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Abstract: This paper deals with two women who wore relief brooches from Häste and Brunflo 
during the Migration period in Jämtland. The purpose of the essay is to investigate similarities and 
differences in the women’s relief brooches, graves and places in order to understand the women’s 
relations to each other and their time. The essay has implemented gender theory and a comparative 
method, complemented by a landscape analysis. The conclusion is that the women from Häste and 
Brunflo were leaders during their time. 
 
Omslagsbild: Reliefspännet som hittades i Hästegraven. Fotot är redigerat av författaren och 
Amanda Jakobsson (SHM 19572). 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Uppsatsen kommer att behandla två folkvandringstida reliefspännen från Häste på Rödön och 

Viken i Brunflo funna i Jämtland. Reliefspännet är ett praktsmycke som bars av kvinnor under 

folkvandringstiden (400-550 v.t). Tidsperioden är en intressant tid i vår förhistoria. Rundkvist 

(2000) skriver om förändringarna i den materiella kulturen, däribland reliefspännet, och menar 

att perioden har stark koppling till det politiska läget på kontinenten i och med Västroms fall. 

Han menar också att den materiella kulturen har en tydlig koppling till aristokratin. Bente 

Magnus (1997, 2005) menar att smyckeskonstens motiv och uttryck kan kopplas till nordisk 

mytologi där hon argumenterar för att motiv som visar gudaavbildningar återfinns på 

praktföremål kopplade till eliten och aristokratin. Forskning om reliefspännets material, typ och 

utbredning har tidigare utförts. Sjøvold (1993) har i sin bok, The Scandinavian relief brooches 

of the migration period: an attempt at a new classification, med hjälp av typologisk analys 

undersökt reliefspännenas förekomst och typ-koncentration till Skandinavien med hjälp av 

gjutningsteknik och material. Magnusson (1986) har i sin avhandling diskuterat 

järnframställningens betydelse för ekonomin samt dess omfattning och utbredning i Jämtland. 

Med hjälp av bland annat fynd av slagg och rester av ugnar har han daterat 

järnframställningsplatserna belägna vid stranden till folkvandringstid.  

 

Intresset för norra Sverige och Jämtland växte fram under studietiden på Stockholms 

universitet. Jämtländsk landskapsanvändning och arkeologi skiljer sig nästintill oberoende av 

tidsperiod från mellersta och södra Sverige. Genusteori och tolkningar har alltid intresserat och 

intresset växte allt mer när jag läste om tolkningar om genusstrukturer där manligt genus ofta 

beskrevs som det dominanta. Genus bestäms ofta efter gravfynd och manliga gravar bestäms 

ofta utefter förekomsten av bland annat vapen. Könsbestämda gravar till manligt genus är dåligt 

synliga och vapengravar är något som saknas i Jämtland under folkvandringstid (Welinder 

2008:59), istället har rika kvinnogravar med reliefspännen hittats (Welinder 2008:55).  

 

Arkeologin har ofta präglats av ett androcentriskt synsätt som satt spår i tolkningar av 

arkeologiska föremål och lämningar. Ett problem som ofta uppstår är att vår tids könsroller 
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appliceras på det arkeologiska materialet och i vissa fall resulterar i att kvinnorna i historien 

hamnar i skymundan eller utesluts (Arwill-Nordbladh 2001). Uppsatsen kommer därför 

tillämpa ett genusperspektiv med utgångspunkten att genus är en social och kulturell 

konstruktion, föränderlig i tid och rum, och som tar sig olika uttryck i olika kulturer och 

materiella lämningar (Patel & Davidsson 2011:35f). Jag vill med uppsatsen försöka förstå och 

tolka reliefspännenas betydelse i relation till maktuttryck och till kvinnligt genus.  

 

Figur 1. Karta över Storsjöbygden. Markeringarna visar platserna för reliefspännena (SHM 19572; JLM 

15700a; JLM 19467; ©Lantmäteriet). 

 

Skandinaviska reliefspännen har en tydlig koncentration i norr (Sjøvold 1993) och i Jämtland 

finns fynd av tre reliefspännen. Ett i Häste i Rödön socken (SHM 19572), ett i Viken i Brunflo 

socken (JML 15700a) och ett på Norderön (JLM 19467). Det på Norderön kommer inte att ingå 

i studien då det hittats genom en plöjning och saknar övrig kontext, men de tre fyndplatserna är 

intressanta i relation till varandra (figur 1) då de ligger i socknar runt Frösön. På Frösön ligger 

Mjälleborgen, en fornborg med lång kontinuitet. Namnet, Mjälle, är ett hem-namn och kan 

spåras tillbaka till tiden före 400-talet (Welinder 2008:47). De tre reliefspännena är också 

gjutna i samma skandinaviska typ A-3 samt gjutna i stil I (Sjøvold 1993:40; JLM 19467; JLM 

15700a; SHM 19572). Intresset för gravarna i Häste och Viken växte fram då kvinnorna 

beskrivits ”tillhöra” personer med manligt kön eller genus och att de är släktingar till elitens 

män. Att männen borde ligga på gravfälten i de gravarna som inte könsbestämts till kvinnor 
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(Welinder 2008:59,68). Kvinnorna i Häste och Viken har tidigare inte analyserats i relation till 

varandra och sin omgivning. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka reliefspännena, gravarna och platserna för att förstå de 

två kvinnornas relation till varandra och till sin tid. För att uppfylla syftet kommer följande 

frågeställningar behandlas: 

 

- Vilka var kvinnorna med reliefspännena? 

- Vad betyder gravarnas konstruktion för kvinnorna? 

- Hur kan platserna tolkas för att förstå kvinnornas roll? 

1.3 Teori och tidigare forskning 

Genusperspektiv har inom arkeologin använts i begränsad skala och arkeologen Hanna Rydh 

(1891-1964) var en av personerna som introducerade forskningen för att belysa kvinnan i 

historien. Detta är inte helt oproblematiskt då samtidens könsroller kan ses i tolkningarna som 

gjorts av det arkeologiska materialet (Arwill-Nordbladh 1995). Genombrottet och det växande 

intresset för genus inom vetenskapen kom inte förrän under 1970-talet och gjorde inte intåg i 

den arkeologiska disciplinen förrän under 1980-talet (Olsen 2003:205). Arkeologin har ofta 

präglats av ett androcentriskt synsätt där världen och historien förklaras utifrån mannen som 

norm, något som satt spår i tolkningar av arkeologiska föremål och lämningar (Arwill-

Nordbladh 2001). Uppsatsen kommer i huvudsak tillämpa ett genusperspektiv genom att 

behandla genus utifrån några av teorins grunder, att tolka och att förstå människor utifrån genus 

som en social och kulturell konstruktion, och hur det under folkvandringstid kom till uttryck i 

materiella lämningar. Med det menas att den könstillhörighet som upplevs, genus, tar sig 

uttryck genom kulturella sedvanor som kontinuerligt brukas, och ger olika uttryck i både tid 

och rum (Olsen 2003:207ff) och att kön inte är en synonym för makt. 

 

Elisabeth Arwill-Nordbladh skriver i, Genusforskning inom arkeologi att genom tillämpningen 

av ett genusperspektiv skulle konsekvensen för den arkeologiska forskningen inte bara resultera 

i en mer nyanserad bild, utan också i en rikare förståelse för det arkeologiska materialet. Hon 

illustrerar vikten av ett genusperspektiv genom att redogöra för en händelse där förhistoriska 

fotavtryck hittades i en grotta. Fotavtrycken kom från ett barn och förklarades vara från en 
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pojke enbart för att fotavtrycken hittades i vad som tolkades som en maskulin miljö (Arwill-

Nordblad 2001:6ff). Kvinnorna har i historien haft en tendens att glömmas bort. Är det våra 

förutfattade meningar om könsroller som begränsar oss? Genom ett genusperspektiv kommer 

denna uppsats att synliggöra kvinnan och hennes plats i Jämtlands folkvandringstid.  

 

Jämtlands och Storsjöbygdens gravlandskap under folkvandringstid skiljer sig från de som 

återfinns i mellersta och södra Sverige. Storsjöbygdens gravar låg i det öppna slättlandskapet 

med tydliga avstånd från varandra, gravhögarna var ofta konstruerade av sten och jord och 

gravfält med över 20 gravar var sällsynta (Biörnstad 1962:74f). Gravfälten var placerade på 

åkrar, förmodligen för att visa rätten till marken (Welinder 2008:60), och måste ha varit en 

viktig del av landskapet under sin tid. Det finns en lång forskningshistorik kring gravmaterial 

och gravgåvor. Bland annat Slomann (1950) och Kaliff (1992) har genom att studera gravar 

och artefakter analyserat tekniker och fyndkontext för att sedan sätta in dem i, och jämföra dem 

inom, en geografiskt- eller tidsavgränsad plats. Slomann (1950) jämför likheter och skillnader 

hos gravar och gravmaterial från Jämtland och Medelpad. Kaliff (1992) redogör för olika 

föreställningsvärldar och tolkningar av gravskick under järnåldern. Däribland tolkningen av 

skelettgravar, att den begravningsformen är kopplad till samhällseliten och därför sparsamma 

på gravfälten. Han diskuterar även gravgåvor, där antalet gravgåvor styrs av åldern. Ju äldre 

personen är desto mindre gravgåvor återfinns i materialet (Kaliff 1992:119f, 111). Bente 

Magnus (1997, 2005) analyserar reliefspännens ikonografi med fokus på masker och 

djuravbildningar för att försöka förstå dess symboliska betydelse. Forskning om 

samhällsekonomi har gjorts av bland annat Welinder (2008) och Magnusson (1986,1989) där 

de belyser jordbrukets, landskapets och järnets betydelse för folkvandringstiden i Jämtland.  

1.4 Metod och material 

Uppsatsen kommer tillämpa flera metoder med utgångspunkt i kvalitativ analys. Den 

komparativa metoden kommer yttra sig genom en jämförelse mellan de två gravarna i Häste 

och Viken samt deras sammanhang. Gravarnas innehåll samt geografiska position kommer att 

ställas mot varandra för att en tolkning ska vara möjlig och för att urskilja likheter eller 

skillnader av objekten och företeelserna (Dahlgren & Florén 1996:224f). Till komparationen 

kommer även en landskapsanalys göras för att kunna förstå innebörden av gravarnas placering. 

Metoden kommer att tillämpas med hjälp av material från Riksantikvarieämbetets arkiv, 
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Antikvarisk-topografiska arkivet (arkeologiska rapporter och bildmaterial), JLM (rapporter), 

historiska kartor, FMIS och litteratur om ortnamnsforskning. 

 

Magnussons (1986) avhandling Lågteknisk järnhantering i Jämtlands län, Margareta 

Biörnstads (1962) bok Jämtland och Härjedalens historia och Stig Welinders (2008) bok 

Jämtarna och samerna kom först kommer att användas för att tolka landskapets betydelse och 

nyttjandet av landskapet under folkvandringstid samt dess mening för kvinnorna i Häste och 

Brunflo. Anders Kaliffs avhandling Brandgravskick och föreställningsvärld kommer att 

användas i tolkningar av gravgåvor och gravkonstruktioner då avhandlingen behandlar och 

diskuterar relationen mellan gravuttryck och medvetenhet. Artikeln från Bente Magnus (1997) 

The Firebed of the Serpent: myth and religion in the Migration period mirrored through some 

golden objects och Torleif Sjøvolds (1993) The Scandinavian relief brooches of the migration 

period: an attempt at a new classification ligger till grund för reliefspännenas datering till 

folkvandringstid, geografisk förekomst och typkoncentration till Jämtland.  

 

Då studien kommer att tillämpa ett genusperspektiv, med utgångspunkt att genus är en social 

och kulturell konstruktion, används material från Elisabeth Arwill-Nordblad (1995, 2001) samt 

Judith Butler (2007). Materialet används för problematisering kring könsnormer och samtidens 

påverkan på dessa normer. 

1.5 Avgränsningar och urval 
Studien avgränsas till två reliefspännen i Jämtland och kommer att kompletteras med ett 

exempel från Dalem i Trøndelag, norra Norge. I Jämtland har tre reliefspännen hittats, ett på 

Rödön, ett i Brunflo och ett på Norderön. Det på Norderön hittades genom en plöjning av en 

åker, ett område som inte har identifierats utan täcker stor odlingsmark. Detta gör att en 

jämförelse av fyndplatsen, graven och landskapsbilden är begränsad och kommer därför inte att 

behandlas i studien. Urvalet och avgränsningen till Dalem i Norge gjordes då stora likheter kan 

ses i det arkeologiska materialet (Magnus 2015, Slomann 1950:43ff). Valet av det norska 

reliefspännet gjordes då det ofta diskuteras i litteraturen som praktfullt och eventuellt en 

föregångare till de som hittats i Häste och Viken. Det norska reliefspännet anses även ha stora 

likheter med andra reliefspännen funna i Norge (Sjøvold 1993:42f), något som gör att 

Dalemspännet är ett intressant komparationsobjekt.  
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1.6 Källkritik 

Den komparativa metoden och landskapsanalysen är lämpliga metoder för att försöka förstå 

samband mellan det unika och det generella, samt för tolkningar av medvetenhet i gravarnas 

typ, placering och innehåll. Det är viktigt att belysa att utgrävningsmaterialet är äldre och att 

gravarna var delvis skadade när de hittades och undersöktes, detta på grund av vägbygge 

(Festin 1928:36) och ombyggnation i ett källarutrymme på en redan bebyggd plats (Festin 

1937:81). Det går alltså inte med säkerhet att säga att gravarna är kompletta. Det går heller inte 

att bortse ifrån att det under förra sekelskiftets början fanns ett stort intresse för, och fokus låg 

på, gravfynden i form av exempelvis smycken och vapen. Gravarna i Häste (Rödön 82:1) och 

Viken (Brunflo 77:1) är inte undantagna från periodens fokus på vissa typer av gravfynd. Festin 

(1928, 1937) nämner i utgrävningsrapporterna kort att det hittats benrester, men redogör inte 

utförligt för mängden eller skicket av varken den mänskliga underkäken som hittades i 

Hästegraven eller det näst intill hela mänskliga skelettet i Vikengraven. Rapporten handlar om 

materiella fynd, inte om gravkonstruktionen. Båda platserna har sedan medeltiden varit och är 

fortfarande bebodda, vilket gör att det inte heller går att utesluta att det funnits förlagor av 

tidigare boplatser. Användningen av historiska kartor har både för- och nackdelar, det beror på 

vad de ska fylla för syfte.  

 

Äldre geometriska kartor från 1600-talet, ägomätningskartor och skattläggningskartor kan vara 

till hjälp vid sökandet av övergivna gårdar. Under 1600-talet skickades lantmätare ut för att 

mäta in ödehemman, övergiven mark. Övergiven mark eller inte inmätt mark kunde antingen 

uppodlas eller beskattas till kronan. Det gjorde att övergivna marker noggrant mättes ut och 

dokumenterades. Fokus låg på att kartera kronojord och skattejord, men inte frälsejord då den 

jorden var fri från skatt (Cserhalmi 1998:14). Alla markeringar som återfinns på kartor och 

bilder i uppsatsen har utmarkerats av författaren utifrån raä-nummer, FMIS och arkeologiska 

rapporter från Riksantikvarieämbetets arkiv, Antikvarisk-topografiska arkivet. 

 

Gravfältens särdrag och utbredning i landskapet har tyvärr resulterat i att gravarna i senare tid 

har tolkats som röjningsrösen. Odlingsprocesser och utökning av odlingslandskapet har senare 

medfört att gravar plöjts bort eller förstörts (Biörnstad 1962:75). Därför går det inte att utesluta 

att det finns fler gravar eller lämningar inom gravfältsområdet i Häste och Viken. Inte heller att 

lämningar som inte blivit utgrävda och benämnda som röjningsrösen är gravar och tillhörande 

ett gravfält. I och med avsaknaden av en fullständig utgrävningsrapport finns medvetenhet om 
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att senare forskare kan ha gjort egna tolkningar av materialet. Dessa tolkningar kan dessutom 

spegla dåtidens samhälls- och könsnormer. Det kan yttra sig genom att tidigare forskare, som 

har beskrivit kvinnorna i Häste och Viken, menat att de kan ha tillhört den manliga eliten. 

Tolkningen av gravmaterialet kan då ha påverkats av en redan subjektiv uppfattning om 

könsnormer. 

2. Tiden 

Under perioden som vi kallar folkvandringstid, 400-550 v.t, hände det mycket i Skandinavien 

och Europa. I och med Västroms nedgång och fall skedde en förändring i Europa och flera 

forskare yrkar på stora folkvandringar, det som också gett namn åt tidsperioden. 

Folkvandringar eller ej, är det ett flertal förändringar som under folkvandringstiden bidrar till 

förändring inom smyckeskonsten och bebyggelsemönstret.  

 

Magnus (2005) skriver om tidig skandinavisk konst som, under 400-talet, varit inspirerad av 

konsten i södra Europa. Runt 500-talet händer något som förändrar smyckeskonsten och en ny 

konst växer fram i Skandinavien. Konsten är nu utsmyckad med djur-, mask- och 

människoornamentik i stil I. Magnus menar också att skriften är knapp under denna tid, vilket 

skulle kunna resultera i att bilder blir symboler för text. Avbildningarna har kopplats till 

nordisk mytologi med tolkningar kopplade till gudar och sagoscener. Avbildningar kopplade 

till gudar finns avbildade på praktföremål och praktsmycken (Magnus 2005:21,50) som bars av 

eliten. 

 

Vid äldre järnålderns slut ökande användningen av järn och vinterstallning av djur. Detta 

bidrog till en utveckling av redskap så som liar och gödsel till odlingsmark. Under perioden 

innan gödsling var odlingsmarkerna utbredda i landskapet då marken behövde vila för en 

gynnsam odlingssäsong. Men i och med tillgången till ”gödselsystem” finns det vissa som 

menar att det under yngre järnåldern utvecklades ett nytt åkerbruk, där markerna inte längre 

behövde vila. Med hjälp av gödsel kunde de närliggande markerna brukas oftare, en faktor som 

bidrog till en bebyggelsekontinuitet (Cserhalmi 1997:81). Detta kan också ses i gravfälten. Från 

att anlägga gravar och högar utspritt och enskilt på inägorna samlades gravarna av olika form 

under 500-talet intill bebyggelsen där högarna på gravfältet utgjordes av en eller två stycken 

per generation (Ramqvist 2000:207). Något under denna tid gjorde att marken tydligt behövde 
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markeras, och på så sätt kunde äganderätten till marken visas. Med exempel ifrån andra 

bebyggelseenheter i mellersta Norrland skriver Ramqvist (2000) att gravarnas placering och 

koncentration kan kopplas till de bästa kommunikativa platserna (Ramqvist 2000:208f).  

 

Figur 2. Karta som visar Storsjöbygden och förekomsten av Hov-namn och sakrala ortnamn (Welinder 

2008:87) 
 

Welinder (2008) diskuterar om ett nytt samhällsideal växer fram under 500-talet i norra 

Skandinavien där allianser bildas under en överhövding, en enhet som hade sitt centrum på 

Frösön och kanske till och med Mjälleborgen. Aristokratin och eliten uttrycker sig genom 

gravhögar och praktfulla föremål, som bland annat förgyllda artefakter och smycken med 

djurornamentik. Höggravarna på gravfältet låg på åkermark och tillhörde de ledande, och 

övriga gravar tillhörde personer från storgårdarna. I övergången från folkvandringstid till 

vendeltid ses en utveckling av elitens gårdar i det arkeologiska materialet. Material av förgyllda 

praktsmycken blir allt mer dominant och hov-namnen tyder på att en ny typ av samhälle tar fart 

och växer fram i Storsjöbygden (figur 2) (Welinder 2008:66ff).  
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3. Reliefspännena 

Reliefspännen bars under folkvandringstid och kallas följenas spännen. Beroende på område 

skiljer sig gjutningstekniken och ornamentiken åt. Reliefspännena från Häste och Viken är i 

skandinavisk stil I och särdragen i gjutningstekniken och ornamentiken har varken hittats i 

reliefspännen på kontinenten eller i anglosaxiskt område (Sjøvold 1993:39f). ”A-3, 

kännetecknad av en rektangulär huvudplatta, expanderad båge och en uppdelad lövformad fot” 

(Sjøvold 1993:17). Reliefspännen som konstruerades med expanderad båge var vanligt 

förekommande under folkvandringstidens slut i Sverige och Norge (Magnus 2015:73). 

 

 

 

Figur 3. Bild över olika typer av reliefspännen. Reliefspännena funna i Jämtland är alla av typen som 

benämns A-3c (Sjøvold 1993:16). 
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3.1 Häste 

Reliefspännet är 17,1 cm långt i förgyllt silver 

med ornamentik i kraftig relief i stil I och har 

daterats till omkring 500-550 v.t. Spännet är 

dekorerat med niello för att framhäva 

ornamentiken. Spännets särdrag utgörs av 

masker som avbildar djur- och människoansikten 

(Magnus 1997:203; SHM 19572). Spännets 

huvudplatta har två masker i de övre hörnen och 

har dekorerats med utstickande cirkelornamentik 

runt kanterna. De två maskerna har dekorerade 

ögon av blåaktigt smältglas (Festin 1928:39). 

Längst nere på foten har spännet dekorerats med 

en triangel som tillsammans med masken utgör 

formen av en människokropp med långt hår. 

Maskerna och kropparna finns även på sidorna 

på spännets fot. Reliefornamentiken gör att de 

olika avbildningarna separeras i olika sektioner. 

Reliefspännet har stora likheter med Dalemspännet 

från Dalem i Sparbu i Nord-Trøndelag i norra Norge 

(Magnus 1997:203f).  

3.2 Brunflo (Viken) 

Reliefspännet är 14,5 cm långt (Sjøvold 1993:42) i 

förgyllt silver och dekorerat med mask- och 

djurornamentik i stil I och daterats till omkring 

mitten av 500-talet (JML 15700a). Det har 

inläggningar av blått glas och röda almadiner 

(Slomann 1950:41). Spännet har likheter med ett 

reliefspänne från Å prästgård i Åfjord Sör-Trøndelag 

i norra Norge (Festin 1937:84f). Likheter ses med 

mask- och djurornamentik och dekorer med 

trianglar som formar kroppar, och även 

Figur 4. Reliefspännet från Häste (SHM 19752). 

Figur 5. Reliefspännet från Brunflo (Festin 

1937). 



 

11 
 

gjutningstekniken med en delad lövformad fot, en rektangulär huvudplatta och expanderad 

båge. Huvudplattans yttre kant är utsmyckad med maskornamentik. 

4. Gravarna och gravfälten 

4.1 Häste 

Graven i Häste var en hög och utgjorde en del av ett gravfält 

som låg beläget på Hästes högsta punkt. Det är den enda 

graven på gravfältet som var obränd (Lantmäteriet©; 

Welinder 2008:58). Förutom reliefspännet hittades en 

agraffknapp1 i förgylld brons med kraftig relief och 

ornamentik i stil I (Magnus 1997:203), en redskapssölja i 

brons, ändbeslag i brons med silverbleck (SHM 19572), en 

dräktnål, samt en underkäke från ett människokranium 

(Larje 1989:67). Agraffknappen tillhör troligtvis ett 

häktespänne utsmyckad med fler knappar. Slomann (1950) 

argumenterar för att agraffknapparna tillhört ett smyckeset 

och menar att agraffknappen har en tydlig likhet med 

reliefspännet i samma stil I och förgyllt med 

nielloinläggningar. Detta menar hon kan tyda på 

att de gjorts under samma period. Redskapssöljan 

har bandflätningsornamentik och med den välvda 

cirkel som sluts med triangelformad underdel 

och platt baksida delar den mycket likheter med 

de som hittats i Norge. Nålen är dubbelkonisk 

med en triangulär huvudplatta som fästs med en 

ring (Slomann 1950:41,43). 

 

                                                        
1 I Magnus (1997) och Welinder (2008) finns information om två eller fler agraffknappar. På grund av att 

graven var så pass skadad och förstörd går det inte att utesluta att flera agraffknappar legat i graven. 

Figur 7. En av agraffknapparna i 

ornamentik stil I (SHM 19572). 

Figur 6. Redskapssölja, 

remändbeslag och dräktnål 

(Festin 1928:41) 
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Figur 8. Foto av en del utav Häste. Fotot visar rågången, 

gränsmarkeringen mellan två bebyggelser och markeringen visar 

Hästegraven och omfattning av skada på graven. Foto: Eric Festin 1930 

(Festin 1930). 

Rita Larje (1989) har undersökt underkäken. Käken hade 11 tänder, de var slitna men hade 

inget sådant slitage som skulle kunna tyda på infektioner eller tandlossning. Det finns spår av 

att kvinnan hade tandsten, men ingen av de 11 tänderna tyder på karies. På grund av 

tandslitaget görs bedömningen att kvinnan dog i relativt hög ålder (Larje 1989:67).  Graven var 

en kista och var konstruerad av upprätta skifferplattor (Magnus 1997:203). När Eric Festin kom 

till platsen var graven redan skadad. Graven låg på platsen för en bebyggelsegräns och 

skadades då gränsen skulle markeras ut i form av en väg (figur 8).  

 
 

 

I rapporten av Festin (1930) står det ”...Den 15 dennes2 var jag ute i Häste och besiktigade 

platsen samt företog några smärre stickprov utan att göra några ytterligare fynd. Gravhögen har 

haft en utsträckning N-S 19 m o Ö-V 16 m. Dess högsta höjd över markytan torde urspru[…] 

ha varit u. 2 m. Avståndet N-S synes ha förstorats genom det i N sten påförts fr. åker i senare 

tid, men dock så långt tillbaka, att viss torvbildning skett” (Festin 1930). Han fortsätter i brevet 

att redogöra för de gravfynd som hittats. Han framför att markeringen av rågången och vägen är 

viktig samt att högen är skadad och att högen därför ska tas bort. Brevet avslutas där han 

redogör för omgivningen. ”Mitt besök rörande syn av rösena o ägorna och erinrade jag om att 

åtminstone en hög och ett […] större röse icke alls fingo rubbas. Enär med ganska stor säkerhet 

de voro gravar” (Festin 1930). Genom detta brev får vi veta att flera anläggningar3 funnits på 

                                                        
2 Maj. Rapporten utfärdades 22/5-1930 i Stockholm 
3 Definition anläggning då det inte går att fastställa om det rör sig om odlingsrösen eller gravar alt gravar 

som i senare tid blivit odlingsrösen och som idag är borta. 
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platsen, gravar eller odlingsrösen som efter 1930 troligtvis förstörts av en odlingsprocess 

(Biörnstad 1962:75). Hur många gravar som Festin (1930) åberopar är svårt att veta, men med 

hjälp av FMIS och arkeologiska rapporter som gjorts i Häste är bara två säkra gravar 

identifierade, inklusive Hästegraven (figur 9). 

 

Figur 9. Karta över området Häste. 82:1 är Hästegraven, 82:2 är en hög, 93:1 är en eventuell bortodlad 

hög samt Häste är äldre bebyggelse identifierad från historiska kartor (FMIS och Lantmäteriet©). 

4.2 Brunflo (Viken) 

Vid en installation av en transformator i källaren till Brunflo missionshus upptäcktes 

kvinnograven. Likt Häste var graven en hög och tillhörde ett större gravfält (Biörnstad 

1962:86). Det är den enda graven inom gravfältet, liksom i Häste, som var obränd (Welinder 

2008:58). Förutom fyndet av en bandsked, en redskapssölja, ett häktespänne, en dräktnål, ett 

litet likarmat spänne och en sländtrissa, figur 10, gjordes fynd av ett människoskelett, 8 

björnklor samt ett skenben från en hund (Larje 1989:68f). Björnklorna kan ha funnits i graven 

för att en fäll från en björn varit en del utav gravläggningen (Slomann 1950:41). Björnfällar 

eller björnklor har tolkats och kopplats ihop med personer av högre social status och 

verksamheter kopplat till skinn- och pälshandel (Kaliff 1992:110f). 

© Lantmäteriet
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Larje (1989) har tolkat materialet och menar att kraniet 

var delvis skadat men uppvisar kvinnliga drag. 

Tandslitaget är tydligare på vänster sida och käkbenet 

tyder på att visdomständerna orsakat värk och infektion 

i munnen. Skelettet tyder på att det var en cirka 160 cm 

lång kvinna som kan ha genomgått en eller flera 

graviditeter. Skelettet visar inte några tecken på 

förslitningsskador men vissa ledförändringar. Analysen 

av benmaterialet har tolkats som att kvinnan dog i en 

relativt ung ålder (Larje 1989:68f).  

 

Ringsöljan är en redskapssölja för nycklar och har en, i 

jämförelse med ringsöljan som hittades i Hästegraven, lite 

rikare utsmyckning med både djurornamentik i stil I och 

bandflätningsornament (Slomann 1950:41). Graven 

innehöll också ett litet likarmat spänne, ett vanligt fynd i 

gravar innehållande större reliefspännen (Slomann 1950:43). Den ornerade koniska sländtrissan 

och bandskeden gjord i horn med bladliknande ornering tolkade Festin som att fynden kan tyda 

på att bandvävning varit viktig redan under folkvandringstiden i Jämtland (Festin 1937:86). 

Andra forskare så som Danielsson-Ambrosiani (1974) har tolkat bandskeden som en hårnål och 

en del utav håruppsättningen, ett gravfynd som återfinns i elitens kvinnogravar (Danielsson-

Ambrosiani 1974). Bronsnålen är dubbelkonisk med en triangulär huvudplatta som fästs med en 

ring, och Slomann (1950) menar att denna typ av bronsnålar är vanligt förekommande i Norrland 

och området mot Norge (Slomann 1950:43). 

 

Vikengraven hade sällskap av flera högar och fornlämningar. Det har troligtvis funnits flera 

gravar som förstördes när järnvägen byggdes under 1900-talet (Magnus 2015:78). 1979 gjordes 

utgrävningen av anläggningarna 78:1, 78:2 och 79:1 då de misstänktes vara högar. Under 

utgrävningen av Brunflo 78:1, beläget 16 meter ifrån Vikengraven, visade det sig att 

anläggningen varit placerad på fossil åker. I anläggningens mitt fanns ett kollager och efter 

undersökningarna bestämdes anläggningen som ett odlingsröse och inte en grav, då den 

saknade brända ben och innehöll obrända djurben, en hästtand och järnfragment. I den 

arkeologiska rapporten står det att det saknas bevis för att anläggningen var en kremeringsplats 

Figur 10. En bandsked av horn (2-

3), redskapssölja (4), häktespänne 

(5), dräktnål (6), litet likarmat 

spänne i brons (7), sländtrissa i 

ben (8), björnklor och en tand från 

annat djur (9) (Festin 1937). 
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då den endast innehöll ett lager av kol (Westfal 1979). Brunflo 78:2 låg ca 30 meter från 78:1 

och benämndes också som ett odlingsröse. Vid utgrävningen visade det sig att anläggningen var 

kraftigt skadad, den innehöll också obrända djurben och järnfragment. Då det inte fanns spår av 

något brandlager eller brända ben benämndes anläggning vara ett odlingsröse. Brunflo 79:1 var, 

liksom de andra anläggningarna, anlagd på flack moränmark, fossil åker. Anläggningen var en 

stensättning 5,75 m i diameter och 0,35 m hög. Under stenarna fanns ett brandlager med kol, 

brända ben, järnfragment, brynen av både skiffer och sten samt delar av en benkam med 

ornament av ringar och linjer. I anläggningens mitt låg en jordfast mittsten. Stensättningen hade 

i senare tid blivit övertorvad och brukad som ett röjningsröse (Westfal 1979). Två av 

anläggningarna har daterats. Ena odlingsröset är daterat till 700-talet genom C-14 och den 

andra till 800-talet genom fynd av kamfragmenten (Oskarsson 2003).  

 

 
Figur 11. Karta över området Viken. 77:1 är Vikengraven, 78:1 och 78:2 är röjningsrösen på fossil åker, 79:1 är 

stensättning på fossil åker, 71:1 och 72:1 är högar, 97:1 är fyndplatser av gravfynd troligtvis från högar. 70:1 är 

gravplatsområde för sex gravhögar och Viken är äldre bebyggelse identifierad från historiska kartor (FMIS & 

Lantmäteriet©). 

 

Något sydväst om gravfältsområdet låg Vikens bebyggelse. Strax sydöst om Viken låg ett 

område, 70:1, med sex gravar från yngre järnåldern, det längsta avståndet mellan gravarna är 

uppmätt till 200 meter (Oskarsson 2003). På grund av exploatering i form av bebyggelse 

© Lantmäteriet
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och infrastruktur (Biörnstad 1962:75) kan det inte med säkerhet uteslutas att det funnits flera 

gravar i området som numera är bortröjda. Området Viken ligger på en terrassrygg vilket gör 

att gravarna ligger på en höjd över Brunfloviken (Oskarsson 1999), dessa anläggningar borde 

ses som en enhetlig bebyggelseenhet (Westfal 1979) som har utgjort en av Brunflos första 

järnåldersboplatser. 

5. Platserna 

5.1 Häste 

Häste ligger i det landskap som benämns Rödön, en plats i Jämtland som har en av de 

bördigaste jordarna, och Magnusson (1989) menar att gårdarna tack vare den bördiga jorden är 

större på Rödön än i andra delar utav Jämtland även under förhistorisk tid (Magnusson 

1989:47). Även förhistoriska järnframställningsplatser är rika på Rödön och var belägna vid 

stranden, figur 13. Ugnarna och slaggen har daterats till sen romersk järnålder och 

folkvandringstid. Ugnarna 106:1, 107:1 och 142:1 är daterade till 263-534 v.t., 116-510 v.t. 

respektive 330-714 v.t. (Magnusson 1986:373f).  

 

Det är skifferstränderna och sjömalmen som bidragit till att Rödön varit lyckosam för 

järnframställning och troligtvis är det också det materialet som varit det primära (Magnusson 

1986:236f). Sandsten, gråvackor, lerskiffrar, alunskiffrar och kalksten är de bergarter som 

Rödön är rik på. De förhistoriska gravarna är centrerade runt kyrkan och längre ut på udden. I 

den norra delen av Rödön avtar de förhistoriska gravarna (ATA2004). Höjdkurvor från figur 9 

mäter 355 m.ö.h och är Hästes högsta punkt. Hästes topografi kan också identifieras på figur 8, 

från ett foto taget av Festin. På geografiska kartor från 1646 och 1720 kan ett flertal vägar 

identifieras. En av vägarna gick igenom Jämtland och kom från Norge i väster via Rödön och 

Häste, över till Frösön, och från Frösön över sundet till Brunflo och Viken. Vägen gick till 

Medelpad i öster (Lantmäteriet©2011c, Lantmäteriet©2011d). Vägen är idag utmarkerad som 

S:t Olofsleden (FMIS). 
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Figur 13. Karta över Rödön. 82:1 visar Hästegraven, 72:1 visar högen med remändebeslaget. Rektangeln 

visar kyrkan. 27:2 visar högen med sländtrissan och 106:1, 107:1 och 142:1 visar järnframställningsplatser 

daterade till folkvandringstid. Det finns flera strandbelägna järnframställningsplatser och fynd av slagg på 

Rödöns östra respektive västra sida av udden som inte daterats (efter Magnusson 1986:373ff och FMIS. 

Karta från Lantmäteriet©). 
 

Sockennamnet Rödön, 1312 Rödene, är ett vin-namn som innehar betydelsen för betesmark. 

Vin-namn uppkom under äldre järnålder/folkvandringstid och beskriver markens 

användningsområde. Vin-namn som Rödön kan tidigare ha varit ett bebyggelsenamn, och en 

tolkning som har gjorts är att vin-namnens betydelse, betesmark, är bevis på att boskapsskötsel 

var en viktig del i ekonomin (Språk och folkminnen 2016a). Rödöns betydelse har också tolkats 

som ”den inhägnade ängen” då det dialektalt i Jämtland och Norrland betyder Roda ”kluvet 

gärdselvirke” (Wahlberg 2003:265). Flemström (1983) diskuterar om ortnamnet Häste är ett 

hem-namn eller ett sta-namn. Hem-namnen är ortnamn som innehåller betydelsen som vi dag 

skulle kalla hem och innehar i historisk tid betydelsen gård (Flemström 1983:27ff). 

Calissendorff (1979) menar att hem-namnen också innehar betydelsen by. För att kunna 

identifiera namnen måste äldre belägg finnas, som ofta har en gammal dativändelse -um. Hem-

namn är ofta bevis på en primärboplats som haft undergårdar. Äldre forskning menar att sta-

namn innehar personnamn, och att de sta-namn som inte innehåller personnamn kan ha 

uppkommit under senare tid (Calisendorff 1979:18,22). En tolkning som på senare tid kommit 
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att motbevisas då personnamnen som åberopas på gårdarna inte fanns. Senare forskning tyder 

på att sta-namnen beskriver ett ställe och inte nödvändigtvis behöver innehålla personnamn 

(Språk och folkminnen 2016b).  

 

Det äldsta kända belägget av Häste finns skrivet i ett brev från medeltiden 1410 och benämns 

Hæstum (Riksarkivet 2015a). Flemström (1983) diskuterar att det finns tidiga hem-namn i 

Norge som innehåller fornnordiska orden Jo(r) eller Ju(r) som också betyder häst (Flemström 

1983:28). Som han diskuterar är det endast indicier för ett hem-namn, vilket jag kan hålla med 

om. Frågan är också om Häst är det som åberopas. Mycket tyder på att Häste är ett sta-namn, 

det vill säga Hae-stum. Det kan snarare vara så att det hänför sig till Hae, fornsvenska för hö- 

eller halmstack (Hellquist 1980:390). 

 

Den äldsta kartan över Häste är en ägomätningskarta från 1693 och platsen heter då Häste och 

på området kan det identifieras två hus (Lantmäteriet©2011a). På de historiska kartorna finns 

högen Hästegraven (Rödön 82:1) inte markerad. 

 

  
Figur 12. Historisk karta över ägomätning av Häste på Rödön 1693. Den sexkantiga markeringen visar platsen för 

Hästegraven (Lantmäteriet©2011a). 

 

Två kilometer söder om Häste ligger Rödögården. Under en arkeologisk utgrävning hösten 

1979 påträffades, i en anläggning som troddes vara ett odlingsröse, ett brandlager som innehöll 
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brända ben och sot samt ett remändebeslag i silver. Anläggningen tros vara en brandgrav från 

folkvandringstid. Graven daterades genom beslaget med djurornamentik i stil I till ca 550 v.t. 

(Rödön 72:1; Sundström 1980). Rödögården är en plats rik på fornlämningar som kopplats till 

vikingatid och har under tidig medeltid blivit bebyggd med en kyrka. Ytterligare något sydöst 

om Rödögården ligger Undrom, där har det hittats en hög från omkring 500-talet. Högen bestod 

av en brandgrav med gravgåvor av sländtrissa av ben och två benkammar (Biörnstad 1962:94; 

Welinder 2008:55). 

5.2 Brunflo (Viken) 
Vikengraven ligger i området som idag kallas Brunflo. Området har ett flertal upphöjda 

terrasser som går som en stege från Storsjön (Oskarsson 1999). Den högsta punkten i Viken 

mäts ut till 315 möh och är platsen för Vikengraven. Bebyggelsen mäts till 310 möh (FMIS; 

Brunflo 77:1; 240:1). Under historisk tid har området för Vikengraven bestått av flera 

boplatsbebyggelser, Vik [cit: Viken4] och Änge. Det äldsta belägget för sockennamnet Brunflo 

är 1314 de Brunflo (Vikstrand 1995:26). Ortnamnet Brunflo kan vara ett övergivet gårdsnamn 

som betyder myr eller mosse. Brun eller brunn för naturlig källa och flo som i jämtländska 

namn betyder sank myr. I Brunflo finns flera olika naturliga källor (Flemström 1983:23). Ca 

500 meter sydväst om kyrkan finns en S:t Olovskälla, kanske kan det vara den naturliga källan 

eller en närliggande bebyggelse till platsen som ligger till grund för ortnamnet Brunflo 

(Wahlberg 2003:48).  

 

Det äldsta belägget för bebyggelsenamnen Viken och Änge kan spåras tillbaka till medeltiden 

(Flemström 1983:103). I ett brev skrivet den 17 juni 1439 benämns Vilken som Vik, vilket 

syftar till dess geografiska position. Det första säkra belägget för Änge skrevs 19 maj 1440 och 

det benämndes då Engiom (Löfqvist & Swedlund 1943-1956:244,254; Språk och fornminnen 

2017). Änge är ett bebyggelsenamn som syftar till åkerbruk och innehar betydelsen för äng. 

Området Änge ligger på gammal slåttermark, mark som hade en betydande roll för betesfoder 

(Flemström 1983:43). Kring Änge har det identifierats stort område med fossil åkermark 

(FMIS). Änges och Vikens ägor ligger intill varandra och beskriver områdets resurser. 

 

                                                        
4 Bebyggelsenamnet ”Vik” utvecklades till Wiken och kom med gårdens uppdelning att utvecklas till 

”Lillviken” och ”Storviken”. Området i sin helhet beskrivs som ”Viken”. 
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Figur 14. Historisk karta över skattläggning 1693 av Viken i Brunflo. Den sexkantiga markeringen visar området 

för Brunflograven, och cirkeln visar området för de andra gravarna. De runda markeringarna som lantmätaren 

ritat ut är troligtvis en blandning av gravar och odlingsrösen (Lantmäteriet©2011b). 

 

Vikengraven (Brunflo 77:1) låg som tidigare nämnts strax norr om gården Viken (Brunflo 

241:1) och på historiska kartor kan vi se platsens omgivning. Från en skattläggningskarta 

daterad 1693, figur 14, går det att utläsa att Viken består av tre hus (Lantmäteriet©2011b). 

Brunfloområdet är beläget på bergig mark vilket resulterat i mycket sten som av odlingsskäl 

måste röjas. I senare tid och in i medeltid var det vanligt att låta odlingsrösena ligga kvar inne 

på åkrarna då det troddes skydda mot frost och underlätta arbetsbördan (Cserhalmi 1998:111). 

Platsen är rik på röjningsrösen och äldre fornlämningar som i senare tid blev röjningsrösen. De 

läts troligtvis vara kvar på åkermarken av praktiska och funktionella skäl. Markeringarna på 

kartan är sannolikt en blandning av röjningsrösen och gravar. 

 

Huset och marken som är markerade med prickar strax norr om Viken är troligtvis övergiven 

mark, figur 14. Platsen har på den historiska kartan markerats som ödejord 

(Lantmäteriet©2011b). Det kan vara en medeltida gård som i och med pesten 1349 ödelades, 

alternativt att människorna som bodde på platsen övergav den för en bättre mark som hade 

ödelagts (Cserhalmi 1997:111). Idag är platsen bebyggd. 
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Marken mellan ödesjorden och Viken avgränsas på skattläggningskartan från 1693 av en å som 

rinner ut i Storsjön. På de historiska kartorna identifieras stora myrområden som troligtvis var 

en bra källa för järnframställning under senare tid, under folkvandringstid saknas 

järnframställningsplatser i Brunflo. Det finns ett större parti mark som ligger mellan Vikens 

bebyggelse och Storsjön som är en senare fyllnad. Strandlinjen har i historisk tid under en 

längre period förskjutits 50-100 meter. Alltså har stranden under äldre tid varit närmare 

bebyggelsen (Sundström 1988).  

 

Figur 15. Karta över Brunflo. 77:1 visar Brunflograven, 111:1 visar gravhögarna från 500-talet. 

Rektangulära markeringen visar platsen för kyrkan (FMIS, karta från Lantmäteriet©). 
 

En förklaring till avsaknaden av järnframställningsplatser kan vara att Brunflo varit del av en 

annan typ av ekonomi. Fyndet av björnklor har inte bara haft en koppling till eliten utan även 

till skinn- och pälsproduktion, en hårdvaluta under folkvandringstid (Magnus 2015:79). Brunflo 

kan ha varit en viktig del i handeln både öster- och västerut. Det finns som sagt en gammal S:t 

Olofsväg5 som sträcker sig från Selånger, Sundsvall i öster genom Jämtland och Brunflo över 

till Frösön, vidare till Rödön och till Norge i väster. Vägen kan spåras tillbaka till omkring 

1000-talet men kan ha brukats tidigare än så. Tillsammans med kopplingar och likheter med 

                                                        
5 På historiska kartor från sena 1600-talet nämns vägen som ”stora vägen” (Oskarsson 1999). 
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Norge är det inte omöjligt att det varit den vägen som var aktiv under folkvandringstid 

(Oskarsson 1999). 

 

I Brunflo vid Petterbrottet i Gusta, idag Södergård (Brunflo 111:1) [cit: Brunflo gård6], har två 

höggravar hittats och kan dateras till omkring 500-talet v.t., gravarna var placerade nära 

varandra, figur 15. Grav 1 var en brandgrav där gravgåvorna var med i kremationen. Graven 

innehöll ett par häktespännen utsmyckade med agraffer i förgylld brons. Häktespännena 

användes troligtvis i dräkten då tygrester fortfarande fanns kvar på nålen. Det gjordes också 

fynd av delar från en kam, en bronsring och en järnit samt en benpil, järnten, ett bronsbeslag 

och järnfragment7 (Slomann 1950:44f). Graven innehöll också brända ben från hare och hund 

(Welinder 2008:55). Slomann (1950) könsbestämde personen till en man. Personen har dock 

vid en senare osteologisk undersökning bedömts vara en kvinna (Welinder 2008:55ff). I grav 2 

från samma plats gjordes fynd av både brända och obrända ben. Hanna Rydh8 skrev om graven, 

den var en skelettgrav och innehöll eldslagningssten, en järnkniv, en pincett av brons, en sölja, 

en kam, agraffknappar från ett häktespänne i förgylld brons samt en järnyxa som legat vid den 

döde. Denna grav är inte osteologiskt könsbestämd (JLM 9048; JLM 9049; Slomann 1950:44f). 

Welinder menar att personen kan vara en man då graven innehöll eldslagningssten (Welinder 

2008:59).  

6. Trøndelag, Norge 

6.1 Dalem 

Dalem är en plats i Sparbu i Nord-Trøndelag i Norge. Under utgrävningen av gravhögen 

hittades ett stort reliefspänne gjutet i silver, förgyllt med guld och ornament i stil I. 

Reliefspännet har också dekorerats med nielloinläggningar. Spännet delar, likt de andra 

spännerna, den rektangulära huvudplattan med expanderad båge och lövformad fot. 

Dalemspännet är 23,5 cm långt och är det största som hittats av denna typ. Likheter med det 

som hittades i Häste är att spännena har huvudplattor med utstickande cirkeldekor och fotdekor 

med tungor. I övrigt delar alla de andra spännena dekoren på fotens hörn som är utsmyckade 

                                                        
6 Området kring Brunflo kyrka och Södergård tolkas som ett enhetligt område som troligtvis gett Brunflo sitt 

namn. Därför kommer det området benämnas Brunflo gård. 
7 Benpilen, järntenen, bronsbeslaget och järnfragmentet är idag försvunna. 
8 Fynden från graven är försvunna. 
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med maskornamentik med triangeldekor. Ornamentik i kraftig relief gör att olika scener delas 

in i olika sektioner och innehåller avbildningar av både djur och människa. Maskerna och 

avbildningarna har inläggningar av glaspärlor och på spännets centrala fot finns det höjder som 

dekorerats som rektangulära markeringar, figur 16. I rektangeln finns två mörka glaspärlor 

dekorerade med en spiralfigur i guld. Det finns ytterligare två reliefspännen som har stora 

likheter med spännet från Dalem. De hittades i Hauge i Klepp, Rogaland och Ågedal i Bjelland, 

Vest-Agder, i södra Norge (Magnus 2015:68;73; Sjøvold 1993:39f). 

 

Högen i Dalem var en del av ett större gravfält. Det som skiljer Dalemgraven från gravarna i 

Jämtland är att denna grav var en dubbelgrav och också innehöll en man. Den manliga graven 

och kvinnograven är inte samtida, utan 

mannen låg i graven redan innan kvinnan 

begravdes. Kvinnograven har daterats till sen 

folkvandringstid. Graven var en skelettgrav 

konstruerad med en kista. Kvinnan hade blivit 

begraven i rik dräkt med gravgåvor av mindre 

dräktspännen, ett häktespänne med 

agraffknappar i förgyllt silver, en redskapssölja 

i brons med hängande nycklar och eventuellt 

en pincett, tre brakteater och en spiralring i 

guld. Den kanske mest anmärkningsvärda 

skillnaden var att Dalemkvinnan hade 

ytterligare tre reliefspännen av typ A-4. 

Agrafferna var gjutna med ornamentik av ögon 

och djur. Brakteaterna är i typ C med bilder på 

ett människoansikte och ett djur (Magnus 

2015:69, 77f). Magnus (2015) menar att 

fenomenet att bli begravd med brakteater utgör en rituell symbol som visar att personen hade 

en speciell relation till gudarna. Det diskuteras om spiralringen tillhörde kvinnan eller ej, och 

vissa menar att ringen kan ha legat på kvinnans mun ”som betalning til den som skulle lede 

henne inn i hennes nye tilvaerelse” och som en del av begravningsceremonin (Magnus 

2015:77). Magnus (2015) menar att personer med ett så rikt gravmaterial, med kopplingar till 

både gudar och markägande, tyder på en person högt upp i hierarkin med kontroll i samhället. 

Graven är belägen vid storgården Nedre Dalem vid gränsen till fjället. Dalem tillverkade järn 

Figure 16. Figur 16. Reliefspännet från Dalem i 

Norra Trøndelag (Sjøvold 1993:91). 
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under romersk- och folkvandringstid. Det finns många likheter som tyder på östliga 

förbindelser (Magnus 2015:78ff). 

7. De ledande kvinnorna 

Är det vår förutfattade mening om kön som gör oss begränsade? Är det vår uppfattning om 

manlig samhällsdominans som undermedvetet styr våra tolkningar av det arkeologiska 

materialet vilket leder till att kvinnliga gravar tolkas som sekundära och tillhörande ”den 

manliga eliten”? Denna studie har genom ett genusperspektiv och med hjälp av gravarna och 

deras omgivning gjort det möjligt att synliggöra de två kvinnorna i Häste på Rödön och Viken i 

Brunflo från Jämtland.  

7.1 Vad betyder gravarnas konstruktion för kvinnorna? 

Kvinnorna i Häste och Viken var begravda i obrända högar på fossilåkermark i det öppna 

odlings- och beteslandskapet, en konstruktion som kan tyda på markering av äganderätt. 

Skelettgravarnas sparsamma gravform på gravfälten i Häste och Viken visar att gravarna var 

avsedda för samhällseliten. Avsaknaden av andra skelettgravar från 500-talet kan tolkas som att 

kvinnorna var de ledande på gårdarna under sin tid. Andra gravar på gravfälten i Viken och 

Häste saknar förgyllda praktföremål, vilket tyder på medvetenhet där gravfynden avgör status. 

Denna tolkning styrks vid en jämförelse mellan reliefspännebärarnas gravar och grav 72:1 från 

Rödögården som hittades med ett praktföremål, ett remändebeslag i silver med ornament i stil I. 

Ornamentiken hör, liksom reliefspännena, till eliten. Dock var 72:1 en brandgrav vilket kan 

tyda på att personen tillhörde eliten men inte var en av de ledande. Medan kvinnorna i Häste 

och Viken var begravda i obrända högar och smyckade med förgyllda reliefspännen och andra 

rika gravgåvor. Kvinnorna delar istället likheter med andra norska kvinnor, något som styrker 

tolkningar om goda kontakter med Norge. Likheterna i graven från Dalem visar på en speciellt 

god kontakt mellan Trøndelag och Jämtland. Men också tolkningar om ledande kvinnor med 

reliefspännen. 

 

Vikenkvinnans rika gravfynd och förekomsten av en björnfäll kan tyda på att hon varit en del 

av ett handelsnät med verksamhet inom skinn och pälsproduktion. Fynden av bandskeden och 

sländtrissan kan betyda att hon ägnade sig åt hantering och tillverkning av tyg. Bandskeden kan 

också ha utgjort en hårprydnad för elitens kvinnor. Om denna tolkning görs talar det snarare 
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emot att kvinnan skulle ha varit verksam i tygproduktion. Hästekvinnans grav var inte lika 

smyckad som Vikenkvinnans, men hade ett rikare utsmyckat reliefspänne. Det kan tyda på att 

kvinnan i Häste inte ansågs behöva fler smycken, eller att åldern spelar roll i antalet gravgåvor. 

Det senare styrks av den osteologiska bedömningen som tyder på att kvinnan i Häste var äldre 

än kvinnan i Viken (Larje 1989:67ff). Reliefspännena i båda gravarna ornamenterade i stil I 

kan tolkas som kopplade till gudaberättelser och nordisk mytologi, ett praktföremål för eliten. 

Båda gravarna var skelettgravar med förgyllda praktföremål, vilket tyder på att kvinnorna i 

Häste och Viken tillhörde samhällets toppskikt och att de var ledarfigurer på gårdarna under sin 

tid. 

 

I Häste och Viken saknas gravar från tiden innan 500 v.t., något som tyder på att kvinnorna var 

de första på gravfälten. Delar av gravfältet i Viken förstördes när järnvägen drogs. Genom en 

landskapsanalys kan vi rekonstruera gravarna i landskapet vid järnvägen. Analysen tyder på att 

Vikengraven varit centralt belägen på gravfältet, och det är inte omöjligt att den var den första. 

Welinder diskuterar om kvinnorna var en del av eliten och menar att männen legat på gravfältet 

men antingen odlats bort eller finns i någon annan grav som inte blivit könsbestämd till en 

kvinna (Welinder 2008:59). Det är intressant att diskussionen om kvinnogravar nästintill 

oberoende av tidsperiod har innefattat förekomsten av manliga gravar. Männen är dåligt 

representerade i Jämtland, och andra rika gravar från folkvandringstid är få på dessa platser. 

Måste det finnas en man? På gravfälten förekommer rika obrända kvinnor begravda med 

praktföremål, och positionen på åkermarker visar rätten till marken. Kan det inte vara vår 

uppfattning om könsnormer och maktuttryck som får oss att omedvetet utesluta tolkningar om 

kvinnor som ledande? Att samtidens könsnormer speglar vår uppfattning om det arkeologiska 

materialet? Att ägande av mark och uttryck i höggravar tolkas som maskulina miljöer vilket 

resulterar i att vi letar efter gravar med manligt genus? 

7.2 Hur kan platserna tolkas för att förstå kvinnornas roll? 

Genom de förhistoriska vägarna antas Häste och Viken ha legat på platser som varit 

kommunikativa under folkvandringstid. Vägarnas placering har antagligen varit viktig för 

kommunikationen mellan gårdarna, då de gått genom Storsjöbygden. Vägarna och gårdarna, 

Viken och Häste, ligger beläget i landskapet runt Frösön, figur 1, ett mönster som kan tolka 

Frösön som en centralplats under sin tid. Den förhistoriska vägen har även gått till Medelpad 

och Trøndelag som resulterat i kommunikation både öster- och västerut. Platserna kan förstås 
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genom förekomsten av gravfält. Platserna har varit gårdar under folkvandringstid och gravarna 

har varit gårdsgravfält. Kvinnorna i Häste och Viken låg nära gårdsbebyggelsen och placerad i 

mitten av gravfältet beläget på åkermark, en medveten plats för att visa ägande och makt. 

 

Platsernas likheter tyder på att de hade samma ekonomiska situation under sin tid. Ortnamnen 

tyder på en ekonomi av boskap och jordbruk. Häste, Hae-stum, är platsen eller gården med hö 

eller halm tolkats som en plats med tydlig inriktning på boskap och boskapsskötsel. Häste låg 

på Rödön. Rödön hänvisar troligt till Rödögården och vittnar om en miljö av inhägnad 

betesmark. Häste ligger på en åsrygg och platsen för bebyggelsen och graven har utgjort 

områdets högsta punkt, vilket resulterat i att platsen och högen synts från håll, en medveten 

placering. Rödön är rik på järnframställningsplatser, figur 13, men ugnarnas dateringar till 

början av 500-talet styrker tolkningen om en övergång till en ny dynasti där järnet tappar sin 

roll. Den nya tiden som kvinnorna i Häste och Viken startade. 

 

Bebyggelsenamnet Viken är svårt att veta om det är yngre eller äldre än Änge. Det vi vet är att 

Viken syftar på dess placering vid viken, och med tanke på Änges nära placering och 

fornlämningar av både fossila åkrar och slåttermark tyder platsen Änge på en miljö av ängar. 

Med tanke på omlandets miljö är det inte omöjligt att områdena Viken och Änge har haft 

liknande miljöer. Tolkningen om att Viken haft en miljö av ängar och betesmark styrks av att 

gravarna var placerade på fossil åkermark. Ortnamnet Brunflo syftar troligtvis på bebyggelse 

kring kyrkan, det som i denna uppsats benämnts som Brunflogården. Viken låg på en förhöjd 

terrass med utsikt över Brunfloviken, med Vikenkvinnans grav på den högsta punkten under sin 

tid, en plats som synts från håll och en medveten placering. 

 

Brunflo gård där graven 111:1 påträffades i nära anslutning till bebyggelse kan knytas till 500-

talet. Grav 1 innehöll rika gravfynd innehållande bland annat ett häktespänne i förgyllt brons, 

samt spår av en hund och en hare. Att graven var en brandgrav tyder på att det var en rik grav, 

men att den inte tillhörde en av de ledande i samhället. Grav 2 är en skelettgrav vilket skulle 

kunna tyda på att den tillhörde en ledare för den gården. Personen hade blivit begraven med 

bland annat ett häktespänne i förgylld brons. Detta skulle kunna betyda att området som idag 

heter Brunflo under folkvandringstid hade två gårdar med två ledare. Andra platser eller gårdar 

på Rödön som kan knytas till 500-talet är Rödögården och Undrom. Grav 72:1 från 

Rödögården skulle, som tidigare nämnts, kunna ha tillhört någon från eliten då ett 

remändebeslag i silver och ornament stil I påträffades. Graven i Undrom hittades utan 
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praktföremål. Båda gravarna var brandgravar vilket talar för att Häste var ledande under 

folkvandringstid på Rödön. 

7.3 Vilka var kvinnorna med reliefspännena? 
Reliefspännena från Jämtland är praktsmycken med slående ornamentik som visar att 

kvinnorna varit en del av samhällets toppskikt. Med avbildningar som kopplats ihop med 

nordiska gudar och kult kan reliefspännena symbolisera kvinnornas ledande roller under sin tid. 

Resultatet av gravkonstruktionernas relation till sin omgivning och platserna Häste och Viken 

tyder det på att de jämtländska reliefspännebärarna startade den nya dynastin som växte fram i 

Storsjöbygden i Jämtland, och som med tiden kom att utvecklas till hov-namn och samhällen 

med praktföremål i guld. Slutsatsen är att kvinnorna i Häste och Viken var ledande under sin 

tid. Kvinnorna styrde över gårdar med en ny typ av ekonomi bestående av boskap och jordbruk, 

och de startade det nya samhället i Storsjöbygden. Med tanke på kvinnorna i Häste och Viken 

är det inte omöjligt att den tredje kvinnan från Norderön hade en liknande kontext och var 

ledare av en by på Norderön. Då kvinnogravarna hittades i vad som traditionellt har uppfattats 

som en maskulin miljö har de rådande förutfattade meningarna om könsnormer, nämligen att 

makt är kopplat till manligt genus, resulterat i att tolkningar av kvinnor som ledande har 

förbisetts. Kanske finns det under denna tid i Jämtland inte några manliga ledare, utan bara 

ledande kvinnor. Kan inte avsaknaden av gravar med manligt genus betyda att män inte var 

ledande? På samma sätt som slutsatser dras om manliga ledare när gravar med kvinnligt genus 

saknas. Saknas kvinnorna eller synliggörs kvinnorna inte på grund av vår uppfattning om 

könsnormer? Frågan är om genus alltid är relevant för att försöka förstå forntida samhällen eller 

om det är fokuseringen på genus som begränsar oss och våra tolkningar. 

 

Det finns betydligt fler reliefspännen med stora likheter med varandra än vad denna uppsats 

kan behandla. Det finns ett tydligt samband mellan spännernas stilistiska drag och identifierade 

färdvägar. Kanske kan denna uppsats bidra till en ökad förståelse av reliefspännebärare i stort, 

och öppna upp för tolkningar där ledande personer inte behöver vara av manligt kön. Kanske 

finns det fler reliefspännebärare där tolkningarna av gravfynden belastats av samtidens 

könsnormer. Det får förbli osagt i denna kandidatuppsats, men det visar på en intressant 

forskningslucka för framtida undersökningar. 
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8. Sammanfattning 

Uppsatsen har behandlat två jämtländska reliefspännebärare från Häste på Rödön och Viken i 

Brunflo under folkvandringstid. Reliefspännen är praktspännen som bars av kvinnor. De två 

jämtländska reliefspännena hittades i obrända höggravar i och med ett vägbygge och 

ombyggnation i en källare. Uppsatsens syfte är att undersöka likheter och skillnader i spännena, 

gravarna och platserna för att förstå kvinnornas relation till varandra och till sin tid. Uppsatsen 

har tillämpat genusteori. Metoder som har använts är komparativ metod med landskapsanalys 

som komplement. Lämplig litteratur och material har bearbetats och uppsatsens frågeställningar 

har besvarats. Resultatet visar att reliefspännena uttrycker makt till kvinnligt genus genom både 

symbolik och material. Gravmaterialet, ortnamnen och platsernas placering visar att kvinnorna 

i Häste och Viken var ledande på gårdarna med boskap- och jordbruksekonomi. Gravarnas 

placering på åkermark visar att kvinnorna yrkat rätten till marken och att gårdarna låg på 

kommunikativa platser med både förbindelser inom Jämtland och västerut i Trøndelag och 

österut i Medelpad. Slutsatsen är att kvinnorna i Häste och Viken startade den nya dynastin 

med boskap och jordbruk, dynastin som kom att utvecklas med hov-namn, och att kvinnorna 

var ledande under sin tid. Uppsatsen visar också att det kan vara våra samtida samhälls- och 

könsnormer som begränsar oss i tolkningar av det arkeologiska materialet. Detta genom en 

redan subjektiv bedömning om könsnormer kopplat till makt. 
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