansson 2010:muntlig) är väldokumenterad i
Ångermanälvens flodsystem. Musselskal daterade till järnåldern är sällsynta
i det svenska materialet, men de sötvattenspärlor som hittats i två gravar från
Birka (Bj 29 och 854) har troligen en inhemsk härkomst ( Johansson 1997:219,
2005:113). Ett mer osäkert fynd är ett genomborrat eller skadat musselskal
(SHM 13712 och 5208:2537:3-4) från Birka. Fyndet gjordes dock i ett lager
med deponerad skalblandad sjösand (Arbman opublicerad rapport). Musselskal
förekommer också sparsamt i isländskt (Eldjárn 2000:95, 170, 185, 223),
norskt (Samdal 2000:45) och anglosaxiskt gravmaterial (Meaney 1981:127f ).
Även om musslor inte är vanliga så förkommer snäckor i yngre järnålderns
smyckegarnityr. De är inte ett alldagligt föremål ( Jansson 1988:589ff ) men
utgörs oftast av olika former av porslinssnäckor. I hög 30 finns arten representerad i form av en kaurisnäcka i fyndmaterialet till den övre jordbegängelsen.
Porslinssnäckor är en typ av föremål som bör betraktas som värdefulla. Både
i Skandinavien och på kontinenten hittas de gärna tillsammans med andra
långväga objekt som halvädelstenar och elfenben från Rödahavsområdet och
indiska halvön (Nerman 1955:212f ). Porslinssnäckor har förekommit kring
Medelhavet under lång tid för att under romersk järnålder och folkvandringstid
spridas i Mellan- och Västeuropa. De förekommer på Skandinaviska halvön
och kring Östersjön från åtminstone vendeltid. På kontinenten hittas snäckorna oftast i kvinnogravar men också barn- och i vissa fall även i mansgravar.
Kring Medelhavet har de associerats med fertilitet, fruktbarhet och kulten
av Afrodite. Precis som fallosen har snäckan som symbol för det kvinnliga
könsorganet använts som skyddsamulett gentemot det onda ögat. I denna form
har den också nyttjats av barn, soldater och sjuka av båda könen (Lennartz
2004:168-177, 185ff, Jansson 1988:589ff, Samdal 2000:44). Kaurisnäckan
har hos frankerna uppfattats som en hjälp för barn och ungdomar, eller om
man så vill, som ett sätt att gynna en riktig utveckling av barnets sexuella
tillhörighet (Meaney 1981:123-130, 245).
I den norröna litteraturen förekommer en berättelse där en koppling mellan
barn och snäckor kan tolkas på ett liknande sätt. I Egil Skallagrimssons saga
berättas att huvudpersonen efter att ha skaldat sitt första poem, vilket sker
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vid tre års ålder, får... tre snäckskal och ett andägg (... kúfunga þrjá ok andaregg)
i belöning (Egil Skallagrimssons saga, Kapitel 31). Det har föreslagits att
gåvorna ska betraktas som leksaker (Tillhagen 1956:350). Det har poängterats
att Egil i valet av känningar, eller så som hans poetiska tacktal framställs i
sagan, bryter den gängse ålderskategoriseringen. Språkligt går han direkt från
dibarn till en ålder av ungefär sju. En ålder där barnet förväntas utrycka sig
självständigt och är redo att vara en del av vuxenvärldens dagliga liv (Yershova
2008:287ff ). Egil utnyttjar också gåvorna, om än på ett ovanligt sätt, för att
skapa känningar för krigsskepp och därigenom antyda sin egen framtid som
viking (Yershova 2008:290ff ). På ett liknande förebådande sätt framställs gärna
barn och ungdomars lek i sagalitteraturen (Tillhagen 1956:350f med ref.).
Sagans dramaturgi använder snäckskalen för att påvisa Egils unika poetiska
anlag, vilka naturligtvis är större än hans tre år. De var en gåva i all välmening och var kanske tänkta att uppfattas som värdefulla för ett barn. Egil vet
att hans förmåga borde belönas utifrån hans vuxna förmågor, med guld och
silver. Att den ofta sparsmakade sagalitteraturen lyfter fram snäckan som
särskilt betydelsefull i ett sammanhang med ett barn som överskrider givna
ålderskategorier måste i denna kontext uppfattas som betydelsefullt. Även
om det troligen inte är frågan om de tidigare omnämnda porslinssnäckorna
i Egils fall är det inte långsökt att likartade uppfattningar kan ha knutits till
olika former av blötdjur med skal.

Tänder, klor och människor
Tand- och kloamuletter är en föremålskategori som ofta associeras med äldre
tidsperioder, företrädesvis stenåldern. Sammanställningen i tabell 1 visar att
tand- och klohängen förekommer under hela järnåldern och tycks också ha
en vid geografisk spridning. Tabellens genomgång skall inte betraktas som
heltäckande utan ger en provkarta över var och i vilka sammanhang de har
hittats. Företeelse är vitt spridd både på kontinenten och på Brittiska öarna.
Sedvänjan fortlöpte in i senare perioder och finns representerat i både medeltida
som tidigmoderna stadslager (SHM 34524:737, 34821:4106, 34821:F7155,
Ölund & Kjellberg 2006:24). Artrikedomen är tidvis stor, som i Sigtunas
vikingatida och tidigmedeltida lager där fynd av genomborrade hängen av en
björnklo, en hund- eller vargtand samt bävertänder har hittats (Kjellström &
Wikström 2008:79, 162). I järnålderssammanhang förekommer de i boplatslager från Birka och Helgö i Mälardalen samt Borg i Östergötland. De två
sistnämnda kan knytas till betydelsefulla sakrala miljöer. I Borg anträffades
en örnklo (tabell 1, nr. 22) vid ett kulthus daterat till vendel- och vikingatid
(Lindeblad & Nielsen 1997:73, 109). På Helgö är klorna påträffade i anslut107
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ning till husgrupp 4 (tabell 1, nr. 11-12). Husgruppen angränsar till närliggande husgrundsterrasser med omfattande sakral verksamhet från romersk
järnålder till vikingatid (Zachrisson 2004). Att björnen utgjort en del av den
vikingatida sakrala praktiken i mellannorrlands jordbygdsbygder framgår också
av djuroffermaterialet från Frösö kyrka i Jämtland (Hildebrandt 1989:162ff ).
Tabell 1 visar att djurtänder och klor ofta förekommer i gravar med barn
och ungdomar. Några exempel utgörs bland annat av en genomborrad björnfalang tillsammans med brända ben efter ett barn i en stensättning från Helgö
(tabell 1, nr. 10). Anläggningen omfattade två välavgränsade brandgravar där
den andra innehöll brända ben efter en vuxen kvinna. Även i det gotländska
materialet finns flera skelettgravar (tabell 1, nr. 1-3) med djurtänder, åtminstone två är säkra barngravar (tabell 1, nr. 2 & 4). Ytterligare en (tabell 1, nr.
3) har tolkats som en barngrav (Rundkvist 2003:190) vilket dock saknar stöd
i det övriga fyndmaterial (DWG I:269). Det förekommer å andra sidan att
artefaktmaterialet i barngravar har proportioner avsedda för en vuxen. En
barngrav på Hellvigravfältet (tabell 1, nr. 4) har ett gravmaterial avsett för en
vuxen, trots att det enda bevarade skelettmaterialet kommer från ett barn.
Två svinbetar hittades mellan barnets lårben.
I materialet ingår också flera äldre exempel på klo- och tandhängen. I
Mälardalen har en genomborrad duvhöksklo påträffats i en kremerad barngrav från Spånga (tabell 1, nr. 13), C14-daterad till 500-talet e.Kr. (Biuw
1992:116ff, Sten & Vretmark 1988:155). Klon kan betraktas som en social
markör och som en representation för den jaktfalk barnet skulle ha fått som
vuxen. Det motsägs å andra sidan av att jaktfalkar inte är kända förrän i vendeltida material (Zachrisson 2010:166). Att tänder som bör betraktas som
amuletter, både kommer från tama och vilda djur, förekommer i gravmaterialet
på Öland redan under romersk järnålder (tabell 1, nr. 23-34), stöder däremot
tanken på att fågelklon kan betraktas som en amulett. Även i anglosaxiskt
gravmaterial existerar tandhängen under folkvandringstid (Meaney 1981:264).
Bruket av tänder och klor finns i stora delar av norra Europa och omfatta
ett brett spektrum av djurarter. Utifrån tabell 1 framgår att svenskt material
omfattar tand- och kloamuletter från björn, svin, häst, mård, hund, räv, varg,
människa och kanske även säl. Till detta kommer rovfågelklor från duvhök
och örn/havsörn. I det anglosaxiska materialet förekommer inte björntänder,
däremot finns ett flertal exempel på svinbetar och tandamuletter från häst, oxe,
får/get, bäver, människa och hund, räv eller varg. I det kontinentala materialet
förekommer framför allt björn och svin (Meaney 1981:131-138). I Rus förekommer tandhängen från björn, mård och utter (Makarov 2008:234, 349, fig.
195). En barngrav med djurtänder från Ösel i Estland (Mägi 2002:68, plate
112) visar att föremålskategorin har associeras med barn även i Baltikum.
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Barngraven i hög 30 kan associeras med tänder från två djur, en genomborrad
björntand och betar från svin. I anglosaxiskt material förekommer svinbetar
i kvinnogravar och hos yngre flickor. Samtidigt är svinet i norra Europa nära
associerat med den manliga krigaren och förekommer på exempelvis vapen och
hjälmbläck. Det har föreslagits att beten associerat med svinets aggressivitet,
något som gett kraft till krigaren, men samtidigt uppfattats som en skyddande
föremål för kvinnor och flickor (Meaney 1981:133f, 269). Svinet är samtidigt
en motsägelsefull symbol i sagalitteraturen. Sæhrímner är kanske mest känd,
men även Frej har ett svin, Gyllenborst. Djuret utgjorde både ett offerdjur, en
fertilitetssymbol och var nära associerat med krigaren. Genom Frej var svinet
också nära kopplad till kungamakten i Gamla Uppsala (Nordberg 2003:180ff,
Näsström 2001:8, 85ff, Sundqvist 2002:157-170). Frejs svin benämndes även
Slidrugtanne, vilket kan översättas med den väldiga tanden (Näsström 2001:87)
eller han med de ...fruktansvärda tänderna (Ström 1999:177). Betydelsen av
att tanden på ett så pass tydligt sätt lyfts fram ska inte enbart associeras med
svinet som härskarsymbol. Som visats ovan förekommer svinbetar också i
barngravar, vilket bör komplicera tolkningen av svinbeten. Den kan inte enbart
betraktas som ett uttryck för krigarens kraft.
Även björnen har haft förmågan att skapa mångtydiga associationer mellan
bärsärken, krig, vildhet, skydd och sexualitet. Hos samerna och i sagalitteraturer är björnen sammankopplad med sexuella tabun, fruktbarhet och erotik.
Björnen, eller människor i björnhamn, utgjorde inte enbart oövervinnliga
krigare utan kunde också avla barn med kvinnor. I rollen som skapare utgjorde
de urfäder till kungaätter där björnens karaktärsdrag kunde ärvas genom
ättleden (Bernström 1956 662ff, Edman 1956 671ff, Price 2002:366ff, 392f ).
För att förklara tandhängen, i synnerhet från björn, har vissa forskare
använt analogier från den nordeurasiska björnkulten i det finnugriska området
(Kivikoski 1973:Abb.801-802 med ref ). De kronologiska förhållandena
och företeelsens breda geografiska spridning talar emellertid för att bruket
med björntänder måste ha en bredare och mer mångskiftande bakgrund.
De vikingatida bronsavgjutningar av björntänder som förekommer i det
finnugriska området är också ovanliga på Skandinaviska halvön. I Sverige
finns enbart ett känt exempel från den samiska depån i Gråträsk (Tabell 1, nr
9). Att det också finns ett äldre bruk av björntänder på kontinenten framgår
av den franska biskopen Gregorius av Tours som levde under 500-talet. Han
återger i sina historieböcker en berättelse om en samtida trolldomsanklagad
predikant som bar med sig mullvadständer, björnklor och björnfett som reliker
(Gregorius av Tours 1963:bok 9 kap 6). Exemplet är inte direkt överförbart
till det skandinaviska materialet, men det ger en uppfattning om den kraft
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som ansågs finnas tänder och djurklor, inte bara i det finnugriska området
utan också på kontinenten.
På kontinenten har klor också uppfattats som värdeladdade spåstickor
och spelpjäser (Meaney 1981:144, 253ff, 260ff ). Liknade uppgifter finns
också i skriftligt material från Skandinavien, bland annat om bruk att rista
runor på björnklor, vildsvinsbetar och rovfågelnäbbar (Bernström 1956:662).
Förhållandet mellan tänder, klor, läkekonst, trolldom och magi ska inte utvecklas
djupare i denna artikel. Det ska dock betonas att det är viktigt att inte enbart
uppfatta dessa föremål som skyddsamuletter. Inom sejden och i händerna på
rätt person i rätt situation kan dessa hängen mycket väl ha uppfattats som
både farliga och/eller mäktiga redskap (jmf. Back Danielsson 2001, Price
2002:274ff, fig 4:11, Nordberg 2003:99ff ).
En form av tandamuletter som tycks ha en nära koppling till män, krigare
och krigsoffer är människotänder (Meaney 1981:138). Ett illustrativt exempel
på det senare är Skarphedin, Njalssönernas ledare, som i en pung bär med
sig sin dödade fiende Traen Sigfusson ena kindtand. I slutuppgörelsen där
Njalssläkten innebränns kastar Skarpheden tanden på hämnaren Gunnar
Lambesson som förlorar ett öga. Symboliken är lika mångfaldig som sagans
invecklade intrig. Amuletten är uppenbarligen skyddande för bäraren, skadlig
för fienden men också så stark att den måste kastas bort som en sista aktiv
våldshandling av den dödsdömde Skarpheden. Att ett öga skadas passar
också väl in i amuletternas avvärjande styrka gentemot det onda ögat. I det
här fallet Gunnar hämndlystna blick som kanske också uppfattades som extra
negativt. Inte bara för att Gunnar tycks ha stått Traen nära utan också för
han tidigare i sagan skonats till livet av Skarpheden (Njals saga:149f, 205).
En besläktad berättelse återfinns i Völundskvädet. Som en del av en gruvlig
hämnd på sin fångväktare, kung Nidud av Svitjod, dödar huvudpersonen
Völund dennes söner, smider smycken av barnens tänder och ger till kungens
dotter. Uppenbarligen för att senare droga och göra dottern med barn (Den
poetiska eddan 1972:125ff ). Människotänder i form av vad som tycks vara
amuletter är ovanliga, och av tabell 1 framgår det att de förekommer i både
mans som kvinnogravar (Tabell 1, nr. 1 & 15).
Sammanställningen i tabellen pekar inte på ett tydligt förhållande mellan
de olika könen och specifika djurtänder. Utifrån det anglosaxiska och kontinentala gravmaterialet har det betonats att hängen och amuletter i metall, ben,
sten och trä framför allt tycks ha utgjorde en del av kvinnans vardagsliv, och
att de i andra hand ska de ha varit associerade med barn (Meaney 1981:269,
jmf. Lennartz 2004:214, 218-232). Gravmaterialet i manliga gravar omfattar
däremot sällan amuletter. I stället återfinns samma symbolspråk med svinet,
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örnar, hästlika figurer och runor på vapen, hjälmar och söljor. Det har tolkats
som en parallell och likvärdig praktik (Meaney 1981:240f, jmf Svedin 1998).
Som nämnts ovan tycks däremot antalet barngravar utgöra en förhållandevis stor andel av det genomgånga materialet (tabell 1). Samtidigt ska man
vara medveten om att huvuddelen av de kända barngravarna under järnåldern
saknar tand- eller klohängen. Att amuletter har en motsägelsefull bakgrund
och betydelse stärks av att även barn i det anglosaxiskt material sällan begravs
med amuletter, eller några gravgåvor överhuvudtaget. Om djurtänder, eller
andra amuletter, generellt uppfattades som nödvändiga i vardagslivet borde
de rimligtvis också vara vanligare, speciellt hos barn (Meaney 1981:245). Det
senare visar att amuletten endast varit betydelsefull i särskilda situationer, eller
i samband med ett aktuellt problem. Amuletter anses också ha ett förhållande
till profylaxiska sammanhang, gentemot feber, kramper och inflammation,
eller som stärkande kraft vid havandeskap, barnafödande, barnets tandömsning och ingången i puberteten. Särskilt rovdjurständer har uppfattats som
skyddande gentemot det onda ögats (Meaney 1981:7, 134ff ).
De två djurtänderna i barngraven i hög 30 kan naturligtvis tolka som enbart
profylaxiska eller skyddande. Samtidigt visar genomgången att tänder, inte
minst från björn och svin, har kopplingar till en mängd företeelser som också
omfattar social tillhörighet, mytologiserande genealogi och hamnbyten. Idén
om att människan kunde påverka och åtminstone i viss mån styra kroppens
möjlighet att helt skifta karaktär innebär att människorna under järnåldern
också associera de kroppsliga förändringar hos barn och tonåringar som en
besläktad företeelse. Åtminstone så pass jämförlig att den associerades med
materiell kultur som uppfattades som gynnsam för kroppsliga förändringar.
Påtagligt är också att liknande associationer även tycks ha funnits kring snäckor
och skal. Sammantaget kan därför både klo och tandhängen, samt snäckor
i olika former, ha uppfattats som något som kunde vara till hjälp eller skydd
vid förändring. I detta sammanhang främst förknippas med förändringen av
det egna kroppsliga jaget.

Barnens växande och en kvinnas död
Tillsammans med björntanden och musselskalen hittades ett kohorn, två eldslagningsstenar i flinta, en blankslipad oregelbunden sten och en liten klump
harts. Hur kan dessa föremål förstås i en gemensam kontext? Föremålen kan
naturligtvis betraktas som leksaker, kohornet kan ha varit ett dryckeshorn,
men det kan även förbindas med boskap och därmed också med rikedom,
näring och fruktbarhet.
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Kohornet ger samtidigt anledning att lyfta fram urkon Audumla, en världsalltets urvarelser, som ur saltet på stenblock hade förmågan att alstra livets
urnäring, mjölk. Audumlas funktion i mytologin passar väl in i den restriktiva
roll det kvinnliga ges i den norröna litteraturen. Hon slickar fram Bure ur en
sten. Något som lika gärna kan ses som att hon befriar honom mer än att hon
regelrätt skapat honom. Hon vårdar Ymer genom sin stinna mjölkproduktion,
men hon reproducerar inte, är inte havande och föder inte heller fram något.
Audumla är nödvändig som frambringare, omhändertagare och omvårdare,
företeelser som i den norröna litteraturen tycks vara närmare associerade
med djur än människor och gudomligheter (Clunies Ross 1994:157f, 185).
Den lilla blankslipade oregelbundna stenen kan möjligtvis betraktas som en
del i detta sammanhang, en representation för ett formbart material i nära
förhållande till kon och barnet.
En fyra- till åttaåring kan upplevas som inte helt färdigmejslad. Ett litet
barn på väg att bli ett större barn med insikter och färdigheter som möjligen
efter denna transformation fick bestämda ansvarsområden i samhället. Det
lilla barnet betraktades kanske inte som en helt färdig människa, en person
som fortfarande formas, slickas, av den i graven symboliskt representerade
Audumla och en blankslipad sten. Även de två bitarna av eldslagningsflinta
kan förstås utifrån ett liknade perspektiv, som en representant för Muspelheim,
eldens värld. Alternativt som de gnistor som i mötet med den kalla världen
Nifelheim skapar liv, så som det beskrivs i Gylfaginning (Snorre Sturlasson
1978:kap. 5-6). Att lära sig eldslagning, att själv skapa gnistor, att göra eld kan
ha varit en viktig tröskel att passera för ett barn. Även hartsen kan ses i ett
sammanhang av skapelse och människotillblivelse. Asarna frambringade de
första människorna ur trädstammar (Snorre Sturlasson 1978:kap. 9). Harts,
som i grund och botten är kåda, kan ha representerat människokroppens
urmateria, trä, eller alternativt, trädets livgivande och formbara vätska.
Kaurisnäckans förhållande till det kvinnliga könet har redan berörts. Även
musslan kan betraktas från en likartad utgångspunkt. Att det ursprungligen
tycks ha varit tre skal kan tolkas som ett utryck för den betydelsen som tretalet
tycks ha haft inom yngre järnålderns mytologi (Andrén 2004). Om barnet
verkligen är en flicka är osäkert. Symboliken hos musslorna skulle också kunna
stå för det oformligt, ofärdiga, det som ska formas. Att även pojkar och manlighet kunde associeras med snäckor visar exemplet med Egil Skallagrimson.
Det är möjligt att det lilla barnet uppfattades som könlös. Inte på det sättet
att barnet uppfattades som ett Det, könet hos barn lämnar knappast någon
tvekan. Däremot så fanns kanske idén om att formerandet av en färdig eller
riktig könstillhörighet inleddes i den ålder som det döda barnet representerar.
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Audumla som det vårdande och omhändertagande, men också den som aktivt
befriar något ur stenen, är här måhända viktigare än reproduktionen. Det är
inte en pånyttfödelse som sker i gravkammaren, snarare en del av livets förändringar som kan kräva kraft, vägledning, skydd och omvårdnad. Flickan har
inte lämnats ensam i en så viktig och svår övergångsprocess. Om den vuxne i
kammaren är barnets mamma eller släkting saknar utifrån detta resonemang
relevans. Det betydelsefulla är att de tillsammans visar upp ett idealtillstånd,
en gemensamhet som uppfattades som helt avgörande för möjlighet till en
riktig förändring. Att barnets föremål är placerade mellan dess kropp och
kammarens vägg, vända bort från den vuxne, är kanske en antydan om dess
gryende självständighet. Ett skapande av en egen person, något som barnet
måste göra själv, inte helt ensam, men ändå själv.
Kammargraven kan som utifrån en sådan utgångspunkt betraktas som en
plats som möjliggöra en manifestation av en evig tillblivelse och övergång
mellan barndom och ung flicka. Kvinnan i samma kammargrav är den enda
vuxna i högen som har med sig två eldslagningsstenar av flinta. Barnet och
kvinnan har därmed haft möjlighet att utföra gemensamma handlingar med
sina respektive stenar. Måhända har eldslagningen, att lära sig att slå gnistor,
i detta sammanhang en mycket stor symbolisk betydelse. Gnistslagningen
inleder förslagsvis den process som barnet står inför. Om den vuxne betraktas
som ledsagare för barnet, som den lärande parten, skapar de tillsammans ett
rum fyllt av tillblivelse och transformering. En uppgift som väl passar in i en
kontext där kammargraven och högen kan ha varit nödvändig för att skapa en
kraftig och tydlig metafor. En plats att återvända till vid behov av förebilder för
fostran, skolning och omvårdnad, särskilt i samband med ett barns övergång
från ett stadium till ett annat. Att ett barn i en så pass betydelsefull situation
kan ha haft behov av en skyddande och stärkande, alternativt transformerande
kraft, i olika symbolstarka djurtänder kan uppfattas som följdriktigt.

En hög sammansatt av hela livet
Hög 30 bör förstås som ett monument, en konstruktion, som med jord binder
samman en helhet om minst fem personer. Att det finns gemensamma drag
framgår delvis av fyndmaterialet, av den likartade begravningsformen och
att de flesta, kanske alla, är av kvinnokön. Fyndmaterialet uppvisar sällsynta
kombinationer, som hängen i form av djurtänder. De är ovanliga under järnåldern och antalet i hög 30 måste betraktas som exceptionellt högt. Givet
att högen enbart innehåller kvinnogravar kan monument betraktas som en
symbol för människas livscykel (jmf. Strassburg 1997:172ff ). I den sydvästra
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kammaren finns ett barn och en vuxen. Den vuxne är, om Hårdings antagande
om ursprunget för de omärkta lösa tänderna från högen, mellan 25-35 år
gammal. Överst i högen har en ung kvinna, eller tonåring, på ungefär femton,
sexton år begravts (Hårding 1997:9, Fransson 2010:manus). Det är möjligt
att målet för sexåringens växande var att uppnå en likvärdig ställning som
ungdomen i högen topp. Kvinnan i den översta graven har fått med sig ett
riktigt smyckegarnityr och är den enda i högen som fått med sig ovala spännbucklor. Ovala spännbucklor är typiska kvinnliga föremål men deras sociala,
ålders- eller genusbetydelse har i obetydlig grad varit föremål för forskningen.
I det här sammanhanget tycks spännbucklorna vara nära förknippade med
en fullt utvecklad, men ung kvinna. Att det inte på samma sätt har sammankopplats med vad vi åtminstone idag betraktar som en mer vuxen person visar
högens övriga begravda. Kvinnan i den nordöstra kammargraven är äldre,
mellan 17 och 25 år (Hårding 1997:10). Bortsett från en ensam pärla saknar
hon smycken. Gravgåvorna utgörs av arbetsredskap såsom nål och syl. Detta
gravgods, och kombinationen är inte vanlig i Ångermanland. Förslagsvis
kan föremålen tolkas som att de ingått som redskap i en arbetsdräkt, men
de skulle även kunna representera en ”ideal kunskap”. I detta fall skulle det
kunna antyda att en fullvuxen kvinna bör kunna förädla råvaror och behärska
ett eller flera hantverk förslagsvis sömnad på tyg, skinn eller läder. Något som
gav kvinnan en väldefinierad, aktiv och stark position i samhället. Att den
döde som begravts tillsammans med barnet är äldre kan vara betydelsefullt
utifrån en tolkning av högen som en sinnebild av en människas, i det här fallet
en kvinnas, livscykel. Det var måhända inte möjligt att ledsaga ett barn mot
vuxenlivet innan man själv genomgått all de led som krävdes för att tillslut
nå en fullvärdig vuxenhet.
Den sista graven särskiljer sig från de andra, genom att vara en brandgrav.
Något biologiskt kön har inte kunnat bestämmas och åldern har inte kunnat
preciseras närmare än till mellan arton och sextifyra år (Hårding 1997:tabell
4). Även om den döde kan vara relativt ung bör den begravde ändå betraktats
som fullvuxen, kanske högens äldsta individ. Om högen i sig är en skildring av
en kvinnas ideella livscykel kan brandbegängelsen ha betraktats som det bästa
sättet att transformera och överföra en människa till eftervärlden efter ett liv
som uppfattats som fullgånget. I en brandbegängelse finns något slutgiltigt i
förhållande till de övriga jordbegängelserna.
Brandgraven skiljer sig också från de övriga jordbegängelserna genom
att olika delar av ett nötdjur fått följa med på brandbålet. I flera av högarna
på Björkågravfältet förekommer djurdepositioner som bör tolkas som offer
(Fransson in manus 2011, Hårding 19997:11). Att nötdjuret återkommer i
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det sammanhang som kan betraktas som slutpunkten i högens berättelse är
intressant. Möjligen är det återigen en representation av Audumla, men i en
fas där hon liksom den döde destrueras och förstörs, måhända har nötdjuret
också delats bland de sörjande som en del av en gravmåltid. Människan kan
inte längre omskapas utan måste förstöras och definitivt förpassas till något
annat. Nötdjuret var möjligen en del i samma process. En materialisering av
en definitiv slutpunkt både för den omvårdande och omskapande Audumla
och för den människa som hon format genom livet.
De personer som fått med sig djurtänder är det lilla barnet, femton- till
sextonåringen och den äldre personen i brandgraven. Det har konstaterats
att den unga kvinnan i den övre graven uppvisar karies (Hårding 1997:9).
Djurtanden kan i detta fall ha haft en profylaxisk bakgrund. Samtidigt bör djurtänderna precis som samtliga begravda betraktas som en del av en gemensam
kontext. Om högen och dess innehåll kan betraktas som en representerande
en kvinnas livscykel är det tänkbart att djurtänderna utgjorde mycket viktiga
objekt i vissa specifika situationer, i övergångsfaser där behovet av tandens
kraft, dess symbolvärde eller skyddande verkan hade en avgörande betydelse.

Avslutning
Hög 30, förstådd på det sätt som beskrivits ovan, visar att barn utgjorde en
aktiv del av järnålderssamhället, som en självklar del av en människas livscykel.
Allt annat är naturligtvis omöjligt. Barnets roll förtjänar docka att poängteras
i och med att barn allt för ofta negligeras i arkeologisk forskning.
Anläggningen är komplicerad och sammansatt varvid den naturligtvis
erbjuder flera alternativa förstålelser. Det är dock inte möjligt att erhålla en
helhetsförståelse utan att inkorporera barnet i analysen. Genom att fokusera
på barnet och placera barnet i centrum för arbetet, öppnas nya och mer kreativa sätt att förstå komplicerade och sammansatta företeelser. Förståelsen av
barnets position och del i kvinnans livscykel, ger nya möjligheter att tolka
högen och kammargraven som något mer än enbart manifestationer av social
tillhörighet, äganderätt och genealogiska förhållanden. Inkorporerandet av
flera ålderskategorier och genus ger i förlängningen också en möjlighet till
en mer mångfacetterad förståelse av äldre samhällen.
Hög 30 är kanske en till synes oansenlig gravhög, men med ett innehåll där
minnespraktiken måste betraktas som mycket komplicerad och sammansatt.
Högens kammargravar kan betraktas som delar av ett evigt slutet rum för
upprätthållandet av praktiker och företeelser som man ville ha en möjlighet
att återkomma till. Högen utgjorde inte bara en materialisering av behovet
att visualisera en viktig punkt i landskapet, utan är också ett uttryck för hur
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flera närbesläktade händelser och förändringsprocesser kunde inkorporeras
till en gemensam manifestation. Hög 30 kan betraktas som ett tittskåp med
olika fack av olika livserfarenheter och kunskaper som kunde kombineras
och plockas isär utifrån behov. Samtidigt skapades ett monument, en representation av en idealkvinna, med alla hennes livsstadier, en kombination av
barn, ungdomar, vuxna och äldre. En plats inte bara för sorg utan också för
växande, där en människa inte betraktas som statisk utan tvärtom ständigt
är under förändring.
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Appendix: Tabell I
Nr.

Djurdel

1

1 tand

Borrad

Djurart

Kontext

människa

jordbegängelse

man
barn

2

2 svinbetar

svin

jordbegängelse

3

2 svinbetar

svin

jordbegängelse

Kön

Ålder
”vuxen”
”barn”
barn ?

4

2 svinbetar

svin

jordbegängelse

barn

”barn”

5

1 hörntand

varg/björn

jordbegängelse

man

”vuxen”

barn

0-14 år

0-7 år

6

tänder

häst

depå

7

tänder

häst

depå

8

1 tandemalj

ja

grav?

9

bronshänge

ja

depå

10

1 klo

ja

björn

brandgrav

11

1 tand

ja

hund/säl

kulturlager

12

1 tand

ja

björn

kulturlager

13

1 klo

ja

duvhök

brandgrav

barn

14

1 hörntand

nej

björn

jordb. i kista

barn?

-

15

1 tand

människa

jordb. i kammargrav

kvinna

”vuxen”

16

1 tand

ja

nöt

kulturlager

17

1 hörntand

ja

hund/räv

jordbegängelse

kvinna

15-16 år

18

1 hörntand

ja

björn

jordb. i kammargrav

barn

4-8 år

19

1 svinbete

svin

jordb. i kammargrav
ospec.

18-65 år

20

fragment

hund/räv

brandgrav

21

2 svinbetar

svin

lösfynd

22

1 klo

23

1 djurtand

24

3 tänder

ja
ja

örn/havsörn

kulturlager

björn?

jordbegängelse

hund & svin

jordb., tänderna låg

man & barn

c. 30 & c.10 år

vid den vuxnes hals
25

1 tand

häst

jordb., tanden låg

barn

invid hällkistan
26

1 tand

häst

jordb., i hällkista

3 skelett

-

27

1 tand

”rovdjur”

jordb., i hällkista

omrört

-

28

1+1 tand

djur & häst

okänt vilken anl.

29

1 tand

”djurtand”

jordb., i hällkista

30

1 tand

häst

jordb., i hällkista. barn &

2 kvinnor &

30-40, 25-30,

äldre kvinna,

1 barn

& ”barn”

man

20-40 år

kvinna

adultus

låg intill varandra
31

1 tand

häst

brandlager, kärl

32

flera

”rovdjur”

brandlager, men
tändern är obrända

33

1 tand

svin

jordbegängelse

34

flera

mård

okänd grav

35

1 tand

svin

jordb. i träkista

121

Spåren av de små.indb 121

Fri 25, Feb, v 9 5:26 PM

u l f f ran ss on

Nr.

Datering

Socken

Diarienummer

Referens

1

C14:895-1180

Hablingbo

Go

SHM 8064:124

DWG IV:229f, III:226, 682

2

1000-1100-talet Hablingbo

Go

SHM 8064:126

DWG IV:300, I Abb126:3-4

3

vikingatid

Grötlingbo

Go

SHM 32181:27A

DWG IV:269, I Abb 89:2-3

4

1000-1100-talet Ire

Go

GF C 9285:233

DWG IV:416f, I Abb 215:4-5

5

mynt:991-1040

Ire

Go

GF C 9285:240

DWG IV:419, I Abb 217:12

6

vikingatid

Havdhem

Go

Shm 7802

DWG III:1:226

7

vikingatid

Tingstäde

Go

Shm 16357

DWG III:1:226

8

-

Frösö

Jä

SHM 27361:2 F25

Tillväxten

9

1000-1100-tal

Piteå lappm.

Nb

SHM 10501

Serning 1956:49f

10

900-1000-tal

Ekerö

Up

SHM 30710:28:25II

Helgö XIV:41ff

11

järnåldern

Ekerö

Up

Saknas

Helgö XII:46

12

järnåldern

Ekerö

Up

Shm:28480:9034

Helgö XII:46

13

C14: 500-talet

Spånga

Up

Raä 168

Biuw 1992:116ff

14

800-900-slut

Adelsö

Up

Bj 890

Bj 890

15

mellersta vik

Adelsö

Up

Bj 585

Bj 585

16

vikingatid

Adelsö

Up

Saknas

17

mellersta vik.

Överlännäs

Ån

M13891:A

Sigvallius 1995:3

18

mellersta vik.

Överlännäs

Ån

M13891:B

Sigvallius 1995:3

19

mellersta vik.

Överlännäs

Ån

M13891:B

Sigvallius 1995:3

20

mellersta vik.

Överlännäs

Ån

M13891

Hårding 1997:9

21

-

Nora

Ån

SHM 7975:15a-b

22

1000-talet

Borg

Ög

SHM 33910:865

se texten

23

järnåldern

S. Möckleby

Öl

SHM 8835:5

ÖJG IV:283

24

järnåldern ?

Smedby

Öl

SHM 23981:11S

ÖJG IV:217

25

rom. järnåld.

Smedby

Öl

shm 24768:C

ÖJG IV:211, 218
ÖJG III:158

26

ä. rom

Bjärby

Öl

KLM 1414/75;1967:1

27

y. rom.

Hulterstad

Öl

Raä 77,79, 81:2a

ÖJG III:314

28

järnåldern

Kastlösa

Öl

Raä 72-76,89

ÖJG III:151

29

y.rom. V:I

Mörbylånga

Öl

Raä11

ÖJG III:83

30

y. rom. V:2

Mörbylånga

Öl

Raä 43

ÖJG III:78

31

ä. rom. IV:2

Runsten

Öl

Raä 37-53, 182:1

ÖJG II:353

32

ä. rom

Runsten

Öl

Raä 37-53, 182:3

ÖJG II:353

33

f. rom. järnåld.

Långlöt

Öl

Raä 54:grav 309

ÖJG II:168, 206

34

rom. järnåld.

Glömminge

Öl

Raä 111:?

ÖJG II:77

35

vikingatid

Köping

Öl

Köpings skola

ÖJG:I:54, 97

Tabell 1. Kända fynd av tänder och klor, med eller utan borrhåll, som utifrån fyndomständigheterna kan betraktas som amuletter. Lägg märke till att valet av referenslitteratur gör att materialet sannolikt har både geografiska som kronologiska svagheter.
Sannolikt har företeelsen haft en betydligt mer jämn spridningsbild. Förkortningar;
GF = Gotlands fornsal, M = Murberget, Länsmuseet Västernorrland, SHM = Statens
historiska museum, KLM = Kalmar läns museum.
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